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 مقدمة

المتابعة المكثفة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية انطباعا حقيقيا بأنها حادت عن األسس تترك  

الل خاضحة ية، وتجلى ذلك بصورة والتقليدية والمتعارف عليها في األعراف الصحفية واإلعالم

 العديد من األحداث التي ستناقشها هذه الدراسة.

مساحات المناورة ورغم اإلمكانيات الهائلة المتاحة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، و 

حافة رجة صدالشاسعة الممنوحة لها، نظريا على األقل، فإنها تراجعت في أدائها لمهامها إلى 

حداث أللم تكتف بتزويد متلقي هذه الوسائل بمستجدات األمور واونب، مجندة أحادية الجا

م من أي عار، بل لجأت للتهويل تارة، والتستر تارة أخرى، وبدال من محاولة إيجاد المتالحقة

أخذت على عاتقها من خالل حفنة ضئيلة من رجال وخالل عرض تعددي لوجهات النظر، 

لي، إلسرائيعام اؤون الفلسطينية والعربية، تعبئة الرأي الاإلعالم المدعين لمعرفة واسعة في الش

 عبر التهويل وعدم الدقة والتحامل والتحريض.
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ان المراسلون العسكريون والمحللون للشؤون العربية والناطقين بلسان الجيش وك 

 ن، الذياريخيةمختلف السنين والمراحل التوالحكومة، هم نجوم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل 

 ن كانإأتقنوا عرض وجهة النظر الرسمية لما يحدث، وفي بعض األحيان ال تستطيع أن تميز 

 المراسل ناطقا بلسان السلطة، أو الناطق بلسان السلطة هو المراسل.

لم يكن هناك توازن معقول ومقبول بين الطرفين الفلسطيني كما ستظهر الدراسة، أنه  

الذين  ينيينمواقف، وبرز ذلك ليس فقط في قلة عدد الفلسطواإلسرائيلي، في المقابالت ونقل ال

الئي الستعالستفزازي واقوبلوا في التقارير الصحفية واإلعالمية، بل في التوجه العدائي وا

ة ة جملبني مواقف الحكومة وعدم الميل النتقادها، على غير عادتها في تغطيللصحفيين، وت

ية، تعليملية: الشؤون االقتصادية والسياسية والسياسات الحكومة ونهجها في القضايا الداخ

اء ل أثنوانتقادها وتحليلها لكل صغيرة وكبيرة في هذه المجاالت، لم نجد لدى هذه الوسائ

 االنتفاضة ميال نقديا وتحليليا واضحا، يشيد بإنجازاتها أو يؤكد على تقصيرها.

عبويا تميل إلى التصرف عبت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية دورا تأكثر من ذلك، فقد ل 

منية، ة واألكامتداد للمؤسسة السياسية اليهودية، وبالتالي االصطفاف بجانب المؤسسة العسكري

ر على النا ومن ذلك أن الجندي اإلسرائيلي هو المهاجم والمعتدى عليه دائما، والقصف وإطالق

 الفلسطينيين هو دفاع عن النفس ورد على اعتداءات.

لفلسطينيون في اإلعالم اإلسرائيلي مجرد أرقام، ال أسماء لهم وال أهل أصبح الضحايا او 

كنات هي ث لهم وال أمهات، والخسائر المادية والضرار ليس لها أي قيمة، والبيوت التي تقصف

ا ط كم، بالضبلمنظمات المقاومة الفلسطينية، وليس لها أصحاب وال يسكنها عائالت وأطفال

 .مثيل العدوان على قطاع غزة قد بلغ ذروته بشكل لم يسبق لهيحدث في مثل هذه األيام، و

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الستخدام مصطلحات  الذي أبدته ليمالدراسة تظهر أيضا ال 

نهم ن بكووتعابير انتقائية، وتحولت إلى جزء من عملية تصوير وضعية إسرائيل واإلسرائيليي

ا من كل عونه السلبي والمجرم والمذنب والمسئول ضحايا، وتصوير الطرف اآلخر الفلسطيني بك

تفوق يجري في العالم، كما أن استخدام هذه المصطلحات فيه ميل نحو إظهار التعالي وال

 اإلسرائيليين في ميادين متنوعة، خاصة التكنولوجية والعسكرية واألمنية.

ي تصدر عن استخدمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نفس األوصاف والعبارات التكما  

جيش نة للالمصادر العسكرية، وبعضها تتعمد توصيل معلومات خاطئة بهدف تلبية احتياجات معي

دث ال يحفاإلسرائيلي، وعندما تلتقي المؤسستان، العسكرية واإلعالمية، معا ضد هدف محدد، 

 أي خالف بينهما، وهو الحاصل في إسرائيل منذ اندالع انتفاضة األقصى.

–لت ، حاومصادر ومراجع باللغة العبرية بما عادت إليه من ة الدراسةوربما تأتي أهمي

والت محا في استحضار شواهد إسرائيلية بحتة من داخل البيت، بعيداً عن -وآمل أن تكون نجحت

 اإلسرائيلي. لإلعالمالتهوين والتهويل التي تصدر عن بعض الجهات العربية 

يرة" حات الكتاب، أن هناك صورة "مغاولعل أهم ما قد يالحظه القارئ وهو يقلب صف

ف كل   مما، له في الذهن العربي اإلسرائيلي، بعكس الصورة "النمطية"، التي رسمت لإلعالم

لة" ـ"هابصعبة، وهو يحاول "استبدال" هذه الصورة المصحوبة  ةكاتب هذه السطور القيام بمهم

 البحث والتحليل. مفتعلة، من خالل

عودة برية، للجاءت باللغة الع من مراجع الدراسة هامةأن نسبة ختاماً، أود اإلشارة إلى 

العلمي  منهج، متخذاً في ذلك الإعالمهمإلى اإلسرائيليين أنفسهم في التعريف بأبرز ما يحيط ب

ً المقارنات التي تقرب الصورة المطلوبة لواقع  سب ما حيلي اإلسرائ اإلعالمالتحليلي، وأحيانا

 .تقتضيه الحاجة

فإن  ، أرجو أن تكون هذه الدراسة قد خرجت في أبهى حلة، وأفضل مضمون،في الختام

ً تمكنت من ذلك فهو توفيق هللا أوالً، ورضا الوالدين ثانياً، وإن شاب الدراسة بع ن عدم مضا

 .كمالالوضوح، وصعوبة الوصول إلى المعلومة وتوصيلها، فهو طبع البشر في النقص وعدم ال
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 ومهامه إلعالم اإلسرائيلياور تط 

وبدأت عملها إلى جانب القيادة اليهودية ، نشأت الصحافة اإلسرائيلية قبل قيام الدولة العبرية

، كانت أول خطوة 1948وعند إعالن الدولة عام ، نشاط الفصائل العسكرية والسياسيةالتي قادت 

 تحويل إذاعة "صوت القدس" إلى "إذاعة إسرائيل".قامت بها حكومة "دافيد بن غوريون" 

التي انضوى تحت لوائها  "هيئة رؤساء تحرير الصحف"وأفرزت في تلك الفترة ما عرف بـ

، 1948في حينه، وواصلت عملها بعد عام  درةاصرؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة ال

مرارها يؤكد على أهمية دورها ، ألن است"الموساد"االستخبارات ويعتقد أنها جزء من جهاز 

 الذي يحول دون إنهائها. المعروف

وشكلت الهيئة دورا أشبه ما يكون بالرقيب على الصحافة اإلسرائيلية نفسها، بمحض إرادتها 

وتتمثل ، وهذا يبرز التناقض في حرية التعبير في أي مجتمع ديمقراطي لخدمة مصالح السلطة،

 الحكومة ورؤساء األجهزة األمنية كبار المسئولين، كرئيس في تلقي المعلومات من هاآلية عمل

يتم إطالعهم على وقوع حادث معين أو  ، حول ما ال يراد نشره بالدرجة األولى، كأنالضباطو

 .ي اإلشارة إليه من قريب أو بعيدحاشلت، قرار

يلي رائإلسا، وتعتبر ظاهرة غير مستحبة في اإلعالم الهيئة اليوم النتقادات شديدةوتتعرض 

 خدمةألنها تشكل قوة ضاغطة تحول دون حرية التعبير، ويؤمن معارضوها بأن نشوءها كان ل

 لدوراسرار وتحركات المنظمات العسكرية، وقد تالشى هذا المصالح الصهيونية، وإخفاء األ

 .اآلن

ية لقوماهداف يكاد يكون من المستحيل إدراك أبعاد العمل اإلعالمي اإلسرائيلي دون فهم األو

التالزم ، وفةصة في القارات واألقطار المختلما يتفرع عنها من أهداف خاواإلسرائيلية العامة، 

 عالمي اإلسرائيلي وتلك األهداف.الكامل القائم بين العمل اإل

ذاعة اإل، وظيفة 1965عام قانون الذي وافق عليه الكنيست الوقد حدد البند الثالث من 

 على النحو التالي:الم باقي وسائل اإلعوالتلفزيون، و

اعية بث البرامج التعليمية والتسلية والمعلومات في المجاالت السياسية واالجتم -1

 ، بحيث تهدف إلى:ادية والثقافية والعلمية والفنيةواالقتص

 إبراز طابع الكيان اليهودي ونضاله وإبداعه وإنجازاته. -

 .لتقاليد اليهودية وتعميق معرفتهاتنمية الصلة با -

 .افة الجماعات اليهودية في العالمنمط حياة وثقإبراز  -

ية ألرض بث برامج باللغة العربية لخدمة الجمهور المتحدث باللغة العربية، تمهيدا -2

 .ساسية للدولةحسب األهداف األ التفاهم المستقبلي مع الدول المجاورة،

 (1).وبرامج خارج حدود الدولة بث برامج موجهة ليهود الشتات، -3

 لسطوراهذه  كتابةولى وحتى الم للصراع العربي اإلسرائيلي منذ بداياته األوقد نظر اإلع

ت، علومابما تمليه عليه السلطة واألجهزة األمنية من م ىكتفا، وكثيرا ما من منظار األمن

 ، كما سيأتي معنا الحقا.التضليل في المعلومات دمامستخ

                                                 
، 1جمال، أمل، الصحافة واإلعالم في إسرائيل، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار، رام هللا، ط( 1

 .146، ص2005
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 ي:، وههديثه وتغطيته ألحداثانتهج اإلعالم منذ بداية الصراع، مبادئ أساسية في حو

الشخصي اني و، مما يضفي الطابع اإلنسحيث ذكر اآلباء واألطفال اليهود من :اللمسة اإلنسانية -1

 الذي تواجهه إسرائيل كل يوم. ني"اإلرهاب الفلسطي"على 

موجهة لة الحتى المؤيدون للفلسطينيين يواجهون صعوبة في اإلجابة عن األسئ :السؤال البالغي -2

ية غير لبالغحيث انتهج المتحدثون اإلعالميون اإلسرائيليون طرح المزيد من األسئلة ا إليهم،

 .إلجابة كجزء من جهودهم اإلعالميةالقابلة ل

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، لكي يجد الغربيون أنفسهم قريبين من  :االعتراف بوجود ثقافي -3

 (1)وكذلك التقاليد والقيم. م،الثقافة معه ذات اإلسرائيليين، نظرا الشتراكهم في

ية يولوجدأن التعددية الفكرية واالختالفات األي اإلعالم اإلسرائيليرأى المحررون في و

ى، جي األعلراتيال تشكل عائقا أمام تجنيد وسائل اإلعالم بشكل تام، لخدمة الهدف االستبينهم، يجب أ

 الوطن القومي اليهودي في فلسطين. تجسيد مشروعب المتمثل

 ة لطرفيرى أن النظر اإلعالم اإلسرائيلي منذ نشأته،وبالتالي فإن المتمعن في تناول 

ا جديرا ختالفالم تختلف بين التيارات الفكرية والعقائدية المتصارعة  ون،الفلسطيني، الصراع اآلخر

 باالنتباه والتسجيل.

 

 اإلعالم اإلخباري باللغة العبرية 

للغة عة باتلفزيونية، تبث برامج تعبوية تحريضية متنويضم عددا من القنوات اإلذاعية وال

ة فيهيالعبرية، متضمنة نشرات إخبارية وتعليقات سياسية واقتصادية، وبرامج تعليمية وتر

 ومعلومات، فضال عن أفالم ومسلسالت ومسرحيات.

 عالموهي عبارة عن نقل أو إعادة للتوجهات والفلسفة البرامجية نفسها التي تحكم اإل

 رائيلي بشكل عام، التي وضعت وفق برمجة في إطار استراتيجي مركزي تشرف عليهااإلس

 علميةالداخلية والخارجية والدفاع واإلعالم، وتضم مختلف االختصاصات الكجهات متخصصة، 

 واألكاديمية وخبراء علوم االتصال واالجتماع والنفس والحرب النفسية وغيرها.

تؤطر داخلها اإلذاعة والتلفزيون باللغتين العربية  وجد سلطة البث الرسمي، التيتكما 

، نون من قبل الحكومة ورئيس الدولة، معيعضوا 31مكونة من والعبرية، ويشرف عليها هيئة 

 (2).الوكالة اليهوديةاسية المختلفة والشخصيات العامة ويمثلون األحزاب والتيارات السي

ً اخلية الجهاز اإلعالمي اهتتولي إسرائيل بالتعاون مع مختلف المنظمات الدو ً  ماما  ملحوظا

افق التو دإيجا عبرالدعائية، ودورها في خدمة الكيان اإلسرائيلي،  تهوظيفظر إلى أهمية بالن

لدعائي مي اوالتجانس، وترسيخ قيم الوالء المشترك، فضالً عن دورها في مواجهة النشاط اإلعال

دعم ، ويى خدمة الفكر الصهيوني، يروج لهالمضاد، فاإلعالم اإلسرائيلي أيديولوجي يعمل عل

 نشاطه، بكل الوسائل والسبل. 

وزارة لهناك إدارة إعالم تابعة  بلويالحظ أنه ال توجد وزارة إعالم في إسرائيل، 

ة التي عالميتخدم السياسة اإللالخارجية، تقوم بإعداد دراسات متعلقة بالقضايا اإلسرائيلية، 

 .الكيانتنتهجها الحكومة خارج 

لقة نشر المعلومات المتعلالمكتب الصحفي للحكومة،  يوجد ،على الصعيد الداخليو

ة وضيحيتزويد المراسلين بأنباء األحداث الجارية، وبالمعلومات التوومنجزاتها،  هابنشاط

طية التغوألماكن التي تقع فيها األحداث، لفي الوصول  تهممساعدولألحداث ومالبساتها، 

 اإلسرائيليين. للمسئولينم المؤتمرات والمقابالت الصحفية ينظواإلخبارية لها، 

                                                 
 .2، ص25د اإلسرائيلي، العدد ( ورقة عمل حول أولويات اإلعالم اإلسرائيلي، المشه 1
 .22، ص1987، 1( السعدي، غازي، اإلعالم اإلسرائيلي، دار الجليل للنشر، عمان، ط 2
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 ويعتمد اإلعالم اإلسرائيلي على وسيلتي اإلذاعة والتلفزيون في توجيه رسائله إلى

محاور الالقول أن أحد أهم  ، ويمكن1948مناطق وة، الضفة الغربية وقطاع غز الفلسطينيين

 (1).همل كل ما بوسعها للتعايش السلمي معبذلتي تالدولة المسالمة، ابإظهار الكيان  همل ةالموجه

 لمحطات اإلذاعية والتلفزيونية التالية:اإلسرائيلية وتضم سلطة البث ا

 أوال: القنوات التليفزيونية

 ،رية عريضةقاعدة جماهيوذات  ،1967منذ  ابدأ العمل به :األولىالتلفزيونية القناة  -1

لرئيسة ا ا% من برامجه70بث ما نسبته تو ،رائيلحظى بمعدالت مشاهدة عالية في إسوكان ت

ج ن إنتادرامية مورياضية وتسلية وأفالم مسجلة وخبار وبرامج حية ، كاألباللغة العبرية

تصل نسبة في حين كانت و، األخباروث؛ التخطيط عمل ضمن وحدتين للبتو، إسرائيلي

 .% فقط15إلى تهم نسب تراجعت%، 79قبل عشرة أعوام إلى  اشاهدتهم

عشر سة خمكثر من شركة بث مستقلة لم يصل عمرها أل :القناة التلفزيونية الثانية -2

 فةإضا ،وتبث برامجها مترجمة للغة الروسية ،%25لى إتصل نسبة مشاهدتها  ،فقط ةسن

وات ثر القنكأوتعتبر من ، رضيا وفضائياأوتبث  ،ثيوبيةبرامج مترجمة للغتين العربية واألل

 ،اريةخبتعتمد التوازن والمكاشفة في تقاريرها ونشراتها اإل ،مهورط الجاوسأشهرة في 

 .ية، من قبل اتحادات صناعية ربحيةاإلعالنات التجارمن مول وت

ويبلغ  ،رضيا وفضائياأتبث  ،شركة استثمارية خاصة :ونية العاشرةزيالقناة التلف -3

طاب ي استق، وقد نجحت فةجور العاليسنوات فقط، امتازت بالملفات الساخنة واأل عدةعمرها 

 جملة من المذيعين والمراسلين ذوي السمعة العالية.

ول الشرق قناة بث فضائية تبث عبر قمر صناعي لكل د :الثالثةية التلفزيونالقناة  -4

ً والخليج العربي وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا واألوسط  وفي  ،االتحاد السوفيتي سابقا

 60ث وتب ،ةللغة العربيتبث برامج مترجمة ، كما سطة الكوابلمكن التقاط بثها بواإسرائيل ي

ث حي وينقل جلسات الكنيست في ب، العربية والعبرية والروسية اتباللغيا أسبوعساعة 

 المختلفة. هالجانلإضافة  ،ومباشر

، لعربيةبا ينالمتحدث من هوجمهور يا،ساعة أسبوع 20يبث  :اللغة العربيةتلفزيون  -5

ب، ، اآلدالعديد من البرامج الفنيةوابرنامج إخباري أسبوعي، و، يابار يومويبث نشرتي أخ

ن مسلمياألعياد لل اتتردينية في ف شخصيات، برامج زراعية، برامج طب العائلة، استضافة

 .والدروز والمسيحيين

 ،ةفالم الثامناأل ،yes:عالميه مثلإخرى وشبكات ألى ان هناك قنوات بث إيشار و

باللغة  سرائيل الفضائيةإقناة  ا،دوالر 40كوابل يدفع عليها المشترك  شبكات، الكنيست

فسة فشال ومناإل ،سرائيلي باللغة العربيةلفشل التلفزيون اإل صارخنموذج  ،العربية

 الفضائيات العربية دون جدوى.

 

  يةاإلذاعالمحطات ثانيا: 

، سطةصيرة والمتوعلى الموجتين القساعة  18يبث  :صوت إسرائيل باللغة العربية -1

 17ث بيو ،معدة للناطقين بالعربية وبرامجه ،إسرائيل ومعظم الشرق األوسط ويغطي بثه

ياضية، رية، فنية، دين ،نشرة أخبار يومياً، وأربعة برامج إخبارية، وغالبية برامجه تربوية

 لبرامج الحية التي يشارك فيها المستمعون بالهاتف.وا، ىوسيقم

ثر من دل أكعيبث يومياً عبر ثماني محطات راديو، بم :للغة العبريةراديو إسرائيل با -2

قافية، ثعلمية، تربوية رياضية، فنية، بث برامج صحية، درامية، يساعة أسبوعياً، و 130

 ها.لبث أخبار فورية لما يقع من أحداث في إسرائيل أو خارجمفتوحة؛ موجات  دينية،

                                                 
 .120، ص4الم العبرية ودورها في االنتفاضة، قضايا إسرائيلية، العدد ، وسائل اإلعكبها، مصطفى( 1
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ن م هامثل ، والقانون يمنعاليمين أو اليسار أحزاب محسوبة على :اإلذاعات الحزبية -3

مياه لحر خارج الحدود اإلقليمية البث، لذلك فهي تبث من على أسطح السفن في عرض الب

 إسرائيل.

 ة علىبثها للمحافظ ، يهدفالمستوطنينحال لسان  تعتبر :إذاعة القناة السابعة -4

ها الذين يتابعون أغانيتحظى بمئات اآلالف من المهتمين و"توراة وشعب إسرائيل"، 

ي بارخاإل هامبرامج الحية، ويعمل طاقللإضافة الموسيقى الشرقية، أناشيد دينية، باستمرار، 

 على لق، وتبث عدد من البرامج للتعلبرامج اإلخباريةواعلى إعداد خمس نشرات يومياً، 

 .األحداث بهدف تثقيف الجمهور

إعالمية للجيش بعيداً عن االنغماس  تقدم خدمةو، 1950 عامتأسست  :ذاعة الجيشإ -5

ه ضي بعدم زجاالق ئهمع مبدتنسجم وفي اإلعالم المحلي الذي يغلب عليه الطابع السياسي، 

في ها في نقل الحدث، ولها خمس استوديوهات بث سرعتفي السياسة الحزبية، وتمتاز ب

 (1)%.20وتبلغ نسبة االستماع لها  ،ساعة يوميا 24وتبث ، ةمناطق مختلف

ية ذاعإطة محوتعتبر  ،وسعها انتشارا واستماعاأهم االذاعات و: من أالشبكة الثانية -6

 %.30 هاوتبلغ نسبة االستماع ل، حكومية

 ،سيقيةذاعات موإهناك و ،العربية واحدة باللغة، محطة 14عددها و :محلية إذاعات -7

 .% فقط10على نسبة استماع  هاوتحصل جميع، فنية

 

 بوعةالصحف المطثالثا: 

نتشارا كثر اوهي األ ،لف عدد يومياأ 400تطبع  ،خبارخر األتعني آ: يديعوت احرونوت -1

 بين الصحف العبرية.

في  شروتنت، وتنحو باتجاه اليمين ،لف عدد يومياأ 150تطبع  ،المساء تعني: معاريف -2

 ط المستوطنين.اوسأ

ها كل من صل عدد صفحاتيو، لوانبالطباعة الجيدة واأل ةمن الناحية المهنية غني انوتعتبر

رجال  ،الرياضة ،وتحمل كل صحيفة مالحق ملونة للنساء، سبوعصفحة نهاية األ 120كثر من أل

 التجارة.و عمالاأل

 ةكثر نحو المعارضأتميل ، ولف عدد يومياأ 100وتطبع : وتعني البالد، هآرتس -3

كل شم أن سياسي، ورغكفاءة عالية في التحليل ال ،النقد الكاشف ،وتتحلى بالجرأة، اليسارية

فين لمثقاعتبر صحيفة تو ،طباعتها قديم وصفحاتها كبيرة وغير مريحة للقارئ، إال أنها مهمة

 اليهود.

ن مصحيفة ناجحة مدينة القدس، وهي تختص بأخبار ، صوت المدينة : وتعنيكول هعير -4

 .الناحية التجارية واإلعالنية

 30تطبع رية باللغة الروسية، ومطبوعات إخبامنشورات  8هناك  :منشورات روسية -5

 ألف نسخة، وتوزع في أوساط مليون ونيف يهودي ناطق باللغة الروسية.

 "،يشع" تابعة لقيادة المستوطنات اليهودية المسماة، النقطة: وتعني صحيفة نيكوداة -6

 ني متدلكن مستواها المهن ،مدعومة بشكل واضح ،وتوزع باالشتراك ،وتنطق باللغة العبرية

 فتها.رغم زخر

 ،عسكروتتنشر وتوزع في قواعد ال، للجيش ةتابع، في المعسكروتعني : صحيفة بمحنيه -7

 ا.ويثق بمن يلبسه ،ن المجتمع العبري يحترم البزة العسكريةأهمية نابعة من أولها 

                                                 
، 1999غير منشور، الجامعة اإلسالمية، ( أحمد فياض، اإلذاعة اإلسرائيلية ودورها السياسي، بحث جامعي 1

 .32ص
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صحف عل همشمار، دافار،  يةسرائيلاإللصحف السابقة، غاب عن الساحة الصحفية لإضافة 

 غابتلكنها بفعل أسباب مادية  على في القدرة والشعبية في فترات سابقة،حداشوت، التي كانت األ

 (1)عن الساحة.

 

 نترنترابعا: مواقع اال

ات كما ان الوزار ،تيلالنترن اإلسرائيليهناك تطور كبير في استخدام المجتمع 

عرها س ويشكل ،تطورها وتقدمهالضافة ل وصول هذه الخدمة للجمهور، فباإلالحكومية تسه

 . ألفي دوالرالذي يصل سرة دخل األ معدلخر قياسا مع آ افزحا

الستخدام فراد والجيش والمؤسسات والبنوك األ راتشجعت المدارس والوزا كما

سه على نفهذا كيد يسحب أوبالت، لف منزل لهذة الخدمةأ 660متالك الدى أما م ،نترنتاإل

 خاصة.  ونيةكتريلحيث هناك المئات من الصفحات اإل ،خباريالمجال اإل

، كوسائل إعالماستخدام مواقع االنترنيت  2002قررت الحكومة اإلسرائيلية عام و

العاملين في الوزارات بإدخال مواد إعالمية على المواقع الخاصة  اءرللمد وأصدرت تعليمات

مع ربطها بمواقع وزارة  ،بوزاراتهم، تحمل مضامين تساهم في شرح السياسة اإلسرائيلية

، هماعلى أن يكون تحديد مضامين هذه المواد ضمن صالحيات، ورئاسة الحكومةالخارجية 

 (2شر باللغتين العبرية واإلنجليزية، على أن يتم نشرها بلغات أخرى، ومنها العربية.)وتن

 لكترونية اإلخبارية اإلسرائيلية المواقع التالية:مواقع اإلومن أهم ال

نا، انرية: المواقع اإلخباوجيش اإلسرائيلي، ديوان رئيس الحكومة، وزارة الخارجية، ال -

 .ويلال

من  غيرهاالمواقع اإلسرائيلية المعربة، أهمها: يديعوت أحرونوت، وزارة الخارجية، و -

 المواقع التي تحدث خدماتها اإلخبارية والتحليلية على مدار الساعة.

 

 إسرائيل باللغة العربيةإعالم خامسا: 

راد ات األفائيا مبرمجا يستهدف التأثير على عقليتعتبر الحرب النفسية هجوما عد

لفة بصورة مخا تحويل وجهتهاو، لوهن واإلحباط والتفكك واالضطرابيصيبهم ال، ونفسياتهم

البطيء  راجستدعملية تتميز بأنها مفاجئة سريعة هادئة تعتمد على اال ي، وهألهدافها ومصالحها

 والغفلة والسذاجة.

ها ، بدايتة في تحقيق األهداف بصورة مرحليةئل عديدوتتخذ هذه الحرب طرقا ووسا

ارة ، عبر إثد"فرق تس"، ومن ثم التمزيق والتفتت بمعنى تنحدر بالفوضى والدمار البطيء

وف غرس الخلاإلشاعات والبالغات الكاذبة والدعايات في صفوف الجماهير وإثارة الفتن، 

ح وأصببقياداتهم من جهة أخرى، وهز ثقتهم ، والتمزق في نفوس األفراد من جهة والرعب

ير على لتأثلبمقدور الحرب النفسية عبر التكنولوجيا المتطورة، أن تسلك أساليب علمية وحاذقة 

 نفسيات األفراد والتشكيك بأفكارهم وقدراتهم.

شن حرب نفسية ال هوادة وقد أوكل إلى التلفزيون واإلذاعة اإلسرائيليتين باللغة العربية 

ني والشعب الفلسطي عموما، تمعين والمشاهدين العرب على امتداد الوطن العربي، على المسفيها

 ،هم، والتأثير بشكل واضح ومقصود على الروح المعنوية والحالة النفسية السياسية لبشكل خاص

لتأثير وتشويش وتشويه المعلومات، ل، وبالتالي يهدف داخل المناطق المحتلة أم خارجهاسواء 

 (3).لسطينيةلدى الجماهير العربية والف وهز الثقة بالنفس

 ا:الناطق باللغة العربية، ومنه اإلعالم اإلسرائيليهناك مالحظات عامة على و
                                                 

، 2عمجلة اإلعالم، القاهرة: ، ، اإلعالم العربي وتحدي الدعاية الصهيونية، بحث محكم منشورالخاجةمي ( 1

 .65، ص1997
 .2/7/2004 ،( يديعوت أحرونوت2
 .33، ص1987م اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، مكتب الخدمات الصحفية، القدس، اإلعال (3
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 بط، فهو مرتمدلوالت أمنية وذ وال يزال إعالما، لجهاز المخابرات ةخضع مباشري -

في  ىقصوية الوموجه للمحيط الشعبي العربي الهائل، ويحتل العامل األمني مركز األهم

 تعامل  الحكومة معه.

وفا الفلسطيني الذي ظل مكشومشوشة في نفوس الجمهور العربي  ترسيخ آراء مختلفة -

 ،يالتصد قادرة على أخرىكن هناك أية وسائل لم تو كبير لإلعالم اإلسرائيلي،وإلى حد 

 ومقاومة هذا التأثير.

 ستمعين العربمن المباستقطاب عدد ال يستهان به  ، حظيلفترة طويلة من الزمن -

اعات اإلذوبي ، ألسباب عديدة أهمها الفجوة وعدم الثقة بين المستمع العروالفلسطينيين

 . المحلية

ات لمخابرافي إطار برامج تبدو ساذجة للوهلة األولى، لكنه استغل من  اإلعالم استخدم -

 بعيدات بهذ تيال، ة واألمنية والمخابراتية المعقدةاإلسرائيلية كمصدر للمعلومات السياسي

لعرب ن واييفي مجال إسقاط الفلسطين يعة في عملهط ةكون أدافي توظيف هذا اإلعالم، لي

 ودفعهم للعمل لصالحها.

 

 سادسا: أجهزة اإلعالم الحكومي

حقيقا تالمي تبذل الحكومة اإلسرائيلية بمختلف وزاراتها جهودا حثيثة على المستوى اإلع

بر تعت دارات المتخصصة السيما وزارة الخارجية التيألهدافها السياسية، عبر سلسلة من اإل

لموجه ، ايكيزة اإلعالم اإلسرائيلي الخارج، بل هي را جهازا إعالميا متكامل النشاطاتبكامله

 لدول وشعوب العالم الخارجي.

ة المعلومات عن الحكوم ، بنشربالدرجة األولىوتعنى مكاتب اإلعالم الحكومية 

قافية الث ة ومنجزاتها، وعلى وجه الخصوص كل ما يتصل بترسيخ الوحدة، وأهداف الدولونشاطاتها

اط بفعل رتب، في ضوء تأثر هذا االوتعميق ارتباطهم ووالئهم للدولة والروحية لليهود بوجه خاص،

 إلسرائيليون.القالقل األمنية التي يعيشها ا

ف إسرائيل القومية كما تعنى هذه المكاتب بتأهيل المواطن اإلسرائيلي للتعبير، عن أهدا

وتحقيقا لهذا إلعالم اإلسرائيلي، لاألداة األولى  هومواقفها السياسية من القضايا الرئيسة، مما يجعل

عات العامة في طول البالد ينظم اإلعالم الحكومي بمختلف أقسامه المحاضرات واالجتما الغرض،

، يوزع منها خالل عام واحد د عن المائة منشور، ويصدر عددا كبيرا من المنشورات تزيوعرضها

 (1)مئات اآلالف من النسخ داخليا وخارجيا.

 وفيما يتعلق بدوائر اإلعالم اإلسرائيلي، نود تسجيل المالحظات التالية:

م تتعامل مع الصحفيين واإلعالميين بصورة مهنية تكسبهم احترام وسائل اإلعال -

 لديهم ان الرد متوفرا، فإذا كنحفي ما لطلب رد فعل على خبر معيحين يتصل صفاألجنبية، 

 لطيفة! طريقة، وإن لم يكن متوفرا يأخذون رقم هاتفه أو الفاكس، ويوافونه بالرد بيزودونه به

ة، راقي اليهود الذين هاجروا من أوروبا الشرقية والغربية ممن يمتلكون خبرة صحفية -

 نقلوا هذه الخبرة والتجربة ووظفوها في دوائر اإلعالم الحكومية.

ة ، خاصستقطبت الحكومة اإلسرائيلية كوادر إعالمية متنفذة في جميع بلدان العالما -

ية لدعااي مجال ، والتعاقد مع شركات كبرى تعمل ف، للعمل ضمن هذه الدوائرأميركا وأوروبا

 .وكسب الرأي العام

                                                 
 .43( المرجع السابق، ص1
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 ، ويتم تبادللخارجلتقوم الدوائر الرسمية اإلسرائيلية بتسفير إعالميين وصحفيين يهود  -

 ،، وتبادل المعلوماتلخارج عن طريق الدورات التدريبيةاآلراء والخبرات ما بين الداخل وا

 (1)وتصدير التقنيات.

جهات من وواهد في النتيجة، اإلعالم اإلسرائيلي إعالم تعددي ينشر ويبث ما يريده المش

 : أساسيتينضع لسيطرة تحالف قوتين اخه نظر مختلفة، لكن

حافة مجموعة من العائالت القليلة في عالم الصبال وتنحصر أصحاب رؤوس األموقوة  -1

 .واإلعالم

وتسن  ،قوة النخب السياسية واألمنية التي تسيطر على المؤسسات الرسمية المركزية -2

 (2).إسرائيليةنه مصالح أوفق ما ترى  اإلعالميةالقوانين 

 

 اإلسرائيلي اإلعالمومميزات   مفاهيم 

ة لقيالمتع م األساسيية واأليديولوجييةجملة من المفاهيلائيلي استند الخطاب اإلعالمي اإلسر

ونية الصهي، ومما ال شك فيه أن خطابهم اإلعالمي جزء أصيل من أدبيات الدعاية بأرض فلسطين

 على ما يلي: ائمةقلالسياسية والفكرية ا

 .بوطن خالص لليهود آلخر الزمانفلسطين أرض الميعاد، وعد الرب لبني صهيون  -1

 ي، كمييا تؤكييد فتيياوىس الييدم اليهييوديتقييدو، الشييعوب بيياقيشييعب اليهييودي فييوق و العليي -2

 .الحاخامات

لليهييود حييق تيياريخي فييي فلسييطين؛ فهييم أصييل السييكان، ولهييم حييق إعييادة بنيياء الهيكييل  -3

 المزعوم.

اإلذاعية  رية؛ فنجد أنمفونية اإلعالمية الصهيونية على القوة اليهودية العسكيالس وركزت

لكييون الجيييش هييو  ،النخييراط فييي المؤسسيية العسييكريةعلييى ا الشييبانتحييث   صييحفالو والتلفزيييون

داً، العيرب تحديي "األغييار"ومقيت  ،البوتقة التي تصهر الجمييع؛ ومين ثيم تيدربهم عليى العنصيرية

زة غيكميا يحصيل فيي تصبح عملييات اإلبيادة طبيعيية، ونقد الحق الطبيعي للعرب في الحياة،  عبر

ل لمجييازر والقتييل؛ لتحقيييق الطمييوح الصييهيوني فييي أرض إسييرائيلوء تسييويغ اللجييهييذه األيييام، و

 الكبرى.

والجييييش لتكيييون طبيعيييية  الرؤيييية ميييع تصيييريحات كبيييار أركيييان الدولييية وتتوافيييق هيييذه

رض اسيمه أ قاليت: ادفيع دوالراً تقتيل عربيياً.. وال يوجيد شييء حيين ر"وليدا ميائي"غكتصيريحات 

 ، فلسطين أو شعب فلسطيني

ن، يقتلية ومخيربو؛ "اإلرهابيين"عليى وصيف العيرب بيـ ةاإلسيرائيلي ةيالدعات ركز، لهذا

العربي الجيد هو العربي الميت، وهي استعارة مين مقيوالت المهياجرين وأن  بقايا الشعوب،وأنهم 

 (3).الهندي الجيد هو الهندي الميتعندما كان المثل الشائع هو:  ،لواليات المتحدةلاإلنجليز 

ة نظريكفي المواجهة،  دعائيةائيلي على استحداث نظريات عمل مروجو اإلعالم اإلسرو

ن مالسياسية  يالئم المستجدات والتغيراتل ،القائمة على تطويع اإلعالم اإلسرائيلي نفسه "ليبكين"

 خالل إرسال رسالتين: 

 المسموع، بواسطة اإلعالم المرئي و ،لدول العربية المعادية المجاورة إلسرائيلل :األولى

 .بواسطة اإلعالم المقروءالمحايدة،  أو لدول الصديقةل :الثانية

 اإلسرائيلي أنه: اإلعالم وربما أهم ما يميز

                                                 
، 1968( عنبتاوي، منذر، أضواء على اإلعالم اإلسرائيلي، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1

 .68ص
، الحياة، المؤسساتية وهيمنة الخطاب القوميسرائيل بين تعددية البنية إعالم في اإل، أحمد سيف( 2

01/11/2005.  
، باريس ،2002  ،ية: تضليل إعالمي وتماثالت باطلةحرب اإلعالم اإلسرائيل ،رجوس دراي ودونيس سيف( 3

 .65ص
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 م الينفسليتغييير مظياهر االسيتجابة معتميداً عليى علمن مييادين الحيرب عليى العيرب،  -1

تفيد سيييرتكز على الترغيب واإلثيارة وغسييل اليدماا والتالعيب بيالعواطف، ولهيذا وواالجتماع، 

ليوم أستاذ الع "د.كوهين"وخير مثال على ذلك تولي  ،برات المتخصصين وأساتذة الجامعاتمن خ

اً ين مستشارالسياسية في الجامعة العبرية اإلشراف على العملية الدعائية في مطلع السبعينات، وع

، ةعلييى مختلييف مجيياالت الدعايييوزارة الييبسييبب إشييراف  ،لييوزير الخارجييية، وسييفيراً فييوق العييادة

 السياسية. هاأحد أهم عناصر اإلعالميةار االستراتيجية وباعتب

 يشيمل األهيداف واألدوات قوم على مخطيط دعيائييليس مجرد أفكار أو مقوالت، بل  -2

تغيييير شييخاص لألتوجييه يبحيييث  ،والمنطييق الفكييري واألسييانيد والحجييج المتماسييكة، والمراحييل

ييل مين ثيم تضيخيمه، والتهو ،الصيغير قوم على فكرة اكتشاف الحيادثياستجاباتهم عبر اإلقناع، و

صيورات، فإذا بنيا إزاء عمليية عالميية تقيدم حولهيا الحجيج والت ،وخلق نوع من الجدل حوله ،أمره

و أ ،المحلييي ميية بييين أهدافييه والمنطييقءهييي قدرتييه علييى الموا اإلعييالم اإلسييرائيليومصييدر نجيياح 

 اإلعالمي.للمجتمع موضوع الهجوم الخلفية التاريخية 

بييل يسييتخدمون  ،علييى وسييائل اإلعييالم فقييط كييأداة لييدعايتهم اإلسييرائيليونتمييد ال يع -3

التصال لويلجأون  ،إلعالمهميكون أداة لكل يهودي يتمكنون منه وسفاراتهم وموظفيهم وتجارهم، 

ال يتم  ،أو من التأييد إلى المعارضة ،المباشر لمعرفتهم أن تغيير الموقف من المعارضة إلى التأييد

 (1)ا الطريق.إال عبر هذ

ى سيعيبيل ليه أيضياً عيدة بيؤر أو اتجاهيات  ،قتصر على العرب والفلسيطينيين فقيطيال  -4

م الغربييي، ، واليدول الغربييية، واليرأي العياالمحتلية فيي فلسييطين المجتمييع اإلسيرائيليإليهيا، ومنهيا 

ر كييوقييد وصييف المف ،والنخبيية فييي تلييك المجتمعييات، واليهييود القيياطنين فييي مختلييف بلييدان العييالم

ة شيعب بأنه "أرهب جهاز دعايية فيي العيالم يقيوم بمسيخ صيور اإلسرائيلي اإلعالمد.إدوارد سعيد 

تياب بيل لألعيداد الكبييرة مين مؤيدييه مين الك ،فحسيب االحيتاللوسيمح ذليك لييس لجييش  ...بأكمله

ني دلوجود الماواالنتهاكات الهادفة لتدمير  ،لغاء التاريخ الطويل من العذابإلالندفاع دون وازع ل

 .للشعب الفلسطيني"

ميي" أسلوب "اإلغراق اإلعال ،إلى أهدافه إعالمهملضمان وصول  اإلسرائيليونيتبع  -5

 ،دوقيت واحيفيي  اإلعالمييةوتتردد مين جمييع األدوات واألجهيزة والوسيائل  ،بحيث تنطلق الحجة

الم فقيط العي ي هيووكيأن العيالم الحقيقي ،سانيد التي تقدمهابشكل يجعل المتلقي غارقاً في الحجج واأل

كل اليذي الذي تضيعه هيذه الدعايية، ميع األخيذ بعيين االعتبيار أهميية اختييار كيل وسييلة وأداة بالشي

 اقيه برسيائليتم إغر ،يفلت من تأثير وسائل اإلعالم التقليديةفمن يناسب من يتوجه إليه بالخطاب، 

 وبالمكالمات الهاتفية واللقاءات المفبركة. ،البريد اإللكتروني

ء مين ؤكد أن إسرائيل جزيألوروبيين لتوجه ي حين وفه ،ي خطابهعتمد على التلون في -6

 ،وبييةق وشعرهم أشيقر وثقيافتهم أوروأن اإلسرائيليين أوروبيون، عيونهم زر ،الغرب في الشرق

 .آسيويون يينشدد على أن إسرائيل بلد يقع في قارة آسيا، وأن اإلسرائيليآلسيويين لتوجه ي وعندما

ام شييرطين السييتخد ويضييع، التزوييير والتلفيييق والتشييويه اإلعييالم اإلسييرائيليدم سييتخي -7

 هما: ،الكذب

د نفسييه للمرحليية التييي قيي اإلعييالمأال تضييبط األكذوبيية أو تكشييف، ويجييب أن يعييد رجييل  -أ

 ،فينفذ خطة بديلة تقلل من أهمية االكتشاف ،يكشف فيها الكذب

، خاصيية وأن تييه علييى تغيييير الحقيقييةالكييذب عنييد عييدم قدر اإلعييالمال يسييتخدم رجييل أ -ب

ميع السيلطان العثمياني عين  تكان يقول: تحيدثو ،اعتمد الكذب وتشويه الحقائق "ثيودور هرتزل"

يقيول لليهيود: إن السيلطان واليهيود أرض فلسيطين،  يحتلالثراء والرفاه الذي سيعم المنطقة حالما 

                                                 
 ، مرجع سابق.المؤسساتية وهيمنة الخطاب القوميسرائيل بين تعددية البنية إعالم في اإل( 1
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ي مييع ن مفاوضييات مباشيرة تجييرإوألمييوال الضيرورية أوالً ميين أجيل فييتح فلسييطين لهيم، لبحاجية 

 (1).السلطان رغم أنه لم ير وجهه

  مع االنتفاضة اإلسرائيلياإلعالم تعامل 

 توصيف االنتفاضة وتشخيص أحداثها 

مي سعت إسرائيل لفرض تعتيم إعال ،2000األقصى أواخر عام منذ أن اندلعت انتفاضة 

 ،ينفلسطينيحول عدد الشهداء الأرقاما مضللة  تعطأو ،من أهمية المواجهات تقلل بحيثعليها، 

 .1948واألراضي المحتلة عام غزة  وقطاعالغربية الذين سقطوا في الضفة 

فحات إبعاد موضوع االنتفاضة عن موقع الصدارة في الصاإلسرائيلي وقد حاول اإلعالم 

الب ي الغاألولى في الصحف، والنشرات اإلخبارية، فكانت األخبار والعناوين األولى تركز ف

ينية ، والمفاوضات الفلسطسة الوزراءول الخالفات الحزبية واالنتخابات المبكرة لرئاح

 لمتعلقةر والعناوين اعلى حساب األخباواالهتمام ببعض األخبار العالمية، اإلسرائيلية، 

 تشير ، ولعل الدراسات اإلعالمية المتخصصة تظهر بشكل أوضح إحصائيات دقيقةباالنتفاضة

 ، سواء في الصحف أو اإلذاعة والتلفزيون.المتعلق باالنتفاضةإهمال الخبر  إلى

أنها وك ،ضةتبدل تكتيك اإلعالم اإلسرائيلي باتجاه تصوير أحداث االنتفاوفي فترة الحقة، 

لعنيف وائي اتبرير القصف العشلاشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين والقوات اإلسرائيلية، 

 ضد األحياء السكنية.

ل على ، فعمن أضحت انتفاضة األقصى، مادة غنية للتشويه في اإلعالم اإلسرائيليوما لبثت أ

ول بالعق يدرك تماما فن التالعب "ماهر"إعادة تشكيل األحداث من خالل طاقم صحافي إعالمي 

ي فلسطين "عنفإرهاب، شغب،  "ضة وحصرها في إطار أعمال والمشاعر، بهدف عزل االنتفا

 موجه ضد اإلسرائيليين.

، ضةنتفاهيئة إلعالن اال رغم أنه لم يصدر أي إعالن فلسطيني، ولم يتخذ أي قرار في أيو

 ا.مخطط لهودبرة مى االدعاء بأنها إال أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أصرت منذ األيام األولى عل

 قتحامبدأت كرد فعل على محاولة ا ت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن االنتفاضةتجاهلو

 دسي الشريف يوممحاطا بحراسة أكثر من ألف جندي وشرطي للحرم الق "شارون أريئيل"

 على المصلين في ساحة الحرم،، وإطالق الرصاص في اليوم التالي 28/9/2000الخميس 

ختلفة نطالق مظاهرات احتجاجية في أنحاء مالوسقوط خمسة شهداء وجرح العشرات، مما أدى 

 تداءاتإلعالم اإلسرائيلية كمشاغبات واضطرابات واع، وصورتها وسائل االقطاعالضفة ومن 

 .لسطينية على الجنودف

 

 

 

 لشكلا، على ئيلي في توصيفه ألحداث االنتفاضةقات اإلعالم اإلسرايمكننا إجمال منطلو

 التالي: 

بدون  اإلعالم اإلسرائيليه معتدى عليه، وهذا نهج اتخذواإلسرائيلي  ،الفلسطيني معتدي -أ

 (2)يحدث في األراضي الفلسطينية هو اعتداء من الشبان الرعاع ضد الجيش!استثناء: فما 

قدم اإلعالم ، وبالتالي يواإلسرائيليون يدافعون عن أنفسهمالفلسطينيون بدأوا الحرب،  -ب

 "العنف"جميع األعمال والممارسات التي يرتكبها الجيش على أنها رد فعل على  ائيلياإلسر

توفر ضمنيا سببا للقيام  ، ألن كلمة رد فعللحقيقة والموضوعيةوهذا بعد عن ا الفلسطيني،

، ووسائل اإلعالم التي تتبع نهج الحكومة بوالء شديد، لم تتساءل بالهجوم، وتفسر األمر بنفسها

                                                 
 .87، ص2005 مارس فبراير، 209ع، مجلة البيان، اإلعالم اإلسرائيلي رؤية الجالد للضحية ،باسل النيرب (1
 .7/10/2000( الجيروزاليم بوست، 2
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لقون بالمسئولية على الطرف لماذا قام الجيش بقصف مناطق مدنية وبيوت سكنية، بل ي :مثال

 (1)؟اآلخر

ن لون، أتهم المراساتالل وممارساته في اندالع األحداث، فكثيرا ما تبرئة ساحة االح -ت

خطبة الجمعة في المسجد األقصى تضمنت عبارات تحريضية ساعدت على إلهاب مشاعر 

 !نةيفتشون المصلين بصورة مهيوهم  ،المصلين، وليس مشاهد الجنود المدججين باألسلحة

 ،اء عليه، وتسليط األضواحداث االنتفاضةالتي اعترت بعض أ إبراز السلبيات واألخطاء -ث

 : تاللها مساحة تفوق واقعها العملي، ومن ذلكوإلهام السامع والمشاهد والقارئ باح

إطالق النار من بين المنازل، وخاصة انطالقا من مدينة بيت لحم باتجاه مستوطنة  -1

ت من خالل ذلك ، وحاولم القصف المستمر لمدينة بيت جاال، وقد بررت وسائل اإلعال"يلو"غ

أوردت أن و، ختراق وحدة الفلسطينيينالهدف بث بعض األكاذيب واختالق أخبار غير حقيقية ت

سكان بعض المدن الواقعة على خط التماس بدأوا بتنظيم أجهزة حراسة خاصة في محاولة لمنع 

دي إللحاق يؤ مما، نار منها باتجاه أهداف إسرائيلية، خشية إطالق الحين من دخول أحيائهمالمسل

 (2).ممتلكاتهم نتيجة الرد اإلسرائيليأضرار بهم وب

قال المراسلون العسكريون: إن الفلسطينيين يطلقون النار من حي مسيحي، ربما على  -2

مضاعفة اهتمام الرأي العام لأمل بأن يصاب رمز مسيحي أو مواطنون مسيحيون، وهذا سيؤدي 

 (3)العالمي.

ن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تساعد عشرات العائالت وسرعان ما نشرت وسائل اإلعالم أ

 بريطانياأجرت الوزارة اتصاالت مع سفارات والمسيحية على مغادرة المناطق الفلسطينية، 

وكندا وقبرص بهذا الشأن، إال أن السفارات المعنية أنكرت الموضوع، كما أن المسيحيين 

 (4)الفلسطينيين أنكروا القصة جملة وتفصيال.

ات عن اقتصادية، واتخاذها محور للدعاية واإلشاعيار قضية اجتماعية، سياسية، اخت -3

ن مقتل عدد كالتركيز على متلك القضية بشكل ما، لاختالق إشاعة تستند وطريق التهويل تارة، 

ضة النتفاالمخابرات على يد رجال المقاومة، وتصوير أن الفلسطينيين يستغلون أحداث اعمالء 

 خصية وثأرية. لتصفية حسابات ش

نبأ ال كدمعين، حيث يشار إلى أن ناطقا موثوقا أ التزام أسلوب التكرار، في نقل خبر -4

اصة في خية، لوسيلة اإلعالمبمناسبة ودون مناسبة، حتى تغرس الفكرة في نفوس المتلقين لهذه ا

 .لداخليةا لفتنتأخذ طابع إثارة ا السيما األخبار التي ،األخبار التي تتناول الشأن الفلسطيني

ان بين التركيز على المناوشات التي تحدث في بعض األحياإلسرائيلي اإلعالم  اعتمد -5

لتي ايالية الروايات الخ "حبكوتضخيمها قدر اإلمكان، من خالل "، عناصر الفصائل الفلسطينية

 .حرب أهلية وكأن الفلسطينيين على أبواب ،توهم المشاهد

 

 الرقابة العسكرية 

م في اإلعالبين السلطة و العسكرية حلقة هامة في سلسلة حلقات ضبط العالقةتعتبر الرقابة 

الذي  لكبيرالمحددة في الموضوعات األمنية، ورغم التطور ا ، ومهمتها إمالء المواقفإسرائيل

ال ني ما زألمب ا، إال أن الجانية والشؤون السياسيةفي النقاشات اليوم اإلعالم اإلسرائيليه شهد

عض ب فال زالت، ، بداعي المصلحة األمنية، فارضا نفسه بقوة عليهطالقتهمتحكما في ان

م إلعالو روجتها وسائل ا، حتى لرا ال يمكن للصحافة التعاطي معهاالموضوعات تعتبر أسرا

 . الخارجية

                                                 
 . 35ص، 2001، 3المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان، رام هللا، ع، بالرقي مجلة (1
 .3/5/2001، ( التلفزيون اإلسرائيلي2
مركز مقدس للدراسات،  ،، غزة2مقدس استراتيجيا، عدد  مجلةأولي،  فليدمان شاي، االنتفاضة إجمالي (3

 .43، ص2001
 . 25/10/2000، ( الجيروزاليم بوست4
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، 2001 عام مه رئاسة الحكومة منتصفد تسل" بعشارون"، قرر وزيادة في تشديد الرقابة

، وتدخله في حاالت عديدة سؤولياته، وتشديد سلطة الرقيب العسكريملم إدارة سلطة البث ض

وهو ما كان  ،"األمن العسكريبـ"س لمنع نشر تقارير صحفية عن قضايا عدة بحجة أنها تم

اإلعالم كعدو ، حتى أن الرقيب وصف في بعض األحيان بأنه يتعامل مع مجال نقد من اإلعالم

 (1).في الجبهة العسكرية

ارون شات من ، بعد سماع انتقادالعسكريةة اإلعالمية لعملياته ش تقليص التغطيوقد قرر الجي

لسياسة غيير ا، وبالتالي تم ت"وراء البحار"وجهها إليه، ألن صور الجنود ليست مرغوبة لمن هم 

ة ن عمليعتواجد مكثف للجنود مقابل تغطية إعالمية محدودة، وان الحديث يدور لبحيث تتحول 

 ن احتالل واسع.وليس ع ،محدودة

ر ليس ذلك فحسب، بل إن وسائل اإلعالم واجهت مطالبات عديدة بعدم بث بعض األخبا

مة منظمات المقاو، خطابات زعماء مواد دعائية معادية، ومن ذلكواألحداث بحجة أنها 

ن أحكومة ، وكانت حجة الف واليأس وسط الجمهور اإلسرائيليبث الخو هاألن هدفالفلسطينية، 

 عامات هم "أعداء لنا"، وال يمكن أن نقدم لهم منصة للخطابة!تلك الز

دم ، بل يخدائية ال يخدم الحقيقة اإلعالميةكما أن بث أشرطة الفيديو لمنفذي العمليات الف

تعاون معه في هذا اليلي ، وبالتالي ال يجب على اإلعالم اإلسرائالتأويالت المقصودة " للعدو"

أن  ، بعدتحاري" في المساء إلى صالون بيتهيصل "المخرب االن غير معني بأن ه، كما أنالمجال

 (2)!زاره ظهرا في المجمع التجاري

لحات عددا من المصط اإلعالم اإلسرائيليوكجزء أساسي في العملية الرقابية، استخدم 

الجيش يهود وكل ما يتعلق باألحداث التي تخص إسرائيل والب ،الداللة والتعبير في االنتقائية

رة عمل محات معينة لتست، ولم يقتصر اختيارها على مصطلات اإلسرائيلية مع الخارجالقوالع

االت ستعماالت متكررة في ح، وذات ان المالحظ أن كثرتها أصبحت ثابتة، بل مواحدة فقط

 مختلفة.

اعد صحافية وق يرتكز لتجدر اإلشارة إلى أن أسلوب االنتقائية في إيراد المصطلحات الو

 (3).سياسية وعقائدية في معظم األحوالب، بل هي إعالمية فحس

ا من عدد ي أملت عليهالتساوق مع المؤسسة األمنية التاإلسرائيلي وقد حاول اإلعالم 

 قاموس اإلعالمي اليومي، ومنها:الالمصطلحات، أصبحت فيما بعد جزءا من 

  .الضفة الغربية المحتلةيهودا والسامرة،  -

 .ئيينالمخربين واإلرهابيين، الفدا -

  .ير، بدال من الشعب الفلسطيني، ولكل من العبارتين مدلولهما الكبالفلسطينيون -

 توغل واالقتحام للمدن الفلسطينية.العمليات الوقائية، بدال من عمليات ال -

  .، يصفهم بالسكانالمستوطنين -

 .المستوطنات، البلدات واألحياء -

  .اإلدارة المدنية، بدال من سلطات االحتالل -

 .بدال من منع الدخول إلى إسرائيلإغالق،  -

  .أعمال هندسية ذات طابع أمني، بدال من تجريف األراضي الزراعية -

 .خطوات أمنية، بدال من عمليات انتقام وعقاب -

 (4)، بدال من تصفية فلسطينيين.عمليات إحباط موضعية -

ئول عن: ، حتى ال يتساءل أحد من المست كثيرةصاا اإلعالم اإلسرائيلي مصطلحا وبالتالي

بين والمواجهات دائرة العنف في الشرق األوسط، حلقة العنف، مسئولية الطرفين، الصدامات 
                                                 

 .5/8/2002، ( هآرتس1
  .16/7/2001، ( غيء باخور، حين يضربوننا في نقطة الضعف، يديعوت أحرونوت2
 .88، ص9ع، حية االنتقائية في الصحف العبرية، قضايا إسرائيلية، االصطال، جوني( منصور3
 .9/7/2001، ( يديعوت أحرونوت4
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الطرفين، وغيرها مما تسرب بعضها إلى اإلعالمين العربي والغربي، دون التدقيق في ماهيتها، 

 ."رداء اللغة"ودون أن تتفحص األهداف التي تتخفى تحت 

ول المسؤمن مع تنفيذ عملية "السور الواقي"، سلم ، وبالتزا2002نيسان  15تاريخ وب

 تعليماتبية العن سلطة البث العاملين في قسم األخبار في صوت إسرائيل باللغة العراإلسرائيلي 

 :التالية

ي يمنع استعمال مصطلح "على حد قوله" بالنسبة لتصرحيات من قبل ناطق إسرائيل -أ

 لناطق"،قوال ايفهم من هذه العبارة أنك تشكك بأ الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، ألنهكرسمي، 

 ".ثم تقول التعلميات: "ال مانع من استعمال هذه العبارة بالنسبة للطرف الفلسطيني

الى  "ال يجوز استعمال مصطلح "تصفية"، بل يجب استعمال مصطلح "قتل" في االشارة -ب

 فلسطينية.عمليات االغتيال التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي ضد القيادات ال

ع لصرااالعربي. قل: -الفلسطيني، أو الصراع اإلسرائيلي-ال تقل: الصراع اإلسرائيلي -ت

 اإلسرائيلي".-أو الصراع العربي ،اإلسرائيلي-الفلسطيني

ب استعمال مصطلح "ضلوع" في حالة تقديم الئحة اتهام ضد فلسطيني بتهمة ارتكا -ث

 وتمنع استعمال مصطلح "تورط". ،عملية

ين لمدنيين الفلسطينيلمصطلح "ضحايا" لالشارة ومصطلح "احتالل"،  منع استعمال -ج

 الة، فيه الحالذي يقتلون من قبل الجيش اإلسرائيلي، ويفرض عليهم استعمال كلمة "قتلى" في هذ

 حين تؤكد التعليمات على ضرورة استعمال "ضحايا" لدى الحديث عن اليهود.

شخصيات عربية أو فلسطينية، وتفسر استعمال كلمة "أكد" لدى اقتباس أقوال ل عمن -ح

 (1)التعليمات هذا المنع بان كلمة "أكد" تعني ان الصحفي يوافق على تلك التصريحات.

استعمال مصطلح "نفى" أو "دحض" لدى اقتباس أقوال عضو كنيست تدحض  منع -خ

تصريحات لرئيس الحكومة، وتوصى التعليمات بالقول: "أعرب عضو الكنيست عن اعتراضه، 

تظهر ارض". ويسوا المسؤول هذه التعليمات بقوله ان مصطلحات مثل نفي ودحض أو ع

  (2).رئيس الحكومة على أنه كاذب

 ، حييث قيام1984عيام  300: قضية اختطاف الباص رقيم الرقابة شهر األمثلة علىأومن 

ص لباابقتل فلسطينيين من مختطفي  ،كنيست عن الليكودالعضو ، "توماايهود ي"رجل المخابرات 

وليية خييالل محا همييانييه تييم قتلأوفييي حينييه ادعييت المخييابرات  ،القييبض عليهمييا إلقيياءبييدم بييارد بعييد 

شوت" نشيرت خبيرا عليى الصيفحة األوليى يكشيف كيذب االسيطرة على الباص، لكن صحيفة "حد

 .أحياء اهذا االدعاء، ويظهر الفلسطينيين وهم

 "توماي"على الباص، لكن  أحياء بعد السيطرة هماقد صور "اليكس ليباك"المصور وكان 

وامتنعييت عيين نشيير  ،لصييحف رضييخت ألواميير الجهييات األمنيييةن بقييية اإال أ ،قتلهمييا بييدم بييارد

 (3).الحقاقادها للمحاكم  ممافقررت فضح القضية،  شوت"ا"حد، أما تفاصيلال

مالءاتهييا إوفييرض  ،اإلسييرائيليعييالم علييى اإل مييدى سيييطرة األجهييزة األمنييية كمييا تتضييح

تس" "هيآر تيشارة لتقريرين نشيرا فيي صيحيفاإل عبر، كاذيب الجيشأبالتستر على  هوقيامعليه، 

 ". أحرونوتيديعوت و"

نشرت صحيفة هآرتس تقريرا حول مخيم جنين، بعيد ان سيمح  2002نيسان  15بتاريخ ف

راف شيإبمرافقية وتحيت  ،هعالم بدخول المخيم ونظم للصحفيين جولية داخليإلالجيش اإلسرائيلي ل

 رسييووحييدث هييذا بعييد الجييرائم التييي ارتكبهييا الجيييش فييي المخيييم خييالل عملييية "ال، شضييباط الجييي

 .الواقي"

                                                 
المركز الفلسطيني للدراسات ،رام هللا، 1عقضايا إسرائيلية،ائيل وانتفاضة األقصى،إسر كابليوك أمنون،( 1

 .67، ص2001، اإلسرائيلية
لدراسات امركز  ،القاهرة، 72ع، الدراسات الفلسطينية، ماء العيونغاإلسرائيلي ضباب إل منى ياسين، اإلعالم (2

 .87، ص1993اإلعالمية، سبتمبر 
 .22/6/5198( صحيفة حداشوت، 3
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ت وفييي نفييس اليييوم نشيير ،"عيياموس هارئيييل"تقرييير "هييآرتس" موقييع باسييم الصييحفي 

، ة" التيي نظمهيا الجييشعقياب "الجوليفي أو ،تقريرا حول نفس الموضوع، "يديعوت أحرونوت"

فقيرات، تم تبديل مكيان بعيض الو، امهتحريرنه تم أين، صحيح ر مدى تشابه التقريرالملفت النظو

 نفس الشخص، أي الجيش اإلسرائيلي.  هماال تترك مجاال للشك بان معدتهما لكن مراجع

الفلسيطينية  التصيريحاتمحاولة تفنيد لتنظيم هذه الجولة للصحفيين ليذكر ان الجيش بادر 

، هاقيام الجييش بتنظييم الجولية، قيرر مسيارف، نلتي ارتكبها فيي مخييم جنييحول المجزرة الرهيبة ا

عيالم بنشير التقريير قيام اإلوبالتيالي فة العبريية بتقريير جياهز، زود الصيحاوالمسموح والممنيوع، 

  (1)!ي كتبه الجيشالذ

تكيب يراليذي في ترويج المسرحية التي أعيدها الجييش:  اإلسرائيليعالم هكذا يساهم اإلو

 .يتطوع لترويج هذه المهزلةعالم الجريمة، واإل مسرحية تخفي معالم يخرجوجريمة، 

 

 التحريض على الفلسطينيين 

هرها عل أشتعود سياسة التحريض المتبعة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إلى عقود مضت، ل

زير وما حدث عشية اجتياح جنوب لبنان، حيث قادت وسائل اإلعالم حملة تشكيك ضد دعوات 

عسكري  ، بضرورة القيام بعمل"رفائيل إيتان" هيس هيئة أركانورئ، "أريئيل شارون" الجيش

 إلمالء نظام جديد في لبنان.

 ، فإنوفي الوقت الذي يطلق فيه مسئولون إسرائيليون تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين

يس له رئوسائل اإلعالم تنقلها كما هي دون أي موقف ديمقراطي إنساني، ولعل أبرزها ما قا

ر على ات تسين مجرد حيوانوغزو لبنان حين قال: الفلسطيني" إبان مناحيم بيغن"ق الوزراء األسب

 !ةن عبارة عن صراصير مخدرة في قنينوالفلسطيني ":رفائيل إيتان"قال و قدمين،

ون أي د، ونقلها اإلعالم السنوات األخيرةن خالل يسرائيلياإلن يمسئولالومن تصريحات 

 موقف:

، الذي قال أن الرب يأسف على خلق 2001ي نيسان ف "عوفاديا يوسيف"تصريحات  -

ريرون شنهم ، إينيين، يجب إرسال القذائف عليهمالعرب ألنهم أفاعي، ممنوع التسامح مع الفلسط

 وملعونون.

الذي قال أن الخطر الفلسطيني على إسرائيل  "موشيه يعلون"تصريحات رئيس األركان  -

 (2)ألنه ال يمكن رؤيته بالعين المجردة. ،السرطان الخطيركبمقاييس ومميزات سرطانية، 

 "لإلرهاب"الذي قال أن السبب الحقيقي  "زئيف بويم" الحربتصريحات نائب وزير  -

من زمالئه في سباب وراثية، وفي ذلك عنصرية منفرة أثارت عليه عددا ألالفلسطيني يعود 

   (3).الكنيست

 ولعب ،حالتصريوقد اكتفى بنقل الحديث ف ،الدور الناقداإلسرائيلي لعب اإلعالم يوبدال من أن 

ت حشوة بالمقاالملصحافة المكتوبة اللكما امتد التحريض دور المتفرج فقط ال أكثر، 

وإنما لكتاب صحفيين ومحررين في هذه  ،ةوالتصريحات التحريضية، ليست فقط للساس

 الصحف. 

، يقول "بطوالتهم"ا أجريت مقابالت عديدة مع ضباط وجنود وقناصة إسرائيليين تمتدح فيهو

أحد القناصة في حوار صحفي: لقد أطلقت النار فأصبت شخصين في أرجلهم، من المفروض أن 

أنني أستطيع و، ولكن ال نقتلهم، لقد شعرت بالرضا عن نفسي، حركتهم نكسر عظامهم ونعيق

في حرب م بما أوكل إلي وتدربت عليه، وأعطاني إحساسا بالثقة بالنفس، وأنه إذا دخلنا ياقال

 (4)نفسي ورفاقي! ةياأستطيع حمس
                                                 

 .32، ص1998الجامعة اإلسالمية، ، عبد الواحد ناهض، القضايا األمنية في الصحافة اإلسرائيلية، غزة( 1
 . 3/12/2002( هآرتس، 2
  .24/2/2004، ( اإلذاعة اإلسرائيلية3
 .27/10/2000، ( الجيروزاليم بوست4
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، "عزيزي الجندي..أرجوك اقتل مزيدا من العرب"تقريرا بعنوان  نشرت الصحف -

ملين في لجنود العالبعثوا برسائل  تالميذ بين الصفين السابع والعاشر وجاءت الدعوة على لسان

، وقتل أكبر عدد ممكن أن الرسائل كانت تحضهم على عدم االكتراث بالقوانينو، الضفة الغربية

 (1)من العرب!

تضمن الدعوة  "موشيه روزنبيلت"نشرت إحدى الصحف مقاال لطبيب إسرائيلي يدعى  -

ون، ألن من حق إسرائيل التي يخرج منها المسلح ستخدام قنابل ضخمة ضد المدن الفلسطينيةال

ية الحرب العالمية قصف المدن الفلسطينية، تماما مثلما فعلت دول الحلفاء ضد ألمانيا في نها

 (2)الثانية.

بين الحين واآلخر تعابير تشير إلى خوف اليهود  اإلعالم اإلسرائيليفي  ، ظهرفي المقابل

عليهم بما حصل في ألمانيا على وجه التحديد،  ءعتدااالتشبيه عمليات  عبر ،على مستقبلهم

النازي الذي نبذته  "اباإلره"و " الفلسطينياإلرهاب"بين الربط  هاوالقصد من وراء استخدام

 (3).ما يتعرض له اليهودلكل دول العالم في حينه، والغاية هنا تنبيه العالم 

م اإلعال غالبا ما تقتصر صور الفلسطينيين التي تبث في وسائلوامتدادا لحملة التحريض، 

ة ارالحج وآخرون يرشقون ،ان الذين يعدون الزجاجات الحارقةاإلسرائيلية المرئية على الشب

 ريكي.ويحرقون العلمين اإلسرائيلي واألمألعالم العراقية، ، وآخرون يحملون اعلى جنود

أحداث العمليات الفدائية، للتحريض على الفلسطينيين اإلسرائيلي اإلعالم  وقد وظف

يزيد عن التغطية ما  تضموباعتمادها تغطية خاصة ألحداث العمليات داخل الخط األخضر، 

! مع صور للدماء والقتلى والمصابين، وتكرار صور األطفال حدةعشر صفحات لعملية وا

: دولة تحت اإلرهاب، هجوم يتبعه آخر، الصفحات مع عناوين مثلاإلسرائيليين يبكون على 

حرب من اإلرهاب، مع نشر قائمة بجميع حوادث التفجير التي وقعت وتواريخها وأماكنها منذ 

 (4).هاانطالق

يث ح، يينالفلسطينيا للحكومة على بذل المزيد من الجهود لقمع مارس اإلعالم دورا تحريضو

وجه رة التعلى أنها فيروس قاتل يحتاج لعالج مكثف وعنيف، وبالتالي ضرو للمقاومةتم النظر 

 فال بد ورتهاي مهما بلغت خط، كالعملية الجراحية الكبرى التحل جذري مهما كان مكلفا ودمويال

مر أل، بل إن االسماء على إسرائيل ليس قضاء وقدرا من اهه، وإن ضعف الحكومة تجامنها

 اإلسرائيليين. "نحن"متعلق بنا 

ء ، أو البقاقدراتنا في الحكم ورسم المستقبل ونحن الذين نقرر ما إذا كنا نريد تحسين

من  منع حرائق في المستقبلو، دون استئصال من يشعلها" فقط إطفاء الحرائقمحكومين بنهج "

ربما ، وإذا لم نفعل، ، من الضروري إحداث تغيير في أنماط العملي على كل الدولةشأنها أن تأت

، ولكن في هذه األثناء سيواصل الورم الخبيث االنتشار نهاية األمر على الفيروس األليمسنتغلب 

 (5)في الجسم على نحو لن نجد له عالجا فيما بعد، وسيفوت األوان!

فقبلها كان  طرأ على اإلعالم اإلسرائيلي بعد االنتفاضة،تشير الوقائع إلى أن هناك تحوال و

 ، واليحقق ويفحص األمور ميدانيا، لكنه اليوم أصبح كل صحافي إسرائيلي يشعر بالوطنية

ن لبحث عامهنته الصحافية، ولذلك ينقل الحدث من وجهة نظره، وال يجتهد من أجل  عن هايفرق

 ئية.إلى مشبوه أو سيقوم بعملية فدا نظرهب الحقيقة، وبالتالي تحول كل عربي فلسطيني

كما أدت االنتفاضة لتعميق األزمة في إسرائيل، بما يقدمه اإلعالم من تحذيرات عن عمليات 

 لى مجرى حياتهم، وفي تصريحات الساسةتفجيرية، التي تتغلغل في نفوس الناس، وتؤثر ع

                                                 
  .7/5/2002( يديعوت أحرونوت، 1
 .20/10/2003، ( معاريف2
 .90، ص9ع مرجع سابق، إسرائيلية،قضايا مجلة ( 3
القدس،  تغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية واإلسرائيلية لالنتفاضة، مجلة الرقيب،..، التراشق بالكلمات، باسم( عيد4

 .28، ص2001
 .3/7/2001( يديعوت أحرونوت، 5
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اظ على حياته، ألنهم يصفون اإلسرائيليين التي تصف كل إسرائيلي بأنه مستهدف، ويجب الحف

 ( 1الوضع بأنه "حالة حرب".)

ي وأضحى المراسلون يتنافسون بينهم إلظهار عدائهم للشعب الفلسطيني، ويتجاهلون ف

عض لق ببتقاريرهم الحديث عن القصف اإلسرائيلي، وكما قال أحد المحللين: لو أن األمر تع

 ية علىيد الصواريخ ذات الرؤوس النووإسرائيل منذ زمن بع ألطلقتالصحفيين واإلعالميين 

خلقوا ين، والدهيشة ورام هللا، ألنهم يمثلون دورا تحريضيا، وبدا انعطافهم واضحا نحو اليم

 إعالما متعطشا للدم ال مثيل له من قبل.

وتجاوز األمر كل حدود حين أصدر مدير سلطة البث قرارا باستخدام عبارة "قواتنا" في 

ل في األراضي المحتلة، مثال: أطلق فلسطينيون النار اليوم على موقع اإلشارة لجنود االحتال

 (2للجيش، لم يصب أحد من قواتنا بأذى! قواتنا أطلقت النار على متظاهرين فلسطينيين!)

ووجد اإلعالميون فرصتهم السانحة في اندالع االنتفاضة، إلعادة نزع الصدأ عن نظريات 

حسبها الكثير من مصممي الرأي العام من أصحاب الميول واستراتيجيات إعالمية صاغها وعمل 

اليمينية، فغداة انطالق االنتفاضة كانت معظم التعليقات اإلعالمية والصحفية من هذا القبيل: لقد 

 (3صدقنا، هذا ما قلناه لكم، هذا ما حذرناكم منه، العرب ال يفهمون إال لغة القوة.)

ابتعدوا ويين، في األيديولوجيا الصهيونية، وليسوا مهنوبالتالي وجد الصحافيون أنفسهم شركاء 

ى نان علنفسهم العوبدأوا يطلقون ألأو األعمال العسكرية، عن صيغ معينة في نقد المؤسسات 

ن أيكفي ، يصولون ويجولون، ليصبح الواحد فيهم المصدر األول للمعلومات، فشاشات التلفزة

، ويكفي أن يكشف عن مطلوب للسلطاتوأخطر شخص  يكشف عن اسم فلسطيني ليصبح أهم

 وجود جسم ما حتى يصبح الجسم والتنظيم األهم.

 :لكدرجة تحريض الجيش عليهم، ومن ذليس ذلك فقط، بل جاهروا بعدائهم للفلسطينيين ل

دعا المحلل العسكري "رون بن يشاي" بعاطفة جياشة الجيش للقيام بهجمات واستخدام  -

الفلسطينيين، وقال: يجب أن نفهم عرفات ونظامه، هم أعداؤنا، مختلف أنواع األسلحة للرد على 

 (4ويجب أن نضربهم بشكل منتظم ودقيق حتى يطلبوا وقف إطالق النار!)

: الوقت ال يسمح ات الفدائيةعمليتصاعد الالمحلل السياسي "شلوم يروشالمي" قال بعد  -

ي، واتخاذ خطوات حاسمة بجلسات عادية للحكومة، بل الدعوة الجتماع طارئ للمجلس الوزار

 (5للرد على الفلسطينيين!)

ومن الواضح أن هذا المحلل تجاوز خط عمله كصحافي، حين يطلب من الجيش القيام 

 .أو ناطق باسم الجيش ،بهجمات، وبالتالي يصبح من الصعب التمييز بين دوره كصحافي

 

 كاذيب وضرب المصداقيةتسويق األ 

سطيني تصور إلى أي مدى وصل تأثير اإلعالم هناك مقولة راجت في الشارع الفل

، لحقيقة: إذا أردت معرفة ا، وهذه المقولةفي نفوس مستمعيه ومشاهديه وقرائهاإلسرائيلي 

هم ، وسعيايهعل  لحرص القائمين، ولم يكن ذلك ليتحقق إالع إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيليةفاستم

 .ذه القناعة لديهوب للوصول إلى الجمهور الفلسطيني، وترسيخ هالدؤ

م الاإلع ، ضعف مصداقيةلتي ساعدت على تعزيز هذه القناعةمع العلم أن من أهم العوامل ا

صوت  ذاعةإل، ولذلك لم يعد غريبا أن يستمع المواطن العربي العربي والفلسطيني إلى حد بعيد

در مصا يقتصد، لما يجده في نفسه من ميل للتلفزيونإسرائيل، ومتابعة األخبار على شاشة ا

 ، وشموليتها أكثر من غيرها من المصادر.األخبار اإلسرائيلية

                                                 

 .101، ص11ع، ، قضايا إسرائيلية( يوم دراسي حول شخصية العربي في اإلعالم اإلسرائيلي3
 .4/1/2004( هآرتس، 2
 .123، ص4ع، ( قضايا إسرائيلية3
 .21/11/2000( يديعوت أحرونوت، 4
 .27/2/2004، ( جريدة كل الوقت5
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، "نسبيةللمصداقية ال"ولخدمة سياساته المرسومة، يقيم اإلعالم اإلسرائيلي وزنا كبيرا 

ن أويسعى بشكل متواصل للحفاظ على ثقة المستمع، العدو والصديق معا، فليس بمستغرب 

 دلفساا، ناشرا بعض األخبار عن قدا لتصرفات الحكومةسرائيلي منتنستمع إلى اإلعالم اإل

 .هاناحيا بالالئمة على الحكومة، وتقاعسها وتقصيرالمستشري هنا وهناك في المجتمع، 

، وبالرغم من حرص اإلعالم على الظهور بمظهر المصدر الصادق في بث ومع ذلك

، عمله حريف فيوالتضليل والت والدسأيضا إعالم يعتمد الكذب ه األخبار والتعليق عليها، إال أن

 ه.وال يخفى مثل هذا األمر على اإلنسان الواعي لسياسات وأهداف هذا اإلعالم الموج

 ي، ليس رائيلوبالتالي فأن يتم تشويه الحقيقة، واختالق كذبة لتصبح حقيقة في اإلعالم اإلس

ؤكد أن وب يوهذا أسل أمرا غريبا أو خارجا عن نطاق السياسة اإلسرائيلية، بل يدخل في صلبها،

بب سبأنها  امهاعبر اته ،القاتل لم يجد ملجأ يسوا من خالله ممارساته إال باالفتراء على الضحية

لن أسامح  حين قالت: "غولدا مائيرـ"الجريمة التي استحقها، ولعلنا نذكر المقولة الشهيرة ل

 !ن ألنهم يجبرون جنودنا على قتلهمالفلسطينيي

، على تعرية اإلعالم اإلسرائيلي، وكشف أكاذيبه وأباطيلهمة الفلسطينية وساعد تصاعد المقاو

حيث كانت الجماهير الفلسطينية صانعة األحداث في ساحة المواجهات مع المحتل اإلسرائيلي، 

ض الواقع، وبين ما يطرحه بين حقيقة ما يجري على أر "البون الشاسع"تلمس وبسهولة 

لما يقوله وينقله عن أمور وأحداث ومواقف ليس لها أساس من ، وبالتالي لم تعد تأبه اإلعالم

الصحة، وبذلك تهاوى صرح المصداقية المزعومة التي عمل اإلعالم اإلسرائيلي سنين طويلة 

 (1)في سبيل بنائها وترسيخها.

 : سويق األكاذيب وترويجهالتاإلسرائيلي ومن األساليب التي انتهجها اإلعالم 

 "قتل" المبني للمجهول، كما في كلمة ستخدام صيغةاللمختلفة عمدت وسائل اإلعالم ا -

ها ضد تقليل مسؤولية الجيش، فأحداث العدوان التي يتم ارتكابوإلبقاء الفاعل مجهوال، 

لى وليس ع ،، وهي معادلة تركز على النتيجة"حصلت ببساطةالفلسطينيين، تعرض كأحداث "

 الشخص المتضرر من الحدث.

ي غبة فر، عتماد روايات مختلفة، وربما المتناقضة لحادث واحدال تعمد وسائل اإلعالم -

ا فيه ، إن كانوضع المتلقي بين عشرات عالمات االستفهام حول أي من هذه الروايات األصح

 .شيء من الصحة أصال

لما يجري في المناطق الفلسطينية  اإلعالم اإلسرائيلي، فإن طريقة تغطية ة إجماليةوبصور

، ألن من ماكن أخرى في العالمألتي تصل مغايرة تماما للصورة الو، ع القائمجزئية جدا للوض

، وفقما تتبدى في أماكن أخرى، تعكس جوانب أخرى من الصورة واجب وسائل اإلعالم أن

التي تدفع ثمن تغطيتها بالتعرض لحملة انتقادات عامة، بما في ذلك  "هآرتس"وباستثناء صحيفة 

باقي وسائل اإلعالم والصحف ال تحاول مطلقا عرض الصورة  تراجع عدد المشتركين، فإن

 (2)المركبة على اختالف أبعادها وجوانبها.

فيق التشكيك بمقتل بعض الفلسطينيين على أيدي الجنود والمستوطنين، من خالل تل -

لذي ا "شمعون بيريز" رئيس دولة الكيان، ومن ذلك ما صرح األكاذيب حول ظروف استشهادهم

 عرضهمت، وصورا ألشخاص أصيبوا في حوادث طرقبث ت العربية اتالتلفزيون بعضصرح أن 

 .مع قوات األمن اإلسرائيلية وكأنهم أصيبوا بجراح خالل االشتباكات

 : ومن أبرز هذه الحاالت

 بأنه سقط في تقاطع نيران 30/9/2000: الذي استشهد بتاريخ إعدام الطفل محمد الدرة ،

أن الصورة التراجيدية مزقت الكثير من سطوة اإلعالم  ، فرغموالجنودبين المسلحين 

                                                 

  .11/10/2000( هآرتس، 1

 ،82ع، يليإلسرائاالنموذج القديم المجند والمنضبط، المشهد  ( بيري،يورام، الصحافة اإلسرائيلية: عودة إلى 2

15/6/2004. 
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، فعمل على تسويق خاض حربا إعالمية لتبرير عنصريتهاإلسرائيلي، فما كان منه إال أن 

 األكاذيب التالية:

 أن الطفل قتل برصاص الفلسطينيين. -

 ثم قيل أنه سقط في تقاطع نيران. -

 أن الطفل كان مشاغبا مؤذيا جلب الموت لنفسه. -

 فهامية.ناك؟ بصيغة استماذا كان الطفل يفعل ه: ة سؤالئيهيغة الرابعة جاءت في الص -

 حيث أوردت 7/5/2001: التي استشهدت بتاريخ استشهاد الرضيعة إيمان حجو ،

ل اإلعالم اإلسرائيلية رواية مشابهة تمحورت حول سقوط حجو بنيران الجيش ردا ئمختلف وسا

ها، أسف المسئولين على مقتلو، وطنات جنوب القطاعن باتجاه المستعلى إطالق قذائف هاو

  (1).جاء نتيجة لنيران غير متعمدة هاالذي قال إن مقتل الحربوتصريح لوزير 

لواقع لشعب ا، بين المحتل وااختالق أكذوبة التوازن الخاطئكما اعتاد اإلعالم اإلسرائيلي 

ع، الصرا إال في إطار جدليةلتقيان ، بين ضدين ال يالقاتل والمقتول تحت االحتالل، بين

 :ل ببعض األمثلة على هذه األكاذيبومن الممكن االستدال، ومقارعة بعضهما اآلخر

  فيينة رام هللاحادث مقتل عنصرين من الوحدات الخاصة التي حاولت التسلل إلى مد -

اشات ش على لهما، وتوزيع صور مقتبربرية الفلسطينية، وتصويره وكأنه مثال للبداية االنتفاضة

 .التلفاز العالمية

، ألخضرلخط السطينيين بالدخول التصريح بسماح السلطات العسكرية آلالف العمال الفل -

 .باءذه األنهكذب ما ي ، إال أن الواقع كان كثيرانسانية التي تتبعهاكجزء من سياسة التسهيالت اإل

ا مة اإلنسانية لهسيارات اإلسعاف الفلسطينية تقل مسلحين يستغلون المهإشاعة أنباء أن  -

بب خشيتها من قلما يردون على مصادر النيران بس الذين، هدافهم بقتل الجنودللوصول إلى أ

 (2)!إصابة هذه السيارات

، في وسائل كون في المظاهرات ويلقون الحجارةر األطفال الفلسطينيون الذين يشاريصوت -

موتهم دفعا لجني لسطينية، ويدفعون بيد المنظمات الفل "كتائب"اإلعالم اإلسرائيلية على أنهم 

 (3)مكاسب سياسية.

 

 تبرير سياسة االغتياالت 

أت يين، بدلسطينبعد أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية تبنيها الصريح لسياسة اغتيال النشطاء الف

 وسائل اإلعالم مهمة التسويغ اإلعالمي لهذه السياسة عبر عدة مراحل:

القتل المستهدف، كالمرء من مصطلح االغتيال، أخف على انتقاء مصطلحات ذات وقع  -

كان مدار جدل كبير بين وهو ما الدفاع اإليجابي، التصفية الموضعية، ضربات مختارة، 

، التي أوصتها بعدم استخدام كلمة "البي بي سي"، السيما وعدد من اإلذاعات الغربيةالحكومة 

الفعل يستخدم لوصف عمليات اغتيال لوصف قتل اإلسرائيليين للفلسطينيين، بحجة أن  "يغتال"

وطالما برر اإلعالم سياسة باستخدام عبارة القتل المستهدف،  شخصيات مهمة، وأوصتها

االغتياالت تحت حجة أن رد الفعل اإلسرائيلي يندرج ضمن السياسة القاضية بإحباط ومالحقة 

 (4)مخططي العمليات "اإلرهابية".

، دن الفلسطينية واغتيال المطلوبيندخول المفادها أن للرأي العام العالمي مإيصال رسالة  -

، لكن األكثر صعوبة بالنسبة لإلسرائيليين هو أن مصاعب والمعضالت للشعب الفلسطينييخلق ال

، وال ضدهمسا يخططون لتنفيذ عمليات "ننظر إلى أطفالنا وهم يعلمون أن في هذه المدن أنا

                                                 
 . 8/5/2001ذاعة اإلسرائيلية، ( اإل1
 . 13/7/2001، ( التلفزيون اإلسرائيلي2
 .29/2/2004، ( القناة العاشرة3
 .18/7/2001( يديعوت أحرونوت، 4
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بمعنى آخر تبرير سياسة االغتياالت واقتحامات  نذهب هناك لمحاولة منعهم قبل أن يقتلوهم"،

 .وإحداث المجازر فيها، لمدن والقرىا

فية باعتبارها شرعية وفق قاعدة القتل والتصو، سياسة االغتياالتبررت وسائل اإلعالم  -

"، ألن القياديين الفلسطينيين الذين قتلوا في عمليات االغتيال مسئولون عن "من يرد قتلك اقتله

ت اإلسرائيليين، ويخططون لعمليات أخرى، لذا فليس هناك أكثر شرعية من قتلهم مقتل عشرا

عمل محق وحكيم، ويعتبر بمثابة تنفيذ حكومة لحكم اإلعدام بحقهم،  هوتصفيتهم جسديا، ألن

 (1).للقيام بها استقبلية خططوويحبط عمليات م

ها مارستي تاالغتيال الن أعمال القتل ول، بحيث أمبررات ميدانية لحوادث االغتيا إيجاد -

عض با في ، وحتى مختلين عقليقوات االحتالل ضد الفلسطينيين، أطفاال وشبابا وشيوخا ونساء

ح باك مسلاشت داألحيان، ما زال ينظر إليها في العرف اإلعالمي اإلسرائيلي على أنها نتيجة وجو

 . في تلك المنطقة

جميع  اإلعالن عن اغتيال ناشط لصق فوري، أن اإلعالم اإلسرائيليجرت العادة لدى  -

يق بين لتنسا، ؤولية عن قتل عشرات اإلسرائيليين، مثل: وضع عبوات ناسفة، المسالتهم المعهودة

انتظار ب وهيلفا، أن التهم معدة سإلى يشير  ما، اإلعداد لعملية استشهاديةالمنظمات الفلسطينية، 

 !  الضحية القادمة ليس إال

في مدينة نابلس بتاريخ ، ما أوردته حول اغتيال ثمانية فلسطينيين ولعل أبرز مثال على ذلك

وبعد اعتراف الحكومة اإلسرائيلية بمسؤوليتها عن بينهم اثنان من قياديي حماس، ، 31/7/2001

، وفي محاولة لتبريرها اعتمد المراسلون سرد سير م وسيلة للتنصل منهااالغتيال، لم يجد اإلعال

داخل  فدائيةنسب إليهما التخطيط لعمليات وجمال سليم وجمال منصور،  هما:قياديين، للذاتية 

 (2)أن مقتلهما كان حماية ألرواح المئات من اإلسرائيليين!و، إسرائيل

أسلوب التهويل من قوة أجهزة األمن في تنفيذ حوادث االغتيال،  اإلعالم اإلسرائيلي اتبع -

فكري والعسكري مع في ضوء صراعها ال، الحرب النفسية المقننة المبرمجة سلوبأللجأت و

من خالل رسم السيناريوهات األمنية حول ووالشعب الفلسطيني بشكل خاص، الشعوب العربية، 

 (3)إلقاء القبض واغتيال نشطاء خاليا المقاومة.

 والت"وكأنها واحدة من "بط ،قام المراسلون العسكريون بالحديث عن عمليات االغتيالو

لجيش كل فلسطيني مطلوب، كما يصفها جنراالت القدرته على الوصول الجيش اإلسرائيلي، و

 أنفسهم.

 

 

 :الشيخ أحمد ياسين اغتيال دراسة حالة 

ينيين، لفلسطابعد أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية تبنيها الصريح لسياسة اغتيال النشطاء 

ة ئيليم اإلسرابدأت وسائل اإلعالوعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، زعيم ومؤسس حركة حماس، 

 الذيية، رائيلالتحريض المتبع في وسائل اإلعالم اإلسمهمة التسويغ اإلعالمي لهذه السياسة عبر 

 .إلى عقود مضتيعود 

قيادات المقاومة وقد وظف اإلعالم اإلسرائيلي أحداث العمليات الفدائية، للتحريض على 

(، 4م الروحي للـ"إرهاب الحمساوي")الفلسطينية، وعلى رأسها الشيخ أحمد ياسين باعتباره الزعي

هذه التغطية ما يزيد  تباعتمادها تغطية خاصة ألحداث العمليات داخل الخط األخضر، فقد ضم

                                                 
، اإلسرائيلي للديمقراطية، القدس باروخ، نيبو، الجيش اإلسرائيلي واإلعالم في فترات الحرب، المركز( 1

 .65، ص2002
 .78، ص2000، ئيل، الجامعة المفتوحة، تل أبيباإلعالم في إسرا أورن، توكاتلي، سياسة (2
 .14( اإلعالم اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، ص3
 .25/3/2002، ( يديعوت أحرونوت 4



 21 

عن عشر صفحات لعملية واحدة! مع صور للدماء والقتلى والمصابين، وتكرار صور األطفال 

 .اإلسرائيليين يبكون على جميع تلك الصفحات

عناوين مثل: دولة تحت اإلرهاب، هجوم يتبعه آخر، حرب ألولى بكما امتألت صفحاتها ا

مع نشر قائمة بجميع حوادث التفجير التي وقعت ياسين يدير دفة اإلرهاب، من اإلرهاب، 

 (1)وتواريخها وأماكنها.

على بذل اإلسرائيلية قد مارست وسائل اإلعالم دورا تحريضيا للحكومة وبالتالي، ف

يحتاج  "فيروس قاتل"على أنه يه ، حيث تم النظر إلة الشيخ أحمد ياسينلتصفيالمزيد من الجهود 

، كالعملية العالج مكثف وعنيف، وبالتالي ضرورة التوجه إلى حل جذري مهما كان مكلفا ودموي

  (2)الجراحية الكبرى التي مهما بلغت خطورتها فال بد منها!

بعد ، 2003آب  20رر في مصير زعيم حماس قد تق أشارت وسائل اإلعالم إلى أن وقد

 22وقتل فيها  ،القدس، في 2يغد رقم إفي باص  ة حماسالتي نفذتها حرك الفدائيةالعملية 

الدم كان يغلي في العروق، " ،العملية عقد رئيس الوزراء نقاشا دراماتيكيا أعقابفي  إسرائيليا،

 بإحساس من الجلسةخرجوا  األمنرؤساء جهاز  ،اقتراحات حادة جدا للرد انطلقت في الغرفة

 (3)ضد قادة حماس. خضر للعمل بكل الوسائلاألضوء الواضح: القيادة السياسية أعطت 

علما بأن الشيخ ياسين أعلن في الكثير من الحاالت عدم صلته بالعمل العسكري الذي 

تنفذه حركته، مفندا بذلك المزاعم اإلسرائيلية التي اتهمته بإعطاء الضوء األخضر لتنفيذ 

ليات، مؤكدا أن حكومة االحتالل" تدرك جيدا أن ليس له عالقة بالعمل العسكري ال من العم

 (4قريب  أو من بعيد".)

اعتبر رئيس هيئة األركان "موشيه يعلون" أن الشيخ ياسين زعيم لمنظمة "إرهابية"  كما

إلسالمي يستخدم المدنيين درعا بشريا له! وإن قيادة التنظيم، سواء كانت في حماس والجهاد ا

التي تستخدم المدنيين درعا بشريا لها، مستهدفة من قبلنا"، زاعما أن الشيخ ياسين يشارك في 

تحديد اإلستراتيجية التي تحدد ما إذا كان التنظيم سيقوم بعمليات داخل إسرائيل أو ال، كما يحدد 

تي  وقعت على في مسألة إطالق صواريخ القسام، واتهمه بالمصادقة على العملية الفدائية  ال

 (5.)2004حاجز ايرز، في بداية 

حركة التي نشرت عقب االغتيال أن "والتقارير اإلعالمية ذكرت بعض التحليالت  وقد

التابعة كتائب عز الدين القسام ، والعسكري السياسييين ال يمكن التمييز فيها بين المستوحماس 

لم يمنح حصانة  الذي ،أسهم ياسينبمباركة زعمائها، وعلى ر إسرائيليينخرجت لقتل للحركة 

 أخالقيحق  أيلم يكن لديه  ،دودأسو أبيب، من القدس ونتانيا، تل إسرائيلمواطن في  ألي

، وبذلك فإن من الموت إلعفائهياسين لم يوفر مبررات قوية إسرائيلي، بحصانة كهذه من مس 

بن  أسامةبحق  -لم تنجح بعد التي  - األمريكيةكان مبررا، بقدر ال يقل عن االغتياالت ه اغتيال

  (6!)الدن ومساعديه

وكأنها واحدة من الشيخ ياسين، قام المراسلون العسكريون بالحديث عن اغتيال و

كل فلسطيني مطلوب، كما يصفها ل"بطوالت" الجيش اإلسرائيلي، وقدرته على الوصول 

البوليسية  ، بل إن وسائل اإلعالم سردت عددا من المصطلحاتجنراالت الجيش أنفسهم

                                                 
القدس،  ، مجلة الرقيب،لالنتفاضة ، التراشق بالكلمات: تغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية واإلسرائيلية( باسم عيد1

 .28، ص2001
 .3/7/2001يديعوت أحرونوت،  (2
 .23/3/2004سوف ننهيه، يديعوت أحرونوت، شيفر، شمعون ( 3
 .16/1/2004، ( صحيفة الخليج4
 .21/1/2004، ( القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي5
 .23/3/2004، االفتتاحية، ( هآرتس6
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، االنتظار ةالتصويت الدراماتيكي، الفرصة المفوت"الدرامية" لتوصيف اغتيال الشيخ، مثل: 

 ( 1)وكأن الحديث يدور عن مطلوب يتخفى بين األدغال، وينتقل من نفق آلخر. !المتوتر

 

 رواية الفلسطينية تغييب ال 

 نموذج يين كشعب، وأبرزالتقليل من شأن الفلسطين هوهدف اإلعالم اإلسرائيلي باألساس 

 ن مدلولعبارتيل من هاتين الولك على ذلك استبدال عبارة الشعب الفلسطيني بعبارة الفلسطينيين،

راسليه عديدة حول مهنية ومصداقية موإن متابعة وسائل اإلعالم تثير عالمات سؤال كبير، 

 .أيضا ، ليس فقط بما يقولونه، بل بما ال يقولونههوصحف ومحرريه

ية سرائيل، انتهجت وسائل اإلعالم اإلالصراع الفلسطيني اإلسرائيليغطيتها ألحداث وفي ت

 وقامت رواية األحداث على النحو التالي:  أسلوبا لترويج الموقف الرسمي،

ع مدثون رائيليون يتح، وإنما إسن فلسطينيين في البرامج الحواريةعدم إحضار متحدثي -1

ي قسام فرو األ، وقد تلقى مدييين دون أن يدافع عنهم أحدفلسطين، ويكيلون التهم للبعضهم البعض

ابة يد الرقبتشد ، تعليمات من جهات أمنية طالبتذاعة اإلسرائيلية باللغة العربيةالتلفزيون واإل

 .خصيات فلسطينية وأعضاء كنيست عرب، وتلك التي تجري مع شعلى التقارير الصحفية

ي انتقد أداء اإلعالم أصدرها شارون الذوربما جاء ذلك تماشيا مع التعليمات التي 

أعداء إسرائيل"، وطالب بأن تكون سلطة البث خادمة الذي يفتح أبوابه لـ" ، السيمااإلسرائيلي

لمصالح إسرائيل أوال وقبل كل شيء، ألنها في معركة كبيرة ضد "اإلرهاب الفلسطيني"، وعلى 

 (2).م منح العدو وقتا من برامجهوعد ،كون رديفا للدولة في هذه المعركةيأن  التلفزيون

ه، ف غيرحاول إبراز الرواية الفلسطينية بخالالذي  اإلسرائيلياإلعالم جزء بسيط من  -2

 ستخدمونبها ي، لم تستخدم المصادر الفلسطينية بطريقة عادلة، فدائما كان كتامثل صحيفة هآرتس

، يدعي فلسطيني عند ذكر الفلسطينيين، فيقولون: ادعى مصدر "يدعي أو ادعاء"كلمة 

 .الفلسطينيون

المعلومات التي تغطي األحداث والتقارير اإلخبارية من تزويد المصادر الحكومية  -3

جهاز  ،لمسئولين العسكريينامكتب رئيس الحكومة، الوزراء، أعضاء الكنيست، كالرسمية، 

 (3).ل خطاب األمن من أجل فهم األحداثيدفع الصحافيين واإلعالميين لقبو ماالشرطة، 

كثر دنهم، أهم وملم تنقل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قرا -4

، وما لعالمامن ثالثة ماليين إنسان كانوا وما يزالون محاصرين، وهناك قرى معزولة تماما عن 

ي ونلتلفزيوقد وجه مدير عام البث ا، ي اإلمدادات الغذائية والتموينيةيشمله ذلك من نقص ف

ل يز شمامراسل برنامج إخباري لنشره تقريرا عما يحدث للفلسطينيين عند حاجز إيرلتوبيخا 

 ها.ونلظروف الصعبة التي يعيشلقطاع غزة، وتطرقه 

 لتالي:نحو اأما ما يتعلق بالتغطية اإلسرائيلية ألحداث العمليات الفدائية، فجاءت على ال

لى ستقطاب الجمهور، القتال مليةاستخدام أسلوب معروف وهو البعد اإلنساني للع -1

 ،طفاللأل اتصورة العربعدد األطفال،  ،الحالة االجتماعية ،اإلسرائيليون في العمليات، العمر

 وهكذا.

ير ة تعتمد على التناقضات والتقلبات، مثل تصواستخدام طريقة عرض صحفية متطور -2

شبان لتي استهدفت ال، وعلى نفس الصفحة سرد بأسماء حوادث القتل اوالدة الجندي باكية

 الصغار.

دم ي البلون ،تشهادية باللونين األحمر واألسودإبراز العناوين خالل العمليات االس -3

 والحداد.

                                                 
 .23/3/2004يديعوت أحرونوت،  (1
 .24/3/2002( معاريف، 2
 .1999جبران، الصحافة العربية في إسرائيل، مؤسسة كيشر، تل أبيب، سالم، ( 3
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 (1).كامل الصفحات للحديث عن العملية تخصيص -4

 

  كأنهم أرقام تصوير الفلسطينيين 

في من األطفال، وتكت هميسقط يوميا شهداء فلسطينيون ويصاب عشرات آخرون، ومعظم

، لجرحىبنشر عدد القتلى وا ،المسموعة والمرئية والمكتوبة ،وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

ي أ، جارةحا النار على جنود وألقوا سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش عندما أطلقوهم وجميع

، مسكناه ألسماء واألعمار، أماكنيدافعون عن أنفسهم، ال ذكر لأنهم هم المعتدون والجنود 

 أي وجهة نظر فلسطينية.وتغييب  ،استشهادهمظروف 

، إن صح العنف"يزان التغطية لصالح اإلسرائيليين، فإن تغطية "هذا األمر له عالقة بم

، الذي يعاني منه الطرفان غير متوازن، ولذلك نرى أن تغطية عنف الفلسطينيين أعلى من التعبير

ذات عالقة بالضحايا  ل مسهبةعنف اإلسرائيليين على عدة مستويات، ويتم تزويد تفاصي

 (2)، فيما ال تظهر تلك التفاصيل فيما يتعلق بالضحايا الفلسطينيين.اإلسرائيليين

 هبعد نشر "يديعوت أحرونوت"من صحيفة  "عمير ربابورت"وقد أقيل المحرر الصحفي 

مدنيين من بينهم  11، فلسطينيا قتلوا على يد الجيش اإلسرائيلي في يوم واحد 16قائمة بأسماء 

أثارت ردود فعل غاضبة من عشرات القراء الذين ادعوا أن االستعراض الصحفي و، أطفال 5و

 (3)غير وطني من جانب المحرر!

 ولكن متى تنشر أسماء الضحايا الفلسطينيين؟

ي قتل الذعاما  55" هاري سيشارد"األلماني األصل كالطبيب ، عندما ال يكونون عربا -1

 تفاضة.االن عندما كان يستعد لنقل الجرحى إلى المستشفى في بداية بشظايا صاروخ في بيت جاال

ه في ، فإننبني للمجهول في مقتل الفلسطينييألسلوب الم اإلعالم اإلسرائيليرغم اتباع  -2

تيال، ت اغعمليا ، كانت عند حدوثمت األخبار بصيغة المبني للمعلومالمرات المعدودة التي قد

د تهدية مع الفعاليقناعة بأن الجهود األمنية اإلسرائيلية تتعامل بتبيان وتعزيز الوهدفت من ذلك ل

 .الكامن الذي يمثله الفلسطينيون

اء الشهداء الفلسطينيين وأعمارهم، تتجاهل بشكل دائم أسمفي حين أن وسائل اإلعالم،  -3

ذكر القتلى المشتبهين بالتعاون مع سلطات ل، إال أنها تعمد وما يخصهم من معلومات شخصية

، ويالحظ أن هذه األنباء تأخذ وقتا روا بها لدى النشطاءحتالل، شارحة مسيرة التعذيب التي ماال

  (4).وضاع الميدانية في الضفة والقطاعأطول بكثير من فقرة األ

ونية من لتلفزيالتالعب بالصورة ل، تلجأ وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، السيما المرئية منها -4

اهد، ا للمش، مما يعطي تأثيرا كبيرأثناء تشييع أحد قتالهمهور خالل تقريب العدسة على الجم

ان ك، وبينما صورة الضحايا الفلسطينيين تماما ، في حين تغيبية معهويخلق حالة تضامن

ات ل لقطمن خال، ازات الشهداء الفلسطينيين عن بعدالتلفزيون بمختلف قنواته يبث صورا لجن

 .تعتصر قلوب المشاركين في الجنازةلتي قصيرة ال توحي بمظاهر الحزن واأللم ا

العديد من هذه في األطفال استشهاد  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اإلشارة إلى تجاهلومن ذلك 

شبكات من تحت األنقاض التي تناولتها مدنيين بث الصور المؤثرة عن انتشال ال، وادثوالح

 (5)!التلفزة العربية واألجنبية

 

 ة انتهاج سياسة لوم الضحي 

                                                 
 . 14، ص( هيكلية اإلعالم اإلسرائيلي1
 .2001آب ، محاضرة في دمشق، صهيونية وأثرها على الحق العربيالرؤية اإلعالمية ال ،ثينة شعبانب( 2
  .14/8/2003( هآرتس، 3
 .7، ص2001، غزة، لعامة لالستعالمات( انتفاضة األقصى: الحرب اإلعالمية، الهيئة ا4
، ، القاهرةلدراسات اإلعالميةامركز ، الدراسات اإلعالمية، ، اإلعالم الصهيوني واالنتفاضة( صوان، أحمد5

 .45، ص2002، 106ع
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حايا م الضامت على لو، سياسة غريبة قالصراع الحاليالق يمارس اإلعالم اإلسرائيلي منذ انط

 ادهم، ليس ألن آلة القتل اإلسرائيلية حصدتهم جماعات وفرادى، بل ألن أجسالفلسطينيين

تل ي بق، أن اإلعالم اإلسرائيلي ال يبال" للرصاص، كما جاء على لسان أحد الصحفيينتصدت"

جثة لى الال ينظر إ في قتلها، فاإلعالم إذنالفلسطيني، بل بتعب الجالد اإلسرائيلي الضحية 

 الهامدة، وإنما يفكر كم أتعبه قتل هذه الضحية!

جيش يحرص الالذي أكد أن  "بنيامين نتنياهو"وقد تبني هذه السياسة رئيس الوزراء السابق 

، وإذا ما قتل أطفال أو من يرسلهمو المسلحينالنفس ضد  على توجيه أعماله بقصد الدفاع عن

 (1)، فقط!، أو نتيجة خطأ محضأبرياء آخرون، فهذا نتيجة لهذه األعمال

عدم وجود ما يعرف ل، تشير ر مقتل الفلسطينيينووردت تعليقات إسرائيلية مختلفة تبر

، وبالتالي ال يجب على إسرائيل أن تتأسف على اإلصابة غير المقصودة "الحرب النظيفةـ"ب

، كما أن حرب شاملةتخوض  ها، خاصة وأنالمقاومةطينيين في إطار حربها ضد المدنيين الفلسب

، ال يستحقون أن يطلق عليهم اصطالح ينسلحن يقدمون المأوى والدعم للمالسكان المدنيين الذي

 (2)األبرياء، ولذلك ال ينبغي ذرف الدموع والتأسي على اإلصابة غير المقصودة ضدهم.

، بل إن ما حدث في جنين كان مدار بحث ونقاش أكاديميين لدى المؤسسات ليس هذا فقط

بعنوان:  "اإلستراتيجيةمركز يافي للدراسات "اإلعالمية اإلسرائيلية، فقد جرى يوم دراسي نظمه 

اإلعالم اإلسرائيلي: جنين مثاال، كان خالصته أن ما حدث في المدينة من دمار  إستراتيجية

 "االنتحاريين"ال نستطيع تجاهله، ولكن يجب أن نعلم أن ذلك نتيجة ذنب  ومعاناة للفلسطينيين،

 (3)حولوا السكان المدنيين إلى دروع بشرية!و ،م"الذين كانت جنين "عاصمته

 ولعل أكبر مثال على إتباع هذه السياسة، األمثلة التالية:

ائل اإلعالم ما يحدث في مدينة الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين، حيث تنتهج وس -

تراشق عشرات من الفلسطينيين  ، كما يلي:ة شبه موحدة في وصف األحداث هناكطريق

والمستوطنين بالحجارة قرب كريات أربع في الخليل، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، 

 ولسبب لم يعرف بعد! فيما الحقيقة أن غالبية المواجهات تنجم عن اعتداء يشنه المستوطنون على

منازل الفلسطينيين ومحالتهم التجارية، وفي الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون إلقاء بالونات 

الغاز على الفلسطينيين وإحراق محالتهم، تصور وسائل اإلعالم هذه الممارسات بقولها: 

 (4)المستوطنون اليهود يواصلون احتجاجاتهم في الخليل!

ون اإلسرائيلي تقريرا عن التلفزي يا، يبثسنو مع احتفاالت بيت لحم بأعياد الميالد -

، وإلقاء اللوم في تدهور الوضع الت التجارية الخالية من الزبائن، عارضا لصور المحالمدينة

ورد أن سلطات الجيش سمحت لجميع المسيحيين والسياح بدخول ويالسياحي على الفلسطينيين، 

ئيات هذه المزاعم بسبب وجود المدينة دون أي قيود أو تصاريح رسمية، فندت بعض الفضا

 (5)!واجز العسكرية على مداخل المدينةالح

االستخدام  عنداستخدمت االستراتيجية اإلعالمية اإلسرائيلية أسلوب لوم الضحية وبالتالي، 

فإن نشر التقارير حول العنف  ولذا، ت االحتالل ضد الفلسطينيينالمفرط للقوة الذي تقوم به قوا

المعلومات ك، هايتالزم مع معلومات تحاول تبرير الفلسطينيينالدولة ضد الرسمي الذي تنفذه 

 (6)يبيتون نية الهجوم. بأنهماألبرياء  الفلسطينيينهام اتو، ضد قوات األمن المفصلة حول العنف

  اإلعالم الفلسطيني واألجنبياستهداف 

                                                 
 .9/9/2001، ، معاريفة ضبط النفس حتى في مجال اإلعالم( بنيامين نتنياهو، كفى لسياس1
  .28/10/2003، ( هآرتس2
  .4/7/2002، ، هآرتسيرون بنفنستي( م3
  .1/4/2001( التلفزيون اإلسرائيلي، 4
  2003./27/2 ،( معاريف5
لفلسطيني ( ريناوي، خليل، التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية النتفاضة األقصى، قضايا إسرائيلية ، المركز ا6

 .68، ص2002، ربيع 6ع، رام هللا، للدراسات اإلسرائيلية
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لعربية، تسعى يدعي اإلسرائيليون أن بعض وسائل اإلعالم العالمية، وخلفها الدعاية ا 

ة المواجهات الدائرة مع قوى المقاومونقل حقائق مغلوطة عن  ،تشويه صورة إسرائيلل

 .لصورةأكبر األثر في نقل هذه ا ، علما بأن الممارسات اإلسرائيلية كان لهاالفلسطينية

، حيث تبادل وزير الخارجية دار هذا الجدل في جلسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبةو 

الذي انتقد بدوره  "شارون"أريئيل االتهامات مع رئيس الحكومة  "شمعون بيريسنه "في حي

ال  هرد عليه بأن "بيريس"اإلعالم بمسؤوليته عن الموقف المعادي إلسرائيل في أوروبا، إال أن 

بالدعاية للدولة في الوقت الذي تبث فيه صور هدم المنازل وصور األوالد القتلى،  بالقيامستطيع ي

 (1)!فاليقتلون طو ،، تظهر كيف يهدم الجنود بيتاال تغطي صورة واحدةكل الكلمات ألن 

 :مواجهة اإلعالم العربي واألجنبي اتخذت إسرائيل عدة خطوات فيومع ذلك،  

المقاطعة اإلعالمية: حيث اتخذت شركة الكابل اإلسرائيلية قرارا بإيقاف بث قناة  -1

ئيلي، واستبدالها بقناة فوكس اإلخبارية، المعروفة عبر الكابل إلى المشاهد اإلسرا  CNNالـ

، واتهم مدير عام شركة لجانب من قبلهابانحيازها الصارخ إلسرائيل، على خلفية التغطية أحادية ا

 (2)وبمثابة فضيحة. ،الكوابل تغطية القناة بأنها مغرضة

 لصحفن اادت إسرائيل حملة عبر الجالية اليهودية في الواليات المتحدة ضد عدد مق -2

لوس  ،تايمز ة التي شنت ضد صحف نيويوركالحملكالتي تتهم باالنحياز للفلسطينيين، األمريكية 

 لتهديدتم إلغاء آالف االشتراكات، وموجات عديدة من اوأنجلوس تايمز، شيكاغو تريبيون، 

يم نظبترا وخطابات االحتجاج، وفيضان من االتصاالت التليفونية والرسائل االلكترونية، مرو

في وصف  "إرهاب"، منتقدينها لعدم استخدامها كلمة احتجاجات على أبواب الصحف

 الفلسطينيين المسلحين.

أن وزارته تدرس إمكانية  "روبين ريفلين" اإلسرائيلي السابق إعالن وزير االتصاالت -3

دائها إيقاف البث الكامل لقناة الجزيرة الفضائية عبر الكابل وخدمات األقمار الصناعية، بسبب ع

ليهود لهذا الضغط ، وامتد لتمردليات تدعو عرب إسرائيل إلسرائيل واستضافتها شخص

في لوس أنجلوس بتنظيم حملة لمقاطعة قناة الجزيرة  "ويزنشتال"، حيث هدد مركز األمريكيين

 (3)بسبب لهجتها المعادية للسامية.

 اتماقحتالل سجال ممارسات اال طينيين واألجانب، وارتكاباستهداف الصحافيين الفلس -4

 :ل، وتسجيل الحدث عن قرب، من خالحرية التعبير عن الرأيمن االنتهاكات السافرة ضد 

 جنودالاص ، برصتاعشرالب يص، وأهمالعديد منحيث قتل  إطالق النار باتجاههم، -

 هم،وشظايا

سكرية نها مناطق عألومنعهم من دخول المدن والقرى،  ،همسحب البطاقات الصحفية من -

 .مغلقة

ات والفضائيات الفلسطينية ر اإلذاعامقكقصف االعتداء على المؤسسات اإلعالمية،  -

  (4)بالصواريخ.

شن ، وديد، وإرسال رسائل التهفصائل المقاومةاف المواقع االلكترونية لعدد من استهد -

 .يهاحملة عل

 

  أثر االنتفاضة في اإلعالم اإلسرائيلي 

سعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بصورة حثيثة في مقابل ما ذكر في الصفحات السابقة،  

بطرق متعددة، في محاولة منها لتقليل الخسائر التي  الصراع مع الفلسطينيينإلى أن تتعامل مع 

                                                 
  .14/10/2002نوت، ( يديعوت أحرو1
 .19/6/2002، ( معاريف2
 .226/2001( يديعوت أحرونوت، 3
 .23، ص2004( إخراس الصحافة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، غزة ، ديسمبر 4
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أحدثتها االنتفاضة في المجتمع اإلسرائيلي، ومع كثرة هذه الطرق وتعددها، إال أنها اتسمت بعدد 

 التناقض في كثير من األحيان. من السمات، لعل أهمها: اإلرباك، التوتر،

 وتمثلت هذه السمات بالنماذج التالية: 

 عها.محاولة الجيش اإلسرائيلي فرض تعتيمه اإلعالمي على انتفاضة األقصى منذ اندال -أ

 .48 يوفلسطين مفيه نإغالق وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية أمام الفلسطينيين، بم -ب

 ين الفلسطينيين والجنود اإلسرائيليين.التقليل من قيمة المواجهات الدائرة ب -ت

 إعطاء أرقام مضللة ومتناقضة حول أعداد الضحايا الفلسطينيين. -ث

ولكن سرعان ما تناقضت الرواية الرسمية مع هذه الرواية، بعد ان كانت تعمل على  

ة في الدائر اجهاتالتقليل من أهميتها، فقد تبدل التكتيك اإلعالمي اإلسرائيلي باتجاه تصوير المو

ئي لعشوااالضفة والقطاع، وكأنها اشتباكات مسلحة بين طرفين متكافئين، بهدف تبرير القصف 

 العنيف ضد األحياء السكنية.

وحاولت إسرائيل، معتمدة على تجاربها السابقة في مواجهتها مع الفلسطينيين والعرب،  

واجهات حة المالغلبة في ساضد الفلسطينيين لتحقيق  هااستخدام سالح اإلعالم بشكل كبير في حرب

 معهم، وإنزال الهزيمة النفسية والمعنوية في صفوفهم.

 :الصراعومن أهم النقاط التي ركز عليها اإلعالم اإلسرائيلي في تناوله ألخبار  

 يةنآ ورةوثخاصة في بداياتها األولى على أنها هبة عاطفية، األقصى النتفاضة تصويره  -

 التي لم تدم طويال. كاالنتفاضات والهبات السابقة

د فشل ث، بعسرعان ما تم توجيه االتهام للسلطة الفلسطينية بأنها تقف وراء هذه األحدا -

 .2000محادثات كامب ديفيد في أواخر عام 

وإعادة  هدوء،لما اشتدت االنتفاضة وازداد اشتعالها، بدأ اإلعالم بدعوة الفلسطينيين لل -

 .ألفضلاة في تغيير أحوالهم، واالرتقاء بها نحو األمور لسابق عهدها، ألن إسرائيل راغب

يل، إبراز أن الطرف المتضرر من االنتفاضة هم الفلسطينيون أنفسهم، وليس إسرائ -

ن يني، وألفلسطوالقول باستمرار أن استمرار االنتفاضة معناه الزيادة في معاناة وآالم الشعب ا

 يتوقعه الفلسطينيون. إسرائيل كدولة لن تؤثر عليها االنتفاضة بالشكل الذي

ا قيق مدعوة الفلسطينيين لالنضباط والتعقل، بالقول أن المفاوضات هي الكفيلة بتح -

 يطمحون إليه، والتركيز على أن إسرائيل راغبة حقا في الجلوس إلى مائدتها.

عي، القول من حين آلخر بأن شعلة االنتفاضة قد خفت، وأن األمور تسير بشكل طبي -

 فاضة.اطق، وتكرار نغمة أن هناك مؤشرات كثيرة على قرب انتهاء االنتوالهدوء يعم المن

نقل أقوال المسئولين اإلسرائيليين الذين يتوعدون الشعب الفلسطيني، والتهديد باستخدام  -

 (1القوة لقمع أي مظهر من مظاهر االنتفاضة، إللقاء الرعب في نفوس الفلسطينيين.)

لية أسلوبا يعتمد على سرد وتكثيف وتكرار رواية كما انتهجت وسائل اإلعالم اإلسرائي 

لك عن ذ معينة، وفي معظم األحوال تكون الرواية الرسمية، فقد عبرت الصحفية "عميرة هاس"

ي صدر ي الذبقولها: اعتمد "إعالمنا" في نقله ألحداث انتفاضة األقصى، وجهة نظر الخط الرسم

ومة ق للحكبواألبعض الصحافيين تحولوا وين، عن المسئولين السياسيين والعسكريين اإلسرائيلي

 وسياستها.

وتزييف  ،ومن هذا التكثيف لمواد معينة، ما تعمد إليه هذه الوسائل من تشويه للحقائق 

، للوقائع، فالفلسطينيون ال يقومون بمظاهرات، بل بمشاغبات واضطرابات وأعمال عنف

لى الرد عالنار، فيما يقوم الجنود بويرجمون الحجارة، ويضعون العبوات الناسفة، ويطلقون 

 االعتداءات، ومصادر إطالق النار.

                                                 

، 1991، شنطن، وا( عز الدين، خالد، االنتفاضة في الصحافة العبرية ، المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث1

 .16ص
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ة، ة عاممن جهة أخرى، دأب اإلعالم اإلسرائيلي على االعتماد على المصادر الثانوية بصف

ي فسائل المصادر المجهولة بصفة خاصة، وهذا يعود لسياسة التضليل التي تنتهجها هذه الوو

  النتفاضة، وخفض وتيرة الغضب لدى الشعب الفلسطيني.تعاملها مع األخبار لتهدئة ا

 

 

 

 48عرب مع  التعامل 

وعائق  داءنهم أعأمع المواطنين العرب على  هعالمإتعامل  تأسيس الكيان اإلسرائيليمنذ 

لدعاييية تجنيد بكامليه لخدمية ا فقيد ورغيم مسياحة المنياورة المتاحيية ليه، ،أميام المشيروع الصيهيوني

ة يية العربييوباألقل ،يتعلق األمر بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني حينخاصة  اإلسرائيلية الرسمية،

 داخل إسرائيل. 

حييث يالحيظ فيي العقيد االخيير  ،آخيذ بالتصياعد نحيو األسيوأ بيل، اجدييدلييس تعامل وهو 

يكتييف بتبنييي موقييف  الييذي لييم ،عييالم اإلسييرائيلي وكتابييهنصييرية لإلازدييياد الميييول اليمينييية والع

يش والشرطة، بل كثيرا ما يأخذ دور المحيرض عليى العيرب والفلسيطينيين لمجيرد الجوحكوماته 

  (1)كونهم كذلك.

 عبير فيي الكييان اإلسيرائيلي، اليهيودوخلق تمايز وفصل بيين العيرب  عبرعالم عمل اإلو

عيادة شيمل إتعريف "مواطني إسيرائيل" تيم وتحت منح تسميات ونعوت للمشاركين في األحداث، 

ب خرى مثيل "عيرأتسميات  تالمصابين العرب استعمل ومعفي المقابل،  ،ليهودجميع المصابين ا

 (2).إسرائيل" أو "عرب سكان الجليل"

لترسيخ نهيج  اإلسرائيلية عالم عمل يدا بيد مع السلطةاستنتاج مفاده أن اإلوهنا نصل إلى 

ان الصيحافة  يمكين القيول وبشيكل قياطع،، وتي والسلطوي ميع الجمياهير العربييةالتعامل المخابرا

شيرح وتسيويغ نهيج الرقابية لاستعملت التعريفات التي زودتها بها الشرطة وأجهزة تطبيق القانون 

 (3)والسيطرة.

تعريفيات مهيمنية، لعيالم التعريفيات التيي تيزوده بيه الشيرطة، تتحيول عندما يسيتعمل اإلو

 (4).هامن عملية السيطرة والرقابة نفسوجزء  ،داة فاعلةألعالم ئل اإلوساوتتحول 

حيداث ها لألتوطريقة تغطي 2000كتوبر عام أعالم العبرية خالل هبة المتابع لوسائل اإلو

المثليث، عربيا في الجلييل و 13قتلت ووجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الشرطة وحرس الحدود، 

جهية موا وضيع نفسيه فييوعالم الرواية اإلسرائيلية الرسمية لألحيداث، كيف تبنى هذا اإليتبين له 

 العداء والكراهية والعنصرية.  اءذكإل ،عربال

دور المحقيييق، والتظييياهر بنيييوع مييين  2000كتيييوبر أعيييالم خيييالل هبييية اإل يلعيييبليييم و

ر ووضييع نفسييه موقييف العييداء مييع الجميياهي ،حييداثاتخييذ دورا فعيياال فييي هييذه األ بييل ،الموضييوعية

قييوات الخاصيية علييى خييرى يحييث الشييرطة والأو ،يطلييق تهديداتييهوالعربييية، تييارة يحييرض عليهييا، 

 ها.ممارسة العنف والبطش ضد

، 1948اضييح ضييد فلسييطيني المحتليية عييام تميييز اإلعييالم اإلسييرائيلي بييالتحيز الفوهكييذا 

 وأخذ أشكاال عدة، منها:  حيا،مثاال  2000تغطية أحداث هبة أكتوبر  وجاءت

 ياتخصأجرت وسائل اإلعالم العديد من اللقاءات لإلحاطة بجوانب هذه األحداث مع ش -

 . 48 واستبعدت سياسيين ومحللين من عرب إسرائيلية فقط،

ى ، فيما وصفت اليهود الذين اعتدوا عل"المشاغبينـ"وصفت المتظاهرين العرب ب -

 .الذين ردوا على استفزازات العرب السكان العرب في مدينة الناصرة، بالمتظاهرين
                                                 

 .67، ص1998، ، مؤسسة دراسات السالم، تل أبيب، العرب في الصحافة العبريةو رياأبعصام ( 1
 .2001، المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، يناير عالم إسرائيل؟إعالم عبري أم ، إايال زندبراوموطي نايغر، ( 2
 .54، ص1998، جامعة بار ايالن امل االعالم العبري مع يوم األرض،، تعألينة كورين( 3
 .25/04/2004، العبري: بين الوالء للسلطة والعداء لألقلية العربية اإلعالم ،نواف عثامنة ( 4
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ة في لمحتلاخرت بها فلسطين تعمدت وسائل اإلعالم التعتيم على األحداث الساخنة التي ز -

 طة.، واإليحاء بأن األوضاع هادئة، فيما الشهداء يتساقطون بنيران الجيش والشرحينه

 سماءهمالصحف اإلسرائيلية أ ذكرت، 48ل ثالثة عشر شابا من فلسطينيي بعد مقت -

روف تفاصيل ظولكنها خالل أسبوع كامل لم تنشر صور الضحايا وأعمارهم وأماكن سكناهم، 

لى تكما تفعل مع الق ،أمهاتهموتلهم إال من مصادر الشرطة، ولم تنشر عن عائالتهم مق

 اإلسرائيليين.

لفة ومع أنه ليس حدثا عاديا أن يقتل مواطنون بالرصاص الحي من بنادق الشرطة المك

صفت لتي واقانونيا بالحفاظ على أمنهم، إال أن وسائل اإلعالم اكتفت بنقل ادعاءات الشرطة 

أنه من لما ب، عقتلهم، لتبرير ى حياة أفراد الشرطة وحرس الحدودخطرا عل اا بأنهم مثلوالضحاي

 بين الضحايا شبان قتلوا برصاص قناصة صوبوا عليهم من مكان بعيد.

ا بإطالق النار على الشبان تعامل اإلعالم اإلسرائيلي مع أفراد الشرطة الذين اتهمو -

، وتم إغفال األبعاد السياسية يه أي بعد سياسي عنصريال يوجد ف ،العرب، على أنه سلوك جنائي

، مع ت بين المجتمعين العربي واليهودي، وعلى العالقالموضوع على المجتمع اليهودي ذاتهل

، من حيث ؤسسات المجتمع والسلطةالعلم أن الشرطة وأفرادها ليسوا بمعزل عن توجه باقي م

 (1)مع قتل العرب. "التسامح"

بة لجهات المختصة رقان اإلذاعات العربية في الداخل، فرضت افي ظل وجود عدد م -

 ، تمثلت في نقطتين هامتين:شديدة عليها

 ،العربي جمهورللومن ثم بثها  إلزامها بترجمة نشرة األخبار باللغة العبرية إلى العربية، -1

 .تكن نشرة أخبار عربية في فحواها وبالتالي لم

تدخلون في قبول ، وهم يتقديم الئحة البرامجن عليها ، كاهال سلطة البث في عملتدخ -2

، ومراقبة كل هافي، كما عينت موظفا يهوديا خاصا لتسجيل كل ما يقدم ورفض برامج معينة

 (2).شيء

، تمثلت 48حجب الرواية العربية لفلسطيني أخطر خطوة اتخذتها الحكومة بهدف  -

اء على توصيات جهاز األمن لحركة اإلسالمية بنل التابعةإغالق صحيفة صوت الحق والحرية ب

ة ومؤسسات الحكم في تحرض ضد الصهيوني ها، الذي قال أن المواد المنشورة في"الشاباك"

 (3).تشكل خطرا على سالمة الجمهورو، إسرائيل

في  48ب اإلذاعة الوحيدة الخاصة بعر ،2000كما قامت الجهات األمنية بإغالق راديو  -

 بها. أعقاب التغطية اإلعالمية التي قامت

، ليس 48فلسطينيي إلسرائيلي من تجاهل لرواية وبالتالي يمكن اعتبار ما يحدث في اإلعالم ا

ضد الفلسطينيين في بعيدا عما يحدث في السلوك السياسي للمجتمع اليهودي، الذي يستثني ويميز 

وتستمد يمكن الجزم أن عملية التهميش هذه في كافة المجاالت الحياتية تتغذى وكافة المجاالت، 

، بل تدل األحداث على أن همشرعيتها من االستثناء اإلعالمي لهويتهم وحضارتهم ووجود

ساهم في بلورة التعامل السلبي تجاه الفلسطينيين من قبل الشارع والمؤسسة اإلسرائيلي اإلعالم 

 (4)الحاكمة في إسرائيل.

 

 الحرب اللبنانية 

راءها العديد من الملفات، التي ال و 2006خلفت الحرب اإلسرائيلية على لبنان صيف 

ولعل أحد أكثر هذه الملفات إثارة لالهتمام المتعلق بأداء اإلعالم  ،تزال مفتوحة على مصاريعها

                                                 
 .3، ص2003، ، الناصرةاإلسرائيلي لنتائج عمل لجنة أور ( مركز إعالم، تغطية اإلعالم1
 .2، ص30/9/2003، 45( المشهد اإلسرائيلي، العدد 2
 .23/12/2002( هآرتس، 3
 .80، ص2، قضايا إسرائيلية، العدد إلعالم االلكتروني اإلسرائيلي( جعفر فرح، خارطة ا4
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، األ ها، حيثاإلسرائيلي في التكنولوجيا بفعل ، شد إعالمية من كل الحروب السابقةاعتبرت، بحق 

 (1).مية المتطورة في السنوات األخيرةاإلعال

ن قبل موإلعالم اإلسرائيلي اتهامات كثيرة، من قبل أوساط واسعة بين الجمهور، لت وجهو

سلسلة ا إليه األكاديمية والسياسية والعسكرية، ومن قبل وسائل اإلعالم نفسها، تحيل اتالمؤسس

 همها:، أتضافرت عدة عوامل خلف ذلكوقد  ،من اإلخفاقات والقصورات واألخطاء والتجاوزات

تفاؤل و ،رةاإلسرائيلي أثناء الحرب، الذي تمي ز "بإطالق مقوالت غير حذ سلوك اإلعالم -1

 ،مبالغ فيه وتفصيل زائد حول تحركات القوات العسكرية والعمليات الحربية"

ة وعلى ثرثر ،االعتماد على معلقين ذوي معلومات "يعلوها الصدأ" وليست مستجدة -2

رة في أغلب كبيرة استدعتها على ما يبدو ساعات البث الحي  الط  ،نألحيااويلة، غير المبر 

قت سهل ممثلما أن من ال ،من السهل إظهار الود  لوسائل إعالم تجلب البشائر الطيبة -3

 ، وسائل اإلعالم التي تكون أنباؤها سيئة، جملة وتفصيالً 

 ،راألضراأخبار السوء، سواء عن القتلى والمصابين و "نذير"كان اإلعالم اإلسرائيلي  -4

 ألون"، عاشرةقتبس قول المعلق العسكري للقناة التلفزيونية النو ،رات واإلخفاقاتأو عن القصو

ربًا حانت كبكل بساطة  ،عكسناها كما هيو، الذي جاء فيه: "كانت حربًا غير ناجحة؛ "بن دافيد

من  يوًما 33خرج الناس بعد و ،وأقول إن اإلعالم عكس حربًا لم تكن جيدة ،غير ناجحة

 ، "هاألمل جدًا من نتائجخائبو ا ،المالجئ

ن لرسمية ممن األجواء اوجزًءا من المؤسسة الحاكمة، اإلعالم الجمهور الواسع يرى في  -5

قى نها تبولذا فإن خيبة األمل م ،من جهة أخرى ى فيها حصن اإلجماع ورمزه الفاقعيرو ،جهة

هماتها مع في الذريجزًءا من خيبة األمل األهم واألعم من المؤسسة الحاكمة، التي منيت بالفشل 

 ة "العينرئيس تحرير مجل "عوزي بنزيمان"قتبس قول المعلق السياسي نوفي هذا الشأن ، كافة

هدنا شبنان السابعة" المذكورة والكاتب الدائم في صحيفة "هآرتس"، الذي ورد فيه: "في حرب ل

ادثة حقوع لى لوومنذ اللحظة األو ،تكتالً غير مألوف لإلعالم حول عمليات الحكومة وخطواتها

 ،"نفجار الحربالالتي أد ت االختطاف 

ف الصحافيون   -6  ،سياسيكاملين، أيدوا قرارات المستوى المجندين كاإلسرائيليون تصر 

حرب استمر هذا التكافل طوال ال، ووحركوا الرياح في أشرعة مبادرات المستوى العسكري

ات لتوجه ت مواقف اإلعالم هي صدىدرجة لم يكن باإلمكان فيها تمييز ما إذا كانلتقريبًا، 

ي، سرائيلم اإلوفي هذا االنجرار أصبح اإلعال ،أصحاب القرار، أم أنها تقود هذه التوجهات فعالً 

 ، ، إعالًما مجن دًا"غردوا خارج السرب"باستثناء صحافيين قالئل 

عالمية ذا قدرات إعالمية وبنية تحتية إ ،واجهت إسرائيل خصًما إعالميًا ذكيًا ومتطوًرا -7

اإلعالم اإلسرائيلي فيما يتعلق بالحرب وبالتالي عانى  ،لم تعرف إسرائيل مثيالً لها في تاريخها

من قصور شديد وعدم مصداقية، لدرجة أن قطاعات واسعة من الجمهور كانت مي الة لالعتماد 

 رائيليين،سائر المتحدثين اإلسبأكثر من ثقتها  ،هوالثقة بصدقية بيانات ،على تقارير حزب هللا

 (2)والعسكر على حد سواء. ةالساس

 

 

 العدوان على غزة 

حيث  ،"حرب الكلمات"ليس خفيا أن اإلعالم اإلسرائيلي لديه خبرات كبيرة في مجال 

ويستخدمها بدالالت محددة تخدم هدف التخويف والترهيب بجانب أهداف  ،عناوين حروبهيضع 

                                                 
، يناير جامعة تل أبيب ،قيسارية لإلعالم -مدرسة روتشيلد، اإلعالم في حرب لبنان ،البروفيسور غابي فايمان( 1

 .54، ص2007
ر ،أنطوان شلحت (2  .2006المشهد اإلسرائيلي، أكتوبر ، خصم إعالمي ذكي  ومتطو 
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لسلة الهجمات المتفرقة التي استهدفت يقصد بها س "عناقيد الغضب"يقول  حينو، فرعية

 .تعبر عن غضبة إسرائيليةل ،األراضي اللبنانية

 "،الرصاص المتدفق"التي أطلق عليها  ،نفس األمر في العملية التي تستهدف غزة اآلن

 (1).قوية وطويلة أيضاوكأنه يريد تهيئة الرأي العام العالمي إلى أن الحملة العدوانية على غزة 

، ، عناقيد الغضب، السور الواقي، أمطار الصيفالمنصهرالرصاص إن "وبالتالي ف

نية عدوا مجموعة أسماء أطلقتها إسرائيل على عمليات حربية "،الشتاء الساخن، حقل األشواك

 نفذتها في األراضي الفلسطينية واللبنانية في األعوام الثالثين الماضية.  

"حرب  سماء والمبالغة فيها في إطارإلطالق مثل هذه األ يسرائيلاإللجوء ويأتي ال

ن تعلي مالفلسطينيين والعرب، تستغل فيها إسرائيل ثقافات العرب التي " ضدنفسية" موجهة 

 .حرصها على إخفاء إخفاقاتها أمام المقاومةوتعكس  القول على حساب الفعل"،

ك ض معاروالذي يعد تقليدا عسكريا عند خ ،إطالق مثل هذه األسماء تفسيرمحاولة لوفي 

لى أثير عبقدر ما هي محاولة للت ،نها ليست موجهة للداخل اإلسرائيلييمكن القول أحربية، 

لتغطية لفي إطالق هذه األوصاف يهدف تها ن مبالغكما أ ،العرب في سياق حرب نفسية مدروسة

 على اإلخفاقات الكبيرة التي واجهتها في السنوات األخيرة أمام المقاومة.

فالحروب  "،حرب الكلمات"ئع في األدبيات اإلعالمية اسمه هناك مصطلح شاو

لحدث بعاد اأالتي تختزل  "الزفة اللفظية"العسكرية يتم التحضير لها بما يمكن أن نطلق عليه 

 حداثووضع األ ،الختزالللتتناغم مع طبيعة الجمهور التي تميل  ،العسكري في عنوان محدد

 المتناثرة في عناوين كبرى.

علي على ه الفتابع للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وحتى قبل أيام قليلة لبدئلما أن كما

وى لمستااألرض، يندهش من تلك المهارة التي تميز بها إعالم االحتالل في تضليل ما يخفيه 

حرب  ي كلالعسكري واألمني والسياسي اإلسرائيلي للقطاع، وهي نفس المالمح التي نستنتجها ف

 ل.يخوضها االحتال

ر فالحرب اإلعالمية كانت وما زالت من أهم الوسائل المصاحبة ألزيز الرصاص وهدي

، لمفتوحفضاء اا باتت أكثر سمات الفي تهيئة أجواء الحرب والتفنن في إدارتهتها أهميو ،القذائف

ض الي خرائيما ال يمكن أن ننكره جميعا خالل األيام الماضية لهذا العدوان أن اإلعالم اإلسو

طاع، الق قبل أن تدك عجالت الدبابات اإلسرائيلية أرض ،سكرية عبر صفحاتهالمعركة الع غمار

 وصواريخ طائراتها تحول الجثث إلى أشالء.

تسويق ئق وومن غير المبالغة في القول، إن قدرة اإلعالميين اإلسرائيليين على قلب الحقا

ي ألراضلملم بحقيقة االحتالل على أنها مسلمات بطريقة فائقة تجعل الشخص غير ال، األوهام

 ل.باالتصا لقائموجهة النظر اإلسرائيلية، وبالتالي يقع في الشرك الذي رسمه الالفلسطينية ينحاز 

الميون هم إعقدرتهم على قلب الحقائق وإدارة الحرب اإلعالمية ال نفاخر بها، ألنعلما بأن 

 خطة التيسم اليمكن أن يقوموا به في رإسرائيليون، بل ألنهم عرفوا حقيقة اإلعالم والدور الذي 

 .فيذ سياسات القادة في هذا الكيانمن خاللها تن

والسؤال دائما يتكرر، وفي كل حادثة مشابهة للعدوان اإلسرائيلي، كيف يمكن أن نقرأ ما 

ينشره إعالم العدو؟ وما الذي يجعله إعالما فاعال حقا؟ السيما أننا بتنا نعيش في فضاء العالم 

 (2)وح عبر األقمار االصطناعية وشبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت".المفت

األمر األكثر بروزا في العدوان األخير على غزة، الذي أخذ اسم "الرصاص المنصهر"، أن 

من قيادة حملة تحريض واسعة قبل البدء فعال بالعدوان على القطاع،  تمكن اإلعالم اإلسرائيلي

فة "معاريف" عنوانا عريضا ملفتا على صفحتها األولى يقول: ففي أحد أعدادها َحملت صحي

                                                 
 .176، ص2001، التقرير االستراتيجي، نوفمبر واإلعالم األجنبي لجيش اإلسرائيليا ،إيالندغيورا ( 1
 .1/1/2009اسالم اون الين،  ،اإلعالم اإلسرائيلي.. الشريك الخفي لعدوان غزة، سليمان بشارات( 2
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"وزراء ضد باراك.. رد على غزة"، وعنوان آخر: "خائفون من حماس"، ما يمكن أن يشكل 

 نوعا من االستفزاز.

موضوعا آخر يحمل عنوانا يقول: "في غزة مستعدون  "آرتس"ه تفي المقابل، نشر

يلي أن غزة دولة قوية تستعد للحرب بامتالكها أسلحة للحرب"، وهو ما يصور للجمهور اإلسرائ

 (1)قادرة، ويجب محاربتها.

، لجيشاحتى على صعيد رسوم الكاريكاتير كان هناك نوع من التوجيه االستهزائي لقدرات 

صورة لمقاومين من حماس يطلقون صواريخ على إسرائيل، ويقول أحد  هافقد حملت بعض

 ؟ال يرد علينا الجيش اإلسرائيليينة بأتبر أنها مهالمطلقين لزميله اآلخر: أال تع

ا مارسولم يكتف اإلعالم بقض مضاجع السياسيين، بل تسلل إلى قلوب وعقول الجماهير، م

يفة عليه من خالل تصويره كضحية، فالعنوان الرئيسي الذي حملته صح "اإلرهاب"نوعا من 

ى ت مدكل ثمانية إسرائيليين تح "األسبوع" قبل بدء العدوان على القطاع يقول: "واحد من

ه اتجاب غزةالصواريخ"، وإلى جانب هذا الخبر خرائط تبين مدى الصواريخ التي قد تنطلق من 

 إسرائيل.

يئا شلتحريض والتضليل جعل من توفير الخيارات للهذا فإن البعد عن الواقع والذهاب 

 لكيانامن الممكن أن يصمد ، فليس في إسرائيل محدودا أمام صاحب القرار السياسي واألمني

كن قوله ما يمو، تنفيذ المخططات العدوانية واقعيالأمام تعبئة داخلية هدفها األساسي هو الدفع 

 ،سرائيليإلا أيضا إن إعالم االحتالل يعيش حالة من التجنيد الذاتي "للمصالح" الخاصة بالكيان

وره رس دعل من كل فرد فيها يمافهناك دافع ذاتي داخل المؤسسات اإلعالمية اإلسرائيلية يج

 دون أن يكون هناك من يجبره على ذلك. ،"الوطني"

عدة  في يلسرائياإلبعد أن مر اإلعالم ل لها القائم باالتصال جاءت وهذه المرحلة التي وص

يد تجن نذ القدم عملت الحكومة على، حيث أنه مالوصاية الرسمية من قبل الحكومة مراحل من

وذج نملستها من خالل قرارات رسمية، وبقيت كذلك إلى أن أخذت تتحول اإلعالم لصالح سيا

دولة، س الالتحكم برؤساء التحرير الذين يتوجب عليهم حضور اللقاء األسبوعي أو الشهري برئي

رية في الس يضعهم في صورة السياسة العامة تجاه العديد من القضايا المستقبلية مع ضمان حفظو

 القضايا الحساسة.

أتقن اإلعالمي اإلسرائيلي حفظ دوره، ومعرفة كيفية االهتمام  األخيريام العدوان أوفي 

بالمصالح "الوطنية"، ما جعله يعيش ضمن مرحلة ثالثة من الرقابة الذاتية لكل ما يسعى لوضعه 

 (2).فحات الصحف وعبر شاشات التلفزيونعلى ص

، "م القوميإلعالاهيئة "ة أشهر، أنشأت منذ ثمانياإلسرائيلية أن الحكومة  النقاب كشفوقد 

ر كرتيسلتوضح خلفية الحملة العسكرية على غزة لوسائل اإلعالم والسياسيين، بالتنسيق مع 

اً ت سلفدأع، بأنه "ياردن فاتيكا"واعترف رئيس الهيئة، ، لحكومة، ومع قوى األمن المختلفةا

ملية عمع  وع اإلعالمي يتوحدالمواد اإلعالمية التوضيحية والمقابالت والرسائل، وبات الموض

 .اتخاذ القرارات في العملية العسكرية على القطاع

وقال: نحن ال نحل محل الناطقين باسم الخارجية، أو الجيش، أو المؤسسات األخرى، بل 

 (3)نساعدهم وننسق بينهم ليتحدثوا بخط واحد.

 ةظواهر إعالمية إسرائيلي  

ال يأخذ من مساحة البث العبري  ، فإنهاسياسأالخبر الفلسطيني واعتباره رغم أهمية 

لى إ التي تمتد مساحة بثها ،خبار المتلفزةمن نشرات األ لى خمس دقائقإ سوى بين صفر

الهدف  ،منهجية ومخططة ةيدل على وجود سياس، في المرة الواحدة ةربعين دقيقأخمس و

                                                 
 .31/12/2008( هآرتس، 1
 ، مرجع سابق.اإلعالم اإلسرائيلي.. الشريك الخفي لعدوان غزة( 2
 .7/1/2009( يديعوت أحرونوت،  3
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دم السماح لليهود وع ،نباء الفلسطينيةبكم محدود من األ اليهوديمنها تعريف الجمهور 

 جهزة االستخبارات االمنية.أكثر مما تريده أبمعرفة 

 :اإلسرائيليعالم في اإل "دارجةالعراف وهناك ما يمكن أن يسمى بـ"األ

 على ةذيعم وأويكون في االستوديو مذيع  ،مساء عند الثامنةخبار المركزية تبث ألا -أ

يب والتعق دائمي التركيز ،ين وعسكريينمحلليين سياسي ةركاشبم، من المهنية والكفاءة قدر

 .نباء والتقاريرعلى األ

كجزء من سياسة دمج واستيعاب  ،خبار للغة الروسيةيجري ترجمة نشرات األ -ب

 المهاجرين.

لغة فقط بال ةنية ظهر يوم الجمعة لمدة نصف ساعخبارية في القناة الثاإنشرة  -ت

ييز ون للتميتعرض ين اليثيوبن اليهود األأ ثباتفي محاولة إل ،لعبريةلوترجمة  ،ثيوبيةاأل

 !لة العبريةنه يمنع عليهم التبرع بالدم في مشافي الدوأرغم  ،العنصري

راضي حدث قبل المراسل الذي يعمل في األعلى المراسل العسكري ان يت -ث

 وال.أبوجهة نظر الجيش  ، وإقناعهلجذب انتباه المشاهد واستقطابه ة،الفلسطيني

عالم وعادة ما تضع وسائل اإل ،السياسي نظيرهلعسكري يتحدث قبل المحلل ا -ج

الجمهور ، فوليس في الصفحات الرئيسة ،أية تقارير تخص الفلسطينيين في المالحق ةالمكتوب

والناطق بلسان  ،المحلل العسكري قبلمن  ةراضي الفلسطينييفهم ما يحدث في األ اليهودي

 (1)قبل المراسل الصحفي. ،الجيش

ن الصحافي تبين أ 2003نشرت عام  "مراسلون بال حدود"دراسة لمنظمة  في -ح

ما يعني  ،دولة على سلم الموضوعية 122صل أمن  92على درجة حصل سرائيلي اإل

 .ا في اإلعالم اإلسرائيليتدهور

ومؤسسات صنع القرار، التي اإلسرائيلية السلطة و بين اإلعالم طبيعة العالقة السائدة -خ

لمراسلون اراسلون العسكريون، الم ،ائر ثالث: هيئة رؤساء التحريرتحدد عبر دو

وتعمل هذه الدوائر وفق أسلوب تحقيق ، مؤثرة مع المسئولينالعالقات ذوي الالسياسيون، 

التوازن وتوزيع المعلومات حسب التخصصات والقدرات، ونتيجة لذلك تقل الضغوطات 

 (2)على اإلعالميين إلى حد كبير.

لعدة  ،طفي الشرق االوسى نظيراتها وأقوهم أمن  اإلسرائيليةعالم ل اإلتعتبر وسائو

ت بشرية فاءاوك ،دوات حديثةوامتالكها أل ،االستخبارات أجهزة التعاون الواسع مع :همهاأسباب أ

 لخال هشارة لتحولمع ضرورة اإل، ووسائل اتصال حديثة ،وباهظة التدريب ،عالية مهنية

ضوعية ما عكس نفسه سلبيا على مو "،عالم مؤسسةإم نجوم وليس عال"إلى إ السنوات األخيرة

، نوالمصور ، بمن فيهمصحفي 1500عمل في الدولة العبرية يه، حيث الخبر وسالمة مصادر

 ة.نسم 3000ما يعني ان هناك صحافيا محترفا لكل م

، اجهاتالموإلعالم اإلسرائيلي في المجال األمني، عدا عن تغطية أحداث لوبالتالي، بات  

بمعنى  مهزوم،حدد المنتصر والي من و، نجد اإلعالم هقاضي والحكم، ففي فترة االنتفاضةمهمة ال

ي في وع حدد مالمح الصورة التي سترسخما يحدث في ساحة المعركة، وإنما يصف فقط ال ي أنه

 الجمهور وصانعي القرارات.

 ركة اإلعالمية التي تشنفي المع ويلعب اإلعالميون اإلسرائيليون دورا خطيرا ومهما 

ي منه، لسطين، السيما الفعلى الشعب الفلسطيني، ورغم محاوالت كثير منهم إلقناع الرأي العام

ال إ، هزتهالف أجكومة اإلسرائيلية بمخت، وبأنهم ال يمثلون الذراع الدعائي للحبحيادية تقاريرهم

 ارها.التي يحاولون إنك ت الحقيقةدأك محليا وإقليميا، ،هامةحداث البعض األأن تغطية 

                                                 
 .76، ص1986 ،نيقوسيا ، منشوررات الصمود العربي،اللبدي، العقل اإلعالمي الصهيونيمحمد (  1
 .76، ص1992، منشورات عام عوفيدن تل أبيب، 9019-1948( دان كاسبي، وسائل اإلعالم في إسرائيل 2
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ئر اليهودية في المقرب من الدوا يالكاتب األميرك "توماس فريدمان" لهاولعل ما ق 

إن جزءا من الصحافة تسيره دوافع أيديولوجية، ففي بعض ": يعبر عن ذلك الواليات المتحدة

والنتيجة  ،التلى دمج الخبر وابتاعه بالتحلياألحيان يعمد المراسل والذي مهمته نقل األخبار، إ

ليس راسخا في اإلعالم عني أن تقليد التقارير الموضوعية ي ما، تكون خليطا من الحقائق

 (1)."اإلسرائيلي

 ترجمة العملية من خالل:للجد ذلك طريقه وو

ف النص ويتركوالقراء والمشاهدين، راسلون نقل نصف الحدث للمستمعين يرتأى الم -

، لتشويشا، بهدف التضليل، وإيجاد حالة من اإلعالميةائمين على العملية اآلخر لفبركة الق

 وصناعة أكثر من رواية للحدث.

عن حوادث  ،غالبا ما يبدأ المراسلون تقاريرهم بسرد قصص أقرب ما تكون إلى الخيال -

 (2)إطالق النار على مواقع إسرائيلية ثابتة أو متحركة.

األيام األولى لبداية  ب أنه منذجامعة تل أبيبالمحاضر  "البروفيسور شلومو زند"أشار و 

 قال:وقومية متلهفة، مواقف ل، الحظ أن معظم الصحفيين من اليسار واليمين، يندفعون االنتفاضة

ومات من معل مستمدوجودهم ف، شيئا آخر هم، فلم أتوقع منال يفاجئني المراسلون العسكريون

، مع ثقة غير عادية شاشةون كل مساء أمام اليجلس، وبالتالي تراهم العسكريينتصدر عن 

لمحرضين وملتصقين بجهاز  مما حولهمكل ما يجري على األرض،  ونويقرر ،بالنفس

 (3)!الدولة

أو معظمهم على وجه التحديد، يتوزعون على  اإلسرائيليين جميع المراسلينعلما بأن  

 ثالث فئات:

 منية.ؤسسة األكانوا على عالقة بالم منالمخابرات اإلسرائيلية، أو  يجيخراليهود،  -1

 .لليكودالتكتل  يدمؤبعضهم والوحدات المختارة في الجيش اإلسرائيلي،  يجيخر الدروز، -2

 (4).أنهم عمالءتم تصفية بعضهم على والحاصلين على موافقة أمنية،  ،العرب -3

د بع ،راضي الفلسطينيةصحافيين تسمح لهم سلطات االحتالل بدخول األ عدة وهناك

 :، وهمدخباري العبري الوحيلمصدر اإللحولوا وت ،لحماية العسكريةالتوقيع على تنازل عن ا

: فخاروسيفي آ ،مراسل القناة الثانية :يورام بن نور ،مراسل القناة العاشرة :تسفي يحزقيلي

 مراسل صحيفة ،عميت كوهين ،مراسلة صحيفة هآرتس :عميره هاس، مراسل القناة االولى

، يةعسكرالخلفيات ال ذويومن أهم المراسلين نوت، يديعوت أحور ،ورتبمير رابيع ،معاريف

 ، وساهموا في توجيه الرأي العام اإلسرائيلي:مؤخراوبرزوا 

سسة واضح بالمؤ: محرر الشؤون العربية للقناة الثانية، مرتبط بشكل إيهود يعاري -1

 "يكين أندمارت"رئيس األركان السابق،  "منون شاحاكأ" معيمتلك شبكة صداقات مهمة األمنية، 

معون ش" العسكرية،رئيس قسم االستخبارات  "لكااعاموس م"فير األمريكي في إسرائيل، الس

 .فير اإلسرائيلي السابق في األردنالس "شامير

 ياط فيالعربية في التلفزيون اإلسرائيلي، ضابط احت: محلل الشؤون يوني بن مناحيم -2

حاضر في يفهو عالمي عمله اإللفة إضاو، جنوب لبنانالليطاني ، شارك في عملية جيش االحتالل

 .ة مع عدد من الشخصيات الفلسطينية، ويمتلك شبكة عالقات مهمإحدى المستوطنات

: محرر الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت، عمل محققا في روني شكيد -3

 س المحتلة.، في معتقل المسكوبية بالقد1983وأسهم في تعذيب الفلسطينيين حتى عام  ،اباكالش

 القة صداقة: المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، ويمتلك عشمعون شيفر -4

 .بوعيا في منزله، ويلتقي معه أس"شمعون بيريس"وطيدة مع 
                                                 

 .5/6/1987، ( هآرتس1

  .90، ص2005، ي إسرائيل، دار الشروق، القاهرةة فالنعامي، صالح، العسكر والصحاف( 2
 .27/10/2000( هآرتس، 3
 .86، ص2000حيفا، ، المركز اإلعالمي ناطور سلمان، وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واالنتفاضة،( 4
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ابط من أصل عراقي وض: محرر ومذيع في اإلذاعة اإلسرائيلية، يهودي شاؤول منشيه -5

 خالل سرى الفلسطينيين،عيون األ "اقتالع"كان يحرض المحققين على في المخابرات، سابق 

 قبية التعذيب.أل اترياز

، عمل كناطق لسياسية في صحيفة يديعوت أحرونوتلشؤون اا: محرر يهودا ليطاني -6

 .، وهو اآلن ضابط احتياطلجيش االحتالل في الضفة الغربية

 ة.العسكرية في الضفة الغربيعمل في دائرة اإلحصاء : كاتب صحفي، بنحاس عنبري -7

، زئيف شيف، ن المراسلين والمحللين مثل: ناحوم برنياع، رون بن يشايعديد موهناك ال 

 هؤالء ات بينونظرا لمتانة العالق، دافيد، روني دانيئيل، يوآف ليمور إليكس فيشمان، ألون بن

مني مصدر أ"ما يعرف بـليستند  اصحفيوالمستويات السياسية واألمنية، كثيرا ما نسمع ونقرأ، 

 ".مطلع مصدر سياسي"كبير" أو 

 وباتتإن هؤالء المراسلين يعتمدون على الجيش مصدرا لمعلوماتهم، وبالتالي ف

أن ب ءهؤال ، ولم يكتفة كل البعد عن تقاريرهم وأخبارهمالموضوعية واألمانة الصحفية بعيد

 مصادر، السياسي والعسكري، باالكتفاء بفي خدمة الخط اإلعالمي الرسمي "ينمجند"يصبحوا 

هم توجه مشاهديهم ومستمعيهم وقرائهم، بل فيلية والعسكرية لنقل المعلومات المؤسسة األمن

 .يقابلونها بين الحين واآلخرلشخصيات الفلسطينية التي ل

لى ذب ع، لدرجة الكوبلغ التساوق بين اإلعالم والمؤسسة العسكرية حدا ال يكاد يوصف

م قا ، ما، ومن ذلكل تطوعي، وابتداع مصطلحات وتعابير يرغب الجيش بتسويقها بشكالجمهور

جيش ن الأبه الجيش بعد مقتل أحد المستوطنين في مدينة بيت لحم، حيث أعلنت وسائل اإلعالم 

 المدينة! "تتويج"يقوم بحملة لـ

 تخدام، بل هو اس" مدينة أمر لطيف ومحبب، األمر ليس كذلكتتويج"قد يظن البعض أن 

 ، ويبدو أن معرفة المحررينبه الجيش ية لوصف عمل عسكري، قاملعبارة باللغة العبر

ء العسكريين بأن الناس ال ترغب كثيرا في سماع أخبار العمليات العسكرية، جعلت هؤال

في  التاجوالمأخوذة من تاج،  "تتويج"فجاءوا بكلمة  ،المراسلين يبتكرون مصطلحا أكثر قبوال

 !الذي أعاد احتالل مدينة بيت لحمالعبارة ليس سوى الجيش 

التي تتضمنها  سرائيليين يشوهون االقتباساتغلبية الصحفيين اإلأن "إعالمية أدت دراسة فاوأ

داب المهنة آن "المشاكل الثالث المتعلقة بأه تجرأظهر استطالع للرأي أو، "تقاريرهم الصحفية

جراء مقابالت صحفية إي هي تشويه اقتباسات لشخصيات تم كثر انتشارا في عمل الصحفاأل

ة صحفية غير عادلة ناجمة عن عالقات بين الصحفيين ومصادرهم، وتأثير معهم، وتغطي

 (1)االعتبارات التجارية على العمل الصحفي".

للين ية محوباإلضافة لعمل المراسلين، جرت العادة أن تختار وسائل اإلعالم اإلسرائيل

عض في ب لها، خاصة في المجالين السياسي والعسكري، وتختارهم بناء على توصيات حكومية

ري عسك محلل إيتان بن إلياهو األحيان، لفرض نبرات استبدادية ألغراض سياسية، ومن هؤالء:

، رئيس ولىس سالح الجو السابق، عاموس مالكا المحلل العسكري للقناة األللقناة الثانية، رئي

 االستخبارات العسكرية السابق.

 

 الدراسة وصياتت 

لتطرق البد من اأثناء خوضه للحروب،  سرائيلياإلعالم اإلبعد استعراض أبرز مالمح 

الفلسطيني  للطرف اآلخر وهو الضحية،الموجه التساؤل في توصيات الدراسة إلى طرح 

 ؟متابعته؟ وكيف يحصن ذاتهجدوى له أن يتابع هذا اإلعالم، وما  كيف والعربي،

ا أن تعرف لمحاولة اإلجابة على هذه التساؤالت، يمكن القول إنه بات من الضروري جد

الضحية مع من تتعامل، وكيف يفكر اآلخر، بل يجب قراءة العمق الذاتي له من خالل كلمات أو 

                                                 
 .54، ص2003، تل أبيب، ديسمبر، شؤون االعالممعهد  ،مجلة العين السابعة( 1
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عبارات يسطرها عبر وسائل إعالمه، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون ذلك ضمن محاذير 

 عدة:

ت مجريا عن اإلسرائيليعالم اإل: األولية والدقيقة لكل ما ينشر في الرصد والمتابعة -1

ه أهداف ومعرفةمخزونا كبيرا من المعرفة، ما يساعد على تحليل ذات العدو، ، لتشكل واقعال

 وكيفية الرد عليه. وتفكيره،

، وهي ائيلي: هناك قاعدة أساسية يتوجب التعامل معها في متابعة اإلعالم اإلسرالتشكيك -2

 أنه ليس كل ما ينشره حقيقة، فالبد من التشكيك في كل جزئية منه.

ها كن في: نشر الحقيقة دائما والتواصل مع المواطنين، أحد األسلحة التي يمالحقائق -3

عرض  عبر ،همنفوسلمواجهة اإلشاعة والحرب النفسية التي يحاول االحتالل من خاللها التسلل 

 أو التهويل. التهوينالحقائق للمواطن دون 

جعل ي وحده ي: الخطاب العاطفي وحده يزول بزوال السبب، والخطاب العقالنالتوازن -4

اخلي اتي دالجماهير تعيش في جمود من شأنه أن ينفرها، وهنا البد من أن يتم تشكيل إعالم ذ

 لخطابيوازن في طرحة للواقع الذي يعيشه المواطن، بحيث يكون مزيجا ما بين العاطفة وا

 حقائق على األرض.لالعقلي المستندين 

لتوصيات، كجزء من حلول يمكن توصي الدراسة بوضع عدد من المقترحات واولهذا،  

 :ة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية، ومنهاالرجوع إليها لمواجه

ن موبة، : المرئية والمسموعة والمكتل اإلعالم اإلسرائيليةئضرورة متابعة جميع وسا -1

بيان و، لهافيها من أخبار وقضايا، وتحلي ، ورصد ماقبل الجهات المختصة، بصورة أكثر تركيزا

 خطورتها.

سة ة لدراستقلفراد مساقات خاصة ومإلومؤسسات التعليم العالي  العربيةدعوة الجامعات  -2

 للتعرف تهدف ، وإجراء المزيد من الدراسات التياإلعالم اإلسرائيلي، ومعرفة خفاياه وأساليبه

ع معاملها في ت على األساليب الدعائية، في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، لتحديد أسسها ومناهجها

 الشؤون الفلسطينية.

ع لمجتمثها هذه الوسائل، لفضح السياسات والرسائل اإلعالمية المشوهة التي تب -3

 اإلسرائيلي.

ركيز التع متعزيز تجارب التلفزيونات العربية التي تبث بعض البرامج باللغة العبرية،  -4

ية لفزيونوتعية ضرورة إنشاء محطة إذا، وإطالة مدة هذه البرامج، على تحسين لهجة المذيعين

، لعسكريةؤسسة اإلسرائيلي، تفند مزاعم الملمجتمع ال، موجهة على المدى البعيد، باللغة العبرية

 وترد على تحريض المؤسسة السياسية.
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 محتويات الدراسة

 

 مقدمة

  أوال: تطور اإلعالم اإلسرائيلي ومهامه

 اإلعالم اإلخباري باللغة العبرية 

 ت التليفزيونيةالقنوا 

  المحطات اإلذاعية 

 الصحف المطبوعة 

 اإلعالم اإلسرائيلي باللغة العربية 

 أجهزة اإلعالم الحكومي 

 ياإلعالم اإلسرائيل مفاهيم ومميزات 
 ثانيا: تعامل اإلعالم الصهيوني مع االنتفاضة

 توصيف االنتفاضة وتشخيص أحداثها 

 الرقابة العسكرية 

 التحريض على الفلسطينيين 

 يق األكاذيب وضرب المصداقيةتسو 

 تبرير سياسة االغتياالت 

  تصوير الفلسطينيين وكأنهم مجرد أرقام 

 انتهاج سياسة لوم الضحية الفلسطيني 

 استهداف اإلعالم الفلسطيني واألجنبي 

  أثر االنتفاضة اإليجابي في اإلعالم اإلسرائيلي 

 ثالثا: نماذج دراسية لإلعالم اإلسرائيلي

  48التعامل مع عرب 

 اإلعالم اإلسرائيلي والحرب اللبنانية 

 العدوان على غزة 

 ظواهر إعالمية إسرائيلية 

 توصيات الدراسة 
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 لمؤلف في سطور ا

 عدنان عبد الرحمن أبو عامر

 

 ة ل عليى شيهادة اليدكتوراه حيول التطيور التياريخي للمقاومية الفلسيطينية، مين جامعياصح

 دمشق.

  غزة فلسطين-بجامعة األمة للتعليم المفتوحعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 ية الفلسييطين مراكييز األبحيياثبعييض  لييدىعمييل باحثيياً ومترجميياً ميين وإلييى اللغيية العبرييية، ي

 .والعربية

 ،نشر عدداً من الكتيب والدراسيات حيول قضيايا ذات صيلة بالصيراع العربيي اإلسيرائيلي 

ة ، والجييذور التاريخيييومنهييا: الحركيية اإلسييالمية فييي قطيياع غييزة بييين الييدعوة والسياسيية

 دور المقاوميية فييي االنسييحاب اإلسييرائيلي ميين غييزة،، والمييياه فييي فلسييطينللصييراع علييى 

 والموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين، ثغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي.

  :ش جيييالإحييداث ثييورة فييي تييرجم عييدداً ميين الكتييب ميين اللغيية العبرييية إلييى العريييية ومنهييا

ة ألييف يهييودي فييي التيياريخ الحييديث، دروس مستخلصيية ميين حييرب ، موسييوعاإلسييرائيلي

 لبنان.

  شارك فيي ميؤتمرات علميية فيي فلسيطين وخارجهيا، وقيدم أوراق عميل وأبحياث سياسيية

 وتاريخية.

 طياب نشر عدداً من الدراسات في دوريات سياسية، منهيا: رؤيية نقديية لوثيقية جنييف، الخ

 ميا بعيد عرفيات، المشيروع اإلسيرائيليالسياسي لحكومة حمياس، اإلسيرائيليون ومرحلية 

 ومؤشرات التراجع، واآلثار العسكرية واألمنية للحرب على لبنان.
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