
  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٤٧ 

  

أطر معاجلة املواقع اإلخبارية اإلسرائيلية املوجهة 
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  مقدمة
رأي لقد أدركت الصهيونية منذ أمد بعيد أهمية السالح اإلعالمي ودوره في التأثير على ال

العام مما جعلها تستغله أقصى إستغالل، فاإلعالم الصهيوني أو اإلسرائيلي هو في حقيقته 
دعاية وليس هناك من تمايز بين الدعاية واإلعالم عند الصهاينة , وتتضح أهمية اإلعالم 

في  Rerichorn  مللحركة الصهيونية منذ نشأتها من خالل نص الخطبة التي ألقاها الحاخا
 Contentم ونشر نصها في مجلة ١٨٦٩ى أعده اليهود في مدينة براغ سنه إجتماع سر 

م جاء بها " إذا كان الذهب هو القوة األولى فإن الصحافة هي القوه ١/٧/١٨٨٠بتاريخ
   )١(ولكن الثانية ال تعمل من غير األولى فعلينا بواسطة الذهب أن نستولى على الصحافةالثانية 

أعتى أدوات الدولة اإلسرائيلية متضمنا كذبا مستمراً  ويعتبر التضليل اإلعالمي من
وبأساليب متعددة و بصيغ متباينة تقنع حتى المتردد فقد أنشأت اسرائيل قسم إستخبارات 
التضليل اإلعالمي فضًال عن الدور الرئيسي لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة حيث تلتزم 

جندة التضليل اإلعالمي, وثبت أن إسرائيل خطوطًا محدده في التعامل مع الخارج ضمن أ
  .  ) ٢(تدير أمورها عبر ثالثة آفاق:عسكري، سياسي ،إعالمي 

                                                           
 جامعة الزقازيق . –كلية اآلداب   –قسم إعالم  - *
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من هذا المنطلق نجد أن اإلعالم اإلسرائيلي قد إستغل أيضا التكنولوجيا الحديثة للوصول 
 ألكبر عدد من الشعوب العربية في محاوله لشرح وجهة نظرها فيما يدور من أحداث وثورات

في المنطقة العربية وتأطيرها إعالميا بما يتناسب مع مصالحها في المنطقة العربية ويخدم 
أهدافها السياسية واإلستعمارية ,وذلك عن طريق إنشاء مواقع إلكترونية إخبارية للصحف 
العبرية والتلفاز اإلسرائيلي على شبكة اإلنترنيت باللغة العربية، ثم تعاظم دور هذه المواقع 

  يتها بالنسبة إلسرائيل بعد قيام ثورات الربيع العربي وتغير خارطة الشرق األوسط .وأهم
يناير وما تبعها من ٢٥وكان لألحداث المصرية وما يجرى داخل البالد خاصة بعد ثورة  

أحداث جسام غيرت من مستقبل مصر لعشرات السنين القادمة خاصة وأن مصر دولة 
تصادي في منطقة الشرق األوسط كله فقد إهتمت هذه محورية لها ثقلها السياسي واإلق

يونيو إلسقاط  حكم اإلخوان  ٣٠المواقع بتغطية األحداث والشئون المصرية ثم جاءت ثورة 
كان لها أثر بالغ في تغير خريطة مصر ومستقبلها , جدير بالذكر أن وسائل اإلعالم  المسلمين

بعة األحداث الساخنة التي تشغل الرأي العام اإلسرائيلية دائمًا ما ترسل مراسلين لمصر لمتا
يونيو  ٣٠م ثم ثورة ٢٠١١يناير  ٢٥العالمي فقد أرسلت من قبل مراسلين عقب ثورة 

م بل أرسلت صحفيين دخلوا إعتصام اإلخوان "برابعة العدوية" قبل فضه وأجروا ٢٠١٣
تعطى تصاريح حوارات مع المعتصمين من جماعة اإلخوان وذلك على الرغم من أن مصر ال 

إلنشاء أي مكاتب إعالميه أو صحفيه إسرائيلية في القاهرة لذلك تكتفى إسرائيل بإيفاد 
مراسلين لها في القاهرة لمتابعة األحداث بشكل فردى أو ضمن وفد سياسي أو دبلوماسي 

ة يناير وما بعدها بدأت إسرائيل باإلستعان٢٥إسرائيلي يزور القاهرة لفتره محدده وأثناء ثورة 
بمصريين يجيدون اللغة العبرية للعمل كمراسلين صحفيين في التلفاز والصحافة اإلسرائيلية 
لموافاتهم باألحداث الجارية في الشارع المصري وقد تم رصد عدد من المراسلين المصريين 

  .  )٣(يبثون تقاريرهم الصحفية للتلفاز اإلسرائيلي على الهواء مباشر من ميدان التحرير
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بإعتبارها محاولة لفهم ظاهرة اإلعالم اإللكتروني اإلسرائيلي شكلة الدراسة تتحدد م
الموجه بالعربية, بعد ظهور عدد من المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة بالعربية تستهدف 
الجمهور العربي فى المنطقة العربية وخارجها من خالل دراسة أطر المعالجة اإلخبارية للقضايا 

المواقع عينة الدراسة والتركيز على األطر المستخدمة لصياغة األخبار وذلك من المصرية في 
خالل شق الدراسة التحليلية ، والوقوف على درجة تقييم النخبة اإلعالمية المصرية لألطر 
المطروحة عبر هذه المواقع للقضايا محل الدارسة في شق الدراسة الميدانية ثم الربط بينهما 

الجة المواقع اإلخبارية اإللكترونية اإلسرائيلية الموجهة للجمهور (( أطر مع لمعرفة

العربي للقضايا المصرية ودرجة تبنى جمهور النخبة اإلعالمية المصرية لهذه األطر 

  المطروحة في معالجة هذه القضايا المصرية )) .

  أهمية الدراسة
ته وهو اإلعالم )تبرز أهمية الموضوع من أهمية المجتمع الذى يعنى البحث بدراس١

اإللكتروني اإلسرائيلي حيث دارسة المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهه بالعربية وكيفية 
تغطيتها لألحداث داخل مصر وتأطيرها اعالميا, وأن هذه التغطية لها آثارها السلبية 

  واإليجابية على صورة مصر بالخارج .
كل موقع اخباري اسرائيلي شخصيته ) تباين المجتمع الذى يعنى البحث بدراسته فل٢

المستقلة التي تعبر عن اإلتجاه السياسي أو الحزبي والفكري الذي تنتمي اليه هذا 
المواقع وبالتالي  قد تختلف أوجه وطرق التغطية اإلخبارية لألحداث المصرية في كل 

  موقع .
ل هي الحليف األول ) يعنى البحث بدراسة المواقع اإلخبارية  اإلسرائيلية حيث أن إسرائي٣

للواليات المتحدة األمريكية فهي عين أمريكا في الشرق األوسط وبالتالي فمن منطلق أن 
نعرف استراتيجيات العدو وأساليب وطرق تفكيره ونظرته لمصر, وبالتالي فإن ذلك يفيد 

ه السياسي واإلقتصادي في في رسم طرق وآليات التعامل مع العدو ومعرفة حجم
   .   المنطقة
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المواقع اإلخبارية اإللكترونية سة وهو التعرف علي كيفية معالجة الهدف الرئيسي للدرا

اإلسرائيلية الموجهه بالعربية للشئون والقضايا المصرية المحلية واإلقليمية, ودرجة تبني النخبة 

  اإلعالمية المصرية واتجهاتها نحو هذه المواقع. 

  أهداف الدراسة التحليلية :
يل األطر اإلخبارية التي استخدمتها المواقع اإللكترونية اإلسرائيلية محل ) رصد وتحل١

  الدراسة فى معالجة لقضايا والشئون المصرية داخلياً وإقليمياً .

) رصد األساليب التي انتهجها هذه المواقع في  تغطية  ومعالجة األخبار واألحداث ٢

  .المصرية 

رونية اإلسرائيلية إلمكانيات اإلنترنيت وكيف ) الكشف عن مدى استخدام المواقع اإللكت٣

  توظفيها لهذه اإلمكانيات واإلستفادة منها .

) معرفة مدى ارتباط وتناسق اتجاهات المواقع اإلخبارية اإللكترونية محل الدراسة مع ٤

  اإلتجاهات األيديولوجية للسياسة اإلعالمية اإلسرائيلية الرسمية .

  أهداف الدراسة امليدانية :
التعرف على مدى اعتماد النخبة اإلعالمية المصرية على المواقع اإلخبارية اإللكترونية  )١

  اإلسرائيلية في متابعة اإلعالم اإلسرائيلي .

) الكشف عن أسباب اعتماد النخبة اإلعالمية المصرية على هذه الوسائل اكثر من غيرها ٢

  فى متابعة اإلعالم اإلسرائيلي 

النخبة اإلعالمية المصرية تجاه المواقع اإلخبارية اإللكترونية  ) التعرف على اتجاهات٣

  الموجهه بشكل عام وتجاه المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهه بالعربية بشكل خاص.

  ) رصد درجة تقييم النخبة اإلعالمية المصرية ألطر المعالجة الخبرية لهذه المواقع .٤

لكترونية اإلسرائيلية لدى المبحوثين من النخبة ) الكشف عن مدى مصداقية المواقع اإل٥

  اإلعالمية المصرية
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  الدراسات السابقة
   - :)٤( )٢٠٠٣جيهان يسرى ( دراسة -١

 الدعاية عمليه في اإلسرائيلية الفضائية القناة تلعبه الذى الدور كشف لىإ الدراسة هدفت
 لتكريس الدعائية ساليبهاأ على والتعرف العربي الجانب مع اإلعالمية حربها فى اإلسرائيلية

 العربية القومية وزعزعة الفلسطينية القضية وتشويه للفلسطينيين اإلسرائيلي حتاللاإل مفهوم
 من كان والتي الدعائية هدافهاأ تحقيق في نجاحها ومدى مواجهتها سسأ تحديد عن فضالً 

 موضوعياً  تقييما يةالعرب نشراتها في المقدمة اإلخبارية المادة وتقييم نشأتها سبابأ همأ
 همأ ومن العربية والقضايا لألحداث معالجتها وطريقة المضمون هذا طبيعة على للتعرف
  -: نتائجها

 بداً أ معا يتحدون وال يتفقون ال كإرهابيين ظهارهمإو  العربية الشخصية في التشكيكأ) 
 ارهمعتباب وطنيتهم مصداقية في والتشكيك صورتهم وتشويه اسرائيل لعرب والتعرض

 .عرب
 فعل كرد عدوان من اسرائيل به تقوم لما المستمر بالتبرير اإلعالمي الخطاب تميزب) 

 الحادث عالنإ في والمسارعة النفس عن دفاعاً  الفلسطينيين تقتل فهي خراأل للطرف
 أثر يترك أن شأنه من الذى مراأل وهو ذاتها اسرائيل مصلحة غير وفى سلبيا كان ولو حتى

 . اخبار من تبثه ما كل في القناة ةمصداقي عن لمشاهدا لدى إيجابي
 تقديم حيث من السابقة الدراسات ليهاإ توصلت التي الدعائية والمرتكزات لياتاآل تشابهجـ) 
  . حضارياً  ومتقدمة جيدة صورة في مجتمعها حداثأو  وسياستها سرائيلإ

   -:)٥()٢٠٠٤نيال دور (اد دراسة -٢

 نتفاضةاال حداثأ عن اإلسرائيلية الصحف في الصحفية رالتقاري بدراسة الباحث قام
 الوقائع وتزوير الحقائق تشويه اإلسرائيلي عالماإل ستطاعا وكيف م٢٠٠٠ عام خريف الثانية

 :خالل من اسرائيل لصالح
  . الفلسطينيون يمارسه الذى للعنف ضحايا أنفسهم يعتبرون سرائيلييناإل نأ التقارير اظهرتأ) 
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 مقتل ألحداث الصحفية تغطيتهم في ذلك وظهر ةثاني ةدرج مواطنون برونيعت ٤٨ عربب) 

 . اسرائيل داخل خامس طابور نهمأو  خضراأل الخط داخل فلسطيني ٣٠

 جريدتي في الصحفيين قبل من الميدانية الصحفية التقارير بين عالمياإ ةواسع فجوه وجودجـ) 

 المحررين جانب من ةمؤطر  المطاف نهاية في خباراأل وأن" سهآرت"و" احرونوت يديعوت"

 والمعتقدات اآلراء اً غالب عليها يسيطر الصحفية التقارير وأن ,الجريدتين كال في

  . الموثقة والحقائق الوقائع من كثرأ العاطفية ستجاباتواال

   -:)٦()٢٠٠٤(الغزاوي  الام دراسة -٣

 لقضايا اإلخباري لالتناو  في تفاقواإل ختالفاإل مدى على التعرف لىإ الدراسة هدفت

 مع خاصة بالعربية ةالموجه واالسرائيلية الفلسطينية الفضائيتين في اإلسرائيلي العربي الصراع

 ومحاولة مشروع غير عمل فاإلرهاب ,رهاباإل مفهوم في زدواجيةاإل لىإ البعض شارةإ

 ,رهاباإل ضد مشروع عمل فهي المقاومة ماأ الصهيوني الكيان يفعل كما خراآل على القضاء

 لتناول الخبرية طراأل تختلف هل وهو رئيسي فرض على اإلجابة لىإ الدراسة سعت حيث

 خلصت وقد القضايا لتلك تتناول التي الفضائية القناة ختالفإب اإلسرائيلي العربي الصراع

  - : ةلياالت النتائج لىإ الدراسة

 االسرائيلية الفضائية لصالح الصراع خبارأ ترتيب في إحصائية داللة ذات فروق وجودأ) 

 الفضائية من كثرأ النشرة منتصف في الصراع خبارأ بتركيز تهتم التي بالعربية ةالموجه

 . الفلسطينية

 الفلسطيني الصراع قضايا داخل حداثاأل وصف في الدراسة قناتي بين فرق وجودب) 

 ةالفلسطيني الفضائية وصفت حيث الصراع عن المعبرة المصادر ووصف اإلسرائيلي

 القناة الباحثة وصفت بينما ، الوطنية والوحدة والصمود بالنضال الفلسطيني الجانب

 في  والخداع والدهاء بالمكر منها صفات بعدة  بالعربية ةالموجه االسرائيلية الفضائية

 .سرائيلياإل العربي الصراع لقضايا عرضها
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  - :) ٧()٢٠٠٦براهيم عبد الوهاب (إ دراسة -٤

 قنوات في اإلسرائيلي العربي الصراع قضية تغطية ةكيفي على التعرف الدراسة استهدفت
 والسياسة ميةعالاإل الصفوة يأر  على والتعرف ,سرائيليةاإل والثانية  BBCوال الدولية النيل
 المنهج الدراسة ستخدمت, إالصراع لقضايا خباريةاإل للتغطية المواقع طبيعة يخص فيما

  -: لىإ الدراسة وتوصلت, المسحي
 األمني الهاجس فكرة لدعم الفلسطيني التهديد استغلت االسرائيلية الثانية القناه معالجةأ) 

 . وسطاأل الشرق في له مثيل ال كنموذج اإلسرائيلي الكيان ديموقراطية على والتأكيد
 للسلطة والتابعة المحتلة األراضي في الحادثة الوقائع على اإلسرائيلية الثانية القناة ركزتب) 

 التكالب بسبب القادة بين والخالفات منيةاأل وضاعاأل تدهور في تتمثل والتي الفلسطينية
 . القيادية والمناصب ختصاصاتاال على

 واضح بشكل التعبير تستطع لم حيث الدولية النيل قناة داءآ قصور عن الدراسة تكشفجـ)  
 العام يأللر  ومرضى مقنع بشكل تقديمها عن وعجزت الفلسطينية القضية عدالة عن

 . يجب كما الحدث تغطى لم حيث العالمي
 يجابيةإ خبارأ% ٥٠ قدمت حيث البريطانية  BBCــال قناة نحيازا النتائج وضحتد) أ

  .  الفلسطينية للقضية% ٢٥و سرائيلإ لصالح
  -:)٨()٢٠٠٧ملياء جاد ( دراسة -٥ 

 جيروزاليم" يفةصح قدمتها التي الصحفية الخطابات وتحليل رصد لىإ الدارسة هدفت
 حقيقه على للوقوف اإلسرائيلية الخارجية الشئون بقضايا يتعلق فيما اإلسرائيلية "بوست

 بهدف وذلك متكاملة إسرائيلية عالميهإ ةمنظوم ظل في عملها اطار في لوجيةيو يداأل توجهاتها
 حمصال لخدمه ةدولي ةكصحيف عملها طارإ في القارئ وعقل قلب في معينه قناعات تشكيل

 في ومفاهيمه ألفكاره ترويجا خالله من تعمل الذى اإلسرائيلي السياسي النظام هدافأو 
 الصحفية المعالجات نأ لىإ الدراسة وخلصت.  ودوليا عربياً  اإلسرائيلي الصراع مجال

 الصحفي الخطاب ركز حيث فقط% ٧,٢ سوى تشكل لم اإلسرائيلية المصرية للعالقات
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ــــــــ ــــــــــ  ٢٥٤  ـــــــــــــــــ

 تركيزه من كثرأ الجديدة لياتهآب اإلسرائيلي اإلقليمي العربي راعالص قضايا على الدراسة محل
 تفاقيهإ منذ الصراع هذا طارإ خارج مصر صبحتأ حيث اإلسرائيلية المصرية العالقات على

 الدولية التحوالت من الكثير حدوث لىإ ةضافإ م١٩٧٩ عام اإلسرائيلية المصرية السالم
  . إلسرائيل وسطاأل الشرق بمنطقة ةقليميإو  ستراتيجيةإ خصوم ظهور لىإ دتأ التي واإلقليمية

)٩()٢٠١٠دراسة سايل جاد ( -٦
: -   

هدفت الدراسة إلي أن القناة اإلسرائيلية تسعي للوصول إلي الجمهور العربي وتقديم 
األحداث والقضايا من وجهة النظر اإلسرائيلية معتمدة في ذلك علي خبرتها في مجال 

تعد بدورها أداة تتكامل مع األدوات الخارجية التنفيذ السياسية الدعاية السياسية التي 
الخارجية إلسرائيل , والوقوف علي أهم األطروحات السياسية التي تقدمها القناة وأهم 
مسارات البرهنة التي تستخدمها وصوًالً إلي تحديد خطة علمية لكيفية مواجهة هذه الدعاية، 

  مة في هذا المجال.ومعرفة التكتيكات الدعائية المستخد
وتوصلت الدراسة إلي أن القضايا اإلسرائيلية الداخلية احتلت المركز األول في قائمة 
القضايا التي يتم التركيز عليها في النشرات القناة الفضائية اإلسرائيلية حيث بلغت نسبتها 

 و%) وهذه األخبار الداخلية ركزت بشكل رئيسي علي المستوطنات والمشاكل التي٢٢(
تواجه المستوطنين والعمالة غير اإلسرائيلية ، ويعتبر المراسل الخاص بالقناة هو المصدر 
األساسي الذي يتم اإلعتماد علية علي كمصدر لألخبار المذاعة عبر الفضائية اإلسرائيلية 

%) وهي أعلي نسبة لمصادر األخبار التي يتم ٢١حيث بلغت نسبة اإلعتماد عليه (
  اإلعتماد عليها .

   -: )١٠()٢٠١٤دراسة منة اهللا موسي ( -٧

هدفت الدراسة إلي تقصي عالقة الشباب المصري بالمواقع اإللكترونية اإلسرائيلية الناطقة 
باللغة العربية علي اإلنترنت ، و التعرف علي أبرز المواقع اإلسرائيلية الناطقة بالعربية ومدي 

الشباب المصري علي هذه المواقع  تأثيرها علي الشباب المصري، ومعرفة أسباب اعتماد
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اإلسرائيلية ومدي مشاركتهم و استفادتهم من هذه المواقع ،والتعرف علي العالقة بين 
  استخدام المواقع اإللكترونية    

المصري وذلك بالتطبيق  اإلسرائيلية الناطقة باللغة العربية وصورة إسرائيل لدي الشباب
عربيل "صوت  –إسرائيل بدون رقابة  –قرآن نت  –( إسرائيل تتكلم العربية  علي مواقع
  إسرائيل").

وتوصلت الدراسة إلي: جاء ترتيب المواقع اإلسرائيلية الناطقة بالعربية من حيث األهمية 
لدي الشباب المصري المتعرضين لها وقد جاء موقع قرآن نت في المركز األول ، ويليه موقع 

حتوي اإلسالمي الذي تقدمه إستطاع إجتذاب عددًا ال إسرائيل تتكلم العربية بما يعني أن الم
بأس به من متابعي المواقع اإللكترونية بالتغاضي عن كون إسرائيلي الهوية والغاية, وأثبتت 
النتائج أن عدم رغبة الشباب المصري للمواقع اإللكترونية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية ترجع 

معلومات عن إسرائيل,عدم السماع عنها,عدم الرغبة  إلي عدة أسباب ( عدم اإلهتمام بمعرفة
في التعرض للمواقع الموجهه, عدم الثقة في المواقع اإلسرائيلية,عدم الرغبة في تضييع 

  ختالف مع الدولة اإلسرائيلية) . اال الوقت,

انطالقا من مشكله الدراسة وارتباطا بأهدافها تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت 

                   -: التالية

يتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة التحليلية في  اوال :التساؤالت اخلاصة بالدراسة التحليلية :
ماهي الطرق وآليات التأطير  الخبرية التي إنتهجها اإلعالم اإلسرائيلي في تغطيته لألحداث 

مجموعه من  هويتفرع منالمصرية الداخلية واإلقليمية من خالل مواقعه اإلخبارية اإللكترونية 
  التساؤالت : 

  ) ما أهم القضايا المصرية الداخلية واإلقليمية التي تناولتها المواقع عينة الدراسة ؟١
  ) ما موقف المواقع اإلخبارية اإللكترونية اإلسرائيلية عينة الدراسة من القضايا المصرية ؟٢
  بارية عينة الدراسة القضايا المصرية؟ ) ما األطر الخبرية التي قدمت من خاللها المواقع اإلخ٣
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) ما مدى تبنى المواقع عينة الدراسة للموقف السياسي للحكومة اإلسرائيلية التي تمثلها  ٤
  المواقع من القضايا المصرية ؟

  -ثانيا:التساؤالت اخلاصة بالدراسة امليدانية : 
اطبة الغرب وتوصيل وجهة ) ما األساليب الدعائية التي استطاع بها اإلعالم إلسرائيلي مخ١

  نظرهم للراي العام العالمي ؟
) ما تقييمك للتغطية الصحفية اإلسرائيلية للقضايا المصرية في الصحف اإللكترونية ٢

  اإلسرائيلية ؟
) ما اإلستراتيجيات التي يتبعها اإلعالم اإلسرائيلي تجاه تغطية القضايا واألحداث الداخلية ٣

  ؟ ٢٠١٣يونيو  ٣٠، ٢٠١١يناير  ٢٥د ثورتي واإلقليمية في مصر خاصة بع
  ) ما اتجاهات  النخبة المصرية تجاه هذه المواقع؟ ٤
  ) هل حققت هذه المواقع تأثيرها المطلوب في اتجاهات مستخدميها؟٥

ضمن الدراسات الوصفية التفسيرية التي تهدف إلى توصيف الظاهرة  تندرج هذه الدراسة
لتفكيك والتحليل بهدف التوصل إلى اإلستنتاجات والبيانات وتفسير الظاهرة و تجاوزها إلى ا

التي تعتمد على استخدام أساليب التحليل الرياضي بالدرجة األولى ،ألنها تتيح في النهاية 
التوصل إلى الدقة في صياغة النتائج وتعميمها على الظاهرة .إضافة إلى اإلستدالل على 

  ية للمحتوى اإلعالمي محل الدراسة.المعاني الكامنة وإستخالص األفكار الضمن

  - على اآلتى : يوقد اعتمدت الدراسة فى شقيها التحليلى والميدان

  منهج املسح اإلعالمي  -ا
حيث يعتبر من أنسب المناهج العلمية مالئمة للدراسات اإلعالمية ويستخدم في الرصد 

 التحليليو  الدقيق والشامل للظاهرة موضوع البحث وتم استخدامه بشقيه الوصفي
Analytical .للوصول إلى المعلومات التي تهدف الدراسة التوصل إليها  

وقد إستخدمت الدراسة المنهج المسحي بشقة العام من خالل المقابالت عن طريق 
استبيان لقياس اتجاه النخبة نحو القضايا أي درجه تبنيهم لألطر التي يضمها المواقع وهو ما 
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للحصول على معلومات أو أوصاف عن الظاهرة أو الظواهر يعرف بالجهد العلمي المنظم 
  محل الدراسة. 

أ) مسح المضمون : بهدف التعرف على طبيعة معالجة المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية  
الموجهة بالعربية ، تم اإلعتماد فى الشق التحليلى على أسلوب تحليل المضمون بشقيه 

فى بإحتياجات الدراسة التحليلية وهذا من الكمى والكيفى كأداة ضمن منهج المسح لت
 –أجل التعرف على سمات المعالجة التى أولتها المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة 

للقضايا  المصرية وذلك من خالل استخدام التحليل الكمى الهادف إلى  –عينة الدراسة 
عى وأطر المعالجة استخدام التكرارات واألرقام لوصف البيانات فى شكل دقيق وموضو 

  .التى استخدمتها المواقع من خالل التحليل الكيفى 
ب) مسح الرأى العام الفئوى : اتعمدت الدراسة علي مسح الرأي العام الفئوي والمتعلق بفئة 

 -مفردة) من النخبة المصرية ( اإلعالمية١٠٠معينة وهي النخبة المصرية قوامها (
  السياسية )  –األكاديمية 

    هج املقارن ـ املن ٢
ويتم استخدامه في الدراسة التحليلية لبيان أوجه التشابه واإلختالف عند تحليل األطر 

ذاتايمزاوف اسرائيل) للقضية  -الخبرية فى معالجة المواقع اإللكترونية اإلسرائيلية  (المصدر
  المصرية محل الدراسة ( ملف اإلرهاب في سيناء ).

الباحثة المنهج المقارن بهدف عقد المقارانات بين  وفي الدراسة الميدانية حيث وظفت
السياسية) من حيث درجة تقييمها للمواقع  –األكاديمية  -أنواع النخب المختلفة (اإلعالمية

اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهه، وكثافة التعرض لها وتقييمها للموقع من حيث المصداقية  
  ة للمواقع ، وإتجاهاتها نحو هذه المواقع .والكفاءة ودرجة تبني النخبة لألطر اإلخباري

التي لها أهمية كبيرة في دراسات وبحوث اإلعالم في الفترة  وستطبق الدراسة نظرية األطر
األخيرة حيث تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للوسائل اإلعالمية التي تعكسها 

  وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار حيال القضايا المطروحة 
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نظرية تحليل األطر على فرض رئيسي هو أن األحداث تكتسب مغزاها من خالل وضعها  تقوم
في أطر يحددها وينظمها ويضفى عليها قدرًا من اإلنسياق من خالل التركيز على بعض 

  جوانب الموضوع واغفال جوانب أخرى

  استمارة حتليل  األطر االخبارية •

لبحث اإلعالمي الرئيسية في اآلونة األخيرة, تعد أداة تحليل األطر اإلخبارية من أدوات ا
ويهدف هذا التحليل ليس فقط الكشف عما تريد الوسيلة اإلعالمية أن تقدمه لجماهيرها 
وإنما عن نوعية األطر اإلخبارية المستخدمة في تغطية القضايا محل الدراسة, حيث تقوم أداة 

نة وراءها وتشخيص هذه األسباب تحليل األطر اإلخبارية بتعريف المشكلة واألسباب الكام
  وتحديد القوى الفاعلة في القضية).

  إستمارة اإلستبيان: •

يعتبر اإلستبيان أحد األساليب أو األدوات البحثية األساسية التي تستخدم في الحصول 
علي البيانات المعرفية بناء علي توجيه مجموعه من التساؤالت إلي عدد من المبحوثين من 

إستمارة معده منهجيًا وتجميع اجاباتهم من هذه األسئلة بهدف التعرف  خالل صحيفة أو
ة حول علي حقائق معينة أو رؤي أو اتجاهات أو سلوكيات أفراد عينة البحث ومجتمع الدراس

  .  قضية أو موضوع بحثي محدد

  -تم تحديد العينة المبحوثه فيما يلى :

  لية مجتمع المواقع اإللكترونية اإلخبارية اإلسرائي  •
   www.almasdar.com-موقع المصدر االسرائيلي :

  م ومقره مدينة القدس.٢٠١٣تموز  ١١أسس الموقع في   •
  يذيل الموقع أسمه بأنه " األقرب إلي الحدث اإلسرائيلي".  •
يعرف الموقع نفسه "يعني  باألخبار اإلسرائيلية علي وجه الخصوص، لكنه ال يهمل   •

ي الشرق األوسط ويطمح طاقمه إلي خلق حوار متوازن حول المسائل اإلقليمية الساخنة ف
  اسرائيل والمسائل اإلقليمية وإلي طرح نواح مختلفة عنها". 
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الصحفية اإلسرائيلية "شيميريت مئير" تترأس تحرير الموقع ومدير انتاجه فلسطيني من   •
  م اسمه "عامر دكه" والصحفية "هداس هروش". ١٩٤٨احدي المناطق المحتلة عام 

يذكر الموقع أنه "يحرص علي التميز في انتقاء القصص اإلخبارية عن اسرائيل وخارجها   •
مقتنعا بأن كثيرا منها ال يصل إلي القارئ العربي وأنه يلتزم التغطية المتزنه الموثوق بها 

  والنزيهه".
  يقدم الموقع بعدة لغات : العربية ، العبرية، الفارسية ، التركية ، الفرنسية .  •
عينه الدراسة الميدانية : وهم مجموعة من الخبراء في الشئون اإلعالمية اإلسرائيلية   •

والمتخصصين في دراسات اإلعالم اإلسرائيلي ومتابعة ما ينشر عن مصر فى اإلعالم 
  اإلسرائيلى أو من العاملين فى السلك الدبلوماسى بين البلدين . 

ين يشغلون مراكز النفوذ والسيطرة فى ويقصد بالنخبة المصرية : جماعة األشخاص الذ
  . )١(مجتمع معين ، فهى تضم البارزين والمتفوقين مقارنة بغيرهم فى هذا المجتمع 

  الخبراء في مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية  :تم اختيار عينه عمدية من
   وحدة الدراسات اإلسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط.•
  أكاديميون في أقسام اللغات الشرقية واللغة العبرية بالجامعات المصرية•

  )سيناء االرهاب في :(ملفعينه القضايا•

: تحددت الفترة الزمنية لهذه الدراسة إعتمادًا على طبيعة القضايا موضوع  العينة الزمنية
الفترة من التغطية وخصائص التغطية الصحفية اإللكترونية لهذه القضايا تبدأ هذه 

  م في الموقع اإلخبارية عينه الدراسة.٣١/١٢/٢٠١٥م حتى ١/١/٢٠١٤
  وحدة الفكرة  •
وحدة الموضوع : والتي تشمل كل األخبار البسيطة والمركبة والتقارير األخبارية المتعلقة  •

م ٢٠١٤بالشأن المصري الداخلي واإلقليمي خالل فترة الدراسة التي امتدت من يناير 
  م.٢٠١٥ديسمبرحتي نهاية 

  فئة الموقع : موقع المصدر اإلسرائيلي_ موقع ذاتايمزاوف اسرائيل. •



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٦٠  ـــــــــــــــــ

  مستقبل اتفاقية السالم بين مصر و اسرائيل. –فئة القضية: ملف اإلرهاب في سيناء  •
  تقرير  -٢خبر                   -١فئة القالب المستخدم :  •
 –ثقافي  –انساني  –اجتماعي  –سياسي  –عسكري  –فئة نوع المادة االخبارية : أمني  •

  أخري تذكر 
  سلبي. –فئة مضمون الخبر : ايجابي  •
  فئة موضوع الخبر : •
  فئة مصدر المادة اإلخبارية  •
 - الروابط -ملفات الفيديو  -الرسوم –فئة العناصر المصاحبة لمادة اإلخبارية : الصور  •

  ملفات الصور.  –-الرابط الفائق
فئة -فئة اتجاه المعالجة -فئة وسائل اإلقناع المستخدمة -في المادة اإلخبارية  فئة التوازن •

القوي الفاعلة - فئة أطر الحلول -فئة أطر األسباب -فئة الفكرة الرئيسية -األطر العامة 
  والسمات البارزة ألدوارها.

تم استخدام الحاسب اآللى فى ادخال البيانات األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
) ، ثم قامت بتحليل البيانات الناتجة SPSSمعالجتها إحصائيًا بإستخدام برنامج (و 

  والمستمدة من المبحوثين إحصائياً باألساليب المناسبة لفروض البحث .

  مدخل 
يشكل اإلعالم حجر الزاوية في االستراتيجية  الصـهيونية منـذ قيـام الحركـة الصـهيونية علـي 

رتــل" الــذي اســتطاع عقــد المــؤتمر الصــهيوني األول فــي عــام يــد الصــحفي اليهــودي" تيــودور هي
م في مدينة بازل بسويسرا حيث جاء في البند الثالث من مقرراته : (ضمن العمل علي ١٨٩٧

نشر الروح والوعي بين يهود العالم وتعزيزهما لديهم مـن أجـل دفعهـم للهجـرة الـي فلسـطين )، 
ية مفادها "أنـه لـيس للغـرب فـي هـذه المنطقـة وعمل االعالم الصهيوني علي ترسيخ مقولة رئيس

أفضل من الغرب أنفسهم" كما يتمثل ذلك في اسرائيل التي اعتمدت منذ البدايـة علـي الـدول 
الغربية االستعمارية للدفاع عن مصالحها وهذا  ما أكده االكاديمي "جورج  رودر" حيث قـال: 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٦١ 

االهميـة للـدفاع عـن أوروبـا وعلـي المـدي  (ان بقاء اسرائيل كقوة غربية رادعة يعتبر مسألة بالغة
الطويـــل عـــن أمـــن الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة وهـــي مســـتعدة وراغبـــة فـــي مشـــاركتنا أهـــدافنا 
الدفاعية والغرب مطالب بالدفاع عنها فـي وجـه التهديـدات التـي تأتيهـا مـن الـدول العربيـة التـي 

رائيلي بالنســبة للسياســة الخارجيــة تســتهدفنا وتحــاول القضــاء علينــا) , لــذا يعتبــر اإلعــالم اإلســ
اإلسرائيلية أحد وسائلها الهامة وتعد االعتبارات اإلعالميـة عـامًال هامـا فـى التخطـيط السياسـى 

  .) ١١(اإلسرائيلي
تعاملـــت الحركـــة الصـــهيونية مـــع المؤسســـات اإلعالميـــة والصـــحفية كتـــرس فـــى آلـــة مقاتلـــه 

تــه وسياســاته فــى صــراعه فــى ميــدان تتحــرك فــى ســبيل التــرويج للمشــروع الصــهيونى ومخططا
التنــافس السياســى الــدولى الســيما فــى منطقــة الشــرق األوســط وبشــكل عــام يمكــن القــول ان 
االعــالم فــى دولــة اســرائيل يلعــب دور الناقــل الرئيســى ألفكــار القــوى السياســية ومواقفهــا أمــام 

  .) ١٢( الرأي العام عامة واألتباع خاصة

  للغة العربية:اإلعالم اإلسرائيلي املوجه با
لقد نجحت اسرائيل خالل فتره وجيزة من اختراق الوعى العربى عبر اطالقها عددا من 
وسائل اإلعالم باللغة العربية اجتذبت ماليين الزوار من الدول العربية, وكأن هدف هذا 
اإلعالم الذى يريد حربا نفسيه موجهة ضد العرب هو التأثير على عقليات األفراد ونفسياتهم 

يصيبهم الوهن واإلحباط والتفكك واالضطرابات وتحويل وجهتها بصورة مخالفة ألهدافها ل
ومصالحها وهى عملية تتميز بأنها مفاجأة وسريعة وهادئة تعتمد على االستدراج البطيء 

  .) ١٣(والغفلة والسذاجة
   - الصحافة واملواقع اإللكرتونية اإلسرائيلية :  

ـــدأت الصـــحافة اإللكترونيـــة فـــى إ ســـرائيل فـــى التســـعينيات مـــع تطـــور شـــركات اإلنترنـــت ب
والخدمات التى تقدمها واصبح هناك العديـد مـن مواقـع الصـحف اإللكترونيـة اإلسـرائيلية علـى 
الشــبكة التــى تعمــل علــى عــرض وجهــة النظــر اإلســرائيلية فــى قضــايا الصــراع العربــى اإلســرائيلي 

ا يدور فى العـالم العربـى والغريـب مـن أحـداث وم  )١٣(والعالقات الثنائية بينها وبين دول العالم
وقضـــايا ,ثـــم مـــا لبـــث أن طـــورت اســـرائيل مـــن اعالمهـــا اإللكترونـــي واصـــبحت هنـــاك مواقـــع 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٦٢  ـــــــــــــــــ

م حيث قررت ٢٠٠٠الكترونيه خالصه ليس لها مثيل ورقى ومع اندالع انتفاضه األقصى عام 
م اسـتخدام مواقـع ٢٠٠٢الحكومة االسـرائيلية فـى جلسـتها التـى عقـدت فـى األول مـن يونيـو 

اإلنترنــت الحكوميــة كوســائل إعــالم عبــر الشــبكة حيــث ســمحت الحكومــة للمــديرين العــاملين 
 بالوزرات بإدخال مواد إعالمية على المواقع الخاصة بوزارتهم تحمل مضامين تساهم فى شرح

يـد السياسة اإلسرائيلية مع ربطهـا بموقـع وزارة الخارجيـة  ورئاسـة الحكومـة علـى أن يكـون تحد
مضمون هذه المـواد فـى اطـار صـالحيات مكتـب رئـيس الحكومـة ووزارة الـدفاع وسـيتم نشـرها 

  باللغتين العربية واالنجليزية.
كما تهدف إسرائيل من خالل االنترنت لـيس فقـط كسـب الـرأى العـام العـالمى بـل وتسـعى 

القضية الفلسطينية الى محاولة الوصول الى الرأى العام العربى و السعى الى تغيير ثوابته بشأن 
وذلـك مــن خــالل انشــاء مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت باللغــة العربيــة و التــى تطــرح وجهــة النظــر 

االسرائيلية  ومن هذه المواقع الموقع العربى لوزارة الخارجية ٠اإلسرائيلي الى المجتمع العربى 
عربيــل " وموقــع وموقــع عربــى خــاص باإلذاعــة اإلســرائيلية " )١٤(التواصــل"  والمســمى بمواقــع"

  ٠" "المصدر
   -تصنيف مواقع اإلنرتنت اإلسرائيلية:

  الى عدة أقسام أساسية : ةيمكن تصنيف مواقع اإلنترنت اإلسرائيلي

) ع البرلمان اإلسرائيلي ( الكنيست: وتشمل الوزرات اإلسرائيلية وموق) ١٥( المواقع الحكومية
  -ا يلي :موقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي. ومن هذه المواقع م

وهو يتناول أخبار الكنيست مع التعريف بـه وبنشـاطاته  -: موقع الكنيست االسرائيلي -١
مـــع وجـــود قـــاموس خـــاص بكـــل مـــا يتعلـــق بإســـرائيل وبفلســـطين ولكـــن علـــي اعتبـــار أن 

 فلسطين جزء من اسرائيل وليست هي اسرائيل التي تحتل فلسطين .

ــة االســرائيلية -٢ السياســة الخارجيــة للحكومــة   وهــو يســتعرض -: موقــع وزارة الخارجي
ــة وفــي هــذا االطــار كانــت  االســرائيلية وخاصــة السياســة االســرائيلية تجــاه القضــايا العربي

  إلسرائيل ثوابت ومتغيرات للتعامل في هذا الشأن.



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٦٣ 

ويعـــرض الموقـــع باللغـــة العربيـــة  -: موقـــع الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء االســـرائيلي -٣
يـــة الحكومـــة االســـرائيلية وكـــل مـــا يتعلـــق بالحيـــاة والعبريـــة معلومـــات متنوعـــة حـــول ميزان

 االقتصادية والسكان في اسرائيل 

وهـو موقـع حكـومي عبـارة عـن بوابـة لعـدد كبيـر  -: موقع بوابة الحكومـة االسـرائيلية -٤
من المواقع الخاصة بمنظمات وهيئات حكومية أو غير حكومية محلية أو دوليـة تربطهـا 

س المصري مبارك وموقع ملك االردن حيث يستعرض مصالح بإسرائيل  وبها موقع الرئي
  هذين الموقعين نشاطات حكومة البلدين والمناطق السياحية الموجودة بهما .

وتشـمل جميــع األحــزاب واألطيــاف السياسـية فــى إســرائيل مثــل  مواقــع األحــزاب االســرائيلية

زب شـــاس ، موقـــع حـــزب الليكـــود (ليكـــود )، وموقـــع حـــزب العمـــل اإلســـرائيلي (عقـــودا )،وحـــ
  واسرائيل بيتنا 

وتشــــمل طبعــــات الكترونيــــة للصــــحف االســــرائيلية  -:)١٦(ةالمواقــــع اإلعالميــــة اإلســــرائيلي

احرونـوت وهـآرتس ومعـاريف ، باإلضـافة الـى موقـع اإلذاعـة الصادرة فى إسرائيل مثل يديعوت 
لـال اإلخبـاري، والتلفزة اإلسرائيلية ومواقع اخبارية خاصة تصدر بعدة لغات مثل موقع نعناع، وا

  -وذا تايمز اوف اسرائيل، واسرائيل بالعربية ،والمصدر، ومن هذه المواقع االعالمية ما يلي:

وهو موقع خبري ويحتوي علي سلسلة كبيرة من المواقـع  -:موقع األخبار اإلسرائيلية -١

االسرائيلية ، التي تهم المواطن االسـرائيلي فـي مختلـف المجـاالت . وبـه روابـط لمواقـع 

 تم بالشأن اليهودي واالسرائيلي.ته

وهو موقع تابع لصحيفة ذاتهـا ، ويقـوم بتغطيـة  -:)الموقع العربي (يديعوت احرونوت -٢

األحـــداث داخـــل إســـرائيل واألرض المحتلـــة ، والعـــالم العربـــي والـــدولي أيضـــا ، ويعـــرض 
 يلية .أخبار وتحليالت سياسية باللغة العربية، وبه روابط لعدد كبير من المواقع اإلسرائ

وهــو موقــع اســرائيلي باللغــة العربيــة ويعمــل طــاقم تفعيــل الموقــع ضــمن : موقــع المصــدر -٣

مشـــروع الـــذي يســـعي مـــن جهتـــه الـــي تعريـــف الجمهـــور االمريكـــي علـــي قضـــايا اســـرائيل 
ومنطقة الشرق االوسط والكشف عن أصوات وحكايات من إسرائيل ال تصل عـادة الـي 
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ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٦٤  ـــــــــــــــــ

نــه "األقــرب إلــي الحــدث اإلســرائيلي" , هنــاك القــارئ العربــي، ويعــرف الموقــع نفســه بأ

م ، تعــرف نفســها بأنهــا غيــر حزبيــة ، ٢٠٠٣منظمــة تعليميــة امريكيــة تأسســت فــى عــام 
وتعمـل علــى تقـديم المعلومـات حــول  TIP (The Israel project)هـذه المنظمـة هـى 

قــع إلــى الموا TIPاســرائيل والشــرق األوســط إلــى وســائل اإلعــالم والــرأى العــام , وتقــدم 
اإلخباريــة المنضــوية "تحــت لوائهـــا" ومعهــم أصــحاب الشــأن "كمـــا يــأتي فــي صـــفحاتها 
التعريفيــة" معلومــات وحقــائق مفصــلة ودقيقــة حــول إســرائيل والشــرق األوســط والشــعب 

ـــي ارتباطهـــا الوثيـــق بجهـــات  اليهـــودي ومصـــالح أمريكـــا فـــي المنطقـــة وهـــو مـــا يشـــير إل
  علومات .مخابراتية اسرائيلية وأمريكية تمدها بالم

وتقدم المواقع اإللكترونية إلي جانب المعلومات صورا وخرائط و "الحقائق" في صوت 
وصورة مع الرسوم وإمكانية الوصول المباشر إلي صانع األخبار . وكذلك تنظيم المؤتمرات 
الصحفية والجوالت والرحالت التعليمية وتدعم الصحافة غير الربحية ولها "أبحات تتعلق 

  ام" بالشأن الع
وبما أن المنظمة لديها أكثر من مليون ونصف المليون متابع عربي علي "فيسبوك" قررت 

م , ووافقت المنظمة علي دعم "المصدر"  ٢٠١٣تموز  ١١إنشاء موقع "المصدر" في تاريخ 
كونه يقدم األخبار العاجلة والتحليل والتعليقات علي الواقع السياسي و اإلقليمي ومقاالت 

الموقع أنه بخالف الغالبية العظمي من المواقع اإلخبارية في العالم العربي يقدم  الرأي, ويزعم
"صورة متوازنة وصادقة" عن "الشعب اليهودي" وإسرائيل ويلقي الضوء علي "الحقائق 

والقضايا التي ال تتم تغطيتها في العالم العربي ويدعو إلي التعايش والسالم والتطبيع وحقوق 
اطية" , من يتصفح الموقع يالحظ اختفاء اإلعالنات التسويقية بإستثناء االنسان والديموقر 

أما التصميم المريح والالفت للنظر الذي يتميز به , فهو من اعداد شركة  Googleاعالنات 
RGB  في تطوير خدمات الصحافة وطريقة عرض المحتوي علي وسائل االعالم المتخصصة

 الجديدة . 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٦٥ 

: يتبـع هـذا الموقـع موقـع اخبـاري يـورد لحظـة بلحظـة ) موقع عربيـل (صـوت اسـرائيل -٤
من صوت اسرائيل والتلفاز االسـرائيلي باللغـة العربيـة ويعـرف الموقـع نفسـه علـي صـفحة 
التواصل االجتماعي" الفيس بوك" بأنه موقـع انشـئ خصيصـا لنقـل األخبـار التـي تصـنعها 

بية للعرب داخـل اسـرائيل شبكة المعلومات الدولية وهو موقع اخباري موجهه باللغة العر 
 وفي الوطن العربي , وتم تغيير اسمه مؤخرا بموقع راديو "مكان".

ومقره مدينه القدس ، يوثق الموقـع  ٢٠١٢: اسس عام  موقع ذا تايمز اوف اسرائيل -٥
 التطــورات داخــل اســرائيل وفــى الشــرق االوســط واخبــار الجاليــة اليهوديــة حــول العــالم .

حفي البريطـاني االصـل المخضـرم " دايفيـد هـوروفيثى" وانـه رئيس تحرير الموقع هو الصـ
المســئول عــن المحتــوى التحريــري وذلــك بمســاعدة شــريكة المقــيم فــي امريكــا "ســيث  
كالرمان" ،يعرف الموقع نفسه بانه غير منحـاز سياسـيا بـل يسـعى لعـرض االخبـار بنزاهـة 

ة ومقـاالت الـرأي ، وموضوعيه كما يقدم للقـارئ مجموعـة واسـعه مـن المقـاالت التحليليـ
 يقدم الموقع بعده لغات : " العبرية ، العربية ، اإلنجليزية ، الفرنسية

والثقافـة والفنـون فـي اسـرائيل ،متـاحف اسـرائيل،  مواقع خاصة بالسـياحة االسـرائيلية -٦
مواقـــع للطوائـــف اليهوديـــة، ومواقـــع لـــتعلم اللغـــة العبريـــة ومواقـــع الجامعـــات والمعاهـــد 

  ذه المواقع الثقافية اإلسرائيلية :اإلسرائيلية، ومن ه

  :موقع قرآن نت

وهو من المواقع التي أطلقتها إسرائيل باللغة العربية كجزء من أجندتها السياسية اإلعالمية 
المرسومة بدقة للسيطرة علي الثقافة العربية واإلسالمية حيث أعلنت وزارة الخارجية 

م قام بإعداده ٢٠٠٨قرآن الكريم عام اإلسرائيلية عن تدشين موقع الكتروني لتفسير ال
أكاديميون من عرب إسرائيل معتبرة ذلك همزة وصل بين العالم اإلسالمي والغرب وهو ما 
حذر منه قيادات إسالمية داخل إسرائيل وخارجها واعتبره محاولة إليجاد جيل من المسلمين 

مريكية, واعد هذا يفهم القرآن علي النمط الذي تديره إسرائيل والواليات المتحدة األ
المشروع االلكتروني من البدو المسلمين اإلسرائيليين في إطار دراستهم لنيل الماجستير في 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٦٦  ـــــــــــــــــ

االستشارات التربوية وقد شارك هذا المشروع في مؤتمر آفاق الغد أقيم تحت رعاية الرئيس 
من أفضل م بمدينة القدس بعد أن تم اختياره كواحد ٢٠٠٨اإلسرائيلي "شمون بيريز" مايو 

  اختراعا وتجديدا إسرائيليا قد يؤدي إلي تغيير المستقبل. ٦٠
وفي نموذج تجريبي لتفسير آية عبر قرآن نت عرض موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية اآلية 

) من سورة فصلت " وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ٣٤(
وصاحبها تفسير إسرائيلي قائال : "أنه من الممكن أن بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" 

تحول العدو إلي أفضل األصدقاء في يوم ما "، والموقع متاح باللغات االنجليزية والفرنسية 
  .)١٧(والعربية والفارسية والتركية إلي جانب اللغة العربية

ديـدة متنوعـة إن استخدام اإلبـادة وتوظيفهـا فـي وجـوه ع -)١٨( :تمواقع خاصة بالهولوكوس
داخـــل وخـــارج اســـرائيل يحمـــل أبعـــادا داخليـــة وخارجيـــة واجتماعيـــة وحضـــارية بالنســـبة لليهـــود 
واستخدام اسرائيل واقعة اإلبادة يقـوي الوجـود واالرتبـاط التـاريخي للدولـة اليهوديـة بفلسـطين، 

م يعمـل إذ إن اإلبادة تذكير بأن العـالم المتنـور والمتحضـر قـد رفـض اليهـود لكـونهم يهـودا ،ولـ
هذا العالم علي انقاذ اليهود الضحايا مـن بـراثن النازيـة، هـذا التـذكير المتواصـل وغيـر المنقطـع 
،يــدعم أســاس الفكــر الصــهيوني الــداعي الــي ضــرورة بــل حتميــة هجــرة اليهــود وعــودتهم الــي 
فلســطين إلقامــة الــوطن القــومي  اليهــودي ودعــم وجــوده ومســتقبله ، ولهــذا اهتمــت اســرائيل 

موقعـا  ١٨عدد كبير من المواقع االلكتروني تهتم الهولوكوسـت تزيـد عـن مـا يقـرب مـن بإنشاء 
  منها علي سبيل المثال :

ويحتـــوي هـــذا الموقـــع علـــي معلومـــات كثيـــرة ومتعـــددة الجوانـــب حـــول  -: موقـــع تـــذكر-١
المحرقة سواء كان ذلك أبحاثا أكاديمية أو مقاطع من الجرائد (صور ورسـومات أشـعار وفنـون 

ت ناجين من براثن النازية ) وأيضا توجد إمكانية فـي هـذا الموقـع لتبـادل اآلراء واألفكـار ذكريا
  حول هذه القضية.

وهو موقع متخصص لعرض قصـص أشـخاص عرضـوا أنفسـهم  -: موقع أبطال المحرقة -٢
  .خالل الحرب العالمية الثانية للمخاطر وأنقذوا يهود من مالحقات اإلبادة علي يد النازيين
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٦٧ 

وهـذا المتحـف موجـود فـي واشـنطن وفيـه مركـز توثيـق يحـوي  -: موقع متحف المحرقة -٣
أكثــر مــن مائــة ألــف شــهادة لنــاجين مــن النازيــة كمــا توجــد بــه خدمــة مركــز البحــث عــن أقــارب 
العائلــة وأرشــيف صــور ومعلومــات حــول التعويضــات وإعــادة األمــالك ومجمــع كبيــر للمعلومــات 

 للباحثين . 

وهــذا الموقــع لمتحـف المحرقــة الموجـود فــي بولنــدا حيـث توجــد بــه  -: موقـع المحرقــة -٤
   معروضات كثيرة تتعلق بموضوع المحرقة ، ولغة الموقع االنجليزية .

  :مواقع خاصة بالتجسس 

تســتخدم إســرائيل مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة لــزرع خالياهــا التجسســية وذلــك عبــر إنشــاء 
ية الهادفـة السـتقطاب العمـالء وجمـع المعلومـات عـن المواقـع االلكترونيـة اإلسـرائيل نالعديد م

والـذي  موقع (شباب حـر) المواقع االلكترونية هالواقع والمحيط العربي واإلسالمي أشهر هذ
عمــل لفتــرات علــي شــبكة االنترنــت وارتــاده العديــد مــن الشــباب العربــي واإلســالمي إلــي حــين 

لية يقودهــا ضــابط االســتخبارات أنــه خليــة إســرائي نم حيــث تبــي٢٠٠٣اكتشــاف أمــره فــي عــام 
اإلسرائيلية "أدون وردام" والتي تهدف إلي تجنيد عمالء وهميـين عبـر االنترنـت للعمـل لصـالح 
إســرائيل وتقــديم ماليــين العمــالء المعلومــات لهــا عــن الواقــع العربــي واإلســالمي بكافــة أشــكاله 

الرقمــي ، وغيرهــا مــن  وبطــرق ناعمــة ،كالمحادثــات االجتماعيــة ، مواقــع التواصــل االجتمــاعي

  .  )١٩(الوسائل

ومن أهم المواقع االلكترونيـة التـي تنتهجهـا إسـرائيل لـزرع خالياهـا التجسسـية والمعلوماتيـة 

أي مواقــع المضــاربة الماليـــة والبورصــة وغيرهـــا  فـــوركس علــي الشــبكة العنكبوتيـــة هــي مواقــع
قـع وتوجيههـا للعـالم العربـي ، تتقمص إسرائيل الهوية الدوليـة أثنـاء اسـتخدامها لمثـل هـذه الموا

وذلك بغية جني معلومات عن البلدان العربية من جهة وتحقيق الربح المـادي السـريع والمـريح 
مــن جهــة أخــري، تعتمــد مواقــع فــوركس اإلســرائيلية علــي منــدوبين ومــوظفين يجيــدون التحــدث 

التواصـل االسـتثمارية باللغة العربية لمخاطبـة العمـالء والزبـائن ومـن العـالم العربـي عبـر شـبكات 
وشبكات االنترنت ومحطات االتصاالت الخلوية حيث تستتر إسرائيل بالهوية الدوليـة وجانـب 
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ــــــــ ــــــــــ  ٢٦٨  ـــــــــــــــــ

االســتثمارات الماليــة الدوليــة لــزرع أكبــر قــدر مــن جنودهــا االلكترونيــة فــي عمــق الــبالد العربيــة 
مــن قلــب تــل  وبصــفة رســمية تحمــل الطــابع المــالي أو االســتثماري أو االقتصــادي وتــدار رقميــا

  .  )٢٠(أبيب

حرصــت إســرائيل علــى إنشــاء المؤسســات اإلعالميــة باللغــة العربيــة لتحقيــق األهــداف 

  )٢١( : التالية

م الذين كانوا ١٩٤٨تسويق مواقف الحكومة اإلسرائيلية فى أوساط فلسطينى عام  -١
  يعيشون تحت الحكم العسكرى المباشر. 

د الشعب الفلسطينى واألمة العربية عبر بث المساهمة فى الحرب النفسية الموجهة ض -٢
اإلشاعات واألراجيف من أجل إشاعة أجواء من عدم االستقرار فى المنطقة العربية والنيل 

ولعل أهم آليه استخدمتها وسائل اإلعالم باللغة العربية ٠من معنويات العرب والمسلمين 
مواجهة مع الكيان العبرى هى تيئيس المتلقى العربى من إمكانية تحقيق أى طائل من ال

للعرب إال أن يخسروا فى حال أصروا على مواصلة التمسك بخيار  نوإلثبات أنه ال يمك
  ٠القوة فى المواجهه

ممارسة الضغوط على أنظمة الحكم العربى سواء الموقعة على اتفاقيات سالم أو التى هى -٣
ية من أجل ممارسة في حالة حرب وذلك عبر بث إشاعات وحقائق حول األنظمة العرب

الضغوط فى لحظة ترى أجهزة المخابرات اإلسرائيلية أن ذلك يخدم المصلحة اإلسرائيلية 
وهناك صور كثيرة ومتعددة لممارسة هذه الضغوط مثل الحديث عن األوضاع الصحية 

أن  نللزعماء العرب والعالقات فى الدوائر الضيقة التى تحيط بهم وكشف كل ما يمك
  ٠فضال عن التطرق لما قد يوصف أنه فضائح  ميسبب إحراج له

وألن اســرائيل تعــي مــن جانبهــا أهميــة اإلعــالم فإنهــا تســعي دائمــا إلــي االســتفادة مــن بيــوت 
الخبــرة اإلعالميــة المشــهورة لتحســين صــورتها وقــد جــاءت توصــيات تلــك البيــوت اإلعالميــة 

ون عمومــا وهـــذا ســـبيل بإنشــاء قنـــوات تليفزيونيــة وإذاعيـــة متخصصـــة هــدفها العـــرب والمســـلم
,  وهنـا يتوجـب اإلشـارة إلـى أن إذاعـة وفضـائية اسـرائيل تحقيق نصر اعالمي ليسجل إلسرائيل
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باللغة العربية هما أول من تحدثا عن التعاون بين المخـابرات فـى عـدد مـن الـدول العربيـة وكـال 
" حربهــا علــى مــا  مــن االســتخبارات األمريكيــة والبريطانيــة واأللمانيــة عشــية إعــالن ادارة "بــوش

أســمته باإلرهــاب ،حيــث ادعــت أن اجهــزة مخــابرات عربيــة ســاهمت فــى مســاعدة المخــابرات 
  ٠ )٢٢(الغربية فى اعتقال عناصر المنظمات اإلسالمية فى أوروبا

   -استراتيجيات اإلعالم اإلسرائيلي الموجه باللغة العربية:

اضحة وثابتة يتناغم مع االعالم االسرائيلي اعالم منظم ومدروس وله أهداف و  -١
االستراتيجية المتكاملة الدبلوماسية والعسكرية واالقتصادية لدولة اسرائيل ويكتسب 
االتصال يقول الدكتور محمد الناصر في موقع دنيا الرأي " ومن هنا حدد االعالم 
االسرائيلي جماهيره في ست دوائر رئيسية : اليهودية العلمية ، أوروبا الشرقية، أوروبا 

،أفريقيا، آسيا ، وخصصت لكل جمهور  ةالغربية ، أمريكا الشمالية ،أمريكا الالتيني
استراتيجية اعالمية مناسبة وأعدت لكل منها برامج تطبيقية تتناسب مع كل جمهور علي 

  ". ) ٢٣( حده
إن االعالم االسرائيلي تعددي حيث تنتشر المؤسسات االعالمية الكثيرة وتنشر ما يبث  -٢

لكل مشاهد تقريبا ومن وجهات نظر مختلفة لكنه في نفس الوقت يؤكد ان  ما يحلو
االعالم اإلسرائيلي وخاصة بعد تطوره في السنوات الخيرة يبقي أسير لسيطرة قوتين 
اجتماعيتين أساسيتين هما : النخبة أصحاب رؤوس األموال والنخبة السياسية واألمنية 

القوتان القائمتان علي سن القوانين المتحكمة التي تسيطر علي المؤسسات الرسمية وهما 
في االعالم والمسيطرتان علي تعريف الفضاء الوجودي للمجموع اليهودي في 

   ٠)٢٤(إسرائيل
يتميز التوجه السياسي لإلعالم اإلسرائيلي الذي له دوائره الحكومية بأنه ينطلق من   -٣

ممثل في وزارة الخارجية حيث مسألتين هامتين : األولي : من خالل النشاط الرسمي ال
تجمع اسرائيل في احدي أقسامها مهمات وزارة اإلعالم، والثانية : في كيفية سيطرة أجهزة 
األمن اإلسرائيلية علي االعالم حيث  تشرف ادارة الحرب النفسية بوزارة الدفاع علي 
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م، بهدف ١٩٤٨اإلعالم الموجه للمنطقة العربية وإلي سكان األراضي الفلسطينية وعرب 
زراعة اليأس في نفوس االنسان العربي وزعزعة ثقته بنفسه وأمته وتاريخه وحاضره ومستقبله 
فضال عن شن الحرب النفسية المتواصلة ضد العرب لتحقيق سياسة اسرائيل الهدامة في 
المنطقة, إن ترتيب األخبار في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الموجهة بالعربية يتم من خالل 

الحقائق وتزييف المعلومات واللعب علي األلفاظ لبعض الجمل والعبارات التي تغير  فبركة
العبرية اليوم أصبحت ذات خبرة عالية وقدرة   ةالمعني الجوهري للمضمون ، ألن الدول

  كافية لها في ادارة المعارك االعالمية الموجهة.
عاية واالعالم اإلسرائيلي اليوم اذا رصدنا وسائل اإلعالم العبرية الموجهة التي يبثها الد -٤

علي قنوات التليفزيون وعبر أثير االذاعات وفي الصحافة وعلي المواقع االلكترونية 
التي يتوجه االعالم العبري به الي  ١٦المختلفة وصفحات الجرائد اليومية بلغاتها ال

روسية باإلضافة مواطنيه نجد أن التركيز علي ثالث لغات أساسية هي : العبرية ، العربية، ال
الي اإلنجليزية التي تعتمد عليها اسرائيل كلغة الدبلوماسية الخارجية في مخاطبة الرأي 
العام األمريكي واألوروبي والعالمي أما العربية التي تعتبرها الثانية والمتداولة في إسرائيل 

لعبرية % من اجمالي سكان الدولة ا٢٠بسبب وجود األقليات العربية التي تشكل حوالي 
الموجودة في دولتها المصطنعة , ان اسرائيل استخدمت البث الموجه بالعربي علي 

اإلسرائيلية  –الموجه الثانية في التليفزيون اإلسرائيلي العربي وأثير االذاعات العربية 
الرسمية الطويلة وتتحكم بها أجهزة المخابرات العبرية في بث االشاعات وفبركة األخبار ، 

الدوريات والنشرات اليومية والصحافة المكتوبة والمدونات علي االنترنت ناهيك عن 
لتشوية صورة الفلسطيني والعربي باإلمكانيات والمجاالت كافة المتاحة المتاح لهذا 

  االعالم استخدامها .
صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحاق رابين: (إن السياسة اإلعالمية  -٥

يجب أن تنطلق ان اسرائيل قد أصبحت حقيقة ثابتة وان مهمتها  ةئيليوالدبلوماسية اإلسرا
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تتجسد في مواجهة العرب بتلك الحقيقة علي الصعيد العالمي وتوضيح مقدار عجز 
  العرب عن تغيير هذه الحقيقة المؤكدة التي يجب ان يقرو بها ويتصرفوا علي ضوئها) .

لحرب اإلعالمية الجديدة" (في يسرد الباحث الفرنسي "دونيس سيفير" في كتابه "ا
الحرب يجب أن يكون ثمة اإلعالم  كامل يؤدي الدور ذاته الذي تؤديه البندقية والطائرة 
النفاثة والقنابل التي تسقط آليا علي الضحايا ألن الحرب سوف تكون مخططا مدروسا يجب 

ن ثم المجتمع التحكم من خالله والذي يرتبط فيما بعد بالعامل النفسي لإلسرائيليين وم
الدولي الذي ال يجب أن يري الحرب كما هي وانما كما يبثها له االعالم اإلسرائيلي فقط أي 

  حرب نظيفة ال يموت فيها سوي اإلرهابيين) .
اإلعالم اإلسرائيلي يحول الضحية الي جالد والعكس صحيح, وثمة أسلوب خطير وهو  -٦

ع ، المهم البحث عن صيغة جديدة أكثر بكثير مما هو واق متضخيم الحدث واألرقا
للخبر ليصبح جذابا ومثيرا ولو كان ملفقا حتي يتفق مع واضعي السياسة االعالمية يقول 
أحد المفكرين : في مجال الظواهر االجتماعية واألحداث الكبري "ال يوجد مثال أكثر 

من الضروري انتشارا وأكثر نفاقا من ابراز بعض جوانب الواقع وإخفاء الجوانب األخرى، 
ليس انتقاء بعض الحقائق بل جميع جوانب الظاهرة وربطها ببعضها البعض ومن دون ذلك 
سيظهر حتما الشك في المصداقية واالنتقاء المتعمد لبعض الجوانب هدفه تشويه 

  الحقيقة" .
يقول البروفيسور األمريكي "هودين" في كتابه "سياسة التحكم"(كلما زاد اطالع الناس  

صعوبة التحكم في وعيهم لذلك يبثون ما هو بديل من األخبار الفعلية كاألخبار  كلما زاد
الناقصة غير  الموثوقة والمحرفة عبر شهود العيان والمراسلين الخاصين والمدونين علي 
االنترنت وغيرهم وبقدر غياب الحقيقة يمكن  التحايل علي الوعي ويلجئون إلي الغش وفبركة 

ويتم استخدام المونتاج في الصورة حيث يدخل عليها عنصر التزوير الوثائق لتصبح مزورة 
وكذلك التركيز علي أحداث هامشية مثيرة لتحويل اإلهتمام عما هو رئيسي في الحدث 

  .)٢٥(وأحيانا يتم افتعال أحداث ذات قيمة وتصويرها وكأنها فائقة األهمية)
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ان " الكاتب األمريكي الشهير ولعل أبلغ ما قيل في هذا السياق ما ذكره "توماس فيردم
والمقرب من الدوائر اليهودية في الواليات المتحدة " إن جزء من الصحافة اإلسرائيلية تسيره 
دوافع إيديولوجية ، ففي بعض األحيان يعمد المراسل الذي مهمته نقل األخبار إلي دمج 

ذا يعني أن التقرير الخبر وإتباعه بالتحليالت والنتيجة تكون خليطا من الحقائق ، ومن ه
  الموضوعية ليس راسخا في اإلعالم اإلسرائيلي"

ما طاقم العمل فى وسائل التى يتكون منهومن األهمية بمكان اإلشارة إلى الشرائح 

  )٢٦( اإلسرائيلي باللغة العربية وهم على النحو التالى : اإلعالم

ستعربين الذين يعترفون أنهم جميع رؤساء هذه الوسائل هم من اليهود وهم عادة من الم -١
يتعاملون مع المشاهد والمستمع العرب كما يتعامل العلماء مع الفئران فى المختبرات 
فهم يجربون الوسائل اإلعالمية التى من شأنها أن تؤثر على نفسية المواطن العربي بما 

  ٠يخدم المصلحة اإلسرائيلية 
م إما من اليهود الذين تخرجوا من مؤسسة جميع المراسلين فى التليفزيون اإلسرائيلي ه -٢

المخابرات اإلسرائيلية أو الذين كانوا على عالقة بالمؤسسة األمنية بهذا الشكل أو ذاك 
مثل "إيلى نيسان" و"يعكوف عيزرا" عن بعضهم تأييدهم لتكتل الليكود اليمينى. والعرب 

 ية من المخابرات العامة ،الذين يخدمون فى التليفزيون يشترط أن يحصلوا على موافقة أمن
فضال أن بعض هؤالء العرب تم تصفيتهم على اعتبار أنهم عمالء ومنهم من اعتقل فى 

  ٠الضفة الغربية بتهمة التعامل مع المخابرات اإلسرائيلية 

   عالم اإلسرائيلي فى جذب المتلقى العربى :أساليب اإل

مهم الناطقة بالعربية أخذوا باالعتبار  عندما وضع الخبراء االسرائيليون محتوى وسائل إعال -١
كافة األساليب التى تجذب المتلقى العربى وتستقطبه فكريا وتنال استحسانهم متابعته 
الدائمة، فاإلعالم اإلسرائيلي عرف ما يجذب العرب خاصة أنه اعتمد على إظهار ما اعتاد 

تكون مفتعلة لجذب  الرقيب العربى على إخفائه واعتماده على الشائعات التى دائما ما
الجمهور ويقول المختصون أن اإلعالم اإلسرائيلي لديه خبرات كثيرة فى مجال "حرب 
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الكلمات" حيث يضع عناوين حروبه ويستخدمها بدالالت محدودة  تخدم حرب 
  ٠التخويف والترهيب

لقد استطاعت وسائل إعالم دولة االحتالل أن تتوغل وتنتشر وتنجح فى توصيل رساله 
إلى المواطن العربى وتدرك وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اهتماماتنا واحتياجاتنا فتذيع على  ورؤية

قنواتها وإذاعاتها وتنشر على صفحاتها ومواقعها ما يجذب المواطن العربى من فنون وثقافه 
ن الصهيونى ، وأدب وأخبار ونحن مازلنا نتحدث فقط عن العدو اإلسرائيلي ، الكيا

تجديد خطاب ودون التعمق فى الشأن اإلسرائيلي والواقع المعاش ودون ، دون االحتالل
  . )٢٧(التوجه للجانب اإلسرائيلي بإعالم بلغته

اإلذاعة  هيقوم جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة "الشاباك" باإلشراف على ما تبث -٢
ب بعيدًا فى توظيف باللغة العربية وتوظيفه لخدمة إسرائيل ولكنه ذه يوالتليفزيون اإلسرائيل

والعرب ودفعهم  نهذه الوسائل لتكون أدوات طيعة فى عمله فى مجال اسقاط الفلسطينيي
للعمل لصالح المخابرات ولعل أولي الدالئل على لعب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية باللغة 

ل العربية هذا الدور القذر هو ما كشفه األسرى الفلسطينيون فى السجون اإلسرائيلية أوائ
الذين ارتبطوا بالمخابرات  نالثمانينات عندما قاموا بالتحقيق مع بعض الفلسطينيي

اإلسرائيلية إذ تبين أن اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية تبث برنامجين مهمتهما األساسية 
تجنيد العمالء لصالح اسرائيل ولعل على رأس هذه البرامج هو برنامج " استديو رقم 

يقدمه يهودى عراقى باسم  مستعار " زكى مختار" وتقوم إحدى الفقرات  واحد" الذى كان
ومد يد العون لهم وما أن  نفى هذا البرنامج على استقبال شكاوى المواطنين الفلسطينيي

يتصل المستمع الفلسطينى باألستوديو حتى يقوم " زكى المختار " بتوجيهه إلى دائرة تبدو 
خابرات الذين يعرضون على المراجع أن يساعد مدنيه لكن هناك يتواجد ضباط الم

أنهم  نالمخابرات مقابل الحصول على خدمة المؤسسة ، وقد اعترف عشرات الفلسطينيي
سقطوا فى حبائل المخابرات اإلسرائيلية عن طريق هذا البرنامج يقوم على بث رسائل من 

ضباط  مستمعين إلى مستمعين آخرين وفى هذا البرنامج يتم ايصال شفرات من
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المخابرات الى العمالء الذين يكلفونهم بمهمات سواء فى الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
فى الدول العربية المحيطة وبالذات األردن ومصر وقد اعترف عدد من العمالء بالتواصل 

  .)٢٧(مع ضباط المخابرات عبر هذا البرنامج
ى والعربي بوسائل إعالمها تعمل إسرائيل بكل جديه وصمت على اختراق البيت المصر  -٣

والمسموعة والمرئية والحقيقة أنها ناجحة بشكل كبير إذا تم عمل استطالعات  ةالمقروء
" صوت إسرائيل بالعربية " تذيع  ةرأى أو حساب لعدد المتابعين المصريين والعرب إلذاع

التى تعرض " اإلسرائيلية ٣٣على مدار الساعة أغانى كبار المطربين المصريين أو القناة "
معظم برامجها باللغة العربية إضافة الى فيلم من روائع السينما المصرية كل أسبوع ستجد 
أالف من المصريين والعرب يستمعون ويشاهدون ويستمتعون إذا علمت أن القناة األولى 

م بالبرازيل مجانا للجمهور واإلسرائيلي وأن ٢٠١٤اإلسرائيلية ستذيع مباريات كأس العالم 
من المشاهدين سيسعون لتركيب القمر اإلسرائيلي "عاموسى" ليستمتعوا بمشاهدة  أالف

البطولة العالمية األولى مع االستعانة بتعليق بالعربية على الراديو بعيدا عن االحتكار 
  والتعجيز لشبكة قنوات الجزيرة ".

رية تصفح وسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت لتفاجأ بكمية الصفحات اإلخبا
السياسية والثقافية واالجتماعية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية والتى تأسست لتوجه نحو المواطن 
الفلسطيني فى الداخل اإلسرائيلي والمواطن العربى فى الدول الناطقة بالعربية على شبكات 
 التواصل االجتماعي ستجد صفحات بالعربية لرئيس اسرائيل وصفحات فنيه واجتماعية كثيرة
وكلها يشترك فى متابعتها أالف من المصريين والعرب بدراية أو بدون وعى أنظر من فضلك 
لصفحة " إسرائيل بدون رقابه" أو إسرائيل بالعربية " كى تعرف كمية المتابعين العرب ، انظر 
لمدى  انتشار موقع "المصدر" اإلسرائيلي الناطق بالعربية وكم متابعيه من المنتمين للوطن 

  ى.العرب
م دشنت الخارجية اإلسرائيلية عددًا من الصفحات الناطقة باللغة  ٢٠١١منذ العام  -٤

العربية على المواقع االلكترونية المختلفة عبر االنترنت ، فى محاولة لتكريس تلك 
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٢٧٥ 

الصفحات كمصدر للمعلومات عن إسرائيل ويطلع من خاللها الجمهور العربى على 
هذه الصفحات على تجميل وجه الكيان الصهيونى وإبرازا الثقافة اإلسرائيلية ، وتحرص 

وجه إنسانى متسامح متقدم علميًا واقتصاديًا وثقافياً.. ويمكن تلخيص كل هذا فيما يعرف 
(بالتطبيع االلكتروني) أى أن مواقع التواصل االجتماعي والصفحات والمواقع االلكترونية 

، وتفيد اإلحصاءات بأن النسبة األكبر من ما هى إال فخ إسرائيلي لتضليل الشباب العربى
مطالعى تلك الصفحات هم من الشباب مقارنة بالبالغين ومن هنا كانت االنطالقة النتشار 
مواقع الشبكات االجتماعية عبر االنترنت بصورة سريعة جدا، والتى تعد من أهم األنشطة 

ت بين المستخدمين التى تمارس على شبكة االنترنت ، والتى ساعدت على قيام صداقا
فى المناطق الواحدة وذو االهتمامات الواحدة لتبادل اآلراء حيث تضاعفت عدد 
المستخدمين لتلك المواقع التى تساعد على إقامة صداقات من خالل إتاحة الفرصة 
لوضع معلومات شخصية داخل الملفات الشخصية الخاصة بكل مستخدم تتمثل فى 

) ، هذه المواقع إذا  ٢٨ة االجتماعية ومستوى التعليم )((السن والجنس الثقافة والخلفي
كانت ضمن أدوات الدعاية الصهيونية ، فإنها تشكل خطرًا يهدد الشعب العربى خاصة 
الشباب ،ونذكر مقولة (مناحم بيجن) رئيس الوزراء االسرائيلى األسبق فى أحد مؤلفاته " 

عرب من سباتهم فليطلعوا على علينا أن نعمل ونكمل بسرعة فائقة قبل أن يستفيق ال
وسائلنا الدعائية ، فإذا استفاقوا ووقعت بأيديهم تلك الوسائل وعرفوا دعامتها وأسسها 

  .) ٢٩( فعندئذ لن تفيدنا مساعدات أمريكا "
تشير دراسة صادرة عن معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي أعدها ضابط في شعبة  -٥

بيع العربي والفشل اإلسرائيلي في توقع سقوط مبارك هما االستخبارات العسكرية أن: "الر 
اللذان لفتا أنظار الموساد إلي كنوز المعلومات التي يمكن استقاؤها من وسائل التواصل 
االجتماعي سواء فيما يتعلق برصد التيارات الفكرية والسياسية العميقة في الدوال العربية 

المستقبل القريب أو البعيد أم حتي معرفة أو من خالل التنبؤ باعتداءات قد تحدث في 
  مناطق تمركز الفصائل المتناحرة في البالد التي تشهد حروبا أهلية مثل الحالة السورية" .
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ــــــــ ــــــــــ  ٢٧٦  ـــــــــــــــــ

فــي تقريــر للقنــاة الثانيــة اإلســرائيلية عــن هــذا النــوع مــن االســتخبارات اإلســرائيلية ان جمــع 
"اوسينت" والكلمـة اختصـارا لعبـارة  المعلومات من مواقع التواصل االجتماعي يطلق عليه اسم

open sources intelligence  أي المصـــادر االســـتخباراتية المفتوحـــة وتقـــوم بـــه وحـــدة فـــي
االستخبارات يطلق عليها اسم وحدة "القنصل", وتشير الدراسـة إلـي أن جمـع المعلومـات مـن 

د كـل مـا يتعلـق وسائل التواصل االجتماعي يتم عن طريق برمجيات تعمل وفق خوارزميات ترص
ــتم تحيــدها ســلفا مــن قبــل عناصــر الوحــدة المكلفــة بجمــع المعلومــا مثــل جهــاد  تبكلمــات ي

وجمجوم ... الـخ ، وبعـدها تخضـع هـذه البيانـات لعمليـات التحليـل الكمـي ثـم تقـارن بمـا هـو 
  متوفر لدي األجهزة األمنية من معلومات عن الدولة أو المنطقة محل المراقبة .

 hiإلسـرائيلي أن سـوف يسـتثمر فـي شـركات خاصـة ببرمجيـات الهـاي تـك أعلن الموساد ا

tech وهي الشراكات التي تقوم بجمع المعلومات عنsocial media   وتقـديمها للعمـالء سـواء
كــانوا أنظمــة سياســية أو شــركات أو أجهــزة أمنيــة مــع اشــتراط عــدم نشــر أيــة أســماء أو بيانــات 

ذكـر تـال صـحيفة "كالكيسـت" اإلسـرائيلية،كما  للشركات التي سوف يستثمر فيها بحسـب مـا
يـــتم إعـــداد الجنـــود والمـــوظفين المـــدنيين العـــاملين فـــي مجـــال جمـــع المعلومـــات مـــن وســـائل 
التواصــل االجتمــاعي بشــكل يــؤهلهم لــئال يكونــوا موضــع شــك مــن أحــد ويــتم ذلــك مــن خــالل 

ة لسوريا ومصـر ولبنـان إتقانهم الممتاز للغة العربية الدولة الهدف فمثال : هناك أقسام مخصص
واألردن مع اشتراط أن يتمكن العنصر من السيطرة التامة علـي اللغـة الدارجـة فـي لتلـك الـبالد 

ويتخـذ   the marker بـل إتقـان اللهجـات الخاصـة بكـل منطقـة مـن المنـاطق بحسـب صـحيفة
العــاملون فــي الوحــدة الخاصــة بجمــع المعلومــات تــدابير صــارمة مــن أجــل ضــمان عــدم كشــف 

إنهـم دائمـا مـا يسـتخدمون أسـماء مسـتعارة   the markerيتهم فيقول أحد العاملين لصحيفةهو 
بينما ال تحتوي حساباتهم علي تويتر وفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي علي أية 
معلومات عن كمكان إقامة هـذه العناصـر، ويقومـون بضـبط الحسـابات الخاصـة بهـم بحيـث ال 

لتـي يكتبونهـا ويتفـاعلون بهـا مـع الجمهـور العربـي ، والمنـاطق حيـث يقومـون  تظهر منشوراتهم ا
وغيرهـا مـن الخصـائص التـي يمكـن مـن   Gpsكمـا يتجنـب هـؤالء األشـخاص تشـغيل خـدمات 
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خاللها تحديد موقعهم، ويؤكد المسـئولون فـي االسـتخبارات اإلسـرائيلية أن المعضـلة الحقيقيـة 
ا مــن إيجــاد حــل لهــا هــي مشــكلة "البوســتات" الســاخرة التــي تــواجههم حتــي اليــوم ولــم يتمكنــو 

   ).٣٠(التي أحيانا ما تكون دعابة بين مستخدمين علي وسائل التواصل االجتماعي
وتتمثـــل خطـــورة هـــذه المواقـــع اإلســـرائيلية أيضـــا فـــى أنهـــا قـــد تـــؤثر علـــى معـــارف الشـــباب 

عالميـة ال تنطلـق مـن بشأن القضايا المختلف عليهـا ، فهـى تحمـل رسـائل إ هالمصرى واتجاهات
منظـور محايــد وإنمــا مــن منظــور الــذات الصــهيونى ومــا تســعى إلــى تحقيقــه مــن أهــداف حســبما 
تدركه إسرائيل ألهمية الدور الذى تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة وخاصـة التكنولوجيـا الحديثـة 

صـفحات  ، ومما يزيد مـن احتمـاالت تـأثير  فى تأثير على فئة الشباب على جميع المستويات
مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي االســـرائيلى ذلـــك التكثيـــف الهائـــل والمتنـــوع فـــى الموضـــوعات ، 

  :  )٣١(وربطها بمقومات أساسية فى الثقافة العربية ، ويتضح ذلك من النماذج التالية

  صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية " 
أتها وزارة الخارجيــة هــى صــفحة "فــيس بــوك " الرســمية إلســرائيل باللغــة العربيــة ، وقــد أنشــ

لتجميل وجه السياسات اإلسرائيلية أمام الشباب العربى المشترك فى الصـفحة الـذى  إلسرائيل
ــابع أخبارهــا ، تشــير إحصــائيات صــفحة " إســرائيل تــتكلم بالعربيــة " إلــى أن عــدد أعضــائها  يت

ة األكثــر ، وأن مدينــة القــاهرة هــى أكثــر المــدن متابعــة للصــفحة ، وأن الفئــة العمريــ١١٣٣٥٠
عامــاً وهــذا مــا يجعــل الوضــع أكثــر خطــورة . ومــن الموضــوعات  ٢٤إلــى  ١٨متابعــة لهــا بــين 

المنشــورة علــى هــذه الصــفحة مقــال بعنــوان " اإلرهــاب ســالح ذو حــدين " وقــد اختــتم المقــال 
باآلية القرآنية " أنه من قتل نفسـاً بغيـر نفـس أو فسـاد فـى األرض فكأنمـا قتـل النـاس جميعـاً " 

هللا العظـيم ، كمـا احتفلـت الصـفحة باستضـافة الجامعـة العبريـة فـى القـدس ألكبـر وأهـم صدق ا
لقـاء علمـى حـول العـالم وهـو " مخـيم العلـوم اآلسـيوي " والهـادف لـدعم العلمـاء الشـباب مــن 
مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ بمبادرة مجموعة من العلماء الحاصلين على جـوائز نوبـل 

كذلك كان هناك خبر بالصور عن سماحة إسرائيل الدينية وكيف أنهـا فى مختلف المجاالت ،  
ألــف شــخص بــأداء صــالة الجمعــة فــى القــدس تحــت حمايــة الشــرطة  ٢٥٠ســمحت لحــوالي 
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اإلسرائيلية ونخبة من الضـباط والمسـئولين الكبـار والمالحظـة وجـود أسـفل كـل موضـوع آالف 
بـــــادل بـــــين الشـــــباب العـــــرب التعليقـــــات كانـــــت كلهـــــا تتخـــــذ شـــــكل الجـــــدال والســـــباب المت

  سرائيليين الذين يتكلمون العربية.واإل

  صفحة "إسرائيل بدون رقابة "
هــذه الصــفحة تنشــر موضــوعات صــحفية كلهــا تبــرز الجانــب الجيــد إلســرائيل ، ومنهــا مــثًال 

يهـودى خـالل عـام واحـد  ٧٠تحقيق عن دورات التعليم اللغة العربية فى إسرائيل استفاد منهـا 

ق الــدمج والمســاواة بــين اليهــود والعــرب ، كمــا تعــرض الصــفحة أغــانى عبريــة مــن اجــل تحقيــ

موســيقاها المعروفــة مــن التــراث المصــرى وكــل كلماتهــا تفــيض بمعــانى الســالم والمحبــة وعقــدة 

التى اغتنى منها اليهود، باإلضافة إلى عدة موضوعات تشـجع الشـباب العربـى علـى  داالضطها

السـاحرة ، وذلـك بتـرويج عـدة عنـاوين لـرؤوس المقـاالت علـى زيادة إسرائيل سياحة فى مـدنها 

ــمســبيل المثــال " أفضــل  ــة فــى صــحراء النقــب " فهنــاك اإلحســاس الغــامر  رق التجــوال العالمي

للحياة البريـة فـى الشـرق األوسـط ، فيمكنـك الصـعود الهائـل  طرقبالتاريخ والجمال الطبيعى 

فعــات جبــل الكرمــل المقدســة لليهـــود قــدم ، ومرت ١٩٢٩إلــى قمــة جبــل طــابور علــى ارتفــاع 

والمســيحيين وأتبــاع الطريقــة البهائيــة ، وذلــك إضــافة إلــى الموضــوعات الخاصــة بــالطهى تقــدم 

الصــفحات وصــفات باعتبارهــا أكــالت يهوديــة تقليديــة ، وكــذلك الفيــديوهات المعروضــة علــى 

ــة وتتجاهــل عقــود  ــة عربي مــن الصــراع الصــفحة تــوحى وكــأن إســرائيل فــى المنطقــة مثــل أى دول

  والحروب معتمدة على أن الشباب صغير السن لم يعاصر هذه األحداث. 

ورغم ضخامة المجهود اإلعالمي اإلسرائيلي فإن اسرائيل هى من الـدول القليلـة فـى العـالم 

ــ دالتــى ال توجــ ــأن األمــور  ىفيهــا وزارة اعــالم ولكــن عــدم وجــود وزارة إعــالم اســرائيلية ال يعن ب

هنـــاك " بيـــت اجـــرون " وهـــى دائـــرة اعـــالم حكوميـــه وكـــذلك رابطـــة تجـــرى بشـــكل عشـــوائى ف

الصحافيين وهى احدى حلقات تنظيم العالقة بين الصحف والسلطة كما ان لكل وزارة ودائرة 

  ٠ )٣٢(ناطقا رسميا له أوصافه ومهامه و له عدة مساعدين لصياغة ردود الفعل
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  صفحة "اسرائيل فى مصر" 
ائيلية بالقــاهرة عــن انفســهم علــى مــتن الصــفحة قــائلين كشــف المســئولون بالســفارة اإلســر 

ومعــــرفين بالصــــفحة "انهــــا صــــفحة فيســــبوك مكرســــة لتعزيــــز العالقــــات الدبلوماســــية والنمــــو 
اإلقتصادى والصداقة بين اسرائيل ومصر" وذلـك ليكـون الهـدف المعلـن منهـا تعزيـز العالقـات 

مصـــريين ليبــدو اعجـــابهم الدبلوماســية ، لكنهــا أصـــبحت صــفحة جــذب لعـــدد مــن الشــباب ال
بإسرائيل والسفر اليها ، وبالتالى يكون صيد سهل لعناصر المخابرات االسرائيلية "المساد" أو 

  جهاز األمن الداخلى "الشباك"
مشــترك ، يتواصــل ٢٠٠٠٠االفــت فــى النظــر أن عــدد المشــتركين فيهــا تعــدى مــا يقــرب 
ضـــوع مـــا تتطرحـــه الصـــفحة بعضـــهم مـــع القـــائمين علـــى الصـــفحة مـــن خـــالل النقـــاش حـــول مو 

اإلسرائيلية التى تتبع وزارة الخارجية اإلسرائيلية ، ولكن ال تخلو الصفحة أيضاً مـن الكثيـر مـن 
المهاجمين إلسـرائيل وسياسـتها بالمنطقـة ، ومـن حـين آلخـر تبـث السـفارة اإلسـرائيلية بالقـاهرة 

بات اليهوديـة والتعريـف بهـا  على الصفحة صورًا للتهنئة باألعياد اإلسـالمية فـى مصـر أو المناسـ
كنــوع مــن أنــواع التواصــل مــع المشــتركين ، وكمحاولــة لغــرس صــورة فــى األذهــان تعبــر عــن أن 

  اسرائيل دولة منطقية وال تمانع التحاور والنقاش مع أبناء الدول المجاورة لها . 

  صفحة "اإلقتصاد اإلسرائيلى باملصرى"
سبوك" حيث يبلـغ عـدد المشـاركين فيهـا وهى صفحة تستهدف المصريين على مواقع "الفي

مشـــارك وتبـــث بعـــض التقـــارير االقتصـــادية ومعلومـــات عـــن التبـــادل  ٢٠,٥٠٠مـــا يزيـــد عـــن 
التجاري بين البلدين ، حيث يقوم عليها طاقم السـفارة االسـرائيلية بالقـاهرة ، وعرفـت السـفارة 

ين اسرائيل ومصر" ، حيث االسرائيلية الصفحة بأنها أنشئت من أجل "تعزيز وتقوية العالقات ب
الســابق ، وهـو يــوم نكبـة عــام  ٦٥أطلقتهـا بـالتزامن مــع احتفـال دولــة االحـتالل بيــوم قيامهـا الــ 

م ,كما أشار القائمين على الصفحة الـى أنهـا صـفحة تلقـى النظـر أيضـاً علـى اإلقتصـاد ١٩٤٨
خصصـت لتكـوين  والتكنولوجيا التى يتم نشرها فى الصـفحة العامـة "اسـرائيل فـى مصـر" ، كمـا

اتصاالت بين رجال األعمال وأصحاب المشاريع فى كال البلدين "هذا هو الهدف المعلن كما 
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يوضــح القــائمون عليهــا" ، لكــن الهــدف اآلخــر هــو نشــر تقــارير اقتصــادية تكــون مــادة للحــوار 
والنقــــاش يتبــــادل فيهــــا المشــــاركون المناقشــــات والتــــى قــــد تــــؤدى لمعلومــــات مهمــــة ألجهــــزة 

رات اإلسرائيلية ، ومن خـالل المعلومـات والنقاشـات التـى تـدور فـى تلـك الصـفحات اإلستخبا
ـــــى وحـــــدة  ـــــداخلى اإلســـــرائيلى "الشـــــباك" ف ـــــام ال ـــــن الع ـــــتمكن عمـــــالء جهـــــاز األم  "٥٧٤"ي

اإلستخباراتية الحصول على المعلومات وجمعها من كافة الدول العربية الكترونياً ، كمـا يسـهل 
  حصول على أى معلومة مهما كان حجمها .     لهم عملية تجنيد العمالء وال

علي خطي اإلعالم الغربي استطاع االعالم االسرائيلي أن يصل الى اقناع المتلقى فـي 

ـــي  ـــق و العـــالم العرب ـــي يبثهـــا وف ـــه مـــن خـــالل برامجـــه الت االســـالمى واالســـتحواذ علي

  -: )٣٣( استراتيجيات ثالث هي

 : اإلستراتيجية الدينامية النفسية  )١

خاطــب مــن خاللهــا الجمهــور نفســيا وجــدانيا وعاطفيــا ســواء كــان ذلــك عبــر اللغــة او التــي ي
  الصورة .

 -االستراتيجية الثقافية واالجتماعية : )٢

  التي تخاطب المتلقي وفقا لعاداته ولتقاليده وثقافته

  -: ) استراتيجية انشاء المعاني٣

نس مـع مـا هـو سـائد التي تهدف إلى اشاعة وغـرس معـان جديـده فـي المجتمـع قـد ال تتجـا
  فيه .

   -: االسرائيلي العالمالتضليل كمبدأ عام في ا

يعتمد االعـالم االسـرائيلي علـى مبـدأ التضـليل بصـفة عامـة وال يـتم هـذا مـن خـالل الكـذب 
المباشــر وإنمــا مــن خــالل االختصــار واالختــزال واالعتمــاد علــى اإلبهــام والغمــوض كمــا يلجــأ 

ــا للغــش المصــقول و  ــر الخارجيــة اإلســرائيلي األســبق أن الصــهيونية أحيان ــان" وزي قــد بــين" اباايب
االسـرائيلى وهـى تعلـم مسـبقا ان  –الدبلوماسية االسرائيلية عادة ما تختار حال للصـراع العربـى 

العرب ال يمكن أن يقبلوا به ومن ثم تبدأ آلة اإلعالم االسرائيلية فى التهليل لـه وحينهـا يـرفض 
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ــم يعتصــرهم لــرفض العــرب مثــل هــذا االقتــراح ويتو  ــأن األل جــه اإلســرائيليون للعــالم متظــاهرين ب
  العرب اقتراحهم السلمى .

ويعتمــد اإلعــالم اإلســرائيلي علــي التالعــب باأللفــاظ إنــه إعــالم كــاذب، فاألكاذيــب تكــون 
عـادة غيــر مباشــرة بــالغمز واإليحــاء. لقــد اسـتطاع االعــالم االســرائيلي أن يــزرع ذلــك فــي العقــل 

المثــال ال الحصــر خصوصــا حينمــا يشــير الــي الفلســطينيين الــذين يحملــون  العربــي علــي ســبيل
الهوية االسـرائيلية اسـتطاع ان يسـميهم "عـرب اسـرائيل" ألـيس مـن األجـدر واألصـح أن يسـمي 
أهل البالد باسم أوطانهم ليقال عـنهم فلسـطينيو اسـرائيل مـثال ، لكـن االعـالم االسـرائيلي عـن 

ع األجيال القادمة من العـرب وكـأمر واقـع بـأن فلسـطين هـي قصد أعطي هذه التسمية حتي يقن
أرض اليهــود ، وأن الشــعب الفلســطيني الــذي خــرج مــن فلســطين ويعــيش معظمــه فــي الــدول 
العربية ، ما هو اال قد عاد الي بالده التي أتي منها أصال الي فلسطين حينمـا تـم هـدم الهيكـل 

  .)٣٤(الميالديوتشتت اليهود علي يد الرومان في القرن الثاني 
ولمــا كانــت االهــداف المتعــددة تقتضــى اســاليب متعــددة واصــواتا متعــددة فــان االعــالم   

اإلسرائيلي وظف االدوات بحث يمكنها اصدار عدة اصوات مختلفـة . فهنـاك صـوت يسـاري 
معتدل واخـر يمينـي متطـرف وثالـث صـوت وسـط يقـف بـين االثنـين ثـم يسـمح لكـل األصـوات 

ه الجوقـة علـى أن يصـل لكـل متلـق الصـوت الـذى يحبـه ولـذا يطلـق علـى بأن تظهر فى ما يشـب
هذه اآللية "دبلوماسية الجوقة" وقد تمكنت الدعايـة االسـرائيلية مـن ربـط تصـرفات العـرب بمـا  
كــان يفعلــه النــازيون وهــذا التــزاوج فــى الصــورة يكفــى وحــده إلثــارة النفــور ضــد العــرب لــدى 

وا مـا أوقعـه النـازيون مـن خـراب فـى االنسـان واالنسـانية الماليين من اهل الغرب الذين لم ينسـ
وقد سـاعدهم فـى ذلـك عـدم وجـود دعايـة عربيـة دفاعيـة أو مضـادة ألن الوضـع العربـي الـراهن 

  يفتقر الى استراتيجية موحده .
ان االعــالم والصــحافة فــي اســرائيل خضــعا اراديــا لمصــالح المؤسســة السياســية والعســكرية 

ا وهنــــاك عـــدة عوامـــل تفســـر ســــبب اخـــالص االعـــالم فـــي اســــرائيل والنخـــب المهيمنـــة عليهـــ
  -للمؤسسة السياسية و األمنية وهي عدة عوامل مرتبطة نسردها كاآلتي: 
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الشعور بالحصار عند معظم الجمهور اليهودي في إسرائيل اضافة الي وجهة النظر السائدة 
 لدي معظم الجمهور اليهودي بأن الدولة ال تزال في خطر .

لسبب مرتبط بالتجربة الشخصية للصحفيين في اسـرائيل إذ إن معظمهـم ينحـدر مـن وهذا ا
الخلفية االجتماعيـة واالقتصـادية نفسـها التـي تنحـدر منهـا النخبـة السياسـية كمـا يشـترك معظـم 
المراســلين و المحللــين العســكريين فــي خلفيــة عســكرية وأمنيــة واحــدة لهــذا تتــأثر تــأطيراتهم 

 .)٣٥(ضياإلعالمية بخبرات الما
وهو مرتبط بعامل اقتصادي فأصحاب وسائل االعالم هم علي أغلب يهود اسرائيليون  -٣

عاملون في الحلبة االقتصادية ويشكل االستقرار السياسي واألمني ضمانة لالزدهار 
االقتصادي لإلعالم وتوجد مصلحة مشتركة للنخبة الفعالة في ايجاد جوا من االستقرار 

موال من ادارة األعمال والنخبة السياسية من المحافظة علي يمكن اصحاب  رؤوس األ
موقعها معتبرا أن اخالص المؤسسة اإلعالمية اإلدراي للخطاب الرسمي ال ينتهي عند 
الرغبة في ايجاد جو مريح وسط الجمهور فوسائل االعالم تشكل جزءا مهما من مبني 

 ,)٣٦(مصالح النخبة المهيمنة االقتصاد التآلفي الذي ينطوي علي روابط متبادلة تخدم
فبالرغم  من أن اإلعالم اإلسرائيلي هو إعالم تعددي فهناك مؤسسات اعالمية كثيرة تنشر 
وتبث ما يحلو لها لكل مشاهد تقريبا ومن وجهات نظر مختلفة و علي الرغم من ذلك 

  فإنه واقع تحت سيطرة قوتين اجتماعيتين أساسيتين : 

حاب رؤوس األمـوال قليلـة العـدد والتـي تنحصـر فـي مجموعـة مـن هي نخبة أص القوة االولي:
  العائالت القليلة وشركائها .

: فهي النخبة السياسية واألمنية التي تسيطر علي المؤسسات الرسمية  المركزيـة  القوة الثانية
القائمة علي سن القوانين األساسية المتحكمة في اإلعالم من وجهة والتي تسيطر علي تعريـف 

اء الوجودي للمجموع اليهودي في اسرائيل مـن وجهـة أخـري ،فالمصـالح المختلفـة لهـذه الفض
النخب التبادلية تلتقي بشكل واضح اإلنتاج اإلعالمي الـذي يهـيمن فيـه الخطـاب الرسـمي مـن 
جهه وطابع التسلية من جهـة أخـري. فـاإلعالم اإلسـرائيلي انتقـل مـن إعـالم يغلـب عليـه الطـابع 
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لـــي إعـــالم تميـــزه المعلوماتيـــة المســـلية الخاضـــعة لألجنـــدة االســــتراتيجية اإلخبـــاري الرســـمي إ
   .)٣٧(المهيمنة

إن تـدخل المؤسسـة األمنيـة والعسـكرية فـي اإلعــالم يعنـي إخضـاع المنـتج اإلعالمـي لهــاتين 
المؤسســتين مــن خــالل وضــع القيــود الصــارمة علــي حريــة تــدفق المعلومــات للجمهــور، وبــذلك 

دي محرري الصـحف عـدد مـن المواضـيع المصـنفة تحـت بنـد منطقـة يمكننا القول أن أصبح ل
أمنية أو له عالقة بـاألمن أي أن الرقيـب العسـكري هـو حـارس البوابـة ولـيس رئـيس التحـري أو 
المحرر الصحفي وبذلك يكون المنتج اإلعالمي قد أخضع لعملية الرقابة العسكرية علي مدار 

ة أن الرقيب الرئيسـي هـو ضـابط مخـابرات برتبـة الساعة ، وتشير مؤسسة الدراسات الفلسطيني
"كولونيل" يعينه وزيـر الـدفاع ،وقـد يـذهب القـارئ بعيـدا فالرقابـة العسـكرية واألمنيـة الصـهيونية 
ليست فقط علي المعلومات العسكرية بل وصل األمر علي المعلومات االقتصـادية والسياسـية 

هــذا اعتبــر الباحــث اإلعالمــي  وكــل ذلــك يــدخل ضــمن مــا يســمي بــأمن الدولــة، وعلــي ضــوء
"لونستن" أن ما يدفع السـلطة الصـهيونية فـي ذلـك لـيس رغبتهـا فـيحفظ أمـن الدولـة وإنمـا فـي 

  .)٣٨(السيطرة الكاملة علي كل ما ينشر في وسائل اإلعالم وإخضاعها لرقابة المؤسسة األمنية

عـالم هم سمات اإلأ من نالخلفية السياسية واألمنية للمراسلين والصحفيين اإلسرائيليي

  -: )٣٩(اإلسرائيلي

لـــذا فـــإن معظـــم المراســـلين والصـــحفيين اإلســـرائيليين يـــتم اختيـــارهم مـــن ذوى الخلفيـــات  
السياســية الــذين يملكــون عالقــات مــؤثرة مــع المســئولين ويعتبــرون بمثابــة مستشــارين لهــم امــا 

سـات األمنيـة فـى المراسلون من ذوى الخلفيات األمنية فهم إما من تخرجـوا مـن إحـدى المؤس
اسرائيل أو من اليهـود المجنـدين الـذين لهـم ماضـى أمنـى أو الفلسـطينيين الـذين منحـو موافقـة 

   -أمنيه لمزاولة العمل ومن أبرز المراسلين ذوى الخلفيات األمنية :
* ايهودي عارى ( محرر الشئون العربية للقناه الثانية ) وهو مرتبط بشكل وثيق بالمؤسسة 

ك شبكة صدقات مهمه من بينها : أمون شاحك ( رئيس األركان السابق ) األمنية ويمل
  وعاموس ملكا ( رئيس قسم االستخبارات بالجيش ). 
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* اونى شكين ( محرر الشئون العربية فى صحيفة يديعوت احرونوت ) الذى كان قد عمل 
م فى معتقل ١٩٨٣محققا فى الشاباك وأسهم فى تعذيب الفلسطينيين حتى عام 

  ٠سكوبيه) بالقدس(الم
* شمعون شيفر ( المحلل السياسى فى صحيفة يديعوت احرونوت ) الذى يملك صداقة 

  ٠وطيدة مع شمعون بيرس ويلتقى معه أسبوعيا فى منزله 
  * شاؤول منشيه (محرر ومذيع فى اإلذاعة اإلسرائيلية ). 

  ٠و سابق* ايتان بن الياهو ( محلل عسكرى للقناه الثانية ) وهو رئيس سالح الج
* عاموس مالكا ( المحلل العسكرى للقناة األولى ) وهو رئيس شعبة االستخبارات السابق 

  ٠فى هيئة األركان اإلسرائيلية 
* يهودى عارى وهو يهودى من أصل عراقى وضابط فى المخابرات اإلسرائيلية كان يحرض 

  ٠التحقيق معهم عندما كان يزور أماكن  نالمحققين على خلع عيون األسرى الفلسطينيي
* ونظرا لمتانة عالقات المراسلين مع المستويات السياسية واألمنية فإننا كثيرا ما نسمع أو 
نقرأ تحاليال سياسية أو عسكرية من صحفى يستند إلى مادات يعرف بـ ( مصدر أمنى  
كبير) أو ( مصدر سياسى مطلع ) , ولم يكتف الصحفيون والمراسلون اإلسرائيليون بأن 

وا مجندين فى خدمة الخط اإلعالمي الرسمى السياسى والفكرى وباالكتفاء بمصادر أصبح
المؤسسة األمنية والعسكرية لنقل المعلومات إلى مشاهديهم ومستمعيهم وقرائهم بل 
توجهوا إلى الشخصيات الفلسطينية التى كانوا يقابلونها بين الحين ومن هنا يتضح أن 

دورًا خطرًا فى معركة االحتالل اإلعالمي على الشعب  اإلعالميين اإلسرائيليين يلعبون
 نالفلسطيني رغم محاوالت كثير منهم قناع الرأى العام بحياديه تقاريرهم وبأنهم ال يمثلو 

إن  -الذراع الدعائى للحكومة اإلسرائيلية بمختلف أجهزتها. وذكر" توماس فريدمان ":
جزءًا من الصحافة اإلسرائيلية تسيره دوافع أيديولوجية ففي بعض األحيان يعمد المراسل 
(الذى مهمته نقل األخبار) : إلى دمج الخبر واتباعه بالتحليالت والنتيجة تكون خليطا 

  يعنى أن التقاليد الموضوعية ليست راسخه فى اإلعالم اإلسرائيلي.من الحقائق وهذا 
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وقد تبلورت على مـدار السـنين قواعـد غيـر رسـميه بشـأن اختيـار المراسـلين وفـق خلفيـاتهم 
األمنيــة وقــد تــم تفضــيل أولئــك الــذين يتمتعــون بخلفيــه أمنيــة ايجابيــة, وقــد عمــل بعــض هــؤالء 

ته فقد تم تفضيل الدور علـى العـرب حتـى أن الـدروز المراسلين فى قوى األمن وفق المنطق ذا
قــد شــغلوا مناصــب إداريــه وكــذلك تــم تفضــيل المســحيين مــن بــين العــرب علــى المســلمين, إن 
إمكانيات ارتقاء المراسلين من أبناء األقليات إلى وظائف إدارية رفيعة كانت مغلقـة وعلـى أقـل 

ائف التنفيذيــة فقــط مثــل إدارة أقســام تقــدير فقــد كانــت مغلقــه جزئيــا إذ أولــى لهــم بعــض الوظــ
مثــل إدارة قســم  –البـرامج والــدين واألطفــال والموســيقى ولـيس وظــائف أكثــر اهميــه مـن ذلــك 

األخبار أو اإلدارة العامة للسلطة وقد شغلوا خريجو المخابرات اليهود مناصب "حساسة" فـى 
اســـــيون والمراســـــلون قســـــم األخبـــــار فـــــى الراديـــــو والتليفزيـــــون العربـــــي مثـــــل المراســـــلون السي

  .)٤٠(العسكريون

   :)٤١(إسقاطات علي خريطة االعالم اإلسرائيلي الموجه بالعربية

أخــذت أهميــة عقيــدة ســلطة االذاعــة االســرائيلية بالعربيــة بــاألفول فــي عصــر األقمــار الصــناعية 
واالعــالم االلكترونــي يــأتي الــبعض منهــا مــن خــارج اســرائيل وبــالرغم مــن ذلــك فقــد تركــت هــذه 

أكــدت العقيــدة  بدايــة عقيــدة آثــارا بالغــة علــي خريطــة االعــالم االســرائيلي النــاطق بالعربيــة.ال
لسنين طويلة علي طبيعة البث االذاعي والتليفزيوني اإلسرائيلي الناطق باللغـة العربيـة ال بوصـفه 

الــون بثــا للنــاطقين باللغــة العربيــة بــل بثــا ألجلهــم األمــر الــذي يعنــي أن اليهــود قــد وضــعوا وال يز 
يضعون سياسة البث باللغة العربية خدمة ألهداف الدعاية اإلسـرائيلية وكـذلك األمـر بخصـوص 
الصحافة إذ استنسخت هذه العقيـدة ووضـعت فـي صـلب الصـحافة ألجـل النـاطقين بالعربيـة . 
إن حقيقة أن األجهزة الحكومية قد استثمرت موارد كبيرة علي مدار سنوات طويلة فـي وسـائل 

سرائيلي التي عمل فيها خيرة القوي البشرية من الوسط العربي وبظـروف مفضـلة قـد االعالم اال
  م .١٩٤٨منع بالطبع إعادة تأهيل الصحافة الفلسطينية التي اندثرت منذ عام  

تم تجنيـد خيـرة القـوي البشـرية مـن الوسـط العربـي للعمـل فـي الراديـو والتليفزيـون لسـان   ثانيا:
وف مريحــة قياســا بــالظروف المتاحــة بالصــحف األخــري حــال المؤسســة الحكوميــة وبظــر 
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وبهذه الطريقة فقد رعت اذرع الحكومة نخبة اعالمية جديدة لرقابة غير صريحة ألجهزة 
  األمن .

اعتمدت العقيدة التي وضـعت بدايـة البـث االذاعـي الحقـا علـي يـد أصـحاب التليفزيـون  :ثالثا
ربية في القناة الثانية والعاشرة كانت هـي الجاري إضافة الي أوقات بث البرامج باللغة الع

األخــري فــي تمتنــع غالبــا هــذه البــرامج مــن تنــاول مســألة بصــورة مباشــرة وبــدال مــن ذلــك 
  فإنها تركز علي قضايا مثل أساليب الحياة, وأوقات الفراغ , وأمور ثقافية وغيرها .

عربيـة فـي مقابـل إعـالم مـن إعـالم  النـاطقين بال -للتنافس القائم حاليا حول النمـوذجين : رابعا
األقليـة فـي دولـة اسـرائيل طالمـا  -أجل العربية إسقاطات كذلك علـي عالقـات األغلبيـة 

يدفع االعـالم الجديـد باتجـاه إعـالم النـاطقين بالعربيـة يضـعف قياسـا بمـا كـان سـائدا فـي 
  الماضي.

يعكــس ازديــاد  إن هــذا الكــم الهائــل مــن القنــوات اإلعالميــة االلكترونيــة، وتعــدد المــالكين،
ــرأي العــام  ــد تأثيرهمــا علــي ال ــافس فــي مجــال الصــحافة واإلعــالم فــي إســرائيل، وتزاي حــدة التن
والواقع االجتماعي والسياسي، وهذا التطـور اإلعالمـي خصوصـا االلكترونـي يبـرز مقولـة باحـث 
 اإلعالم اإللكتروني "جون فيسـك" :" إن اإلعـالم هـو آلـة هيمنـة تـتحكم بواسـطة "تسـلية حتـي

  . )٤٢(الموت" 
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  نتائج الدراسة 
 نتائج الدراسة التحليلية :

 ذاتايمزاوف إسرائيل )   –سرائيلى مقارنة بين موقعى الدراسة ( المصدر اإلأوال : 

 )١جدول رقم  (

يوضح القوالب الصحفية المستخدمة في تقديم المادة اإلخبارية لقضية " اإلرهاب في 

 سيناء " في الموقعين محل الدراسة 

  

  المــــــوقع             

  المادة االخبارية  

  المــــــوقـــــــــــــــــــــــــع

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ٤٨.١  ٤٩  ٥٦.٥  ٥٢  خبر  

  ٥١.٩  ٥٣  ٤٣.٤  ٤٠  تقرير

  %١٠٠  ١٠٢  %١٠٠  ٩٢  المجموع

 

موقـــع " ذاتـــايمزاف تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق إلـــى أن موقـــع "المصـــدر االســـرائيلي" و 

إسرائيل" قد تساوى تقريبا في استخدام القالب الخبرى في معالجـة قضـية اإلرهـاب فـي سـيناء 

% لموقـع ذاتـايمزاوف ٤٨.١% لموقع المصدر وبذلك احتل المرتبـة األولـى و٥٦.٥بنسبة 

 إسرائيل وهو بـذلك فـي المرتبـة الثانيـة, ويمكـن تفسـير ذلـك أن اإلهتمـام شـبه اليـومى بكـل مـا

يحدث في سيناء جعل األخبار تتوالى بشكل شبه يومى في شكل أخبار قصيرة وبعد عدة أيام 

نرى تقارير إخبارية مفصلة عن مجمل ما حدث وتفسيره وتحليله بشكل أكثر تفصـيال واسـهابا 

% , ثـم موقـع ٥١.٩, بينما جاء التقرير في المرتبة األولى بموقع ذاتايمزاوف إسرائيل بنسـبة 

% فـــي اســـتخدام قالـــب التقريـــر كقالـــب صـــحفى مناســـب لألحـــداث ٤٣.٤ســـبة المصـــدر بن

 المتالحقة بسيناء .



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٨٨  ـــــــــــــــــ

 ) ٢جدول رقم  (

 يوضح نوع المادة التي عالجها الموقعين االخباريين في قضية " اإلرهاب في سيناء "

  المــــــوقع                   

  

  المادة االخبارية  

  ــعالمــــــوقـــــــــــــــــــــــ

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ٦٠.٧  ٦٢  ٥٧.٦  ٥٣  عسكرى  –امنى 

  ٣٣.٣  ٣٤  ٢٦  ٢٤  سياسى 

  ٠.٩  ١  ٢.١  ٢  اقتصادى 

  ٢.٩  ٣  ٢.٥  ٥  اجتماعى 

  ١.٩  ٢  ٢.١  ٢  ثقافى

  ١.٩  ٢  ٢.٥  ٥  انسانى

  -  -  ١  ١  أخرى تذكر 

  %١٠٠  ١٠٢  %١٠٠  ٩٢  المجموع

 ن :تشير بيانات الجدول السابق إلى ا
المادة األمنية والعسكرية : قد احتلت مركزا متقدما في نوعية المادة الصحفية المطروحة   •

والتي عالجها الموقعان من خاللها (قضية اإلرهاب في سيناء) ، حيث احتلت المادة 
% من اجمالى المواد المنشورة في موقع " ذا تايمز اوف ٦٠.٧العسكرية واألمنية 

%  ٥٧.٦بنسبة أقل بشكل بسيط في موقع "المصدر" وبلغت إسرائيل" بينما جاءت 
فهى في الموقعين احتلت أكثر من نصف نوعية المادة اإلخبارية المقدمة في الموقعين 
اإلخباريين محل الدراسة ، بينما احتل الخبر والتقرير السياسي المرتبة الثانية في الموقعين 

%  , ٣٣.٣تايمز أوف إسرائيل"حوالى ولكن بنسبة مختلفة فبلغت نسبته في موقع "ذا 
وفى موقع "المصدر" بلغت نسبة المواد اإلخبارية التي حملت الطابع السياسى حوالى 

٢٦. % 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٨٩ 

المادة اإلنسانية : احتلت المادة اإلخبارية التي تحمل الطابع االنسانى وما يعانيه سكان   •
ناء أكثر من أى مكان وأهالى وبدو سيناء جراء الحرب التي دارت رحاها في شمال سي

على حد زعم الموقعان , واحتلت نسبة  –الصحراوية القاحلة  –آخر في شبة الجزيرة 
% في موقع " ذا تايمز اوف إسرائيل", ١.٩% في موقع "المصدر", بينما احتلت ٢.٥

أيضا المعاناه اإلنسانية بسبب اغالق معبر رفح ألوقات طويلة بسبب الظروف األمنية 
 بسيناء .

المادة االجتماعية :حاول فيها الموقعان تحليل الظروف االجتماعية التي يعيشها سكان شبه   •
جزيرة سيناء والتي دفعت البعض منهم إما للتعاون مع اإلرهابيين وتسهيل مهامتهم 
اإلرهابية ضد الجيش والشرطة هناك, أو تعاونهم في االختفاء والتخفى من مطاردات 

ف لإلتجار بالمخدرات وتهريبها إلى إسرائيل, وبلغت نسبة الجيش لهم ودفعتهم الظرو 
% في موقع" ذا تايمز اوف ٢.٩% في موقع "المصدر" و٢.٥هذه المواد اإلخبارية 

 إسرائيل" .
% في موقع المصدر بينما بنسبة أقل ٢.١المادة الثقافية : احتلت المادة الثقافية نسبة   •

% وهى نسبة ضئيلة للغاية ولكنها  ١.٩سبتها في موقع "ذا تايمز اوف إسرائيل" وبلغت ن
تتماشى مع طبيعة الظروف التي فرضتها الحرب في سيناء بين اإلرهابيين والجيش 
المصرى فكان غالبية االهتمام بالنواحى السياسية والعسكرية واألمنية وتداعياتها على 

 الجوانب االقتصادية واإلنسانية واالجتماعية لسكان شبة الجزيرة .
المادة االقتصادية : احتلت نسبة ضئيلة في الموقعين فقد أثرت الحرب على اإلرهاب في   •

سيناء اعالن حالة الطوارئ واغالق غالبية المحالت أبوابها في أوقات معينة أيضا عدم 
, يين والمتفجرات والعبوات الناسفةاألمان في الطرق والدروب التي أصبحت مليئة باإلرهاب

% ٢.١ذه المواد التي حملت الطابع اإلقتصادى في موقع "المصدر" وقد بلغت نسبة ه
 % في موقع "ذا تايمز اوف إسرائيل" .٠.٩بينما بلغت حوالى 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٩٠  ـــــــــــــــــ

أخرى تذكر : اهتم موقع المصدر بإفراد تقرير كامل عن األوضاع السياحية في شبة جزيرة   •
ولى للسياحة اإلسرائيلية على سيناء المليئة بالمناظر الطبيعية الخالبة التي كانت القبلة األ

مدار عشرات السنوات, ولكن ظروف الحرب واإلرهاب في سيناء جعل الحكومة 
 اإلسرائيلية تحذر راعياها من السفر إلى سيناء .

 )٣(جدول رقم  

يوضح الموضوعات التي تناولها الموقعان االخباريان في قضية " اإلرهاب في سيناء 

" 

  المــــــوقع                                  

  

  الموضوعات االخبارية

  المــــــوقـــــــــــــــــــــــــع

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ٣٤.٣  ٣٥  ٣٤.٧  ٣٢  مقتل واصابة جنود 

  ١٤.٧  ١٥  ١٨.٤  ١٧  تفجيرات انتحارية 

  ٣.٩  ٤  ٨.٦  ٨  تدمير انفاق 

  ٥.٨  ٦  ٨.٦  ٨  اكتشاف انفاق 

  ١٦.٦  ١٧  ٦.٥  ٦  مع حماس  تبادل اتهامات

  ٥.٨  ٦  ٦.٥  ٦  إقامة منطقة عازلة على الحدود

  ٠.٩  ١  ٤.٣  ٤  تعاون استخبارتى بين مصر وٕاسرائيل 

  ٥.٨  ٦  ٣.٢  ٣  معانة إنسانية على معبر رفح 

  ٤.٩  ٥  ٥.٤  ٥  فتح واغالق معبر رفح 

  ٤.٩  ٥  ٣.٢  ٣  اسقاط الطائرة الروسية بسيناء

حاربة اإلرهاب في إنجازات الجيش المصرى في م

  سيناء
-  -  ٣.٩  ٤  

  %١٠٠  ١٠٢  %١٠٠  ٩٢  المجموع



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٩١ 

طار إتناولها الموقعان االخباريان فى تشير بيانات الجدول السابق إلى: الموضوعات التي 
 -معالجتهما لقضية اإلرهاب في سيناء وقد تحددت الموضوعات على النحو التالى :

لسابق إلى أن أكثر الموقعين قد تناوال جانب مقتل وإصابة جنود : تشير بيانات الجدول ا  •
مقتل واصابة جنود وضباط الجيش والشرطة المصرية, وذلك يتوافق مع ما تم طرحه في 

), حيث أن المادة اإلخبارية األمنية والعسكرية هي كانت األقوى حضورا ٢الجدول رقم (
رية ما تشهده سيناء على صفحات الموقعين وبالتالي تناولت هذه المواد األمنية والعسك

بصفة مستمرة من معارك بين الجيش والشرطة أو مقتل عدد من اإلرهابيين وقد تم تناول 
% في موقع "المصدر" اإلسرائيلى وبنفس النسبة ٣٤.٧هذه الموضوعات بنسبة بلغت 

% فكال الموقعين اهتما ٣٤.٣تقريبا في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بنسبة بلغت 
 وارت األمنية والعسكرية بشكل شبه يومى على صفحات الموقعين .بمتابعة التط

تفجيرات انتحارية / عبوات ناسفة :احتل هذا الموضوع في قضية اإلرهاب في سيناء نسبة   •
متقدمة وهى تتوافق مع طبيعة الصراع التي تشهده شبة الجزيرة المصرية منذ سنوات 

ينما بنسبة اقل في موقع "ذا تايمز % ب١٨.٤وبلغت نسبته في موقع "المصدر" حوالى 
 % .١٤.٧أوف إسرائيل" وان كانت متقاربة أيضا بنسبة 

% في موقع "المصد"ر بينما ٨.٦: بلغت نسبة هذا الموضوع  اكتشاف وتدمير انفاق  •
% في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" وهى نسب متقاربة أيضا ٤.٩% ، ٥.٨بنسبة 

, ويرجع ذلك إلى أن اكتشاف وتدمير األنفاق من لكال الموضوعين في كال الموقعين
األخبار التي حرصا الموقعان علــى تغطيتها علـــــــــى صفحاتها بإستمرار لمـــا لها من أهمية 
بالنسبة لمصر وإسرائيل .بالنسبة لمصر هذه األنفاق تستخدم اآلن لتهريب المسلحين 

طرفة وأيضا هروب المالحقين أمنيا واألسلحة وتقديم الدعم اللوجيستى للجماعات المت
منهم من قبل الجيش والشرطة لإلختفاء في قطاع غزة بمساعدة حماس أو المصابين 
منهم أثناء مداهمات الجيش والشرطة أو أثناء الهجمات الدامية التي يقومون بها ضد 
التمركزات العسكرية والشرطية بسيناء فيضطرون للذهاب إلى قطاع غزة عبر األنفاق 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٢٩٢  ـــــــــــــــــ

للعالج بمستشفيات القطاع التي تسيطر عليه حكومة حماس التى بدورها تورطت كثيرا 
وبأدلة في دعم اإلرهاب بسيناء فهى تعتبر الجناح الفلسطيني لحركة االخوان المسلمين 
بمصر لهذا تقوم بتدمير هذه األنفاق التي كانت بداية تحفر لتمرير السلع والمواد الغذائية 

واإلنسانية عندما تقوم إسرائيل بشن هجمات دامية على قطاع غزة والمعونات الطبية 
وتقوم بعزلة تماما من العالم الخارجي فكانت هذه الطريقة الوحيدة لتهريب حتى مواد 
البناء والمعدات واألسمنت لداخل القطاع عندما يتم اغالق معبر رفح ألسباب امنية لكن 

لهم مستغلين الطبيعة الصحراوية والجبلية لشبة  بعد اتخاذ اإلرهابيين لسيناء كمعقل ومالذ
الجزيرة المصرية ومساعدة حماس لهم عن طريق هذه األنفاق يتم تدميرها من قبل الجيش 
المصرى بعد اكتشافها محفروة أسفل المنازل الواقعة على الشريط الحدودى الفاصل بين 

عية فيتم تدميرها كليا سيناء وقطاع غزة , أو عن طريق صور تلتقط من األقمار الصنا
واغراقها بالمياه حتى ال يمكن إعادة بناءها أو استخدامها مرة أخرى , وبالنسبة إلسرائيل 
: فمن مصلحة إسرائيل أمنيا عدم وجود هذه االنفاق ألنها تتهم حماس بإستخدام األنفاق 

ئيل أو لشراء السالح من مصر وتمريره عبر هذه األنفاق إلستخدامه في حربها ضد إسرا
تهريب الصواريخ التي تطلقها من قطاع غزة على إسرائيل وقد تكون هذه األنفاق وسيلة 
أيضا إما لتهريب الجماعات المسلحة إلى إسرائيل للقيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيل 
على حد زعمهم , أو أيضا اتجارة المخدرات  بمساعدة بدو سيناء بل إنهم قد اتهمت 

لمجندين المصريين بالمساعدة أيضا في تمير هذه المخدرات إلى عناصر من الجيش وا
داخل إسرائيل عن طريق هذه األنفاق فإكتشاف الجيش المصرى لهذه االنفاق وتدميرها 
ترها اسرائيل خطوة في احكام الحصار على حماس بغزة ونوعا من الخطوات األمنية 

 الهامة التي  ال تستهين بها إسرائيل.

: احتل هذا الموضوع حيزا جيدا على صفحات الموقعين  مات مع حماستبادل االتها  •
% بينما في موقع "المصدر" ١٦.٦خاصة موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بنسبة بلغت 

% , وتعتبر إسرائيل حركة "حماس" هي العدو األول لها وقد ٦.٥بنسبة أقل بلغت 
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٩٣ 

ن تزج بحركة حماس وتقنع القاهرة حاولت بتغطيتها لإلتهامات المتبادلة بينها وبين مصر أ
بأن "حماس" هي الراعى األول لإلرهاب في مصر وإسرائيل وأنها أصبحت عدو مشترك 
للطرفين, ونسيت إسرائيل أنها كانت العدو األول لمصر وللدول العربية منذ قيامها عام 

ن م , وتحاول إسرائيل الزج بحركة حماس في المقدمة وأن مصر واسرائيل يجب أ١٩٤٨
يتعاونان في القضاء على حركة "حماس" سويا بالتعاون السياسى واألمنى واإلستخباراتى 
والتنسيق بين الجانبين في هذا المسار, وقد وضح ذلك في تغطيتها المستمرة إلتهام 
القاهرة لحركة "حماس" بأنها تساعد اإلرهابيين في سيناء خاصة بعد تورطها في قضية 

م , ووصول عدد من المسجنونين ٢٠١١ابان ثورة يناير اقتحام السجون المصرية 
الفلسطينيين وعبور سيناء في وقت قصير للغاية بعد عملية اقتحام وفتح السجون التي  
كان فيها عدد ال يستهان به من عناصر الحركة وعناصر االخوان المسلمين بمصر بعد 

ناصر من حماس قد م تأكد للقضاء والمخابرات في مصر أن ع  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ثورة 
تورطت في الهجمات الدامية التي شهدتها سيناء وأوقعت عدد كبيرا قد يصل ألكثر من 

قتيل وعشرات المصابين من رجال الجيش والشرطة إما بتقديم الدعم المادى  ٣٠
والسالح أو تهريب اإلرهابيين عبر االنفاق وأيضا لتنفيذ مخططاتهم اإلرهابية قضت 

عتبار الجناح العسكرى لحركة "حماس" المسمى "بكتائب عز الدين المحكمة المصرية با
القسام"  حركة إرهابية واغالق جميع مقراتها وحظر جميع أنشطتها بمصر, بينما نفت 
حماس عن نفسها هذه التهم جملة وتفصيال وأنكرت تورط عناصرها في عمليات إرهابية 

اخل مصر وادعت أنها حركة ضد الجيش والشرطة المصرية بسيناء أو أنحاء أخرى د
مقاومة شعبية ضد قوات االحتالل االسرائيلى فقط وأنها ال تتدخل أبدا في الشأن 
المصرى الداخلى أو األمني وان هذه اإلتهامات لها قد اخرج مصر من كونها الوسيط 
األول بينها وبين المصالحة الفلسطينية مع حركة "فتح" كونها الراعية األولى للمفاوضات 

ع إسرائيل وحل المشكلة الفلسطينية , ويالحظ اهتمام موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" م
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بموضوع تبادل االتهامات بين القاهرة وحماس بإعتبار الموقع  يتبع  حزب "اليسار" الذى 
 ينادى بالقضاء تماما على هذه الحركة وادراجها على قوائم اإلرهاب الدولى .

: احتل هذا الموضوع حيزا متساويا على صفحات  دودإقامة منطقة عازلة على الح  •
% في موقع "ذا ٥.٨% في موقع "المصدر" و٦.٥الموقعين االخباريين بنسبة بلغت 

تايمز أوف إسرائيل" وهذا الموضوع له عالقة بالموضوع السابق الخاص بإكتشاف وتدمير 
لة يصل عرضها أنفاق على طول الحدود مع قطاع غزة , فحاولت مصر إقامة منطقة عاز 

كيلو في المنطقة الحدودية الفاصلة بين سيناء والقطاع وإزالة جميع   ٢مابين كيلو إلى 
المنازل التي تقع على هذا الشريط الحدودى والتي عادة ما يكتشف تحتها عدد كبير من 
األنفاق التي تستخدم للتهريب وقد حاولت إسرائيل تأييد هذا الموضوع بإعتباره حال أمنيا 

بد منه يساعد كثيرا في صعوبة ووجود األنفاق خاصة بعد اعالن الجيش شق ترعة على  ال
طول الحدود مع قطاع غزة وغمرها بالماء حتى تجعل إعادة بناء االنفاق المدمرة أو بناء 
انفاق جديدة شيء من المستحيل وتناولت هذه الموضوعات ما يقوم به الجيش المصرى 

ام بتهجير االالف من األسر وهدم عشرات من المنازل دون إلقامة هذه المنطقة بأنه ق
 تعويض أصحابها التعويض المناسب وتدمير المئات من األفدنة الزراعية .

فتح واغالق معبر رفح : ارتبط فتح واغالق معبر رفح بتطورات الحالة األمنية في سيناء   •
در السلطات المصرية أوامر فعند قيام اإلرهابيون بعملية انتحارية أو تفجيرية دامية تص

بإغالق المعبر بشل كلى وبين الحين واألخر وعندما تهدأ األوضاع األمنية في سيناء يفتح 
المعبر بشكل جزئى ( أي فتح اتجاه واحد ) أو بشكل كلى ( في اإلتجاهين) لعبور 

ه عن العالقين من االتجاهين, وقد اهتم الموقعان بأخبار فتح واغالق معبر مرفح والتنوي
% في موقع ٤.٩% في موقع "المصدر" و ٥.٤مدة فتحه بنسب متساوية تقريبا فبلغت 

 "ذا تايمز أوف إسرائيل".
تعاون استخباراتى بين مصر : بلغت نسبة المواد اإلخبارية التي تناولت هذا الموضوع   •

% في موقع "المصدر", بينما لم تزد في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" عن خبر ٤.٣
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% , وفى هذا الموضوع حاولت إسرائيل أن تظهر مدى التعاون ٠.٩احد بنسبة و 
والتنسيق األمنى واإلستخباراتى وتبادل المعلومات في مجال ما يخدم األمن في سيناء , 
وأن مصر كثيرا ما تحتاج لمساعدة إسرائيل في اإلستخبارات عن بعض أسماء المتورطين 

عند تمشيط الحدود بين سيناء والقطاع , أو في في عمليات إرهابية داخل سيناء أو 
احكام الخناق على حركة حماس بغزة , ودائما ما تكرر أن هذا التعاون قائم وال يتوقف 
بالرغم من أنه دائما غير معلن بناء على رغبة الجانب المصرى وذلك خوفا من إعالن 

وتتساءل على  –ى على حد زعم اإلعالم اإلسرائيل –التعاون والتطبيع مع إسرائيل 
 ٣٦صفحات الموقعين اإلخباريين إلى متى سيكون هذا التخفى الذى دام اآلن ألكثر من 

 عاما منذ إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين البلدين 

: اهتم موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بإبراز المعاناه  معاناة إنسانية على معبر رفح  •
معبر رفح في االتجاهين خاصة القادمين من قطاع غزة إلى اإلنسانية التي يجدها العابرون ل

% ٣.٢% بينما كان االهتمام أقل في موقع "المصدر" بنسبة بلغت ٥.٨مصر بنسبة 
وهذه المعاناه بررتها إسرائيل بسبب تعسف السلطات المصرية في فتح المعبر, ألن 

تسهل دخول المشتبه "حماس" هي التي تسيطر على المعبر من ناحية قطاع غزة وبالتالي 
بإرتكابهم أعمال إرهابية إلى مصر وسيناء عن طريق هذا المعبر, ولطالما ما طالبت مصر 
بعودة السيطرة على معبر رفح للسلطات الفلسطينية وبالتالي توافق مصر ببقاء المعبر 
مفتوحا شريطة خضوعه للسيطرة الكاملة من جانب السلطات الفلسطينية ودائما ما يقابل 

ا الشرط بالرفض من قبل حكومة حماس بغزة وتتهم السلطات المصرية بالمساهمة في هذ
بصفة كاملة عن العالم الخارجي ألن هذا المعبر هو منفذ غزة الوحيد  خناق غزة وعزله

 على العالم وهو الوحيد الذى تسيطر عليه حماس وباقى المنافذ تسيطر عليها إسرائيل .
يناء : اهتم الموقعان بحادثة الطائرة الروسية بسيناء وحاولت اسقاط الطائرة الروسية بس  •

إسرائيل طرح أكثر من سيناريو لتفسير كيفية سقوط الطائرة وأسبابها بالرغم من إعالن 
"والية سيناء" اإلرهابية مسئوليتها عن اسقاط الطائرة بشمال سيناء إال أن الموقعين حاوال 
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ة تم زراعها بالطائرة في محاولة لتوريط مصر وقيادتها التركيز على أن الطائرة اسقطت بقنبل
 بهذه القضية عن طريق عدة مسارات مختلفة أهمها :

   بسقوط الطائرة بقنبلة تم زرعها يعنى أن المطارات المصرية غير مجهزة بأجهزة األمان
الكافية للكشف عن المفرقعات والمتفجرات داخل الطائرات التابعة لها أو التي تهبط 

 لى أراضيها .ع
   * اختراق المطارات المصرية بطريقة سهلة من جانب الجماعات اإلرهابية وتعنى هنا مطار

 شرم الشيخ جنوب سيناء الذى أقلعت منه الطائرة مخترقا أمنيا بطريقة سهلة .
   * اختراق المطارات يعنى تعاون موظفي وضباط من داخل المطار مع هؤالء اإلرهابيين

م في زرع المتفجرات داخل الطائرة عن طريق تمريرها بطريقة أو بأخرى لتسهيل مهمته
 بعيد عن أجهزة األمان وكشف المتفجرات .

   * اثبات وجهة النظر السابقة سيعنى أن الحكومة المصرية هي المسئولة عن دفع
 ٢٧٠تعويضات ألسر الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم أكثر من 

ملون الجنسية الروسية باإلضافة لطاقمها والذى سيصل تكلفة تعويضهم شخص يح
لماليين الدوالرات تتحملها ميزانية الحكومة المصرية المثقلة بأعباء كبيرة للغاية في هذا 

 التوقيت .
 سيؤدى ذلك أيضا إلى إغالق باب السياحة الروسية لمصر لفترات طويلة وهذا يعنى

ين لجنوب سيناء لسنوات عديده ,وقد احتلت أخبار سقوط خسارة أكبر عدد من السائح
الطائرة الروسية األهمية أكثر في موقع "ذاتايمزأوف إسرائيل" حيث بلغت نسبة المواد 

% بينما بلغت بنسبة المواد اإلخبارية لهذه ٤.٩اإلخبارية التي غطت هذه الحادثة حوالى 
 %.٣.٢القضية في موقع "المصدر" حوالى 

جيش المصرى في محاربة اإلرهاب في سيناء : لم يلق هذا الموضوع اهتمام إنجازات ال
من قبل الموقعين كما في الموضوعات السابقة فكانت نسبة موقع "ذاتايمزأوف إسرائيل" 

% , بينما لم تسجل أى أخبار أو تقارير عن انجازات الجيش والشرطة المصرية ٣.٩حوالى 
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تكاد تكون شبة يومية في القبض على اإلرهابيين أو  بسيناء بالرغم من أن هذه اإلنجازات
تصفيتهم أو احباط عمليات إرهابية كبيرة , فدائما ما حاول الموقع التأكيد في كل خبر أو 
تقرير عن الجنود المصريين بسيناء أو حتى عناوين األخبار اإلصرار على أن الجيش المصرى 

 ٥أو  ٣ضد اإلرهاب بسيناء سيطول امدها لـ مازال أمامه الكثير في سيناء , وأن الحرب في 
سنوات قادمة وأن الجيش مهما قام بعمليات ناجحة ضد العناصر اإلرهابية فمازال اإلرهابيين 

 شوكتهم قوية وال ينتهى عناصرهم .

 ) ٤جدول رقم  ( 

 يوضح مصادر المادة اإلخبارية لقضية " اإلرهاب في سيناء"

  

  المــــــوقع             

  
  

  االخبارى لمضمونا

  المــــــوقـــــــــــــــــــــــــع

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ١١.٦  ١٢  ١٤.١  ١٣  ايجابى 

  ٨٨.٢  ٩٠  ٨٥.٨  ٧٩  سلبى

  %  ١٠٢  %  ٩٢  المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى: اعتماد الموقعان بنسبة كبيرة على األخبار والتقارير 

هو ما حرص الموقعان عليه طوال فترة الدراسة لهذه األخبار و التقارير محددة المصدر, و 

% في ١٠٠عن قضية اإلرهاب في سيناء فبلغت نسبة ااألخبار  محددة المصدر حوالى 

% في موقع "ذاتايمزأوف إسرائيل" وقد كتب في ٩٧موقع "المصدر", بينما بلغت نسبة 

ز أوف إسرائيل) , وبلغت نسبة المواد غير محددة بداية الخبر أو التقرير (اعداد طاقم ذا تايم

% في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" ولم يتم العثور على مواد إخبارية غير ٤.٩المصدر 

محددة المصدر في موقع "المصدر" اإلخبارى وعند تفصيل المواد اإلخبارية محددة المصدر 

% بموقع ٧٢.٨لغت نجد أن "المراسل" قد احتل نسبة عالية في هذه المصادر ب
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% , وذلك ٥٠, بينما نسبة أقل في موقع"ذا تايمز أوف إسرائيل" بلغت حوالى "المصدر"

يدل على حرص الموقعان على وجود مصادر إخبارية من مراسلين مختصين بالشئون العربية 

وخاصة المصرية , وبالرغم من أن القاهرة ال يوجد في المكتب الصحفى الخاص بتجديد 

لمزاولة مهنة المراسل الصحفى بمصر عن طريقها ومنح تراخيص حمل  ومنح رخص

الكاميرات والدخول لإلجتماعات والمؤتمرات الرسمية أو التواجد على أرض ميدان المعركة 

بسيناء ألى صحفى أو مراسل يحمل الجنسية اإلسرائيلية إال أن المراسل اإلسرائيلى إما 

على أنه سائح وهذا مسموح به ( طبقا التفاقية يدخل الى مصر عن طريق تأشيرة سياحية 

) ومن المدينة السياحية التي غالبا ما تكون "شرم الشيخ" ثم  ١٩٧٩السالم بين البلدين عام 

إلى قلب "ا"لقاهرة" أو أية مدينة أخرى مصرية ,أو غالبا ما يحمل المراسل اإلسرائيلي جواز 

ائيلية فيدخل على أنه مراسل أجنبى من سفر مثبت فيه حصوله على جنسية أخرى غير اإلسر 

دولة أوربية على سبيل المثال كندا أويحمل جواز سفر أمريكي, وبالتالي يحق له ممارسة مهنته 

وحصوله على التراخيص الالزمة لذلك بموجب الجنسية األوربية أو األمريكية األخرى التي 

 .يحملها ودون الكشف عن هويته أو جنسيته الحقيقية 

الموقعان على وجود مراسلين كتبت أسمائهم قبل بداية الخبر أو التقرير فيوجد ما  وحرصا

يسمى بالمراسل الخاص بالشئون العربية في كل موقع اسرائيلى وهم طاقم يجيد اللغة العربية 

 وربما أيضا يجيد اللغة المحلية للبلد العربى الذى يكون مسئول عن تغطيته صحفيا .

% في موقع ٣٤.٣جاءت نسبتها في الموقعين متقاربة بنسبة بلغت  الوكاالت العالمية :

% في موقع "المصدر" فهى نسب متقاربة جدا وأكثر ٣٥.٨"ذا تايمز أوف إسرائيل" ونسبة 

الوكاالت العالمية التي حرص الموقعان على كونها مصدرا هاما لألخبار والتقارير التي حدثت 

" يليها الوكالة األمريكية "األسوشيتدبرس" وهذا AFP"في سيناء هي وكالة االنباء الفرنسية 

يزيد من مصداقية األخبار والتقارير لدى القارئ العربى والمصرى ألنها وكاالت أنباء عالمية 

وهامة ولها انتشار واسع في العالم كله, وهذا يحسب للموقعين اهتمامهم بمصادر األخبار 
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لى المواد اإلخبارية أو حتى الصور الصحفية التي الدولية إلضفاء نوع الشرعية والمصداقية ع

يتم نشرها وتكون تابع لوكالة أنباء دولية وكان أهمها الوكالة الفرنسية أو وجود مصورين 

صحفيين تابعين للموقعين وهو ما كان ملحوظا أيضا في الموقعان بالنسبة للمواد األخبارية 

 المنشورة عن قضية اإلرهاب في سيناء .

مصادر محلية : بلغت نسبة هذا المصدر اإلخبارى عن قضية اإلرهاب في سيناء وكاالت و 

% في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" ٤.٩% في موقع "المصدر" ونسبة ٧.٦نسبة 

والمصادر المحلية هنا يقصد بها بعض الصحف اإلسرائيلية الشهيرة التي كانت تنشر تقارير 

ت إرهابية ولتقدير الموقف األمنى بعد العمليات تفصيلية عن ما يحدث في سيناء من عمليا

الهجومية الكبرى, واستعان الموقعان بصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية و"يدعوت احرونوت" 

 % بموقع "ذ اتايمز أوف إسرائيل" .٤.٩% في موقع "المصدر" ونسبة ٧.٦بنسبة بلغت 

% ٢.١أوف إسرائيل" و % في موقع "ذا تايمز١,٤مصادر غربية : وبلغت نسبتها الضئيلة  •

 في موقع "المصدر" ويقصد بها التقارير الصادرة عن معهد األمن القومى االسرائيلى

INNS أو التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية لحقوق االنسان Human rights watch 

التي أصدرت تقارير عن األوضاع في مصر وخاصة في سيناء ,وقد اهتم الموقعان بعرض 

ه هذه التقارير وخاصة اتهام مصر بإختراق وحقوق االنسان في سيناء بسبب ما أصدرت

 الحرب على اإلرهاب .

المصادر العربية : لم تلق المصادر العربية أى نصيبا في الموقعين على اإلطالق فكانت   •

% في كال الموقعين اإلخباريين الموجهين بالعربية محل الدراسة , وقد يرجع  ٠نسبتها 

غالبية البلدان العربية التعاون مع اإلعالم اإلسرائيلي بشكل عام بإعتباره إعالم  ذلك لرفض

لدولة محتلة وبوقا لقلب الحقائق, وحتي ال يتهم اإلعالم العربي بالتطبيع أو التعاون مع 

  العدو اإلسرائيلي.



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣٠٠  ـــــــــــــــــ

 ) ٥جدول رقم (

الخباريين محل الموقعين افى يوضح درجة استخدام العناصر الصحفية المصاحبة للخبر 

 الدراسة  لقضية " اإلرهاب في سيناء "

            

  المــــــوقع             

  

  المصاحبة للخبر   العناصر

  المــــــوقـــــــــــــــــــــــــع

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ٣٣.٧  ١٠٨  ٣٥.١  ١٠٢  صور

  ٣١.٨  ١٠٢  ٣١.٧  ٩٢  روابط

  ٣١.٨  ١٠٢  ٣١.٧  ٩٢  هايبرلنك

  -  -  -  -  ملفات صوت 

  ١.٥  ٥  -  -  ملفات فيديو

  ٠.٩  ٣  ١.٣  ٤  وثائق ورسوم

  %١٠٠  ٣٢٠  %١٠٠  ٢٩٠  االجمالى

تشير بيانات الجدول السابق إلى: إهتمام الموقعين اإلخباريين محل الدراسة بالعناصر 
تى وإن  الصحفية التي ترافق الخبر أو التقرير فهى تضفى نوع من المصداقية على الخبر ح

كانت مصداقية زائفة فقد يحمل الخبر صورة صحيحة وفى طياته الكثير من األخطاء 
ومحاوالت توجيه القارئ نحو اطار وتصور معين للتقرير, أو الخبر وتتضح العناصر المصاحبة 

 للصورة في الموقعين كما يلى : 
لت اهتماما بارزا بنسبة الصورة : في الموقعين االخباريين محل الدراسة نجد أن الصورة احت  •

% في موقع "المصدر"بين العناصر األخري , فلم يخل خبر أو تقرير من ٣٥.١بلغت 
% ٣٣.٧صور), و ٤-٣صورة علي األقل وربما عدد من الصور في التقرير الواحد من (

في موقع "ذاتايمزأوف إسرائيل" وقد تنوعت الصورة في الموقعين ما بين صورة شخصية 
خصية هي محور الخبر أو التقرير كصور الرئيس "عبدالفتاح السيسى" أو إذا كانت الش



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٠١ 

أحد القيادات البارزة في حكومة حماس أو صورة الرئيس االمريكى "أوباما" آنذاك, وقد 
تكون صورة موضوعية للدخان المتصاعد من رفح المصرية ويرى على بعد مئات الكيلو 

لقارئ بأن سيناء تحترق, أو صورة لجنازات مترات في رفح الفلسطينية ليعطى انطباعا ل
الشهداء من الجنود والضباط بسيناء خاصة إن كان عددهم كبيرا , أو صور للفلسطنين 
العالقين على معبر رفح الحدودى , وصور إنسانية كصورة السيدة الفلسطينية التي قيل 

في انتظار فتح أنها مريضة وتعالج بالقاهرة ثم عادت لغزة الستكمال عالجها فتوفيت 
يناء األسود كلقطة من المعبر , أو صور التقطت ألعضاء داعش وعلم والية س

 ."اليوتيوب"
النص الفائق السرعة ( الهايبرلنك ):استخدام الموقعان الروابط والنص الفائق  –الروابط   •

% في الموقعين االخباريين محل الدراسة وذلك ١٠٠بأعلى كفاءة وصلت إلى نسبة 
ثرة الموضوعات المرتبطة باإلرهاب في سيناء لذلك استخدم الموقعان الروابط نظرا لك

الخاصة بالموضوع في جميع أخباره وتقاريره , كذلك الحال للنص الفائق التي استخدم 
 % ١٠٠بنسبة 

وثائق ورسوم : حرص الموقعان على استخدام هذا العنصر أيضا ولكن بصورة ضئيلة وكان   •
دود بين سيناء وغزة والمثلث األكثر صراعا ودموية في سيناء من عبارة عن خرائط للح

العريش غربا الى رفح شرقا والشيخ زويد أو ألماكن تمركز قوات حفظ السالم الدولية 
.% , وموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بنسبة ١واستخدمه موقع "المصدر" بنسبة 

٠.٩. % 
لفات الفيديو على االطالق خالل الفترة ملفات الفيديو : لم يستخدم موقع "المصدر" م  •

% وشملت ١.٥محل الدراسة بينما استخدمه موقع "ذاتايمزأوف إسرائيل" بنسبة بلغت 
الفيديوهات مقتطفات من فيديوهات تبثها داعش على صفحاتها على االنترنت تعلن 

 مسئوليتها عن عمليات إرهابية بسيناء وتتوعد بالمزيد .
 تخدم ملفات الصوت من الموقعين على االطالق .ملفات الصوت : لم تس  •



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣٠٢  ـــــــــــــــــ

 ) ٦جدول رقم  ( 

يوضح مدى استخدام وسائل االقناع في الموقعين االخباريين محل الدراسة خالل 

 معالجتهما لقضية اإلرهاب في سيناء

  

  المـــــــوقع            
  

  وسائل االقناع  

  الموقع

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ١٤.٨  ٤٣  ١٩.٧  ٦٢  دعاء الرموزالشخصيات التاريخيه است

  ٢٨.٢  ٨٢  ٢٤.٢  ٧٦  االستدالل بالتتصريحات الرسمية 

  ٣٢.٤  ٩٤  ٢٩.٢  ٩٢  باألرقام واالحصائيات االستدالل

  ٢٤.٤  ٧١  ٢٦.٧  ٨٤  االستشهاد بأدلة وأمثلة 

  -  ١٠٢  -  ٩٤  ن

  %١٠٠  ٢٩٠  %١٠٠  ٣١٤  المجموع

حرص الموقعان محل الدراسة على استخدام وسائل تشير بيانات الجدول السابق إلى 
اقناع متعددة ومتداخله مع بعضها البعض أهمها استخدام األرقام واإلحصاءات بصورة متكررة 
في صدر موادهم اإلخبارية التي غطت قضية اإلرهاب في سيناء لحصر أعداد القتلى 

اء أو أعداد العناصر التي والمصابين من الجانبين أو لنشر تقارير عن حجم القوات في سين
تنتمى للجماعات اإلرهابية هناك , وقد حرص الموقعان على استخدام هذه الوسيلة بشكل 

% من مجموع وسائل االقناع ٣٢.٤فعال بلغ نسبته في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" 
 % .٢٩.٢وبنسبة متقاربة ولكنها اقل في موقع "المصدر" بنسبة بلغت 

ناع  استخدام الرموز واالحداث التاريخية  كوسيلة من وسائل االقناع وكانت وسيلة اإلق
وتنوع من التأريخ للخبر أو الحدث, وحرص الموقعان على اإلشارة لألبعاد التاريخية 
لألحداث وبداية الصراع وظهور الجماعات اإلرهابية المتطرفة في منطقة شبه جزيرة سيناء 

, حرص موقع "المصدر" على استخدام هذه الوسيلة  والتطور التنظيمى الذى مر بالجماعات



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٠٣ 

اإلقناعية الذى ذيلت بها العديد من المواد اإلخبارية الخاصة بقضية اإلرهاب في سيناء بنسبة 
 % .١٤.٨% وبنسبة أقل في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بلغت ١٩.٧بلغت 

وقعين محل الدراسة إلي االستدالل بالتصريحات الرسمية : أشارت المواد اإلخبارية بالم
الحرص على اإلستدالل بالتصريحات الرسمية من الجانب المصرى األمنى أو الجانب 
اإلسرائيلى, أيضا كأحد وسائل االقناع األكثر استخداما بل إن هناك تصريحات رسمية بنت 

ن على عليها األخبار والتقارير اإلخبارية موضوعتها وحملت عناوين أخبارها , واعتمد الموقعا
الشخصيات األمنية والسياسية الشهيرة المصرية واإلسرائيلية ومن حركة "حماس" أيضا بنسبة 

 % في موقع "المصدر" .٢٤.٤% في موقع " ذاتايمز أوف إسرائيل" وبنسبة ٢٨.٢بلغت 
االستشهاد باألدلة واالمثلة : استخدمت هذه الوسيلة االقناعية في الموقعين االخباريين 

% بموقع "المصدر" ونسبة متقاربة بموقع "ذاتايمزأوف ٢٦.٧بنسبة بلغت  محل الدراسة
% , وهى وسيلة تدل على حرص الموقعان على التوضيح والتفسير ٢٤.٤إسرائيل" بلغت 

 ووجود األدلة واألمثلة التي تعزز عملية اإلقناع وتزيد من مصداقية الخبر لدى القارئ . 

 )٧جدول رقم  (

 تي استخدمتها الموقعان في معالجة قضية اإلرهاب في سيناءيوضح لغة المعالجة ال

  الموقع          

  
  

  

  لغة المعالجة  

    الموقع  

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر 

  %  ك  %  ك

  ٦.٨  ٧  ٥.٤  ٥  موضوعية 

  ٣٥.٢  ٣٦  ٥٧.٦  ٥٣  مختلفة

  ٣٣.٣  ٣٤  ٢٠.٦  ١٩  تحريضية

  ١.٩  ٢  ٤.٣  ٤  عاطفية

  ٢٢.٥  ٢٣  ١١.٩  ١١  متحيزة

  %١٠٠  ١٠٢  %١٠٠  ٩٢  المجموع



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣٠٤  ـــــــــــــــــ

  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن :
% , ٦.٨لغة المعالجة الموضوعية : بلغت في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" نسبة ضئيلة   •

 % .٥.٤وفى موقع المصدر نسبة أقل حوالى 
قع لغة المعالجة المختلطة : وقد بلغت نسبتها أكثر من نصف عدد األخبار في مو   •

% من جملة المواد اإلخبارية بالموقع التي عالجت فيها ٥٧.٦"المصدر" بنسبة بلغت 
%, ٣٥.٢قضية اإلرهاب في سيناء, بينما بلغت في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" 

وتعتبر استخدام اللغة المختلطة قد تؤدى إلى نوع من التثبيت وعدم الوصول السريع إلى 
جة ، ويعتبر اإلبتعاد والمواربة عن طريق اللجوء إلى لغة الهدف المرجو من لغة المعال

 المعالجة المختلطة من أسباب عدم الوصول إلى الهدف مباشرة .
% في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل", ٣٣.٣لغة المعالجة التحريضية : وقد بلغت نسبتها   •

باريين % واستخدمها الموقعان اإلخ٢٠.٦بينما بلغت نسبتها في موقع "المصدر" 
للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة رغم سماح إسرائيل لمصر بزيادة المعدات واالالت 
العسكرية إال أن الجيش لم يستطيع إيقاف الهجمات اإلرهابية الشرسه عليه ولم يستطيع 
إيقاف القضاء على البؤر اإلرهابية بسيناء, واستخدمت هذه اللغة لتحرض مصر ضد 

 بينهما. حماس وزيادة حدة الخالف
% ٢٢.٥اللغة المتحيزة : واستخدمتها إسرائيل للتحيز لمصر ضد حماس وبلغت نسبتها   •

% في موقع "المصدر" واستخدمت ١١.٩في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل", ونسبة 
هذه اللغة أيضا إلظهار تحيز إسرائيل ضد مصر مع الواليات المتحدة األمريكية التي 

كية العسكرية لمصر إال بعد تحقيق مصر لخطوات جادة في رفضت صرف المعونة األمري
 مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية .

اللغة العاطفية : وكانت أقل االتجاهات اللغوية في الموقعين خالل فترة الدراسة   •
واستخدمت إلظهار المعانة اإلنسانية التي يعانى منها سكان القطاع والعالقين إلغالق معبر 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٠٥ 

% ٤.٣ويلة أمام الحاالت اإلنسانية واإلجتماعية والمرضى وبلغت نسبتها رفح لشهور ط
 % بموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" .١.٩في موقع "المصدر" و

وترى الباحثة أن الموضوعية المطلقة في كتابة المواد اإلخبارية غير موجودة مطلقا, ألن 
ان هذا التحيز منطقيا الموضوعية تعنى عدم التحيز ألى طرف من األطراف حتى ولو ك

ومشروعا ، فمثال الصحفى الذى يتحرى الموضوعية عندما يكتب عن قضية هامة تمس وطنه 
فهو ليس موضوعيا ألن مجرد انحيازه لبالده يفسر علي أنه نوعا من عدم الموضوعية حتى 

على ولو كان ذلك تحت عباءة المصلحة العامة والوطنية والموضوعية, فما بالك بدولة قائمة 
أساس التحيز لمرجعيتها الدينية (اليهودية) أي دولة إسرائيل فكيف تطلب من سياساتها 
واعالمها الذى يعتبر جزء من صناعة هذه السياسات أي قدر من الموضوعية أو الحيادية أو 

  المصداقيه .

 )٨جدول رقم  (

لجة قضية يوضح أنواع األطر المستخدمة في الموقعين االخباريين محل الدراسة لمعا

  اإلرهاب في سيناء
  

  المـــــــوقع            

  

  أنواع االطر

  الموقع

  ذاتايمزأوف إسرائيل  المصدر

  %  ك  %  ك

  ٢٩.٩  ٨٣  ٢٦.٤٤  ٧٤  الصراع

  ١٠.٨  ٣٠  ١٥.٧  ٤٤  التكرار

  ٣.٩  ١١  ٧.١  ٢٠  التبرير

  ٦.١  ١٧  ٦  ١٧  اثارة المخاوف

  ١  ٣  ١.٧  ٥  الصدمة والتهويل 

  ٢.٨  ٨  ٢٠٥  ٧  االنسانى 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣٠٦  ـــــــــــــــــ

  ٠.٣  ١  ٠.٧  ٢  التنديد واالدانة 

  ٢.١  ٦  ٠.٣  ١  استعراض القوى 

  -  -  ٠.٧  ٢  التهدئة

  ٣.٢  ٩  ٣.٢  ٩  ادارج حلول

  ١  ٣  ٢.١  ٦  المساندة والتحفيز

  ٠.٣  ١  ١.٤  ٤  اظهار المعاناه

  ١.٨  ٥  ٠.٧  ٢  الهجوم المضاد

  ١١.٥  ٣٢  ٣١  ٨٧  التحليل والتفسير 

  ٠.٧  ٢  -  -  المنافسة

  ٢٣.٤  ٦٥  ٦.٤  ١٨  المسئولية 

  ٠.٣  ١٠٢  ١.٤  ٤  أخرى تذذكر

  %١٠٠  ٢٧٧  %١٠٠  ٩٢  ن

  %١٠٠  ٢٢٧  %١٠٠  ٢٨٠  المجموع

تشير نتائج الجدول السابق إلى: حجم األطر التي استخدمها الموقعان محل الدراسة في 
 تأطير قضية اإلرهاب في سيناء كاآلتى : 

رية الواحدة فغالبية األخبار والتقارير في البداية تم مالحظة  تداخل األطر في المادة اإلخبا
  -الصحفية حملت في طياتها أكثر من اطار إعالمي كاآلتي :

: يعتبر الصراع هو أكثر األطر التي استخدمها الموقعان لمعالجة قضية  اطار الصراع  •
% في "موقع ذا تايمز أوف إسرائيل" ٢٩.٩اإلرهاب في سيناء وذلك بنسبة عالية بلغت 

% لموقع "المصدر",  وترى الباحثة أن استخدام هذا اإلطار بهذا الحجم ٢٦.٤ونسبة 
يونيو وما بعدها من أحداث  ٣٠أمر له ما يبرره , خصوصا أن سيناء تشهد منذ ثورة 

إرهابية دامية ضد قوات وتمركزات الجيش والشرطة المصرية التي خلفت آالف القتلى 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٠٧ 

اولة ضربهم والقضاء عليهم باستخدام والجرحى أو في صفوف اإلرهابيين أنفسهم ومح
 الصواريخ والطائرات والدبابات وشن عمليات هجومية استباقية ضارية ضدهم .

% بموقع "المصدر" ونسبة ١٥.٧: استخدم هذا االطار وكانت بنسبة  اطار التكرار  •
% بموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل", حيث حرص الموقعان على تكرار أن ١٠.٨

ابية والصراع بين اإلرهابيين من ناحية والجيش والشرطة المصرية اليتوقف الهجمات اإلره
وال ينتهى وأن سيناء دخلت في دوامة عنف دامية ستستمر لسنوات عديدة , فدائما ما 
ركز الموقعان في معالجتهما للحرب بسيناء على اطار تكرار نفس العمليات 

 والسيناريوهات المستخدمة .

تخدم هذا االطار لتبرير ما يحدث في سيناء من هجمات دامية وعبوات : اس اطار التبرير  •
ناسفة وتفجيرات انتحارية على أنها مبرر منطقى لما قام به الجيش بقيادة الرئيس 
"السيسى" من اإلطاحة بالرئيس اإلسالمى محمد مرسى والقبض على القيادات اإلخوانية 

م على المئات منهم واعتقال أكثر من وعمل محاكمات سريعة وجماعية لهم انتهت بالحك
% بموقع "المصدر" ٧.١اخرين, وبلغت نسبة استخدام هذا اإلطار في موقع  ١٤٠٠

 % في موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل".٣.١و

% ٦.١% في موقع "المصدر" وبلغت ٦: بلغت نسبة هذا االطار  اثارة المخاوف  •
سرائيل تروج لهذا اإلطار في الموقعين بموقع"ذا تايمز أوف إسرائيل" فدائما ما كانت إ

ألنها تبرز اطار الخوف من زحف اإلرهابيين إلى الحدود مع إسرائيل, أو اطالق صواريخ 
 عليها من حين آلخر وأن الوضع في سيناء ليس تحت السيطرة المصرية األمنية الكاملة .

% بموقع "ذا ١% بموقع "المصدر" و١.٧: بلغت نسبة هذا االطار  الصدمة والتهويل  •
تايمز أوف إسرائيل" واستخدمته عندما يتم اإلعالن عن عملية إرهابية كبيرة يقع ضحيتها 
العشرات في صفوف الجيش والشرطة المصرية وأحيانا أيضا يكون ضحايا مدنيون 

 يسكنون شبة الجزيرة المصرية .



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣٠٨  ـــــــــــــــــ

اإلرهاب في سيناء  : اهتم الموقعان بعرض التداعيات اإلنسانية لقضية االطار االنسانى  •
وأثرها على المعيشة اليومية للسكان خاصة بعد اعالن الحكومة المصرية فرض حالة 

أشهر وتجديدها ألكثر من مرة  ٣الطورئ  في شبة جزيرة سيناء وجميع مدن القناة لمدة 
,أو مايعانيه العالقون على معبر رفح بسبب إغالق السلطات المصرية له لشهور طويلة 

اقم األوضاع األمنية في سيناء ، كذلك وفاة أحد المسنات المرضى عند انتظارها عندما تتف
 لساعات طويلة لعودتها إلى غزة بعد عالجها بالقاهرة .

: بنسب ضئيلة للغاية استخدم الموقعان اطار التنديد واإلدانة عبر اإلعالن  التنديد واإلدانة  •
لمصابين في صفوف الجيش والشرطة عن عملية إرهابية كبيرة توقع عشرات القتلى وا

المصرية فيعلن رئيس الوزراء آنذاك " نتنياهو" اإلدانة والتنديد لهذه العمليات والوقوف 
بجانب مصر في حربها على اإلرهاب خاصة بسيناء , واستخدم موقع "المصدر" هذا 

ت % , بينما استخدمها "ذا تايمز أوف إسرائيل" بنسبة بلغ٠.٧االطار بنسبة بلغت 
 % أي في خبر واحد فقط .٠.٣

% لموقع "ذا ٢.١: استخدم هذا اإلطار نسبة ضئيلة تتراوح بين  اطار استعراض القوة  •
%  , وحاولت إسرائيل ٠.٣تايمز أوف إسرائيل" ، ونسبة اقل في موقع"المصدر" بلغت 

تخباراتيه في االطار استعراض قدرتها القتالية والحربية العالية حتى استعراض قدراتها اإلس
قتيل  ٣٠في وصف وتحليل وتفسير كيفية حدوث عملية إرهابية كبيرة خلفت أكثر من 

في صفوف الجيش المصرى قبل أن يعلن الجيش في بيان مفصل عن كيفية حدوث هذه 
 العملية.

: استخدم هذا االطار لبيان التهدئة بين حماس والجيش المصرى بعد االتهامات  التهدئة  •
% في موقع "المصدر", بينما لم يهتم بهذا موقع "ذا ٠.٧هم وبلغت نسبته المتبادلة بين

 تايمز أوف إسرائيل" بهذه التهدئة .



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٠٩ 

% في موقع ٣.٢:استخدم هذا االطار بنسبة متساوية في الموقعين  ادراج حلول  •
% وحاوال فيه الموقعان ٣.٢"المصدر" وبلغت نسبته في موقع "ذاتايمزأوف إسرائيل" 

مثل أهمية تدمير األنفاق التي تربط  ,ة اإلرهاب في سيناءكلالحلول لمشادراج بعض 
قطاع غزة وسيناء والتي تستخدم في تهريب السالح واألموال لإلرهابيين وأيضا إقامة 

 منطقة عازلة على الشريط الحدودى وغيرها من الحلول األخرى .

ار خالل تغطيته لقضية : اهتم موقع "المصدر" بإظهار هذا االط المساندة والتحفيز  •
% , بينما لم يهتم "موقع ذا تايمز أوف إسرائيل" بهذا ٢.١اإلرهاب في سيناء بنسبة 

% , وهذا االطار أبرز مساندة إسرائيل وتحفيزها للقضاء على ١اإلطار وبلغت نسبته 
اإلرهاب في سيناء وموافقتها على قرار القضاء المصرى الذى أعلن حركة حماس كمنظمة 

 ية واغالق مقراتها ويحظر نشاطها نهائيا في مصر .إرهاب

% بإظهار معاناة سكان سيناء من ١.٤: اهتم موقع "المصدر" بنسبة  اظهار المعاناه  •
جراء الحرب الدائر رحاها بين الجيش واإلرهابيين في سيناء وأيضا المعاناه االقتصادية 

تجارى خاصة بعد اعالن حالة بسبب الوضع األمنى الذى ال يسمح بالرواج في النشاط ال
الطوارئ وفرض حظر التجوال لساعات طويلة نسبيا من قبل الجيش والشرطة وسماع 
دوى االنفجارات واطالق األعيرة النارية المتبادلة بين اإلرهابيين والجيش والشرطة , بينما 

نسبة لم يهتم موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بهذا االطار إال في خبر واحد فقط بلغت 
 % .٠.٣هذا االطار 

% بموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل", ١.٨: استخدم هذا االطار بنسبة  الهجوم المضاد  •
% فقط فى موقع "المصدر", وهذا اإلطار يوضح أيضا أن الموقعين ٠.٧بينما بنسبة 

هاجما األسلوب والخطط األمنية فى التعامل مع قضية اإلرهاب فى سيناء أو الهجوم ضد 
 انيها أهالى سيناء من تهميش وإهمال على مدى سنوات طويلة .ما يع

: استخدم هذا االطار كثيرا وبشكل بارز في الموقعين خاصة في التقارير  التحليل والتفسير  •
التي كان يتم فيها عملية تقييم مستمره لتطوير الموقف األمنى في شبه جزيرة سيناء خاصة 
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ــــــــ ــــــــــ  ٣١٠  ـــــــــــــــــ

د اعالن حركة حماس كمنظمة إرهابية طبقا للقانون بعد حدوث عمليات إرهابية كبيرة وبع
% , بينما في موقع ٣١تخدامه في موقع "المصدر" بنسبه بلغت  المصرى وقد تم اس

 % .١١.٥"ذا تايمز أوف إسرائيل" بنسبة اقل بلغت 

: لم يستخدم هذا االطار في موقع "المصدر" على االطالق خالل معالجته  اطار المنافسة  •
اب في سيناء, بينما استخدمه موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" في خبرين اثنين لقضية اإلره

 % .٠.٧بنسبة 

: استخدم هذا االطار بشكل بارز نسبيا حيث بلغ بروزه في موقع "ذا  اطار المسئولية  •
% , بينما بلغت نسبته في موقع "المصدر" بنسبة ٢٣.٤تايمز أوف إسرائيل" بنسبة 

ملت المواد اإلخبارية في الموقعين اطار ابرز مسئولية السياسة % وفى هذا االطار ح٦.٤
المصرية والرئيس السيسى في تصاعد حدة االضطرابات والعمليات اإلرهابية التي تشهدها 
مصر خاصة شبة جزيرة سيناء التي باتت مسرحا كبيرا لهذه العامليات ومعقال هاما 

على تعليمات من القيادة السياسية لإلرهاب في مصر كلها بسبب ما فعله الجيش بناء 
لسيسى آنذاك في خلع الرئيس"اإلسالمى"السابق محمد مرسى, والقمع ضد ا "الجنرال"

مناصريه وحبس قيادات اإلخوان, والمحاكمات الجماعية ,والسريعة التي وصلت للحكم 
 باإلعدام على الكثير منهم .

االطار "التشكيكى" في الجيش وفى : وفيها  تم مالحظة استخدام الموقعان  أخرى تذكر  •
المخابرات المصرية وأن المخابرات المصرية ليست على المستوى المهنى الذى يستطيع 
التصدي لإلرهاب بسيناء, وأن قطاع المعلومات بالمخابرات قد فشل في التنبؤ بعمليات 

سبة بلغت إرهابية اشترك فيها عدد ليس بالقليل من اإلرهابيين , استخدم هذا االطار بن
% بموقع "المصدر" , بينما استخدمه موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بخبر واحد ١.٤

  % .٠.٣بنسبة 
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣١١ 

  ثانيًا : نتائج الدراسة امليدانية:
  ) ٩جدول رقم (

  يوضح أهمية المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة بالعربية للجمهور المصرى

  أهمية المواقع للجمهور المصرى

متوسط   اوافقال   اوافق

وزن 

  المرجح

  الرتبة

  %  ك  %  ك
  

جزء من محاولة فرض الهيمنة 

  الثقافية والسياسية ضد الدول

٤,٥  ٧٢,١٨  ١٦,٦  ١٥  ٨٣,٣  ٧٥  

وجودها لتعبئة الفراغ المعلوماتى 

  بين مصر وٕاسرائيل

٨  ٦٠,٨٥  ٢٦,٦  ٢٤  ٧٣,٣  ٦٦  

هدفها مد الجسور الحضارية 

  والثقافية بين مصر وٕاسرائيل

٩  ٥٥,٥٠  ٣٣,٣  ٣٠  ٦٦,٦  ٦٠  

تحسين صورة اسرائيل لدى الشعب 

  المصرى

٤,٥  ٧٢,١٨  ١٦,٦  ١٥  ٨٣,٣  ٧٥  

محاولة للتطبيع الثقافى واإلعالمى 

  بين مصر وٕاسرائيل

١  ٨٣,٦٩  ٨,٨  ٨  ٩١,١  ٨٢  

  ٢  ٧٩,٩٣  ٩  ١٠  ٨٨,٨  ٨٠  متفاوتة فى أهدافها

تناقش بصورة جزئية الشئون 

المصرية التى يصفها اإلعالم 

  الحساسةالمصرى ب

٧  ٦٦,٦٢  ٢١,١  ١٩  ٧٨,٨  ٧١  

تلقى الضوء بجرأة على الكثير من 

القضايا المصرية التى يخفيها 

  اإلعالم المصرى

١٠  ٥٢,٩٤  ٣٧,٧  ٣٤  ٦٢,٢  ٥٦  

لعرض وجهة نظرها على القارئ 

  المصرى

٦  ٧٠,٧٣  ١٧,٧  ١٦  ٨٢,٢  ٧٤  

لمحاولة اقناع القارئ المصرى 

  بوجهة النظر والمواقف اإلسرائيلية

٣  ٧٥,٢٣  ١٤,٤  ١٣  ٨٥,٥  ٧٧  
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ــــــــ ــــــــــ  ٣١٢  ـــــــــــــــــ

تشير بيانات الجدول السابق الي ان أهمية هذه المواقع بالنسبة للمتلقي العربي والمصري 
تي ال تنتهي  "للتطبيع الثقافي علي وجه الخصوص هو محاوالت اسرائيل المتعددة وال

ع ما ) , وتتفق هذه النتيجه م٨٣,٦٩اإلعالمي بين مصر وسرائيل" حيث الوزن النسبي هو( و 
تم التوصل إليه في تحليل األطر اإلعالمية لقضية مستقبل اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل 
وكان من ضمن هذه األطر محاولت اسرائيل معالجة هذه القضية  في اطار تفعيل التطبيع بين 
البلدين وأن يشمل التطبيع جوانب اعالمية وثقافية غير الجوانب السياسية والدبلوماسية 

سمية التي ظلت هي الناتج الوحيد لهذه اتفاقية بعد انسحاب اسرائيل من كامل األراضي الر 
المصرية بموجب هذه اإلتفاقية , بينما اتفق غالبية النخبة المصرية عينة الدراسة إلي أن هذه 
المواقع "متفاوتة في أهدافها" أي أن هذه المواقع تحمل في طياتها عدة أهداف تسعي 

حقيقها سويا تسعي إسرائيل من خالل إعالمها العربي اإللكتروني الموجه إلي اسرائيل إلي ت
) وجاء سبب "محاولة السيطرة علي المتلقي المصري ٧٩,٩٣تحقيقها , وكان الوزن النسبي (

واقناع القارئ بوجهة النظر والمواقف اإلسرائيلية في كافة القضايا والشئون المصرية ولكن من 
) , ببينما جاء في ٧٥,٢٣وأمنها القومي" حيث بلغ الوزن النسبي ( منظور مصلحة اسرائيل

) لكل من السببان هما "جزء من فرض الهيمنة الثقافية ٧٢,١٨المرتبة الرابعة بوزن نسبي (
والسياسية "خاصة ضد الدول العربية المجاورة إلسرائيل , كذلك سبب" تحسين صورة 

م ١٩٤٨ينظر إلي إسرائيل منذ قيامها عام  إسرائيل لدي الشعب المصري" الذي دائما ما
علي أنها محتل ومغتصب لألراض الفلسطينية , وكذلك احتاللها سابقا لألراض العربية في 
مصر وسوريا ولبنان, ومحاولة اعالمها التغلغل في عمق الشعب المصري من الناحية الثقافية 

ة مع القيم القومية العربية , ورفض والسياسية لتوجيه المتلقي نحو قيم ثقافية وسياسية متعارض
اإلحتالل والمحتل وعدم القبول كأمر مسلم به , ثم جاء سبب "فرض وجهة نظرها علي 

) في المرتبة السادسة, بينما جاء سبب أنها ٧٠,٧٣القارئ" المصري والعربي بوزن نسبي(
" لذلك تصبح "تناقش بصورة جريئة الشئون المصرية التي يصفها اإلعالم المصري بالحساسة

من المواقع المفضلة لدي الجمهور أو المتلقي العربي و المصري كقضايا األمن القومي أو 
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وقائع الفساد لبعض المسئولين في الدولة أو أوضاع األقباط في مصر التي قد تصنفها علي 
أنها قضايا حساسة يظل اإلعالم المصري متحفظا علي تناولها ومناقشتها بصورة جريئة 

) أنها من أهميتها "تعبئة الفراغ ٦٠,٨٥, وجاء في المرتبة الثامنة بوزن نسبي (وجادة
المعلوماتي بين مصر وإسرائيل في كثير من المجاالت" فأصحاب هذا اإلتجاه من النخبة 
المصرية يرون ميزة هذه المواقع أنها تؤدي دورا ايجابيا لها داخل المجتمعات العربية , فغير 

مصريين الحديث عن كل ما يخص الشأن اإلسرائيلي من الداخل فالشعب مقبول لكثير من ال
المصري ال يكترث بالحديث أو معرفة معلومات عن المجتمع اإلسرائيلي الثقافي أو العلمي 
أو في السياسي إما فيما يتعلق بما يخص بالده أو يخدم القضية الفلسطينية , جاء في المرتبة 

) تكون هذه المواقع مهمة للقارئ المصري ألنها هدفها ٥٥,٥٠التاسعة وبوزن نسبي بلغ (
"مد الجسور الحضارية والثقافية بين مصر وإسرائيل" , فإسرائيل هي دولة ليست لها أ ي 
حضارة أو تاريخ فعمرها ال يتعدي سبعون عاما وليس لها أي حق تاريخي أو ديني في األراض 

ثبت لنفسها تاريخ وحضارة مزيفة ومخالفة  الفلسطينية, بينما هي تحاول تزوير التاريخ لت
للحقائق,.جاء في المرتبة العاشرة سبب أنها "تلقي الضوء بجرأة علي كثير من القضايا 
المصرية التي خفيها اإلعالم المصري" إما ألسباب تتعلق باألمن القومي المصري أو تكون 

رصدت الدرراسة في  المعلومات عنها غير متاحه بشكل كاف في اإلعالم المصري , حيث
الجزء التحليلي الكثير من التغطيات اإلعالمية المفصلة عن عمليات مسلحة شنها أعضاء 
التنطيمات اإلرهاربية بسيناء ثم تطالعنا المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهه بالعربية علي  

وات المسلحة كافة جوانب العملية بأسماء منفذيها وبدقة قبل ظهور البيانات الرسمية للق
المصرية علي اإلعالم, وهذا أيضا يجعلنا نالحظ ما تؤكده بعض التحليالت من تورط عناصر 

  استخباراتية في هذه العمليات اإلرهاربية ضد الجيش والشرطة إما باألموال أو باألسلحة, 
وقد تم مالحظة أن أهمية هذه المواقع للجمهور المصري التي اختارها النخبة اللمصرية  

ان أهمها علي اإلطالق األهداف الدبوماسية المعلنة من هذه المواقع ذاتها وهو محاولة ك
"للتطبيع الثقافي واإلعالمي بين مصر واسرائيل" , تالها "تفاوتها في األهداف فهي تحمل في 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣١٤  ـــــــــــــــــ

طياتها أكثر من أهمية وأكثر من هدف في نفس الوقت" بينما كانت أهميتها ثالثا هو محاولة 
اقع "اقناع الجمهور المصري عن طريق تأطير القضايا والشئون المصرية في أطر هذه المو 

إعالمية تتماشي وتتناسب مع مصلحة اسرائيل بالمنطقة العربية وتهدف للحفاظ علي أمنها 
  القومي واإلستراتيجي". 

  )١٠جدول رقم (

  يوضح شكل التعرض للمواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

ابق إلى وجود إختالفات بين عينة النخبة المصرية فى كيفية تشير بيانات الجدول الس
وأشكال تعرضهم للمواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة بالعربية فقد جاء شكل التعرض" ال 
تكتفى بقراءة العناوين فقط " و " ال تحرص على المتابعة كل فترة قصيرة لمالحقة آخر 

  ال   نعم   يرات المتغ

  %  ك  %  ك

  ٦٤,٤  ٥٨  ٣٥,٥  ٣٢  تكتفى بقراءة العناوين فقط 

تحرص على المتابعة كل فترة قصيرة لمالحقة 

  آخر التحديثات 
٦٤,٤  ٥٨  ٣,٥  ٣٢  

  ٦٦,٦  ٦٠  ٣٣,٣  ٣٠  تحرص على فتح الملفات لمعرفة المزيد 

تهتم بقراءة تعليقات القراء على األحداث 

  والقضايا المصرية 
٧١,١  ٦٤  ٢٨,٨  ٢٦  

تقارن أحيانا بين ما تقرأه من أخبار عن الشئون 

المصرية فى المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية وما 

تحصل عليه من أخبار فى وسائل اإلعالم 

  المحلية  

٦٥,٥  ٥٩  ٣٤,٤  ٣١  

تقوم بفتح الروابط المالزمة للموضوع لمعرفة 

  تفاصيل أكثر  
٧٠  ٦٣  ٣٠  ٢٧  
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% بالقراءة السريعة ٣٥,٥%, بينما يكتفى ٦٤,٤التحديثات" فى المرتبة األولى بنسبة 
  والمتالحقة لها .

وبما أن األخبار المعروضة عن مصر على صفحات المواقع اإلسرائيلية دائمًا ما تكون 
محل شك وفحص من النخبة المصرية فهى تحاول المقارنة أحيانًا بين ما تقرأه من أخبار عن 

النخبة من أخبار فى وسائل اإلعالم المصرية الشئون المصرية فى المواقع وما تحصل عليها 
% ٦٥,٥% , بينما ال يهتم قطاع كبير من النخبة بلغت نسبته ٣٤,٤المحلية بنسبة بلغت 

% من النخبة المصرية الحرص على فتح الملفات لمعرفة ٦٠بهذه المقارنه ونفى أكثر من 
فتح الملفات ومعرفة % ب٣٣,٣المزيد واإلكتفاء بقراءة الخبر القصير فقط بينما يهتم 

األخبار بالتفصيل والحصول على المزيد من التفاصيل والخلفيات , وبلغت نسبة النخبة 
المصرية عينة الدراسة التى ال تعبأ بفتح الروابط المالزمة للموضوع لمعرفة تفاصيل أكثر 

% فقط على اإلهتمام بفتح الروابط المالزمة للموضوع لمعرفة ٣٠%, و يحرص٧٠بنسبة 
فاصيل أكثر بالرغم من أن الدراسة قد أثبتت اهتمام المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة ت

بالعربية قد حرصت على وجود روابط لجميع األخبار والتقارير الصحفية التى تغطى األحداث 
% فى السنتين عينة الدراسة, وبالرغم من ذلك فقد افتقرت ١٠٠والقضايا المصرية بنسبة 

  قع فى ملفات الفيديو والصوت واكتفت بالصور فقط .هذه الموا
% من النخبة المصرية عينة الدراسة بقراءة تعليقات القراء كنوع من ٢٨,٨فى حين يهتم 

اإلنطباع األولى الذى يتولد من قراءة الخبر لديهم وبتكرار مضمون التعليق قد يوجد لدى 
سواء بالتأكيد على صحتها أو  المتلقى فكرة أكثر وضوحًا عن هدف المادة اإلخبارية

التشكيك فيها, أو إضافة أكثر وضوحًا عن هدف المادة اإلخبارية أو معرفة رد فعل الجمهور 
اإلسرائيلى أو المصرى القارئ للخبر وتساعد فى البحث فى اتجاهات أخرى ومعرفة وقع 

عين اإلخباريين الخبر على المتلقين, تم مالحظة أنه بالرغم من وجود هذه الخدمة فى الموق
% من النخبة ٧١,١محل الدراسة إال أن اإلقبال على التعليق عليهم ضعيفًا لهذا فقد عزف 

  المصرية عينة الدراسة عن قراءة هذه التعليقات التى نادرًا ما تتواجد .
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  ) ١١جدول رقم ( 

يوضح مدى نجاح إسرائيل فى إقناع الجمهور المصرى لمتابعة ما ينشر على 

  خبارية عن مصرمواقعها اإل

  %  ك   المتغيرات 

  ٦,٦  ٦  نعم 

  ٤٢,٢  ٣٨  ال 

  ٥١،١  ٤٦  إلى حد ما 

% من النخبة المصرية ترى أن إسرائيل قد ٥١,١تشير بيانات الجدول السابق إلى : أن 
نجحت فى إقناع الجمهور المصرى بما ينشر على مواقعها اإلخبارية ومحاوالت فرض وجهة 

صب في مصلحة إسرائيل بالتأكيد علي الجمهور المصري المتابع نظرها اإلسرائيلية التي ت
% من النخبة المصرية عينة الدراسة أن إسرائيل ٤٢.٢لهذه المواقع إلى حد ما ، بينما يري 

قد فشلت كلية في إقناع الجمهور المصري بما ينتشر علي مواقعها اإلخبارية عن مصر 
% فقط أن أسرائيل قد نجحت ٦.٦حوالي  واألحداث والقضايا التي تدور داخلها ، وتري

بالفعل فيما تصبوا إليه من مواقعها اإلخبارية في إقناع الجمهور المصري بشكل كامل بما 
  ينشر علي مواقعها سواء عن مصر والعالم العربى . 

  )١٢جدول رقم ( 

 ٣٠يوضح أهم القضايا التى اهتمت المواقع االسرائيلية بتغطيتها إعالميا بعد ثورة 

  م٢٠١٣يونيو 

  %  ك  نوعية القضايا 

  ٢٤,٤  ٢٢  القضايا المصرية الخارجية

  ٧٥,٥  ٦٨  القضايا المصرية الداخلية 
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% منها ٧٥,٥تشير بيانات الجدول السابق إلى: أن النخبة المصرية عينة الدراسة يرى 
الموجهة  أن القضايا المصرية الداخلية تحظى بإهتمام كبير من المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية

بالعربية وأن هذه المواقع حريصة على متابعة كل ما يدور داخل مصر فى جميع النواحى 
السياسية واإلقتصادية واألحداث األمنية حتى اإلجتماعية والثقافية, وهذا ما أكدته مالحظات 

من الباحثة بعد متابعة هذه المواقع لعدة شهور بأن األخبار الداخلية التى تكشف عن ما يدور 
قضايا وأحداث داخل مصر قد أولت لها هذه المواقع إهتمامًا أكبر فى التغطية اإلعالمية 
والمتابعات الصحفية أو التقارير اإلخبارية المفصلة ، بينما جاء اإلهتمام بالقضايا المصرية 
الخارجية فى المرتبة الثانية وبفارق كبير عن القضايا الداخلية حيث بلغت نسبة اإلهتمام 

لقضايا الخارجية المصرية وعالقة مصر بالعالم العربى واألوروبى واألمريكى وروسيا بنسبة با
  % فقط ٢٤,٤

جدير بالذكر أن معهد األمن القومى اإلسرائيلى به شعبة خاصة بمصر فقط ترصد كل ما 
وهناك وحدات  ,يحدث داخل مصر وتحلله وتصدر به مؤتمرات دوريه كمؤتمر "هرتسيليا"

  جيش تراقب ما ينشره اإلعالم اإلسرائيلى عن كل ما يحدث داخل مصر خاصة فى ال

  دراسةملخص ال
يعتبر اإلعالم اإلسرائيلى وخاصة اإللكترونى منه من أهم وأكبر الوسائل واألدوات التى 
تستخدمها السياسة الخارجية اإلسرائيلية فى الترويج ولتحسين صورتها أمام العالم والوصول 

عوب العربية ومحاولة اقناعهم بإقامة سالم شامل مع اسرائيل واإلعتراف ألكبر قدر من الش
بها شعبيًا كما تم اإلعتراف بها سياسيًا ودبلوماسيًا ولم تتوانى اسرائيل عن استغالل التقدم 
التكنولوجى فى وسائل اإلتصال واإلعالم فى استخدامها ألغراضها السياسية والدبلوماسية عن 

من المواقع والصفحات اإللكترونية الموجهة باللغة العربية لمحاولة طريق إنشاء العديد 
استقطاب الشباب العربى للوقوع إما فى براثن التخابر أو على األقل مداومة التواصل مع 
اسرائيل عبر هذه الصفحات والمواقع اإلخبارية التى تستغلها اسرائيل لشرح وجهة نظرها فيما 

ثورات  -لساحة فى المنطقة العربية خاصة بعد ما يسمى بـ يستجد من أخبار وقضايا على ا



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ــــــــ ــــــــــ  ٣١٨  ـــــــــــــــــ

م ، ٢٠١٣يونيو  ٣٠م ثم ثورة ٢٠١١التى بدأت بتونس يليها مصر عام  –الربيع العربى 
وقد كان لهذه الثورات أثرها على سياسة اسرائيل الخارجية بالمنطقة العربية والدول المحيطة 

الجارة الجنوبية إلسرائيل ، فإهتمت اسرائيل بها خاصة ما يسمى بدول الجوار وأولها مصر 
عن طريق اعالمها اإللكترونى بهذة الثورات وتداعياتها ونتائجها خاصة على مستقبل اسرائيل 
فى المنطقة العربية بشكل عام, وبدأت باإلهتمام المتزايد مستغلة فى ذلك هذا التقدم الهائل 

نية باللغة العربية موجهة لشعوب العالم العربى الهائل فى عالم اإلتصاالت بإنشاء مواقع الكترو 
وخاصة فئة الشباب منهم, وقامت بتغطية العديد من األحداث العربية وما يحدث داخل مصر 
من قضايا وشئون داخلية وملفات عديدة فرضت نفسها على الساحة المصرية سياسيًا وأمنياً 

وارهابية خطيرة فى سيناء م وما تالها من أحداث سياسية ٢٠١٣يونيو  ٣٠بعد ثورة 
والمحافظات وأيضًا تداعيات هذه األحداث على مستقبل اتفاقية السالم الموقعة بين مصر 

  م برعاية امريكية . ١٩٧٩واسرائيل عام 

وهو التعرف علي كيفية معالجة  المواقع اإلخبارية  تحدد الهدف الرئيسى لهذه الدراسة
ربية للشئون والقضايا المصرية المحلية واإلقليمية, ودرجة اإللكترونية اإلسرائيلية الموجهه بالع

تبني النخبة اإلعالمية المصرية واتجهاتها نحو هذه المواقع, خالل فترة الدراسة عامى 
  م. ٢٠١٥،  ٢٠١٤

، واعتمدت على منهج المسح اإلعالمى واألسلوب طبقت الدراسة نظرية األطر اإلخبارية 
ختالف بين الموقعين اإلخباريين اإلسرائيليين محل الدراسة المقارن لرصد وجه اإلتفاق واإل

  ذاتايمز اوف اسرائيل )  –(المصدر اإلسرائيلى 
وتم جمع البيانات الخاصة بالدراسة بإستخدام أداة تحليل األطر اإلخبارية اإلعالمية فى 

فترة عينة الموقعين اإلخباريين محل الدراسة على القضايا والشئون واألحداث المصرية فى ال
الدراسة , وأداة استمارة اإلستبيان لعينة من النخبة المصرية لمعرفة والوقوف على تقييمهم 

  لألطر اإلعالمية واإلخبارية المطروحة من خالل الموقعيين عينة الدراسة . 
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: مجتمع المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية الموجهة بالعربية ( المصدر  وتضمن مجتمع الدراسة
ذاتايمز اوف اسرائيل ) ومجتمع الدراسة الميدانية عينة من النخبة المصرية  (  –يلى اإلسرائ

  مفردة  ١٠٠اإلعالمية ) قوامها  –السياسية  –األكاديمية 
استخدمت الدراسة اختبارات الصدق والثبات إلستمارة تحليل األطر اإلخبارية واستمارة 

  لبيانات احصائياً . اإلستبيان ، واستعانت بالحاسب اآللى لمعالجة ا

  نتائج الدراسة 
  وخلصت الدراسة التحليلية إلى اآلتى : 

المادة األمنية والعسكرية هي أكثر أنواع المواد الصحفية التي استخدمها الموقعان  -١
% أي حوالي أكثر من نصف عدد األخبار ٥٣اإلخباريين محل الدراسة , وبلغت حوالي 

لموقعان في ملف اإلرهاب بسيناء, ثم المواد السياسية في والتقارير الصحفية التي غطاها ا
  %.٣٨,١المرتبة الثانية بنسبة 

جاء موضوع "مقتل وإصابة جنود" في المرتبة األولي بين قائمة الموضوعات التي تناولها  -٢
الموقعان اإلخباريين محل الدراسة أثناء تغطية قضية اإلرهاب في سيناء بنسبة بلغت 

ضوع "تفجيرات انتحارية وعبوات ناسفة" في المرتبة الثانية بنسبة %, يليه مو ٣٤,٥
١٦,٤ .%  

استخدم الموقعان "الصورة الصحفية "كأحد أهم العناصر المصاحبة للمادة الصحفية  -٣
%, يليها "الروابط" في المرتبة الثانية ١٠٨٢المعالجة لقضية اإلرهاب في بسيناء بنسبة 

  %.١٠٠بنسبة 
اع أكثر األطر التي وظفها الموقعان اإلخباريان في معالجة قضية احتل اطار الصر  -٤

اطار التحليل والتفسير المرتبة الثانية  % , بينما احتل٦٢,٣سيناء بنسبة  اإلرهاب في
  %.  ٦١,٣بنسبة بلغت 
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جاء اتجاه المعالجة السلبي المطلق في المرتبة األولي بين أنواع االتجاهات المعالجة  -٥
%, يليه في المرتبة ٤٢,٢في سيناء بالموقعان اإلخباريان عينة الدراسة  لقضية اإلرهاب

  %.٣١٤الثانية اتجاه سلبي نسبي بنسبة بلغت 

  وخلصت نتائج الدراسة الميدانية إلي ما يلي : 

جاءت المواقع العربية أكثر أنواع المواقع استهدافا للتعرض دائما من قبل النخبة المصرية -١

% يتعرضون لها أحيانا , بينما جاءت المواقع األجنبية ٤٠%,٥٣ عينة الدراسة بنسبة

% ٢١%يعتمدون علها دوما,و٤٠الموجهه بالعربية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

  يعتمدون علها أحيانا.

جاءت معرفة األخبار العالمية أهم اهداف التعرض للمواقع اإلخبارية من قبل النخبة -٢

, وفي المرتبة الثانية جاءت معرفة ألخبار المحلية بنسبة % ٨٢,٢المصرية بنسبة بلغت 

  %.٣٨,٨بلغت 

جاءت نبسة حرص النخبة المصرية عينة الدراسة علي التعرض ومتابعة المواقع اإلخبارية -٣

  % .١٠٠اإلسرائيلية عينة الدراسة بنسبة 

العربية األكثر جاء موقع "المصدر" في المرتبة األولي بين المواقع اإلسرائيلية الموجهه ب-٤

, بينما جاء موقع "ذا  ٨١,٦٤متابعه من النخبة المصرية عينة الدراسة بوزن نسبي بلغ 

   ٥٧,٣٨تايمز أوف اسرائيل" في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ 

% من النخبة المصرية محل الدراسة علي أن مستوي مضمون ما تقدمه ٧٠أجمع -٥

% ١٨,٨جهه بالعربية  هو مستوي متوسط , بينما رأي المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية المو 

  بأن مستوي مضمون ما تقدمه هذه المواقع متميز.

% من النخبة المصرية عينة الدراسة أن من أهم أسباب حرصها علي متابعة هذه ٥٠رأي -٦

المواقع هو معرفة األحداث والقضايا المصرية من وجهه نظر اسرائيل , وجاء في المرتبة 

  %.٤٢,٢سبب معرفة األخبار الداخلية في اسرائيل بنسبة بلغت  الثانية



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٢١ 

  توصيات الدراسة 
  : وقد أوصت الدراسة باآلتي

إنشاء مرصد إعالمى سواء موقع الكترونى أو قنوات تليفزيونية تبث بالعربية لمحاولة -١
ن متابعة ورصد ما تقدمه المواقع اإلسرائيلية الموجهة من أكاذيب وتزييف للحقائق بشأ

القضايا المصرية داخليًا وخارجيًا ، واألطر التى تحاول بها هذه المواقع قلب الحقائق 
والواقائع لما يكون له مصلحة سياسية أو أمنيه خاصة بإسرائيل نفسها والتى تحاول من 
خالل مواقعها اإلخبارية بصفة خاصة تغيير قناعات الشعوب العربية والمصرية بوجه خاص 

ل المحتله والمغتصبة لحقوق الشعب الفلسطينى الذى ينضج منذ عقود عن اسرائيل الدو 
تحت احتالل ال يريد اإلعتراف به أو اقامة دولة مستقلة له ، والوقوف على حاالت 
التشويه التى تتناول هذه المواقع نشرها لقضايانا وشئوننا الوطنية سواء بالتهويل أو بالتقليل 

  حد منها ومحاربتها . ومن ثم اتخاذ اجراءات تنفيذية لل
لفت إنتباه المجتمع النخبوى إلى ثقافة التأطير ومفهومه الذى تتبناه المواقع اإلخبارية - ٢

اإلسرائيلية الموجهة لتقليل أى فرص لتأثير هذه اآلليات الهدامة ، والتى تعتبر النخبة أهم 
ل وعيًا وثقافة أو أدوات نقل هذه األفكار وتبنيها إلى المجتمع األكبر والجماهير األق

  تعليماً 
ضرورة اإلهتمام بدراسة المواقع اإلخبارية الموجهة على كافة مستوياتها وأشكالها -٣

واإلسرائيلية منها بوجه خاص خاصة بعد النمو المفرط الذى تعيشه مجتمعاتنا العربية 
 وتحولها إلى متفاعلين ومتلقين عبر الشبكة الدولية للمعلومات فقط وهو األمر من
األهمية بمكان خاصة فى السنوات القليلة القادمة ، وفى ظل اإلقبال المتزايد من 
الجمهور العربى والمصرى وخاصة فئة الشباب منهم ومن دونهم الذين يمثلون الغد 

  القريب . 
اإلهتمام بالشأن اإلسرائيلى واإلعالم منه بشكل خاص كى ال يظل حكرًا على المؤسسات -٤

ط . فدراسة ذلك الكيان المعادى أمر بالغ األهمية لرفع وعى الرأى األمنية فى مصر فق
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العام والجمهور المتلقى لهذه المواقع بمخططات اسرائيل كما تم طرح بعض منها خالل 
استراتيجية معاداة السامية الجديدة ، والتى تمثل خطرًا شديدًا على سلم وأمن الدول 

  العربية كافة ومنها مصر خاصة .
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  اهلوامش :
، م١٩٩٩يروت ، دار الفكر العربي ، ) الرائد تقى الدين تنير ، محمد عطوى : اإلعالم اإلسرائيلي ومواجهته ، ب١( 

  .                                                                        ٢٨ص 
.  .                                                                                                                    ٢٨٧م ، ص٢٠١١اهرة ، دار فكر وفن ،الهيمنة ، الق ,حسنين شفيق : التضليل االعالمي ، الغيبوبة  )٢( 
    www.youm7.com 28/7/2013) رابعة العدوية يتحول لمركز اعالمى للصحفيين اإلسرائيليين ٣( 
سرائيل ، مجلة بحوث إعالمية بين العرب و القناة الفضائية االسرائيلية ودورها فى الحرب اإل ) جيهان يسرى :٤( 

  ٢٠٠٣ديسمبر  -،يناير ٣٤عالم ، المجلد الرابع ،ع .كلية اإل ى العام ، جامعة القاهرة ، أالر 
  (5)Daniel Door, Intifada Hits The Headlines, How The Israeli Press Misreported The 

Outbreak 08 The Second Palestinian. Uprising, Indiana University, 2004, pp. 151   
امال الغزاوي : األطر الخبرية لقضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على الفضائيتين الفلسطينية واإلسرائيلية ، )٦( 

 ١عة القاهرة ، المجلد الخامس ،ع . دراسة تحليليه مقارنه ، مجلة بحوث الرأي العام، كلية االعالم ، جام
  م٢٠٠٤يناير/ يونيو 

) لمياء سامح السيد جاد : المعالجة الصحفية للشئون الخارجية في الطبعة الدولية لصحفية جيروزاليم بوست ٧( 
  .  ٢٠٠٧اإلسرائيلية ، رساله ماجستير غير منشوره ، كليه االعالم ، جامعة القاهرة ،

ليب الدعاية االسرائيلية في القناة الفضائية  االسرائيلية الموجهه باللغة العربية ، رسالة ) سالي أحمد جاد: أسا٨( 
  م. ٢٠١٠ماجايستير، كلية االعالم ، جامعة القاهرة ،

ب المصري بالمواقع االلكترونية االسرائيلية الناطقة باللغة العربية علي ا) منة اهللا كمال موسي : عالقة الشب٩( 
  م.٢٠١٤كلية االعالم ، جامعة القاهرة ،’ ة ماجايستير،االنترنت، رسال

عبد الهادى احمد النجار :اإلعالم اإلسرائيلي فى أفريقيا بين الطموح والمواجهة ،المنصورة المكتبة العصرية ، )١٠( 
  ٧، ص ٢٠١٢،  ١ط

 (11)liebes, T.,Soffer,o. :Mass communication in Israel ;Nationalism, globalization ,and  

Segmentation of sociology, political science and communication ,open            ,  
)احمد فؤاد انور : الصحافة الدينية فى اسرائيل قضايا الصراع مع العرب والتآمر الداخلى ، القاهرة ،عالم ١٢( 

  ١٤،ص  ٢٠٠٥،  ١الكتب ، ط
  .١٣٥م،ص٢٠٠٤سرائيل ، القاهرة، دار الشروق، ) صالح النعامي : العسكر والصحافة في ا١٣(
  .٢٣) الرائد تقي الدين ومحمد عطوي : االعالم االسرائيلي وسبل مواجهته، مرجع سابق، ١٤(
نشأة والتطور واآلفاق ) عاطف العبد ، نهي عاطف العبد : الراديو والتليفزيون والقنوات الفضائية ،ال١٥( 

  .٢٥٨،ص٢٠٠٩، ١لعربي، ط، القاهرة ، دار الفكر االمستقبلية
هبه اهللا مصطفى نصر : قضايا الصراع العربى اإلسرائيلي فى المواقع االلكترونية للصحف االسرائيلية، القاهرة ، )١٦(

  .١٢٣، ص  ٢٠١٥، ١دار العالم العربى للنشر والتوزيع ، ط 
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ــــــــ ــــــــــ  ٣٢٤  ـــــــــــــــــ
االنتفاضة الثانية علي  الخطاب االعالمي الفلسطيني االسرائيلي لتداعيات أحداث :) دعاء محمد غصوب١٧(

  .٥٦شبكة االنترنت، رسالة ماجيستير، مرجع سابق ،ص
) زينات أبو شاويش : إسرائيل علي االنترنت، ورقة عمل مقدمة ألعمال المؤتمر السادس عشر للبحوث ١٨( 

  ٠ ١٢٤٤- ١٢٤٠السياسية(إسرائيل من الداخل: خريطة الواقع وسيناريوهات المستقبل)،مرجع سابق، ص
مل جمال : الصحافة واإلعالم فى إسرائيل بين تعددية البنية المؤسساتية وهيمنة الخطاب القومى ، المركز )أ١٩(

  ٠ ٨٤،ص٢٠١٠الفلسطيني للدراسات االسرئيلية ، رام اهللا ، 
منى مدكور : إطالق مشروع إسرائيلي "لتفسير القرآن للعالم" عبر "قرآنت" أعده أكاديميون بدو وحذرت منه ) ٢٠(

  www.alarabya.netم ٢٠٠٨/ ١٧/٦ –يادات اإلسالمية الق
  ٠ ١٢٢٣)زينات أبو شاويش : إسرائيل علي االنترنت ، مرجع سابق ، ص ٢١(
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