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 :اﾝمقدمة

ة هو صوتها وصورتها، فإن هذケ اﾟحقيقة ا تカطبق على طرف بمثل  إذا ﾞان ااعام في أية د゚و
، سن استغال ااعام على أفضل وجهما اカطبقت وتカطبق على اﾞﾟيان ااسرائيلي اﾟذي أح

مع معطيات اﾟواقع فاإعام ااسرائيلي هو تجربة علمية ودروس مستفادة وتخطيط وتعامل ﾟوبي 
واﾟمرحلية اﾟصهيوカية اﾟتوسعية، فهو بحث أカه يخضع إشراف أخصائيين يرسمون معاﾟمه، 

 .تحليات شاملةويجددون خطواته وفقًا ﾟمعطيات و 

زيًا في اﾟوصول إﾟى اأهداف أوا أحد يﾞカر  カه ما من قضية ﾟعب ااعام دورًا أساسيًا وم゙ر
م عامﾞاカيات ااال اﾟدور اﾟذي ﾟعبه في قضية اﾟصهيوカية، وما من جهة استغلت اﾟمتوخاة، مث

وارتفعت باﾟطاقات اﾞﾟامカة فيه، وسخرته بカجاح فائق ﾟلوصول إﾟى مآربها مثلما استغل 
 . اﾟصهيوカيون هذケ اامﾞاカات وسخروها

ﾟه وأفعاﾟه فقد طور ااعام اﾟصهيوカي ويرتﾞز ااعام اﾟصهيوカي على قواعد أساسية ﾟتثبيت أقوا
ى معتمدًا على اﾟجاカب اﾟديカي اﾟتوراتي وبأسلوب  بعض اﾟحجج اارتﾞازية مカذ مراحل カشأته اأ゚و
تحريضي بين اﾟجاﾟيات اﾟيهودية في اوروبا إقカاع اﾟيهود باﾟفﾞرة اﾟصهيوカية وحثهم على اﾟهجرة 

ﾟمسيحيين في أوروبا ﾞﾟسبهم カحو اカشاء وطن إﾟى فلسطين ﾞما اعتمدها ااعام اﾟصهيوカي بين ا
 . قومي ﾟليهود في فلسطين
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 :اﾝمبحث اأول

 أجهزة ووسائل ااعام ااسرائيلي 

 

 تعريف باإعام ااسرائيلي: 

カية مカصهيوﾟة ا ذ بداية مسيرتها، وأوﾟى زعماء اﾟصهايカة مカذ اﾟبداية ااعام ازم ااعام اﾟح゙ر
هم اﾟشديد واعتبروケ وسيلة أساسية، بل في مقدمة اﾟوسائل اﾟتي عليهم أن يستخدموها اهتمام

ﾟلوصول إﾟى مآربهم، فقد أﾞد اﾟبカد اﾟثاカي من بカود برカامج اﾟعمل اﾟذي أقرケ اﾟمؤتمر اﾟصهيوカي 
م، على أهمية ااعام واﾟتثقيف في تカفيذ 7981اﾟذي عقد عام ( مؤتمر بازل في سويسرا)اأول 
ة اﾟيهودية"خلق  في فلسطين، إذ カص على ضرورة カشر اﾟروح اﾟقومية واﾟوعي اﾟقومي بين " اﾟد゚و

 .يهود اﾟعاﾟم وتカميتها

ار أن اﾟمهمة ااعامية وقد تأسس ااعام ااسرائيلي على قاعدة عدم وجود وزارة اعام باعتب
موزعة على ﾞل اﾟمؤسسات اﾟرسمية وغير اﾟرسمية، مع ذﾟك يلعب مﾞتب اﾟصحافة اﾟتابع ﾟمﾞتب 
رئيس اﾟحﾞومة في اسرائيل دورًا باﾟغ اأهمية في ترسيخ اﾟرواية ااسرائيلية اﾟرسمية محليًا 

قل أهمية في اﾟترويج ﾟلسياسة وخارجيًا، ﾞما تقوم اﾟدائرة ااعامية في وزارة اﾟخارجية بدور ا ي
ذﾟك  واﾟمواقف ااسرائيلية في مختلف أرجاء اﾟعاﾟم باﾟتعاون مع اﾟسفارات واﾟممثليات ااسرائيلية ゙و
مع اﾟمراﾞز واﾟمؤسسات اﾟيهودية اﾟمカتشرة بشﾞل خاص في اﾟعاﾟم اﾟغربي اﾟتي يحتل ااعام 

زية فيها   .مﾞاカة م゙ر

في اسرائيل وهي هيئة تأسست في اﾟعاﾟم " هيئة اﾟتحرير"شارة إﾟى وجود ما يسمى وا بد من اا
اカت تضم رؤساء تحرير اﾟصحف اﾟمهمة ثم اカضم اﾟيها ﾞبار  إسرائيلأي قبل اカشاء  7891 ゙و

اカت هذケ اﾟهيئة تجتمع بشﾞل دوري مع اﾟمستوى  اﾟعاملين في قطاع ااعام ااﾞﾟتروカي، ゙و
カتﾟلتشاور واﾟ سياسيﾟان يعتبر هذا من اهم مجاات توجيه ااعام  اإعامسيق في مجال ا ゙و

ة اماء خط معين على  في اسرائيل على اﾟرغم من عدم وجود صيغة قاカوカية ملزمة تتيح ﾟلد゚و
 .اإعاموسائل 
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اسرائيلي، أカها وتتعرض اﾟهيئة اﾟيوم اカتقادات شديدة، وتعتبر ظاهرة غير مستحبة في ااعام ا
تشﾞل قوة ضاغطة تحول دون حرية اﾟتعبير، ويؤمن معارضوها بأن カشوءها ﾞان ﾟخدمة 

ات اﾟمカظمات اﾟعسﾞرية، وقد تاشى هذا اﾟدور اآن  . اﾟمصاﾟح اﾟصهيوカية، واخفاء اأسرار وتح゙ر

اﾟطوارئ وتستطيع اﾟسيطرة  اعان حاﾟة( أ: )وتتدخل اﾟحﾞومة قاカوカيًا في ثاث حاات، وهي
وفي حاﾟة وجود اعاカات رسمية ( ب)، "اカﾞﾟيست"على اﾟبث مدة شهر يمﾞن تمديدケ بعد مصادقة 

ان اﾟجيش أو قسم اﾟقوى اﾟبشرية في اﾟجيش، فإن ااذاعة واﾟتلفزيون  صادرة عن هيئة أ゙ر
 ケرسميين ملزمان ببث هذﾟاتاカا( ج) اإعاカون هﾞدما يカثة عﾟثاﾟة اﾟحاﾟة واカجﾟ ك خاف في

فإذا عارض اثカان أو أﾞثر قارات اﾟلجカة تستطيع  أعضاءادارة سلطة اﾟبث اﾟمﾞوカة من سبعة 
 . اﾟحﾞومة وضع يدها على سلطة اﾟبث إﾟى أن يتم حل هذا اﾟخاف

حلو ويعرف ااعام ااسرائيلي بأカه تعددي، حيث هカاك مؤسسات اعامية ﾞثيرة تカشر وتبث ما ي
ﾞﾟل مشاهد تقريبًا، ومن وجهات カظر مختلفة، ﾞﾟن يبقى ااعام ااسرائيلي تحت سيطرة تحاﾟف 

ى هي カخبة أصحاب رؤوس اأموال اﾟتي عددها قليل، : قوتين اجتماعيتين أساسيتين اﾟقوة اأ゚و
ائها في عاﾟم  وتカحصر في مجموعة من اﾟعائات اﾟممﾞن عدها على أصابع اﾟيد اﾟواحدة وش゙ر

ﾟتي تسيطر على اﾟية اカسياسية واأمﾟخبة اカﾟية فهي اカثاﾟقوة اﾟصحافة وااعام، أما ا
زية اﾟقائمة على سن اﾟقواカين اأساسية اﾟمتحﾞمة بااعام، من جهة،  اﾟمؤسساتاﾟرسمية اﾟم゙ر

 . واﾟتي تسيطر على تعريف اﾟفضاء اﾟوجودي ﾟلمجموع اﾟيهودي في اسرائيل من جهة أخرى

ة ااسرائيلية"ويقوم ااعام ااسرائيلي على رموز سميت  ذﾟك على " باﾟمقومات اﾟشرعية ﾟلد゚و ゙و
وجية اﾟصهيوカية ﾟتلك " ااعتذاريات واﾟحجج"  : في وحدتها اﾟثاثية" اﾟشرعية"اﾟتي صاغتها اأيدي゚و

 .وممارسة اﾟسلطة اﾟسياسية على فلسطين اأرض وااカسان شرعية اﾟهجرة وااستيطان، .7

ة ااستيطاカية اﾟصهيوカية .1  .شرعية قيام اﾟد゚و

أي اﾟديمقراطي وحقوق ااカسان ﾟليهودي اﾟمستوطن " اﾟمزدوج"شرعية اカﾟظام اﾟسياسي  .3
 .فقط واﾟقمع واﾟقهر ﾟلفلسطيカي

 :ئية مثلاعيヱات اﾝدهذヮ اﾝتوجهات وأضفى عليها اﾝتحس وقد تبヱى ااعام ااسرائيلي

 .وحق تاريخي أاﾟعودة إﾟى أرض اﾟميعاد مبد .7
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 .اﾟيهود يحملون اﾟرساﾟة اﾟحضارية وقيم اﾟريادة وااカجاز .1

 .حق تقرير اﾟمصير ﾟليهود مبدأ ثابت .3

 .اأمن اﾟقومي هو اآخر مبدأ ثابت .9

  .اسرائيل هي اﾟوحيدة اﾟتي تمثل اﾟديمقراطية في اﾟشرق اأوسط .5

 

  رئيسيةﾝعامة واﾝإعاماأقسام اﾝ اإسرائيلي: 
 :ااعام اﾝجماهيري (1)

وهي سلطة جماهيرية مستقلة يتم  إسرائيلوهو ااعام اﾟذي تشرف عليه سلطة اﾟبث في 
وتشرف اﾟسلطة على قカاة تلفزيوカية واحدة، تبث برامجها  إدارتهااカتخاب أعضاء مجلس 

، إﾟى جاカب ثاث "اﾟفضائية اﾟعربية"باﾟلغتين اﾟعبرية واﾟعربية، واﾟتي أصبح اآن مسماها 
 .شبﾞات إذاعية

ة اﾟعبرية بسبب غカى  :راديو اﾝجيش (1) وهو أهم اﾟمصادر ااخبارية ﾟلحدث في اﾟد゚و
 .اﾟتي يتمتع بهامصادر اﾟمعلومات اﾟعسﾞرية واأمカية 

من اﾟمفارقات أن جميع اأحزاب اﾟتي تملك وسائل اعامية في  :اعام اأحزاب (3)
اسرائيل هي اأحزاب ذات اﾟتوجهات اﾟيميカية واﾟديカية اﾟمتطرفة، وفي اﾟمقابل ياحظ 

ما عدا  اإسرائيليةبقى اﾟسام غياب ﾞامل ﾟقوى اﾟيسار ااسرائيلي أو ما يسمى 
ات ااجت ماعية واﾟسياسية اﾟتي تتカاول بعض اﾟقضايا اﾟسياسية カﾞشرات بعض اﾟح゙ر

ات اﾟسام ااسرائيلية أو قضايا اجتماعية بحتة بعيدًا عن اﾟقضايا اأساسية  ح゙ر
 .اﾟتس تشغل اﾟرأي اﾟعام ااسرائيلي

 :ويカقسم إﾟى カوعين أساسيين، هما: ااعام اﾝخاص (9)

دث باﾟلغة اﾟعبرية ويمثله يخاطب ﾞافة طبقات اﾟجمهور اﾟمتح :اعام ﾝيبراﾝي ( أ)
بشﾞل أساسي اﾟقカاة اﾟثاカية في اسرائيل واﾟقカاة اﾟعاشرة، ويضم اﾟصحف 

إﾟى جاカب اﾟعشرات " هآرتس"و " معاريف"و " يديعوت أحرカوت"اﾞﾟبرى مثل 
 .من اﾟشبﾞات ااذاعية وقカوات اﾟتلفزة عبر اﾞﾟوابل

اﾟمختلفة، اﾟتي  وهذا ااعام يخاطب قطاعات اﾟمجتمع اأثカية :اعام فئوي ( ب)
 .ا تتحدث باﾟلغة اﾟعبرية
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واأحداث  واأخبارت من ااعام مصدرًا هامًا ﾟلمعلومايمثل هذا اカﾟوع  :اعام فردي (5)
في اﾟمجتمع ااسرائيلي حيث تضعف اﾟرقابة على اأخبار ويعتمد على مصادر 
خاصة جدًا تتيح ﾟه امﾞاカيات اﾟتفرد في カشر اﾟمعلومات وا يعاカي من تدخات 
ات اﾟخاصة اﾞﾟبرى  اﾟرقيب اﾟعسﾞري أو اﾟحﾞومي أحياカًا، فاستطاعت بعض اﾟش゙ر

ذاعاتカترカت اカشاء مواقع اخبارية هامة جدًا على اا خاصة وتعتبر اآن من  وا 
مصادر اﾟمعلومات واأخبار اﾟهامة في اﾟمجتمع ااسرائيلي وتتصدر هذケ اﾟمجموعة 

 .walla.star.nana:ااخبارية مواقع مثل 

وهو اعام يقدم ﾟلجمهور ااسرائيلي فقط عبر محطات اﾞﾟوابل، : ااعام اﾝخارجي (6)
 ,CNN, FOX, CCBS: اﾟشهيرة مثلويشمل اﾟعديد من اﾟمحطات اﾟتلفزيوカية 

ABC, BBCقافية اأﾟترفيهية واﾟمحطات اﾟعديد من اﾟخرى بلغات مختلفة ما ، وا
 .عدا اﾟعربية

 

 أجهزة ووسائل ااعام في اسرائيل: 

ة اﾟصهيوカية فإن ﾟدى  باإعامرغم عدم وجود وزارة خارجية خاصة  اﾞﾟيان اﾟصهيوカي واﾟح゙ر
اﾟعاﾟمية أجهزة ومؤسسات تمارس ااعام بصورة أو بأخرى تفوق ﾞثيرًا في カشاطاتها ومجهوداتها 

 .مجرد وزارة اعام وغير ذﾟك من اﾟشﾞليات

 : ومن أهم اأجهزة واﾟمؤسسات

 .ﾟخارجيةأجهزة ااعام في وزارة ا .7

ز ااعام في وزارة اﾟتربية .1  .م゙ر

 .أجهزة ااعام في وزارة اﾟدفاع .3

 .أجهزة ااعام في مﾞتب رئاسة اﾟوزراء .9

 .اカﾟشاطات ااعامية ﾟوزارة اﾟداخلية .5

 .اﾟجامعات واﾟمعاهد اﾟمتخصصة .6

 .معاهد اﾟرأي اﾟعام واﾟشئون اﾟعربية .1

 .اﾟصحافة .9
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 .مؤسسات ااذاعة واﾟتلفزيون .8

 .اﾟسيカما .71

 .رحاﾟمس .77

 .مواقع ااカترカت .71

 :أجهزة ااعام في وزارة اﾝخارجية: أواا 

يزة ااعام  تعتبر وزارة خارجية اﾟعدو بﾞاملها جهازًا اعاميًا متﾞامل اカﾟشاطات، بل هي ゙ر
اﾟصهيوカي اﾟخارجي أي اﾟموجه ﾟدول وشعوب اﾟعاﾟم اﾟخارجي، ﾞما أカها هي اﾟموجة واﾟمカسق 
ﾟمجمل ااعام اﾟصهيوカي في اﾟخارج اﾟذي تتواケ اﾟجمعيات واﾟهيئات اﾟصهيوカية في اﾟمجتمعات 

 .اﾟتي تتواجد فيها جاﾟيات أو طوائف يهودية

 : امي اﾝمﾜثفويستهدف هذا اヱﾝشاط ااع

 .إسرائيلتشجيع اﾟهجرة  .7

 .جمع اﾟتبرعات واﾟمساعدات اﾟماﾟية من اﾟيهود في اﾟخارج إﾟى اسرائيل .1

سرائيلتوثيق عربي ﾟلترابط واﾟتاحم بين اﾟدول واﾟمجتمعات اﾟيهودية في اﾟخارج  .3 ، وا 
 بحيث أصبحت اسرائيل هي اﾟممثل اﾟفعلي واカﾟاطق اﾟرسمي بلسان اﾟيهودية اﾟعاﾟمية،

ى اカﾟشاطات ااعامية اﾟمتカوعة، هي  :وأهم دوائر وزارة اﾟخارجية اﾟصهيوカية اﾟتي تت゚و

 :دائرة ااعام ( أ)

لت اﾟيها مهمة ااشراف على تخطيط وتカسيق カشاطات 7811أسست هذケ اﾟدائرة عام  م، وأ゙و
زارة اﾟخارجية ااسرائيلية ااعام ااسرائيلي بصفة عامة في دول اﾟعاﾟم اﾟخارجي وقد حددت و 

 :اطار عملها ﾞما يلي

 .ااتفاق مع اﾟصحف اﾟعاﾟمية على اصدار ماحق خاصة عن اسرائيل -

تカظيم سلسلة من اﾟمقابات حول اﾟمカاسبات اﾟمهمة مثل اﾟذﾞرى اﾟسカوية ﾟلمجازر اカﾟازية في  -
 .سع カطاق، وカشرها في أو 7861أوروبا ضد اﾟيهود وعيد ااستقال وذﾞرى حرب حزيران 
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خلفيات اأحداث، وارسال カشرات اﾟمﾞتب اﾟصحفي "اصدار カشرتين شهريتين أحداهما بعカوان  -
اﾟتابع ﾟرئاسة اﾟوزراء إﾟى مﾞاتب اﾟصحف ومحطات ااذاعة واﾟتلفزيون مباشرة اسيما في 

 .أمريﾞا اﾟاتيカية واأقطار اカﾟاطقة باﾟفرカسية

- ﾟم اﾟعاﾟمحاضرات في دول اﾟمعارض واﾟبية اقامة اカمختلفة وااتصال مع أجهزة ااعام اأج
 .ودعوة اﾟصحفيين واﾟمعلقين ااذاعيين من مختلف أカحاء اﾟعاﾟم إﾟى اسرائيل

 

 :دائرة اﾝتعاون اﾝدوﾝي ( ب)

ى هذケ اﾟدائرة تカسيق ومتابعة برامج ﾟلتعاون اﾟفカي واﾟعلمي واﾟتدريب مع قرابة  ة  91تت゚و د゚و
ﾟتカفيذ  7859أفريقية وآسيوية وشرق أوسطية وأمريﾞية اتيカية، وقد أسست هذケ اﾟدائرة عام 

برامج اﾟتدريب اﾟحيوية ﾟلشباب من بلدان اﾟعاﾟم اﾟثاﾟث ﾟتتسلل من خال هذケ اカﾟشاطات إﾟى 
جواカب حياة هذケ اﾟبلدان، وقد ﾞان من عوامل カجاح مخططات هذケ اﾟدائرة ﾟلカفاذ إﾟى  شتى

آسيا وأفريقيا هو فتح طريق اﾟماحة أمامها عبر خليج اﾟعقبة ومضائق تيران على إثر حرب 
 .اﾟسويس

 :واستهدفت هذヮ اﾝدائرة تحقيق اﾝجواヱب اﾝتاﾝية

 .ارسال اﾟخبراء ﾟلعمل في اﾟخارج وااشراف عليهم .7

 .قبول اﾟراغبين في اﾟدراسة واﾟتدريب داخل اسرائيل من أبカاء اﾟدول اカﾟامية .1

 .تカظيم اカﾟدوات واﾟمؤتمرات اﾟدوﾟية داخل اسرائيل .3

 

 :دائرة اﾝعاقات اﾝثقافية واﾝعلمية ( ت)

سرائيل مع دول اﾟعاﾟم اﾟأخرى في اﾟمجاات اﾟعلمية واﾟثقافية مهمة هذケ اﾟدائرة تطوير عاقات ا
 :في اﾟعاﾟم وتقوم باﾟمهمة اﾟتاﾟية إسرائيلواﾟفカية ﾟخلق صورة عامة زاهية 

 .عقد اتفاقيات اﾟتعاون اﾟعلمي واﾟثقافي اﾟفカي مع بلدان اﾟعاﾟم اﾟخارجي -

 .وترجمتها إﾟى اﾟلغات اأخرىカشر اﾟتراث اﾟعبري اأدبي واﾟفﾞري بتوزيع اﾞﾟتب اﾟعبرية  -

توجيه اﾟدعوات إﾟى اﾟمثقفين واﾟعلماء واﾞﾟتاب ﾟزيارة اسرائيل وتカظيم زيارة اﾟعلماء واﾞﾟتاب  -
 .ااسرائيليين ﾟدول اﾟعاﾟم اﾟخارجي
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رعاية اﾟمؤتمرات واカﾟدوات واﾟحلقات اﾟعلمية واﾟفカية واﾟثقافية في اسرائيل وتشجيع اﾟعلماء  -
على ااشتراك في مثل هذケ اﾟملتقيات واﾟمカاسبات في اﾟخارج بما يﾞسب واﾟمثقفين واﾟفカاカين 

 .اسرائيل مﾞاカة رفيعة ﾟدى اأوساط اﾟعلمية واﾟفカية واﾟثقافية في اﾟعاﾟم

 .تカظيم زيارة اﾟفرق اﾟرياضية واﾟمسرحية واﾟموسيقية ااسرائيلية ﾟبلدان اﾟعاﾟم اﾟخارجي -

 .تカظيم اﾟمعارض اﾟثقافية واﾟفカية في اﾟخارج -

اﾟتي تعカى بشئون اﾟفカون واﾟثقافة باﾟلغات ااカجليزية واﾟفرカسية ( ايل )اصدار اﾟمجلة اﾟدوﾟية  -
 . واأسباカية واأﾟماカية

 :اﾝمﾜتب اﾝصحفي في وزارة اﾝخارجية ( ث)

مهمته تزويد اﾟصحافة اﾟمحلية واﾟمراسلين اأجاカب باأカباء يوميًا وترتيب مقابات اﾟصحفيين مع 
ي  خارجية ااسرائيلية وارسال ملخص يومي ﾟمحتويات اﾟصحافة ااسرائيلية إﾟى وزارة اﾟمسئ゚و

بعثات اسرائيل اﾟدبلوماسية في اﾟخارج وتカسيق ما يرد من اﾟبعثات اﾟدبلوماسية من ملخص أقوال 
ساعة سواء ﾟلمراسلين اﾟمحليين أو ﾟوسائل ( 19)اﾟصحف اﾟخارجية وتوفير خدمة صحفية طوال 

ي اﾟمفتوح ﾟيًا カهاراً ااعام في اﾟخارج   . بواسطة خط اﾟهاتف اﾟد゚و

  :قسم رعاية اﾝضيوف اﾝرسميين ( ج)

ى هذا اﾟقسم اعداد برامج زيارات اﾟضيوف اﾟرسميين وتحقيق رغبة ﾞل مカهم واﾟعمل على  يت゚و
 .ﾞسب رضاهم

 :مرﾜز ااعام في وزارة اﾝتربية :ثاヱياا 

زية وتم カقله عام  ز يتبع رئاسة اﾟوزارة تحت اسم مﾞتب اﾟمعلومات اﾟم゙ر من  ﾞ7811ان هذا اﾟم゙ر
ز ااعام"رئاسة اﾟوزراء وأﾟحق بوزارة اﾟتربية واﾟتعليم حيث سمي   ".م゙ر

ى اعداد وتوجيه جاカب أساسي من ااعام اﾟداخلي واﾟموجه إﾟى اﾟمجتمعات اﾟيهودية في  ويت゚و
ز في اカﾟقاط اﾟتاﾟية ،ﾟعاﾟم اﾟخارجي بوجه عاماﾟخارج ومجتمعات ا  : ويمﾞن اجمال مهام اﾟم゙ر

تجカيد اﾟمتحدثين واﾟخطباء في ااجتماعات اﾟتي تعقد داخل اﾞﾟيان اﾟصهيوカي في اﾟمカاسبات  -
 .اﾟعامة مثل ذﾞرى ما يسカى بمذابح اﾟيهود على يد اカﾟازية
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 .عرض اأفام اﾟتوجيهية واﾟتربوية في اﾟقرى واﾟمراﾞز واﾟمدن واأحياء واأماﾞن اأخرى -

 .تカظيم جوات ﾟزيارة اﾟمعاﾟم اﾟمهمة داخل اسرائيل -

 .تカظيم جوات سيカمائية شهرية ﾟلقرى اﾟعربية ومضارب اﾟبدو في فلسطين -

 .اﾟحدودتشجيع اﾟطاب في مشروع استيعاب اﾟمهاجرين اﾟجدد ومساعدة قرى  -

يز على اﾟدعاية في صفوف ااسرائيليين واﾟسياح في اﾟخارج -  .اﾟت゙ر

تشﾞيل ﾟجان اعامية ﾟخدمة مカظمات مثل اﾟجمعيات اﾟماسوカية وカواد تسمى اﾟروتاري  -
وتزويدها بأﾞبر قدر ( بين اسرائيل واﾟدول اأخرى)واﾟليوカز وعدد آخر من جمعيات اﾟصداقة 

ى توزيعها وتعمي  .مها على مختلف فروعها في اﾟبلدان اأخرىمن اﾟمواد ﾟتت゚و

في  باإقامةتوجيه اﾟسياح وبث اﾟدعاية ااسرائيلية بيカهم واﾟسعي إﾟى اقカاع اﾟيهود مカهم  -
 .اسرائيل

 .اعداد مطبوعات وカشرات اعامية متカوعة واسيما حول قضايا اﾟساعة -

، وعمليات "95اﾟلواء "، و"اسرائيل تتﾞلم"اعداد أقام اعامية تتカاول موضوعات شتى مثل  -
 ケصوت على مستوى هذﾟى مهاجر، ويتم تسجيل اﾟستة، ومهاجر يتحدث إﾟفي حرب اأيام ا

 .اأفام

 :أجهزة ااعام في وزارة اﾝدفاع :ثاﾝثاا 

 :جهاز اﾝتعاون واارتباط اﾝخارجي في وزارة اﾝدفاع( أ)

ي اﾟدول اأفريقية ﾞﾟي بعد تعاظم موجة ااستقال ف( م7858)هذا اﾟجهاز في اﾟعام  أカشئ
ة اﾟماحة في  تستغل اسرائيل اﾟفرصة اﾟتي أتيحت ﾟها ﾟفتح مضيق شرم اﾟشيخ أمام ح゙ر
ميカاء ايات باتجاケ اأقطار اأفريقية واآسيوية على إثر حرب اﾟسويس فاستبقت اأحداث 

ة أن هذケ اﾟبرامج اﾟتدريبية هي ما تح تاج وخططت برامج تدريبية في شتى اﾟمجاات مد゙ر
اﾟيه اﾟدول اأفريقية واآسيوية اカﾟاشئة カظرًا افتقارها إﾟى اﾞﾟوادر، اﾟمدربة ﾟتصريف أمور 
ة واﾟقيام بأعباء ادارتها وتカفيذ مشروعات اﾟتカمية فيها، وتضم دائرة اﾟتعاون واارتباط  اﾟد゚و

 :اﾟخارجي اأقسام اﾟتاﾟية

 .قسم مساعدة اأقطار اأجカبية -
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 .أمريﾞا اﾟاتيカية قسم -

 .قسم اأقطار اأفريقية اカﾟاطقة باﾟفرカسية -

 .قسم اأبحاث واﾟمカشورات -

 : دار اヱﾝشر في وزارة اﾝدفاع (ب)

ى اصدار ﾞتب متカوعة  تهتم هذケ اﾟدائرة بااعام خاصة مカه اﾟموجه أفراد اﾟجيش وتت゚و
اﾟموضوعات اﾟجغرافية واﾟتاريخية واﾞﾟتب اﾟعسﾞرية اﾟمتعلقة بمختلف اأسلحة، ﾞما تصدر عددًا 
ﾞبيرًا من اﾟمجات اأسبوعية واﾟشهرية اﾟموجهة إﾟى مختلف اأسلحة في اﾟجيش وأهمها مجلة 

 .カدي اأسبوعيةأي اﾟثカﾞة وهي مجلة اﾟج" بمحカيه"

  :متاحف جيش اﾝعدو ( ح)

تهتم وزارة اﾟحرب اﾟصهيوカية باカشاء اﾟمتاحف اﾟعسﾞرية اﾟمتカوعة ﾞوسيلة カاجعة من وسائل 
اﾟهجرة "في تل أبيب، وهカاك متحف " بيت اﾟهاجاカا"ااعام اﾟداخلي وآخر ما أカشأته من متاحف 

أي بيت اﾟحارس في ﾞفار جلعادي " متحف بيت هاشومير"و " اﾟبحريةمتحف "و " غير اﾟمشروعة
وتهدف هذケ اﾟمتاحف إﾟى تカمية اﾟشعور اﾟقومي ﾟدى اﾟمستوطن اﾟصهيوカي وتوثيق عرى ارتباطه 

 .اﾟعاطفي باﾟجيش وباﾟقضية اﾟصهيوカية بشﾞل عام

 :أجهزة ااعام في مﾜتب رئيس اﾝوزراء :رابعاا 

 :اﾝمﾜتب اﾝصحفي اﾝحﾜومي( أ)

وهو اﾟلسان اカﾟاطق باسم اﾟحﾞومة في مواجهة اﾟصحافة اﾟمحلية واأجカبية ويهتم بتقديم اﾟخدمات 
اﾟصحفية اﾟسريعة اﾟفعاﾟة إﾟى رجال اﾟصحافة اﾟمحلية واأجカبية ويضع تحت تصرفهم اﾟتسهيات 

ية اأحداث ويカظم اﾟمؤتمرات واﾟمقابات اﾟصحفاﾟمカاسبة، فهو يساعدهم في اﾟوصول إﾟى أماﾞن 
اﾟتي يعقدها اﾟمراسلون اﾟصحفيون مع اﾟمسئوﾟين ااسرائيليين، وتعمل غرف اأカباء مدة أربع 

اﾟمﾞتب اﾟصحفي قسمًا ﾟأبحاث ومﾞتبة ﾟلمراجع واأرشيف وعددًا وعشرين ساعة يوميًا، ويضم 
ويضم أيضاا قسماا ﾝلمطبوعات يصدر اﾝمヱشورات من اﾟموظفين ﾟخدمة اﾟمراسلين اأجاカب، 

 : اﾝتاﾝية
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 :ヱشرة اخبارية يومية . أ

باﾟلغتين اﾟعبرية وااカجليزية تتضمن افتتاحية اﾟصحف اﾟعبرية وترجمة اカجليزية ﾟلخطب 
ون ااسرائيليون وتوضع تحت تصرف اﾟصحافة اأجカبية قبل  اﾟمهمة اﾟتي سيلقيها اﾟمسئ゚و

لية ما يهم ااﾟصحافة اأجカبية معرفته اﾟقاء اﾟخطب، ﾞما تتضمن اカﾟشرة من اأخبار اﾟداخ
 .بقدر ما تريد اﾟحﾞومة ااسرائيلية

 :ملخصاا أسبوعياا  . ب

باﾟلغة ااカجليزية يتضمن معلومات عامة، وأهم اﾟتصريحات واأحداث اﾟداخلية، ويرسل بهذا 
ﾟى اﾟصحفيين واﾟممثلين اأجاカب  اﾟملخص إﾟى اﾟبعثات اﾟدبلوماسية ااسرائيلية في اﾟخارج وا 

 .اﾟمقيمين في اسرائيل

 :مختار اسرائيل  . ت

وهو يصدر باﾟلغة ااカجليزية ﾞل أسبوعين متضمカًا أهم اﾟبياカات اﾟحﾞومية وعرضًا أهم 
 .اأحداث خال أسبوعين

 :حقائق اسرائيل  . ث

ى إﾟى اﾟمراسلين اأجاカب وتقوم وزارة  وهو ﾞتيب يصدر سカويًا ويرسل به باﾟدرجة اأ゚و
بلغات مختلفة في أカحاء اﾟعاﾟم ﾞافة، ﾞما يقوم "ﾟف カسخة مカه سカويًا اﾟخارجية بتوزيع مئة أ

 .اﾟمﾞتب باصدار ﾞتيبات أخرى بلغات متعددة في مختلف اﾟمカاسبات

 :قسم اﾝتعميم واヱﾝشر( 2)

ومهمته تخطيط وتカفيذ ااعام اﾟحﾞومي اﾟموجه إﾟى اﾟمجتمع ااسرائيلي وتوجيه اﾟرأي اﾟعام 
 .ااعام اﾟمتاحة اﾟمحلي من خال شتى وسائل

 :مﾜتب اارشاد اﾝمرﾜزي( 3)

وهو يشﾞل مع مﾞتب اﾟصحف ﾟلحﾞومة دائرة واحدة مرتبطة بمﾞتب رئيس اﾟحﾞومة، ويعカي 
ة هذا  ى بカشر اﾟمعلومات عن カشاط اﾟحﾞومة ومشاﾞلها وأهداف اﾟد゚و اﾟمﾞتب باﾟدرجة اأ゚و
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ومカجزاتها وعلى وجه اﾟخصوص ﾞل ما يتصل بترسيخ اﾟوحدة اﾟثقافية واﾟروحية وااجتماعية 
واﾟمدカية ﾟدى اﾟسﾞان اﾟمستوطカين اﾟصهايカة واﾟمهاجرين اﾟجدد بوجه خاص وتعميق ارتباطهم 

ﾟة ا  :صهيوカية، ويتبع هذا اﾟمﾞتب وحدتان، هماووائهم ﾟلد゚و

 : قسم اأفام . أ

اﾟممثلين ااسرائيليين في  يقوم بإعداد اﾟصور ااعاカية ﾟتوزيعها محليًا وخارجيًا عن طريق -
ية اﾟتي تشارك فيها اسرائيل  .اﾟخارج واﾟوزارات وممثلي اﾟصحافة اأجカبية واﾟمعارض اﾟد゚و

اﾟة اﾟيهودية يصدر カشرات اخبارية سيカمائية توزع - ها في اﾟخارج بواسطة وزارة اﾟخارجية واﾟ゙و
في أﾞثر من مئة طبعة باﾟلغات اﾟعبرية وااカجليزية واﾟفرカسية واأسباカية ويカتج أفامًا وثائقية 
ﾟعرضها في دور اﾟسيカما وشبﾞات اﾟتلفزيون اأجカبية واعارتها ﾟلمﾞتبات اأصلية وااشتراك 

يةبها في اﾟمعارض واﾟمهرجاカات ا  .ﾟد゚و

 :وحدة ما وراء اﾝبحار( ب)

ات بين اﾟدول واﾟهيئات اﾟيهودية غير ااسرائيلية في اﾟخارج وهي تعمل من أجل تقوية اﾟص
عن طريق تカظيم اカﾟدوات واﾟمؤتمرات واﾟدراسات واﾟرحات وارسال اﾟمحاضرين واأفام في 

ومؤسسة اﾟسياحة في جميع وتعمل هذケ اﾟوحدة بتعاون وثيق مع وزارة اﾟخارجية اﾟخارج 
مجاات اﾟبرامج ااعامية في اﾟخارج ووحدة ما وراء اﾟبحار هي اﾟتي تصدر اﾞﾟتاب اﾟسカوي 

ية) وهو اカﾟشرة اﾟحﾞومية اﾟرئيسية وتتصدر هذا اﾞﾟتاب عادة مقدمة يﾞتبها رئيس ( اﾟح゚و
ﾞاﾟة اﾟيهودية تقارير عن أعمال اﾟوزارات واカﾞﾟيست وبカك اسرائيل واﾟو وهو يتضمن . اﾟوزراء

واﾟصカدوق اﾟقومي وديوان اﾟمحاسبة وغيرها، ﾞما يتضمن بعض اﾟمعلومات عن اﾟمعاهد 
 .وااتفاقات اﾟتي تعقدها اﾟحﾞومة ااسرائيلية مع اﾟدول اأخرى

 :اヱﾝشاطات ااعامية ﾝوزارة اﾝسياحة :خامساا 

ﾟلدخل اﾟ هامةﾟمصادر اﾟأحد اﾞ سياحةﾟى اﾟي إカصهيوﾟيان اﾞﾟظر اカقومي فحسب بل ا ي
من اﾟسياح يقومون  اﾞﾟثير أن وتدرك حﾞومة اﾟعدو. ﾞبؤرة صاﾟحة ﾟبث اﾟدعاية اﾟصهيوカية

عカد رجوعهم إﾟى بادهم باﾞﾟتابة عن مشاهدتهم في اﾞﾟيان اﾟصهيوカي واﾟتحدث عカها في 
اﾟتي يカتسبون اﾟيها، ااذاعة واﾟتلفزيون أو يتحدثون عカها في اカﾟدوات واﾟجمعيات واカﾟوادي 
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ﾟذﾟك تحرص حﾞومة اﾟعدو على أن تثبت دعايتها بين هؤاء اﾟسياح بأشﾞال مختلفة، فهي 
ات اﾟماحة  ة اﾟطيران اﾟصهيوカية وش゙ر تカظيم في أماﾞن تجمع اﾟسياح باﾟتعاون مع ش゙ر
أمسيات سياحية تتضمن محاضرات عن اﾞﾟيان اﾟصهيوカي وتفسح اﾟمجال أمام اﾟسياح 

تﾞثر حﾞومة اﾟعدو من طبع اカﾟشرات اﾟسياحية اﾟتي تتضمن وااستفسارات و ﾟتوجيه اأسئلة 
 . عايات سياسية ذﾞية مبطカة

  :اﾝجامعات واﾝمعاهد اﾝمختصة :سادساا 

وجدت اسرائيل في اﾟجامعات واﾟمعاهد وسيلة من وسائل ااعام واﾟدعاية حيث سخرت 
وجية اﾟصهيوカية وأهداف اﾟتعليم ﾟدعم مفاهيمها وカظرياتها اﾟمختلفة بما يتطابق  مع اأيدي゚و

اسرائيل، ﾞما وظفت تلك اﾟجامعات واﾟمعاهد カﾟشر ااعام ااسرائيلي وتوجيه اﾟطلبة سواء 
ليين أم من اأجاカب اﾟذين يدرسون فيها، ويتمثل اﾟدور ااعامي اﾟذي تقوم به أﾞاカوا اسرائي

تلك اﾟمؤسسات اﾟتعليمية من خال عملية ااتصال على اﾟمستويين اﾟمحلي واﾟمتمثل 
بااتصال بين اﾟطلبة مع بعضهم أو ااتصال بين اﾟطلبة واأساتذة اضافة إﾟى اﾟمستوى 

وجيا في اﾟبلدان اأخرىاﾟخارجي من خال ارتباطات ﾞل ا  .ﾟمؤسسات مع دور اﾟعلم واﾟتカﾞ゚و

 :معاهد اﾝرأي اﾝعام واﾝشئون اﾝعربية :سابعاا 

مカذ اﾟبداية سعى اﾟصهايカة إﾟى دراسة طبيعة فلسطين واﾟمカاطق اﾟعربية اﾟمجاورة ﾟها 
اﾟجغرافية ااجتماعية من جميع اﾟوجوﾞﾟ ケي ترسم خططها بدقة بカاء على معطيات علمية 

عية ﾟاهتدار إﾟى أسهل اﾟطرق وأカجعها ﾟتカفيذ أهدافها اﾟمرسومة، وفي اسرائيل اﾟيوم موضو 
عدة معاهد تتابع واقع مختلف اﾟبلدان اﾟعربية وما يطرأ عليها من تطورات في شتى اﾟميادين 

 :وأهم هذヮ اﾝمعاهدواカﾟواحي، 

اﾟشئون اﾟعربية ويعمل فيه خبراء أبحاث في  :معهد اﾝشئون اﾝعربية في اﾝجامعة اﾝعبرية . أ
 .يضعون دراسات خاصة بカاء على طلب اﾟجهات اﾟرسمية في اﾟحﾞومة

يقوم بمسح اﾟصحافة اﾟصادرة في جميع اﾟبلدان اﾟعربية ﾟيستخلص مカها : معهد روبين شلوام . ب
 .اﾟحقائق واﾟوقائع واﾟمعلومات
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وهو معهد تابع ﾟرئاسة اﾟحﾞومة ومهمته تسجيل اﾟبرامج اﾟمذاعة  :معهد ااستماع ااذاعي . ت
من ااذاعات اﾟعربية ودراستها وتحليلها واستخاص ااستカتاجات مカها ووضعها ضمن 

 .ﾟلعاﾟم اﾟعربياﾟصورة اﾟسياسية 

 :معاهد استطاع اﾝرأي اﾝعام وعددها عشرة معاهد، وهي . ث

 .معهد بوري .7

 .معهد مودعين ازراحي .1

 .معهد سميث .3

 .معهد حاﾟوب .9

ة واصف .5  .معهد واصف واﾟبحوث اﾟتطبيقية وااجتماعية اﾟتابع ﾟش゙ر

 .ااتصاات اﾟتابع ﾟجامعة تل أبيبمعهد  .6

 .معهد اカﾟادي اﾟشرقي .1

 .معهد اأبحاث اﾟتابع ﾟمﾞتب رئيس اﾟوزراء .9

 .معهد اأبحاث ااجتماعية اﾟتابعة ﾟلجامعة اﾟعبرية .8

 :مؤسسات اﾝصحافة :ثـامヱاا 

اﾟصحافة بカشاط واسع وأﾞثر خطورة أカها تتوجه إﾟى مايين اカﾟاس مباشرة سواء داخل تتميز 
ة اﾟصهيوカية اأوائل مカذ اﾟبداية اﾟدور اﾟذي تلعبه  ،اسرائيل أو خارجها وقد أدرك مؤسسي اﾟح゙ر

ودية سواء اﾟصحافة في خدمة مشروعهم مما دفعهم مカذ اﾟبداية إﾟى اقカاع أصحاب اﾟصحف اﾟيه
ة اﾟصهيوカيةفي فلسطين أو أカحاء اﾟعاﾟم ﾟلتجカد من أجل اﾟعمل ﾟخدمة أ  .هداف اﾟح゙ر

فإカه من اأهمية أن カشير إﾟى ثاث مراحل هامة  عカد اﾟحديث عن تاريخ اﾟصحافة في اسرائيل
  :في هذا اﾟتاريخ

 :برية في فترة اﾝحﾜم اﾝعثماヱي وحتى ヱهاية اﾝحرب اﾝعاﾝمية اأوﾝىاﾝصحافة اﾝع: اﾝمرحلة اأوﾝى

ﾞاカت صحف هذケ اﾟمرحلة تحصر اهتمامها في اﾟجواカب اﾟديカية، فضًا عن اﾟتعبير عن  -
 .اﾟخافات اﾟتي ﾞاカت مضطربة بين أروقة ﾞبار اﾟحاخامات
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ة اﾟصهيوカية  - وجي ﾟلح゙ر شرعت اﾟصحافة اﾟعبرية في أرض فلسطين في تبカي اﾟخطاب اأيدي゚و
إﾟى ارساء دعائم مجتمع اﾟتي ﾞان يカشط أعضاؤها في أوروبا اﾟشرقية وروسيا وبدأت تدعو 

حد وهو تعزيز اﾟوجود اﾟيهودي على أرض .قوي يﾞرس اﾟوجود اﾟيهودي في أرض فلسطين
 .فلسطين

ف هجرة اﾟيهود ﾟفلسطين وتسريع وتيرة شراء اأراضي من فلسطين واقامة اﾟدعوة إﾟى تﾞثي -
 .أحياء يهودية جديدة

ﾞاカت تهدف أيضًا إﾟى تثقيف اﾟشباب اﾟيهود وتعميق ادراﾞه بتراثه اﾟيهودي، إﾟى جاカب حث  -
اﾟيهود على カبذ اﾟخافات اﾟحزبية وااتحاد حول هدف واحد وهو تعزيز اﾟوجود اﾟيهودي على 

 .سطينأرض فل

ادراﾞه بتراثه اﾟيهودي، إﾟى جاカب ﾞاカت تهدف أيضًا إﾟى تثقيف اﾟشباب اﾟيهودي وتعميق  -
حث اﾟيهود على カبذ اﾟخافات اﾟحزبية وااتحاد حول هدف واحد وهو تعزيز اﾟوجود اﾟيهودي 

 .على أرض فلسطين

يカيين واقامة اﾟدعوة إﾟى تﾞثيف هجرة اﾟيهود ﾟفلسطين وتسريع وتيرة شراء اأراضي من اﾟفلسط -
 .أحياء يهودية جديدة

 :اﾝصحافة اﾝعبرية في ظل ااヱتداب اﾝبريطاヱي وحتى قيام اﾝدوﾝة: اﾝمرحلة اﾝثاヱية

وجي،تميزت  بحث ﾞاカت تعカي  اﾟصحف اﾟعبرية في هذケ اﾟفترة باﾟطابع اﾟحزبي اايدي゚و
ات اﾟسياسية اﾟصهيوカية في أرض  وجية بين اأحزاب واﾟح゙ر يز على اﾟفروق اأيدي゚و باﾟت゙ر

 :فلسطين، ورغم هذケ ااختافات إا أن هذケ اﾟصحف أجمعت على

ة  .7 رفض اﾟمس بأهداف اﾟوجود اﾟيهود في أرض فلسطين اﾟذي ﾞان توطئة اقامة اﾟد゚و
 .اﾟيهودية اﾟمカشودة

 .اﾟهجرة اﾟيهودية إﾟى أرض فلسطين اﾟدعوة ﾟتﾞثيف .1

 .مساカدة حق اﾟيهود في اﾟبカاء واﾟسﾞن في أي بقعة من أرض فلسطين .3

من أجل تﾞريس اعتماد اﾟوجود اﾟيهودي على カفسه وﾟيس على " اﾟعامل اﾟعبري" رفع شعار  .9
 .اأغيار
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 :وعملت على تحقيق اأهداف اﾝتاﾝية

7. ﾞتأﾟ يةカقاط ااستيطاカﾟوين رأي عام داخل اﾞي وشرعيتهتカصهيوﾟمشروع اﾟيد أخاقية ا. 

 .اﾟتأﾞيد على هشاشة اﾟعاقة بين اﾟشعب اﾟفلسطيカي واأرض اﾟتي يقيم عليها .1

ت اﾟصحافة اﾟعبرية من خال اﾟصحف اﾟتي أصدرتها  .3 ة اﾟصهيوカية باﾟلغة اﾟعربية حا゚و اﾟح゙ر
طين واستساغتها اقカاع اﾟرأي اﾟعام اﾟفلسطيカي باستيعاب فﾞرة اﾟوطن اﾟقومي ﾟليهود في فلس

واﾟترويج ﾟها من خال تجカيد أقام يهودية تﾞتب باﾟعربية من بين اﾟمستشرقين اﾟذين يعرفون 
 .اأعراف اﾟعربية واﾟشرقية

 :اﾝصحافة ااسرائيلية بعد قيام اﾝدوﾝة: اﾝمرحلة اﾝثاﾝثة

ة اﾟعبرية في اﾟخامس عشر من مايو من اﾟعام  - تراجع دور اﾟصحافة  ،7899بعد اعان اﾟد゚و
 .اﾟحزبية شيئًا فشيئًا وبرز دور اﾟصحافة اﾟمستقلة

ﾟى جاカب ذﾟك تقلص  - فشلت اﾟصحافة اﾟحزبية في تلبية حاجات اﾟفرد واﾟمجتمع ااسرائيلي، وا 
 .ﾟاعتماد على مصدر واحد ﾟلمعلوماتاستعداد ااسرائيليين 

اカية، في حين ظلت اﾟصحافة تم اغاق معظم اﾟصحف اﾟحزبية اﾟصادرة عن اأحزاب اﾟعلم -
اﾟديカي في اﾟصادرة عن اأحزاب اﾟديカية، أن اﾟصحافة اﾟخاصة ﾟم تلب حاجة اﾟمجتمع 

ة اﾟعبرية  .اﾟد゚و

إن تطور اﾟصحافة في اسرائيل يلفت ااカتباケ من عدة カواح، فلقد طرأت مカذ قيام اسرائيل تبديات 
ﾞ ،صحف، وعدد صفحاتها، ومدى رواجهاﾟثيرة على عدد اﾞ ك طرأت تغيرات في طرقﾟذ

تحريرها، وتطروت بشﾞل ملموس وسائل طباعتها، واﾟتطور هذا ﾟه عاقة وثيقة باﾟمستوى اﾟتربوي 
 . وبعدد اﾟقراء، وباﾟتاﾟي باﾟعمل واﾟجهد ذاتهما

وتカشط في اسرائيل خمس صحف عبرية يومية ذات رواج ﾞبير ووضع صحافي واقتصادي 
ذي "و " غلويس:يديعوت أحرカوت، معاريف، هآرتس، واﾟصحيفتان ااقتصاديتان  :مستقرين، وهي

ير ﾞبديل ﾟلملحق ااقتصادي  1115اﾟتي بدأت باﾟصدور في اأول من ﾞاカون اﾟثاカي " ما゙ر
ضافة إﾟى اﾟصحف اﾟيومية اﾟخاصة، توجد صحف  ﾟصحيفة هآرتس، وجميعها ملﾞية خاصة، وا 

" هموديع"و " اﾟمفدال"اﾟتي يصدرها حزب " هتسوفيه"ثل يومية عدة متصلة بأحزاب سياسية، م
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وفيما يلي ، "ديغل هتوراケ"اﾟتي يصدرها حزب " يتدカئمان"و " أغودات يسرائيل"اﾟتي يصدرها حزب 
 :تعريف مقتضب ﾝلصحف اﾝيومية ااسرائيلية باﾝلغة اﾝعبرية

 خاصة اأقدم،: هآرتسﾟصحيفة اﾟذ تأسيسها عائلة  هي اカها ومﾞن"وتمل " هآرتس"تبカت " ش゙و
مカذ بداية طريقها مواقف ديمقراطية معتدﾟة في مجاات اجتماعية واقتصادية، وخطًا 

في مواضيع سياسية وأمカية، ﾞما أظهرت مواقف مستقلة وカاقدة في مواضيع شتى، " حمائمياً "
صحيفة أشخاص "ة أカها وعبرت هآرتس فس ترويجها カﾟفسها وعلى امتداد سカين طويل

وهي مカتشرة وسط اカﾟخبة ااجتماعية واﾟسياسية وااقتصادية واﾟثقافية، ويمﾞن اﾟقول " يفﾞرون
 .أن قرائها من اﾟطبقة اﾟمتوسطة، واﾟمتوسطة اﾟعليا

 وتヱرغم : يديعوت أحرﾟيات، على اカسبعيﾟذ أواسط اカو مﾟدﾟثر رواجًا في اﾞصحيفة اأﾟهي ا
ف ﾟم تﾞن مستعدة ﾟلتصريح بذﾟك حتى أواسط اﾟثماカيカيات، وهذا من أن مカافستها معاري

اﾟرواج اﾟواسع カاجم عن カجاح أصحاب اﾟصحيفة ومحرريها في دمج تشﾞيلة واسعة من 
مميزات صحافية واعاカية في تصميم مريح وخفيف، سهل اﾟتداول وصارخ في اﾟوقت カفسه، 

تخاطب طبقات واسعة من هي ﾟيست صحيفة カخبوية، حيث رسمت カﾟفسها صورة شعبية 
ثارة ااカفعال، اأمر  اﾟشعب بواسطة カمط عカاويカها اﾟبارز اﾟموجه ﾟخلق ااカطباع اﾟحاد وا 

 .اﾟذي ثبت カجاعته في استطاعات ﾞاشفة اﾟمرة تلو اأخرى

 عام  :معاريفﾟاحية حجمها في اسرائيل، وقد أسست اカ ثابتة منﾟيومية اﾟصحيفة اﾟ7899ا ،
" اﾟيعازر ﾞا゚ريباخ"حافيين اカشقت من يديعوت أحرカوت بقيادة اﾟمحرر بمبادرة مجموعة من ص

ة ﾟمحرريها وصحافييها ومستثمرين خاصين، وفي  اカت معاريف ﾟفترة طويلة بملﾞية مشت゙ر ゙و
م، تملك رجل اأعمال اﾟصحافية اﾟبريطاカي روبرت ماﾞسويل ثلث اسم 7899اﾟعاﾟم 

ة  7887اﾟصحيفة، وبعد موته بيعت اﾟصحيفة اﾟعام  اﾟتي تملﾞها " هخشارات هيشوف"ﾟش゙ر
 .عائلة カمرود، وبهذا أصبحت اﾟصحيفة اﾟثاﾟثة ذات اﾟملﾞية اﾟعائلية

  ظرカ عليا، وأصحاب وجهاتﾟمتوسطة اﾟطبقة اﾟى اﾟ توجهت اﾟصحيفة إﾟى طبقات مثقفة، وا 
قومية ديمقراطية، واカتشرت اﾟصحيفة وسط هذケ اﾟطبقة اﾟتي اカحدر معظمها من خلفية 

 .اشカﾞازية
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 :مؤسسة ااذاعة واﾝتلفزيون :تاسعاا 

 : ااذاعة( أ)

カﾞه ﾟم يدخل حيز اﾟتカفيذ إا في 9/3/7865صدر قاカون هيئة اﾟبث في اسرائيل في  ، ゚و
، وتعتبر هيئة اﾟبث جهازًا عامًا رسميًا تستمد صاحيتها وأعماﾟها من اﾟقاカون، 31/71/7869

ة وカضاﾟها وابداعها  رسمية، اﾟذي حدد ﾟها عملها ﾞخدمة بهدف ما يسمى ابراز حياة اﾟد゚و
وا بد . ومﾞاسبها، وتعزيز اﾟمواطカة بشﾞل جيد، وتقوية اارتباط مع اﾟتراث اﾟيهودي وقيمه

ة  ﾟاذاعة حسب اﾟقاカون اﾟسابق أن تقوم ببث اﾟبرامج اﾟمختلفة في سبيل اﾟتعريف بحياة اﾟد゚و
إﾟى تشجيع اﾟتعليم اﾟحﾞومي واابداع اﾟعبري، ﾞما يلزم  وبحياة اﾟيهود في باد اﾟمهجر، بااضافة

اﾟقاカون ااذاعة بضرورة بث برامج ﾟلشتات واﾟمهاجرين اﾟجدد، واﾟعمل على تقديم برامج عربية 
 ". دفع عملية اﾟسام إﾟى اأمام"جيدة من أجل 

  :اﾝمحطات اإذاعية

ساعة على اﾟموجتين اﾟقصيرة واﾟمتوسطة، ويغطي بثه  79يبث  :باﾝلغة اﾝعربية صوت اسرائيل
カشرة أخبار يوميًا،  71اسرائيل ومعظم اﾟشرق اأوسط، وبرامجه معدة ﾟلカاطقين باﾟعربية، ويبث 

وأربعة برامج اخبارية وغاﾟبية برامجه تربوية، فカيى، ديカية، رياضية، موسيقى، واﾟبرامج اﾟحية اﾟتي 
 .فيها اﾟمستمعون باﾟهاتف يشارك

 731، بمعدل أﾞثر من يبث يوميًا عبر ثماカي محطات راديو: راديو اسرائيل باﾝلغة اﾝعبرية .7
ساعة أسبوعيًا، ويبث برامج صحية، درامية، رياضية، فカية، علمية، تربوية ثقافية، ديカية، 

 .اموجات مفتوحة، ﾟبث أخبار فورية ﾟما يقع من أحداث في اسرائيل أو خارجه

محسوبة على أحزاب اﾟيمين أو اﾟيسار، واﾟقاカون يمカع مثلها من اﾟبث، : ااذاعات اﾝحزبية .1
 ケمياﾟ حدود ااقليميةﾟبحر خارج اﾟسفن في عرض اﾟك فهي تبث من على أسطح اﾟذﾟ

 .اسرائيل

توراة "تعتبر ﾟسان حال اﾟمستوطカين، يهدف بثها ﾟلمحافظة على : إذاعة اﾝقヱاة اﾝسابعة .3
، وتحظى بمئات اآاف من اﾟمهتمين اﾟذين يتابعون أغاカيها باستمرار، "اسرائيلوشعب 

اﾟموسيقى اﾟشرقية، أカاشيد ديカية، اضافة إﾟى ﾟلبرامج اﾟحية، ويعمل طاقمها ااخباري على 
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اعداد خمس カشرات يوميًا، واﾟبرامج ااخبارية، وتبث عددًا من اﾟبرامج ﾟلتعلق على اأحداث 
 .هوربهدف تثقيف اﾟجم

، وتقدم خدمة اعامية ﾟلجيش بعيدًا عن ااカغماس في 7851تأسست عام : إذاعة اﾝجيش .9
ااعام اﾟمحلي اﾟذي يغلب عليه اﾟطابع اﾟسياسي، وتカسجم مع مبدئه اﾟقاضي بعدم زجه في 

ها خمس استديوهات بث في مカاطق  اﾟسياسة اﾟحزبية، وتمتاز بسرعتها في カقل اﾟحدث، ゚و
 %.11اعة يوميًا، وتبلغ カسبة ااستماع ﾟعا س 19مختلفة، وتبث 

من اهم ااذاعات وأوسعها اカتشارًا واستماعًا، وتعتبر محطة اذاعية حﾞومية، : اﾝشبﾜة اﾝثاヱية .5
 %.31وتلغ カسبة ااستماع ﾟها 

محطة، واحدة باﾟلغة اﾟعربية، وهカاك إذاعات موسيقية، فカية،  79وعددها : اذاعات محلية .6
 .فقط% 71ة استماع وتحصل جميعها على カسب

 :اﾝتلفزيون ااسرائيلي( ب) 

م أي في وقت متأخر عن معظم اﾟباد 7869بدا تشغيل اﾟتلفزيون ااسرائيلي في ربيع عام 
اﾟعربية، ويعود هذا اﾟتأخر إﾟى اﾟمعارضة اﾟديカية اﾟشديدة ﾟلبث اﾟتلفزيوカي اضافة إﾟى تخوف 

زها أرباب اﾟصحافة اﾟمستقلة من استقطاب اﾟتلفزيون  ﾟاعاカات اﾟتجارية واﾟتأثير على م゙ر
وما تمخض عカها من カتائج تتمثل في اتساع رقعة اﾟمساحة  7861اﾟماﾟي، إا أن حرب حزيران 

اﾟتي أضافتها اسرائيل وزيادة اﾟسﾞان اﾟعرب اﾟذين أصبحوا خاضعين ﾟلسلطات ااسرائيلية دفع 
، إضافة إﾟى وصول اﾟبث اﾟتلفزيوカي اﾟعربي اﾟحﾞومة ااسرائيلية إﾟى ااسراع في اﾟبث اﾟتلفزيوカي

ة اسرائيل"إﾟى اﾟمواطカين اﾟعرب داخل  قد ارتبط تأسيس اﾟتلفزيون " د゚و ﾟى اﾟمستوطカين أカفسهم، ゚و وا 
ااسرائيلي واستخدام اﾟحرب اカﾟفسية واﾟدعاية  -ااسرائيلي مカذ اﾟلحظة اأوﾟى باﾟصراع اﾟعربي

 .اﾟسياسية

  :اﾝتلفزيوヱية اﾝقヱوات

، وذات قاعدة جماهيرية عريضة، وﾞاカت 7861بدا اﾟعمل بها مカذ : اﾝقヱاة اﾝتلفزيوヱية اأوﾝى .7
من برامجها اﾟرئيسة % 11مشاهدة عاﾟية في اسرائيل، وتبث ما カسبته تحظى بمعدات 

ة ودرامية من カتاج باﾟلغة اﾟعبرية، ﾞاأخبار وبرامج حية ورياضية وتسلية وأفام مسجل
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اسرائيلي، وتعمل ضمن وحدتين ﾟلبث، اﾟتخطيط واأخبار، وفي حين ﾞاカت تصل カسبة 
 .فقط% 75، تراجعت カسبتهم إﾟى %18مشاهدتها قبل عشرة أعوام إﾟى 

ة بث مستقلة ﾟم يصل عمرها أﾞثر من خمسة عشر سカة : اﾝقヱاة اﾝتلفزيوヱية اﾝثاヱية .1 ش゙ر
، وتبث برامجها مترجمة ﾟلغة اﾟروسية، إضافة ﾟبرامج %15فقط، تصل カسبة مشاهدتها إﾟى 

مترجمة ﾟلغتين اﾟعربية واأثيوبية، وتبث أرضيًا وفضائيًا، وتعتبر من أﾞثر اﾟقカوات شهرة في 
أوساط اﾟجمهور، تعتمد اﾟتوازن واﾟمﾞاشفة في تقاريرها وカشراتها ااخبارية، وتمول من 

カتجارية، من قبل اتحادات صﾟات اカاعية ربحيةااعا. 

ة استثمارية خاصة، تبث أرضيًا وفضائيًا، ويبلغ عمرها عدة : اﾝقヱاة اﾝتلفزيوヱية اﾝعاشرة .3 ش゙ر
سカوات فقط، امتازت باﾟملفات اﾟساخカة واﾟجور اﾟعاﾟية، وقد カجحت في استقطاب جملة من 

 .اﾟمذيعين واﾟمراسلين ذوي اﾟسمعة اﾟعاﾟية

ئية تبث عبر قمر صカاعي ﾞﾟل دول اﾟشرق اأوسط قカاة بث فضا: اﾝقヱاة اﾝتلفزيوヱية اﾝثاﾝثة .9
وشمال أفريقيا وجカوب أوروبا واﾟخليج اﾟعربي وااتحاد اﾟسوفيتي سابقًا، وفي اسرائيل يمﾞن 

ساعة أسبوعيًا  61اﾟتقاط بثها بواسطة اﾞﾟوابل، ﾞما تبث برامج مترجمة ﾟلغة اﾟعربية، وتبث 
سات اカﾞﾟيست في بث حي ومباشر، إضافة باﾟلغات اﾟعربية واﾟعبرية واﾟروسية، ويカقل جل

 .ﾟلجاカها اﾟمختلفة

ساعة أسبوعيًا، وجمهورケ من اﾟمتحدثين باﾟعربية، ويبث  11يبث : تلفزيون اﾝلغة اﾝعربية .5
カشرة أخبار يوميا، وبرカامج اخباري أسبوعي، واﾟعديد من اﾟبرامج اﾟفカية، اآداب، طب اﾟعائلة، 

ج ديカية في فترات اأعياد ﾟلمسلمين واﾟمسيحيين استضافة شخصيات، برامج زراعية، برام
 .واﾟدروز

ااذاعة : وتخضع ااذاعة واﾟتلفزيون ﾟلحﾞومة ااسرائيلية ويتم ااشراف على اﾟمؤسسة بجカاحيها
، 7865واﾟتلفزيون من خال سلطة مستقلة ﾟها شخصية اعتبارية ﾞهيئة قاカوカية اカشأت في اﾟعام 

ة هو اﾟذي يعين أعضاؤها اﾟواحد واﾟثاثين حين ﾞان اﾟبث مقتصرًا على ااذ اعة، ورئيس اﾟد゚و
ة فقط  بين اأسماء اﾟتي تقدمها اﾟحﾞومة، وتضم هيئة ااذاعة واﾟتلفزيون أربعة من موظفي اﾟد゚و
اﾟة اﾟيهودية ويعين رئيسها وカائبه من بين اأعضاء اﾟواحد واﾟثاثين على أن ا  ومカدوبا من اﾟ゙و

ة،  وتمتد مدة خدمة اﾟهيئة اﾟمشرفة على ااذاعة واﾟتلفزيون ثاث سカوات يﾞون من موظفي اﾟد゚و

 



ヲ0 

 

وهي غير قابلة ﾟلتجديد واﾟهدف من تحديد اﾟمدة هو مカح ااذاعة واﾟتلفزيون قسطًا ﾞبيرًا من حرية 
 .عرض مختلف اآراء وااتجاهات اﾟمرتبطة باカﾟظام اﾟسياسي ااسرائيلي

 :اﾝسيヱما: عاشراا 

تهتم اسرائيل بدعم اカﾟشاطات اﾟسيカمائية إذ أقامت في فلسطين اﾟمحتلة وفي اﾟقدس باﾟتحديد 
، وقد مول هذا اﾟمهرجان عدد من رجال اأعمال "اﾟمهرجان اﾟيهودي ﾟلسيカما واﾟتلفزيون"مهرجاカًا 

ة اﾟيهود وعرض في اﾟمهرجان أﾞثر من ثاثمائة فيلم عن اﾟيهود تم اカتاجها في اﾟدول اﾟغربي
صورة اسرائيل في " وقد تبع هذا اﾟمهرجان カدوة تتカاول موضوعاتها ( 7815-7819)عامي 

 " . وسائل ااعام

بعض اأفام اﾟسيカمائية اﾟتي تشﾞل وتقوم بعض قيادات اسرائيل، ومカها اﾟقيادة اﾟعسﾞرية باカتاج 
مادة دعائية عن اسرائيل وعن جيشها وتقاﾟيدケ اﾟعسﾞرية اﾟمزعومة وعن اﾟتاريخ اﾟعسﾞري اﾟعبري 
اﾟوهمي اﾟذي تحاول تلك اﾟقيادات اقカاع أفراد جيشها بوقائعه، من خال اﾟعروض اﾟسيカمائية اﾟتي 

طة فيديو تعرض في بعض اﾞﾟليات تقدمها ﾟمختلف اﾟتشﾞيات ومن خال تسجيله على أشر 
اﾟعسﾞرية أو تقدم ﾞهدايا ﾟمختلف اﾟتشﾞيات ﾟتدخل ضمن أرشيف اﾟتوجيه اﾟسياسي واﾟمعカوي 

 . فيها

 :اﾝمسرح :اﾝحادي عشر

اهتمت اسرائيل باカﾟشاطات اﾟمسرحية ﾞأداة اعامية ﾟخدمة أهدافها فأカشأت اﾟعديد من اﾟمسارح، 
 : امن أهمه

 يماﾟهاﾟمسرح ا. 

 مسرح أوهل. 

 امديﾞ مسرح. 

 مسرح اأوبرا ااسرائيلية. 

 :أما اﾟفرق اﾟفカية، فهي

سترا حيカا"فرقة عカبل ﾟلفカون اﾟشعبية وفرقة اسرائيل اﾟقلهار وموبカة و   ".أو゙ر
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  :مواقع ااヱترヱت :اﾝثاヱي عشر

هカاك تطور ﾞبير في استخدام اﾟمجتمع ااسرائيلي ﾟاカترカت، ﾞما ان اﾟوزرات اﾟحﾞومية تسهل 
وصول هذケ اﾟخدمة ﾟلجمهور، فبااضافة ﾟتطورها وتقدمها، ويشﾞل سعرها حافزًا آخر قياسًا مع 

 .معدل دخل اأسرة اﾟذي يصل أﾟفي دوار

ﾟما شجعت اﾞوزار مﾟو ت ادارس واカبﾟمؤسسات واﾟجيش واﾟت، مما أدى واカترカك واأفراد استخدام اا
أﾟف مカزل ﾟهذケ اﾟخدمة، وباﾟتأﾞيد يسحب هذا カفسه على اﾟمجال ااخباري، حيث  661امتاك 

 .هカاك اﾟمئات من اﾟصفحات ااﾞﾟتروカية خاصة

م استخدام مواقع ااカترカت ﾞوسائل اعام، وأصدرت 1111وقررت اﾟحﾞومة ااسرائيلية عام 
ء اﾟعاملين في اﾟوزارات بإدخال مواد اعامية على اﾟمواقع اﾟخاصة بوزاراتهم، تعليمات ﾟلمدرا

تحمل مضامين تساهم في شرح اﾟسياسة ااسرائيلية، مع ربطها بمواقع وزارة اﾟخارجية ورئاسة 
 .اﾟحﾞومة، على أن يتم カشرها بلغات أخرى، ومカها اﾟعربية

 :لية اﾝمواقع اﾝتاﾝيةومن اهم اﾝمواقع ااﾜﾝتروヱية ااخبارية ااسرائي

 .カان، ويلا: ديوان رئيس اﾟحﾞومة، وزارة اﾟخارجية، اﾟجيش ااسرائيلي، واﾟمواقع ااخبارية -

يديعوت أحرカوت، وزارة اﾟخارجية، وغيرها من اﾟمواقع : اﾟمواقع ااسرائيلية اﾟمعربة، أهمها -
 .اﾟتي تحدث خدماتها ااخبارية واﾟتحليلية على مدار اﾟساعة
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 :اﾝمبحث اﾝثاヱي

 أهداف وخصائص ااعام ااسرائيلي

 

 :أهداف ااعام ااسرائيلي: أواا 

اﾟتي ﾞان يسعى ااعام ااسرائيلي إﾟى تحقيقها من مرحلة إﾟى مرحلة هداف ﾟقد اختلفت اأ
ارتبطت أهداف ااعام أخرى، فقد ﾞان ﾞﾟل مرحلة استراتيجية وأهداف تカاسب تلك اﾟمرحلة، ﾞما 

ااسرائيلي باأهداف اﾟسياسية ﾞﾟل مرحلة من مراحل カشوء وتطور اﾞﾟيان ااسرائيلي مカذ اﾟمؤتمر 
 :وحتى يومカا هذا( م7981)اﾟصهيوカي اأول 

 :مرحلة ما قبل صدور وعد بلفور (1)

اカتهى  ارتبطت اهداف ااعام ااسرائيلي في هذケ اﾟمرحلة باأهداف اﾟعليا ﾟلصهيوカية واﾟتي
 (.م7981)اﾟيها برカامج بازل بسويسرا عام 

م ، 1491مرحلة ما بعد صدور وعد بلفور وحتى اعان قيام اﾝدوﾝة ااسرائيلية  (2)
 :وقد استهدف ااعام ااسرائيلي تحقيق اأهداف اﾝتاﾝية

 .جلب أﾞبر عدد ممﾞن من اﾟمهاجرين وتأمين استيطاカهم واستقرارهم -

ة اﾟمزمع اقامتهابカاء اﾟمؤسسات وتカظيم صفوف  -  .اﾟمستوطカين ﾟتشﾞيل カواة مؤسسات اﾟد゚و

اﾟتصدي ﾟمقاومة اﾟشعب اﾟعربي اﾟفلسطيカي وقتل اارادة اﾟوطカية ﾟديه تمهيدًا ﾟاستياء على  -
 .اأرض اﾟفلسطيカية

ة ودعمها -  .استﾞمال اﾟتعبئة وتカظيم صفوف اﾟيهود وتأمين ااﾟتفاف حول اﾟد゚و

ية استقبال تأمين اﾟحصول على مزيد من اﾟدع - ي اسرائيل وتهيئة اأجواء اﾟد゚و م اﾟقوي اﾟد゚و
 .اﾟدول اﾟصهيوカية

 (م 1491 –م 1491)اﾝمرحلة اﾝواقعة بين  (3)

 :وقد استهدف اﾟعام ااسرائيلي في هذケ اﾟفترة تحقيق اأهداف اﾟتاﾟية
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ة ااسرائيلية وتطويرها في شتى اﾟمجاات -  .بカاء مؤسسات اﾟد゚و

ها وااستمرار في تامين تدفق اﾟمهاجرين إ - ة اسرائيل وتأمين اﾟتفاف اﾟيهود واﾟعاﾟم ح゚و ﾟى د゚و
 .تعبئة وتカظيم طاقاتهم

ة اسرائيل واﾟفوز بتأييد ودعم اﾞبر عدد  - ي قوًا وفعًا بشرعية د゚و تأمين اعتراف اﾟمجتمع اﾟد゚و
 من دول اﾟعاﾟم واﾟتغلغل في صفوف اﾟمزيد من اﾟشعوب وا سيما شعوب اﾟعاﾟم اﾟثاﾟث ﾞﾟسب

 .تأييدها

قاء على تجزئة اﾟعاﾟم اﾟعربي وبث اﾟتفرقة واﾟشقاق بين صفوفه وشل ارادته ومحاصرته ااب -
يًا وحرماカه من اأصدقاء  رغامهوع゚زه د゚و على ااقرار بشرعية اﾟوجود ااسرائيلي  وا 

خضاعه رادتهﾟمشيئته  وا   .وا 

 :م وحتى اان1491اﾝمرحلة اﾝممتدة من  (9)

ااسرائيلي اﾟتي ظلت مستمرة، استهدف ااعام  ﾟإعامإﾟى اأهداف اﾟسابقة  باإضافة
 :ااسرائيلي في هذケ اﾟمرحلة تحقيق ما يلي

ة اسرائيل -  .اﾟعمل على تحقيق مﾞاسب اقليمية جديدة ﾟد゚و

اﾟتخلص من تطبيق قرارات مجلس اأمن اﾟدوﾟي واﾟجمعية اﾟعامة ﾟأمم اﾟمتحدة اﾟخاصة  -
م، إذ 7861في حزيران من اأراضي اﾟعربية اﾟتي احتلتها بعد عدواカها  باカسحاب اسرائيل

ز ااعام  إカما حدثت ﾟلدفاع عن أمن اسرائيل وأن  (م7861)اسرائيلي على أن حرب ا゙ر
أن ااحتفاظ بها أمر اأراضي اﾟعربية اﾟتي تمت اﾟسيطرة عليها ما هي إا أراضي محررة و 

 .سرائيليات اﾟدفاع واأمن ااتقتضيه ضرور 

 :وياحظ من ﾜل تلك اﾝمراحل أن اﾝخط اﾝعام ﾝاعام ااسرائيلي ظل ثابتاا على ما هو عليه

استمرار اﾟهجرة اﾟيهودية إﾟى فلسطين تبريرًا ﾟوجودها من カاحية واستزادة ﾟعدد سﾞاカها من  -
 .カاحية ثاカية

ة ااسرائيلية  - وااستياء ( اﾟحلم)توسيع カطاقها ااقليمي بحيث يطابق ما امﾞن حدود اﾟد゚و
 .على مديカة اﾟقدس وتﾞريسها عاصمة رسمية وديカية اسرائيل
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ايجاد مجال حيوي تستخدم فيه امﾞاカاتها وطاقاتها ااカتاجية واﾟفカية واﾟعلمية اﾟحاﾟية  -
 .واﾟمستقبلية

ة قائمة ا تقهر وا تزول -  .فرض وجودها على اﾟعرب ﾞد゚و

ة اسرائيلﾞسب تامين اﾟعاﾟم ﾟلقضية اﾟيهودية ومن ث -  .م ﾟد゚و

ياً  -  تحطيم اﾟعرب واابقاء على تجزئتهم وع゚زهم د゚و

ﾟتحقيق حلم وهﾞذا يسعى ااعام ااسرائيلي في تخطيطه وبرامجه واﾟمهمات اﾟتي يمارسها 
 .اﾟصهيوカية وهدفها اأعظم اسرائيل اﾞﾟبرى

  :اإسرائيليخصائص ااعام : ثــــــاヱياا 

يتصف ااعام ااسرائيلي بخصائص عديدة تعﾞس طبيعة اﾞﾟيان ااسرائيلي من حيث 
 :ظاهرة اﾟتعددية اأثカية، وأهم هذケ اﾟخصائص

 :اﾝتعددية ااعامية .1

يتميز ااعام ااسرائيلي بﾞثرة اﾟصحف وتカوعها، إذ تشير احصائيات اﾟستيカيات إﾟى وجود 
صحيفة يومية ومائة ( 15)صحيفة ومجلة مカها خمس وعشرون  (911)حواﾟي أربعمائة 

مجلة أخرى تصدرها اﾟحﾞومة، إا أن ( 751)مجلة أسبوعية ومائة وخمسون ( 751)وخمسون 
صحيفة أسبوعية وカصف ( 511)يات إﾟى حواﾟي ﾟصحف قد ارتفع في カهاية اﾟثماカيカعدد ا

 .أسبوعية ومجلة وカشرة

 اإعاميباﾟمجتمع "ﾟبعض إﾟى وصف اﾞﾟيان ااسرائيلي هذا اﾞﾟم اﾟهائل من اﾟصحف دفع ا -

 ﾟإعاموهو اﾟتعدد اﾟلغوي  اإسرائيليوثمة مظهرًا آخر ﾟلتعددية ااعامية في اﾞﾟيان  -
ويتضح ذﾟك من ﾞثرة اﾟلغات اﾟتي تطبع بها اﾟصحف واﾟمカشورات ااعامية  اإسرائيلي

وهو ما يعﾞس تカاقضات اﾞﾟيان ااستيطاカي اﾟصهيوカي اﾟعرقية واأثカية  إسرائيلاأخرى في 
 .واﾟثقافية

 :ااسرائيلي -ﾞذﾟك يتصف اﾟسلوك اﾟسياسي ااسرائيلي カتيجة اﾟصراع اﾟعربي -

 ية من ااستماع ومشاهدة اأخبار في وسائل ااعامﾟسب عاカب. 

 يةﾟسبة عاカيومية بﾟصحف اﾟقراءة ا. 
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 قضﾟيومي في اﾟقاش اカﾟهااカمواقف مﾟسياسية واتخاذ اﾟايا ا. 

 يستカﾞﾟية في اﾟعاﾟتصويب اﾟسبة اカ. 

وهﾞذا فﾞلما احتدم اカﾟقاش اﾟيومي في اﾟقضايا اﾟسياسية في اカﾞﾟيست ارتفعت カسبة قراءة 
 .اﾟصحف وااستماع واﾟمشاهدة ﾟأخبار في وسائل ااعام

- ﾟ سحب، فإن عددًاﾟثافة اﾞصحف وﾟاوين اカثرة عﾞ ه رغمカصحف وعلى أﾟيس قليًا من ا
ظل توقف اﾟصحف اﾟحزبية اﾟهامة قد توقف عن اﾟصدور カهائيًا أسباب غاﾟبيتها ماﾟية، و 

 .عن اﾟصدور بسبب اﾟمتاعب اﾟماﾟية واﾟسياسية مستمراً 

 

 .سيطرة اأحزاب على اﾝصحافة في اسرائيل .2

. حزاب في اﾟستيカياتإﾟى ارتباط اﾟصحافة في اسرائيل ارتباطًا وثيقًا باأ( بريشر مايﾞل)يشير 
إذ تتبカى معظم اأحزاب في اسرائيل اﾟصحافة وا توجد سوى ثاث صحف يومية تصدر 

معاريف، يديعوت أحرカوت، هآرتس، إا : باﾟلغة اﾟعربية تتمتع باستقاﾟها عن اأحزاب، وهي
وجيا  .بها أن هذケ اﾟصحف رغم استقاﾟها اﾟماﾟي وااداري عن اأحزاب فإカها ترتبط ايدي゚و

 :وسيطرة اأحزاب على اﾝصحافة تتم من خال أسلوبين

 .بカشر صحيفة カاطقة باسم اﾟحزب مباشرة ويقوم بتمويلها مادياً اﾟقيام  ( أ)

اﾟتي تعمل في هذケ اﾟصحيفة أو تلك غير اカﾟاطقة مباشرة من خال اﾟعカاصر اﾟحزبية  ( ب)
 باسمه، وعلى هذا أساس تخضع صحيفة دافار اﾟتي ﾞان يصدرها اﾟهستدروت

ﾟحزب اﾟعمل من خال اأسلوب اأول في حين تخضع صحيفة معاريف إﾟى 
اﾟحزب カفسه من خال اأسلوب اﾟثاカي أي هيمカة عカاصرケ عليها، ﾞذﾟك تخضع 

 .صحيفة يديعوت ﾟليمين ااسرائيلي من خال ااسلوب ذاته

 

 .على وسائل ااعام ومؤسساته في اسرائيل( اﾝيهود اﾝغربيون)سيطرة ااشヱﾜاز  .3

على مجمل جواカب اﾟحياة في اسرائيل ومن ضمカها ( اﾟيهود اﾟغربيون)يسيطر اأشカﾞاز 
( اカﾞﾟيست–اأحزاب )ااعام ومؤسساته، فمن خال سيطرتهم على اﾟمؤسسات اﾟسيساية 
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يسيطر ااشカﾞاز على اﾟصحافة اﾟحزبية واﾟمستقلة أيضًا إضافة إﾟى مؤسسات ااعام 
 .اﾟمسموعة واﾟمرئية

ﾟاعام ااسرائيلي، يشغلها ااشカﾞاز من خال ( اカﾟخبة)ح ان اﾟبカية اﾟفوقية وهﾞذا يتض
سيطرتهم اﾟمباشرة على رسم اﾟثقافة اﾟسياسية وأدوات رسمها وصياغة اﾟقواカين واﾟلوائح 

ين في اﾟمؤسسات ااعامية  .ﾟلمؤسسات ااعامية وممارسة اﾟرقابة اﾟمختلفة وتعيين اﾟمسئ゚و

وغير اﾟمباشرة من خال ﾞوカها ااطار اأهم ﾟمجموعة اﾟمعايير اﾟمؤسستية، وبعبارة أخرى أن 
معتقدات اカﾟخبة وسلوﾞياتها هي اطار عملية اﾟتوجيه اﾟمرجعي في بカاء ااتصال وااعام، 

اهماﾟيات اﾟضبط ااجتماعي من جاカب ااعام في اسرائيل باカﾟسبة هذケ اﾟعملية اﾟتي تعد 
 .اﾞﾟارازمية ﾟدى اﾟقايدات ااسرائيلية ﾟلشخصيات

 .ااهتمام اﾜﾝبير باأخبار ااقليمية اﾝعاﾝمية .9

تخصص معظم اﾟصحف ااسرائيلية مساحات ﾞبيرة ﾟأخبار اﾟعاﾟمية واأخبار اﾟخارجية 
وخاصة فيما يتعلق باﾟوايات اﾟمتحدة اﾟتي استقطبت أﾞبر تجمع يهودي في . بصفة عامة

 .ل أوروبا واﾟشرق اأوسطاﾟعاﾟم اضافة إﾟى دو 

ويظهر ذﾟك في اﾟصحف اカﾟاطقة بغير اﾟعبرية، حيث تهتم اﾟصحيفة باﾟمحيط اﾟذي تカتمي 
واﾟتي تخصص مساحات أﾞبر " اﾟجيروزاﾟم بوست"وهو ما يカطبق على صحيفة . اﾟيه ﾟغوياً 

 .  ﾟأخبار اﾟمتعلقة باﾟوايات اﾟمتحدة اأمريﾞية واﾟمملﾞة اﾟمتحدة

5. ﾜعسﾝرقابة اﾝريةا. 

ها اﾟصحافة ااسرائيلية، وتعتبر " اﾟحقيقة"هدف اﾟرقابة اﾟعسﾞرية هو تحديد  اﾟتي يجب أن تق゚و
ة  اﾟوحيدة في اﾟعاﾟم اﾟتي تفرض على اﾟمطبوعات ووسائل اﾟبث " اﾟديمقراطية"اسرائيل اﾟد゚و

فيها رقابة عسﾞرية مسبقة بحﾞم اﾟقاカون، بحيث إن اﾟقاカون يحظر على وسائل ااعام 
على إذن بذﾟك من سلطات اﾟجيش ممثلة طبوعات カشر وبث موادها قبل أن تحصل واﾟم

ﾞاカت هカاك أيضًا رقابة على  7898بمؤسسة اﾟرقابة اﾟعسﾞرية مع اﾟعلم أカه حتى اﾟعام 
 .اﾟعروض اﾟمسرحية، إا أカها أﾟغيت
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حد اﾟتﾞذيب واﾟسخرية، اﾟتشﾞيك في اﾟرواية اﾟفلسطيカية بشﾞل مカهجي ومبرمج يصل إﾟى  .6
وتصل درجة ااعتماد اﾟقصوى على اﾟرواية ااسرائيلية اﾟرسمية اﾟخبرية إﾟى درجات 

 .مذهلة تصل إﾟى حد اﾟتبカي رغم وجود اﾟعديد من اﾟثغرات واﾟفجوات ااعامية اﾟواضحة

 .يقوم ااعام ااسرائيلي دائمًا بتضخيم حجم اﾟخسائر اﾟيهودية .1

قوط شهداء من اﾟجاカب اﾟفلسطيカي فإカم معظم محرري اカﾟشرات عカدما يتعلق اأمر بس .9
هم  قتل أربعة "باﾟلغة اﾟعربية واﾟعبرية يتعاملون مع اﾟشهداء اﾟفلسطيカيين ﾞارقام فقط بق゚و

اﾟمبカي "، ويلجأ اﾟمحررون باﾟلغتين اﾟعبرية واﾟعربية إﾟى صيغة "فلسطيカيين مثاً 
ون "ﾟلمجهول أي باﾟعربية فلسطيカي قتل في " لسطيカي カهراكف"، فمثًا باﾟلغة اﾟعبرية يق゚و

أحداث شغب، وعカدما يوردون تفاصيل فإカهم يشيرون إﾟى اظهار اﾟضحية في مﾞان 
 .اﾟجاد

تحيز ﾟصاﾟح اﾟمستوطカين بشﾞل مطلق وفج، وياحظ في وسائل ااعام ااسرائيلية أن  .8
دا، وأخذ يحل ، أخذت تカسحب رويدا روي"تカحليوت"أو باﾟعبرية " اﾟمستوطカات"ﾞلمة 

أي تجمعات سﾞاカية، وبدًا من ﾞلمة مستوطن، أخذوا يطلقون " يشوفيم"مﾞاカها ﾞلمة 
، وفي هذا جهد اعامي اضفاء شرعية على وجود "اﾟسﾞان اﾟيهود في يهودا واﾟسامرا"

 .هؤاء اﾟمستوطカين

استعمال ﾞلمة وزير في وصفه أعضاء رفض ااعام ااسرائيلي حتى اﾟلحظة  .71
م يسم اﾟرئيس " حامل حقيبة"اﾟسلطة اﾟفلسطيカية بل يستخدم بداص مカها ﾞلمة  ゚و

ﾞن  مسؤل اﾟسلطة  .اﾟفلسطيカي مطلقًا باﾟرئيس، ゚و

فمثًا يتم ااشارة إﾟى اﾟمظاهرات على أカها  ،اعتماد ﾟغة اعامية تحريضية .77
 .أعمال شغب
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 :اﾝمراجع

 :اﾜﾝتب: أواا 

ز اﾝساح اأمضى في اﾝمعرﾜة.. ااعام ااسرائيلي: (1118)أبو عامر، عدカان  .7 ، اﾟم゙ر
 .اﾟعربي ﾟلدراسات ااカساカية، اﾟسカة اﾟثاカية، اﾟعدد اﾟتاسع

، عمان، دار اﾟجليل ﾟلカشر واﾟدراسات ااعام اﾝفلسطيヱي(: 7899)أبو شカب، حسين  .1
 .واأبحاث، اﾟطبعة اأوﾟى

ااعام ااسرائيلي (: 7888)تقى اﾟدين عدカان، عطوى، محمد عبد اﾟرحمن  اﾟتカير، .3
ىومواجهته  .، اﾟطبعة اأ゚و

مؤسسة اأيام، صادر : ، رام اهاﾝصحافة وااعام في اسرائيل(: 1115)جّمال، أمل  .9
ز اﾟفلسطيカي ﾟلدراسات ااسرائيلية" مدار"عن   .اﾟم゙ر

اﾝصحافة .. رائيلي ومحددات اﾝصراع ااعام ااس(: 1119)اﾟرفوع، عاطف عودة  .5
 .دار اﾟفارس ﾟلカشر واﾟتوزيع، اﾟطبعة اأوﾟى: ، عمانヱموذجاا 

دار اﾟشروق، : ، اﾟقاههرةاﾝعسﾜر واﾝصحافة في اسرائيل(: 1115)اカﾟعامي، صاﾟح  .6
ى  .اﾟطبعة اأ゚و

 دار اﾟفرقان ﾟلカشر،  بدون طبعة: ، اأردناﾝحرب اヱﾝفسيةカ(7896 :)وفل، أحمد  .1

دار اﾟجليل ﾟلカشر : ، عمانااعام اﾝسرائيلي(: 7891)غازي ، اﾟهور، مカير  اﾟسعدي، .9
ى  .واﾟدراسات واأبحاث اﾟفلسطيカية، اﾟطبعة اأ゚و

، مؤسسة اأرض ﾟلدراست اﾝصحافة ااسرائيلية واﾝمجتمع(: 7819)قهوجي، حبيب  .8
 (.7)دمشق، سلسلة دراسات مؤسسة اأرض رقم  –اﾟفلسطيカية 

 :عملأوراق : ثاヱياا 

،  ملف ااعام في فلسطين، رؤية في ااعام ااسرائيلي(:  1119)أبو حسカة، عدカان  (7)
 .1119، يوﾟيو ( 71)معهد カﾞعان اﾟتربوي اカﾟمائي، سلسلة حوارات 

،  ملف ااعام في فلسطين، رؤية في ااعام ااسرائيلي(: 1119)اﾟعجرمي، أشرف  (1)
 .1119، يوﾟيو ( 71) سلسلة حوارات معهد カﾞعان اﾟتربوي اカﾟمائي،

 




