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مقدمة:

 Öو�ن÷� flتل∞  غزة  قطا´  على  �الأخرية  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  تاأKري�ت   âصمل�

 k مرور� و�لع�صكري،  �ل�صيا�صي   Úبا÷انب  k بدء� �الإ�رش�Fيلي،  �ملجتمع  د�خل  و�ملجاالت 

�لتاأKري  �صكل  وقد  �الإعالمية.  باملجاالت  و�نتهاء  و�ملعي�صية،  �القت�صادية  باالأوVصا´ 

�أهمها  k للكãري من �العتبار�ت، لعل  �لتاأKري�ت، نظر� k يف جممل تلك  k مهما �الإعالمي fiور�

�أن تاأKري�ت¬ تبدو للعيان ب�صورة مبا�رشة، وبالتا› يكن للباحå �أن ير�صدها ويتابعها 

.∞ãب�صكل مك

للعدو�ن  �الإعالمي  �لتاأKري  �صملها  �لتي  �ملوD�رش�ت   ºأه� لر�صد  �لدر��صة  هذ√  وتاأتي 

�إ¤  بالنظر  منها  تعل≤  ما  �صيّما  ال  �الإ�رش�Fيلي،  �الإعالمي  �الأد�ء  جممل  على  غزة  على 

جمرياتها وت�صîي�ص �أحد�Kها، و�رشد يومياتها، و�لرتكيز على �لوXيفة ”�ل≥ومية“ �لتي 

�لع�صكرية   Úص�صت�Dملو� �لو�Vصí خل∞  �الإ�رش�Fيلي، من خالل �ال�صطفا±   Ωالإعال� �أد�ها 

�لع�صكري  �لناط≤   Úب �لتفري≤  مبكان  �ل�صعوبة  من  aيها  �أVصëى  لدرجة  و�ل�صيا�صية، 

للجي�ص وبÚ �ملر��صل �لع�صكري للتلفزيون.

 Ωالإعال� لو�صاFل  �ليومية  �ملتابعة  على  �أجز�Fها   ºمعظ يف  �لدر��صة  �عتمدت  وقد 

�الإ�رش�Fيلية، �ملرFية و�مل�صموعة و�ملكتوبة، حتى تîرê معبة ح≥ي≥ة عن �الأد�ء �الإعالمي 

.íصV�لها ب�صكل مبا�رش و

k لهذ� �ملëور �ملهº من fiاور تاأKري�ت  k و�Vصëا وياأمل �لباحå �أن ت≥دΩ �لدر��صة عرVصا

�لعدو�ن على غزة على �ملجتمع �الإ�رش�Fيلي، و�صوالk �إ¤ aهº و�إدر�∑ طبيعة �الإعالa Ωي¬، 

باأن   k علما �الإ�رش�Fيلية“!  �◊روب  ”Rمن  يف   Ωالإعال� �أد�ء  �آلية  على   ،kقليال ولو  و�الطال´، 

�الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي نظر �إ¤ �ل�رش�´ �لعربي �الإ�رش�Fيلي منذ بد�يات¬ �الأو¤ وحتى �ندال´ 

k ما كان يكتفي مبا “لي¬ علي¬ �ل�صلطة  �لعدو�ن �الأخري على غزة، من منظار �الأمن، وكãري�

باحa åل�صطيني متî�ص�ص يف �ل�صوDون �الإ�رش�Fيلية، قطا´ غزة.
*



50

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 íصيت�ص� كما  �لت�صليل،  ذلك  يف   k م�صتîدما معلومات،  من  �الأمنية  و�الأجهزة  �ل�صيا�صية 

k يف هذ√ �لدر��صة. الح≥ا

اأوًل: توUصيف العدوان ‘ الإعالم الإ�صرائيلي:

من  �صتكون  �الإعالمية  �لت¨طية  �أن  غزة  على  �لعدو�ن  �ندال´  ”�إ�رش�Fيل“ قبل   âعلم

عر±  ما  ت�صكيل  �إ¤  دaعها  ‡ا  قادمة،  مو�جهة  �أي  يف  �صتو�جهها  �لتي  �لتëديات   ºأه�

خلفية   íصيVلتو �لهيÄة  ت�صكيل  وجاء  �لعدو�ن.  من   Ωعا قبل  �ل≥ومي“   Ωالإعال� ب`”هيÄة 

�صكرتري  مع  بالتن�صي≤   ،Úو�ل�صيا�صي  Ωالإعال� لو�صاFل  غزة  على  �لع�صكرية  �◊ملة 

�◊كومة، عوaيد يëزكال Oved Yehezkel، ومع قوى �الأمن �ملîتلفة. و�عرت± رFي�ص 

k �ملو�د �الإعالمية �لتوVصيëية،  دnّت �صلفا pع
مُ
”�أ Yarden Vatikai، باأن¬  �لهيÄة ياردن aاتيكا 

يف  �ل≥ر�ر�ت  �تîاذ  عملية  مع  يتوحد  �الإعالمي  �ملوVصو´  وبات  و�لر�صاFل،  و�مل≥ابالت، 

�لعملية �لع�صكرية على �ل≥طا´... نëن ال نëّل fiّل �لناط≥Ú با�صÿ� ºارجية �أو �÷ي�ص 

.
�أو �ملوD�ص�صات �الأخرى، بل ن�صاعدهº ونن�ص≤ بينهº ليتëدKو� بx§î و�حد“1

 åيëب نف�ص¬،  �الأرVص  على  �لعدو�ن  ب≥وة  �إعالمية   k حربا ”�إ�رش�Fيل“   âصVخا وقد 

k يف قدرة ”�إ�رش�Fيل“ على �إطالة �ل≥تال دون �إعاقة �أمريكية. وهنا∑  �صكلâ مكوناV kرشوريا

�صبع خطو�ت �عتمدتها �آلة �لدعاية �الإ�رش�Fيلية يف عدو�ن غزة، ‚ملها يف �لن≥ا• �لتالية:

هي  غزة  على  �لعدو�ن  بد�ية  �أن   Ωمفهو �إر�صاء  عب  �ملناXرة;  م�صطلëات  –ديد   .1

2008/12/19، تاريخ �إعالن حركة حما�ص �نتهاء aرتة �لتهدFة �لتي ��صتمرت �صتة 

�النتهاكات  Œاهل  م≥ابل  و�حد،  طر±  من   âكان �لتهدFة  هذ√  �أن   ºو�لزع �أ�صهر; 

�الإ�رش�Fيلية للتهدFة يف كل �صهورها، وعدΩ �لتز�Ω �لدولة �لعبية بوق∞ �إطال¥ �لنار 

�أو aتí �◊دود مع غزة.

 k خ�صو�صا ”�إ�رش�Fيل“،   íل�صال �أجيال  طو�ل  ��صت≥رت  �لتي  �لنمطية“  ”�ل�صور   .2

�ص≥و•  �ليهودي“ جر�ء   Öل�صع� �لتاأكيد على ”�الإن�صانية“ �الإ�رش�Fيلية و”معاناة 

�ل�صو�ريخ على �ملدن و�لبلد�ت �الإ�رش�Fيلية �صمال قطا´ غزة، بو�صفها هي �مل�صكلة، 

 Úلفل�صطيني� �ملرVصى  ومعاناة  غزة،  ح�صار  يف  �الأكب  �ملعاناة  على  �لرتكيز  دون 

ب�صبÖ عدΩ توaر �لعالê. وXهر هذ� يف fiاولة و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �إعطاء 

معا÷ة مطولة بال�صور لبع�ص �الإ�رش�Fيليÿ� ÚاFفÚ من �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية. 
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جمرد   íلت�صب ت¨طيها  �لتي  �مل�صاحات  من  �لت≥ليل   ºّتa  ،Úلفل�صطيني� معاناة  �أما 

�أرقاΩ تبر على �أنها ”�أVرش�ر جانبية“.

لعبâ ”�إ�رش�Fيل“ على ما يعر± ب`”�صلو∑ �ÿ�صa ;“ºا�صت¨لâ �إطال¥ �ل�صو�ريخ   .3

من قبل حما�ص لتبير �صّن �لعدو�ن على غزة، وهي تعلº �أنها �صتëظى بتعاط∞ 

�ل¨رب.

حر�صâ ماكينة �لدعاية �الإ�رش�Fيلية على ”�لظهور يف كل مكان، وقول نف�ص �ل�صيء،   .4

�لعديد من �الأ�صîا�ص  و�لتاأكد من ب≥اء �ÿ�صوfl ΩتفÚ قدر �الإمكان“، وتوaري 

k ما يكونون مولودين يف �ل¨رب، ÷ميع و�صاFل  �لذين يت≥نون �الإ‚ليزية، وغالبا

�الإعالΩ، بëيå يكن ن�رش وجهة نظرها يف جميع �لدول.

 âو�لبي  ،Congress �لكو‚ر�ص  تكات∞  خالل  من   ،ºص�îلل �لفر�صة  �إعطاء   Ωعد  .5

�الأبي�ص The White House مع �ملتëدÚK با�صº ”�إ�رش�Fيل“ يف �لتعبري عن وجهة 

نظر و�حدة، �أي �لرب§ بÚ �◊ملة �الإعالمية و�ملو�ق∞ �ل�صيا�صية.

م≥تل  يف   ºص�ÿ� على   Ωللو� و�إل≥اء   ،≥Fا≤◊� �الإ�رش�Fيلية  �لدعاية  ماكينة  �إنكار   .6

�ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ، مãل حجة ”نëن ⁄ نفعل هذ�، هº جعلونا نفعل¬“.

”�مللجاأ �الأخري“، وهو رaع �صالì معاد�ة �ل�صامية عندما ال تفلÿ� íطو�ت �ل�صاب≥ة،   .7

.
2
�ل�صامية“! ”معاد�ة  ل`”�إ�رش�Fيل“ هو  �نت≥اد  �أي  �لد�aع ور�ء   íي�صب åيëب

�أVصëى �لعدو�ن مادة غنية للت�صوي¬ يف �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي، aعمل على  �أن   åوما لب

 Öلتالع� a kن  �إعالمي ماهر يدر∑ “اما �الأحد�ç من خالل طاقº �صëفي  �إعادة ت�صكيل 

بالع≥ول و�مل�صاعر، بهد± ت�صوير �لعدو�ن على �أن¬ رّد �إ�رش�Fيلي طبيعي، ومنط≥ي على 

�أعمال ”�لعن∞“ �لتي يار�صها �لفل�صطينيون.

ويكن �إجمال �ملنطل≥ات �لتي �نطل≤ منها �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي يف تو�صيفها للعدو�ن، 

على �لنëو �لتا›: 

 Ωل �الإعالFذت¬ و�صاîت� èيل“ معتدى عليها، وهذ� نهF�حما�ص هي �ملعتدية، و”�إ�رش  .1

�الإ�رش�Fيلية دون ��صتãناء.

�لفل�صطينيون هº من بد�أ �لعدو�ن، و�الإ�رش�Fيليون يد�aعون عن �أنف�صهº، وبالتا›   .2

�رتكبها  �لتي  و�ملمار�صات  �الأعمال  جميع  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل   Ωت≥د

عن   lبمُعد وهذ�  �لفل�صطيني،  ”�لعن∞“  على  aعل  رّد  �أنها  على  غزة  يف  �÷ي�ص 
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 ،Ωبالهجو  Ωلل≥يا  k �صببا  k Vصمنيا aعل“ توaر  ”رّد  كلمة  الأن  و�ملوVصوعية،  �◊≥ي≥ة 

وتف�رش �الأمر بنف�صها، وو�صاFل �الإعالΩ �لتي تتبع نهè �◊كومة بوالء �صديد، ⁄ 

تت�صاءل مãالk: ملاذ� قاΩ �÷ي�ص ب≥�ص∞ مناط≤ مدنية، وبيوت �صكنية، ودور عبادة 

وم�صت�صفيات? بل يل≥ون بامل�صوDولية على �لطر± �الآخر.

�إ¤ �أن  �لتز�Ω �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي باأ�صلوب �لتكر�ر يف ن≥ل خب معÚ، حيå يمُ�صار   .3

k �أو جهة موKوقة �أكدت �لنباأ مبنا�صبة ودون منا�صبة، حتى ت¨ر�ص �لفكرة يف  ناط≥ا

نفو�ص �ملتل≥Ú لهذ√ �لو�صيلة �الإعالمية.

�أن¬ مع بد�ية �لعدو�ن   Observer ويف 2009/1/4 ذكرت جريدة �أوبزرaر �لبيطانية 

بادرت �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �إ¤ �إن�صاء �إد�رة خا�صة للتاأKري على و�صاFل �الإعالΩ �ملîتلفة، 

 ،Dan Gillerman �ل�صاب≤ لدى �الأ· �ملتëدة د�ن جيلرمان  �ل�صفري �الإ�رش�Fيلي  ر�أ�صها 

 kةaصاVر�ء، �إRي�ص �لوFر Öا´، ومكتaارجية و�لدÿ� رتي�Rلون عن وã‡ ¬وعاون¬ يف مهمت

�إ¤ �الأجهزة �الأمنية �لتابعة للجي�ص و�ل�رشطة.

�ل�ص¨§،  وجمموعات   ،Úلدبلوما�صي� من  aي�ص  بادر  حتى  �لعدو�ن  بد�أ  �إن  وما 

 Ωل �الإعالFيل“ باإغر�¥ و�صاF�يدة ل`”�إ�رشDتل∞ �لعنا�رش �ملوflو�ملدونات �الإلكرتونية، و

k، وكان هد± �÷ميع هو  ”�لر�صاFل“ �لتي ّ“â بلورتها بدقة م�صب≥ا �ملîتلفة ب�صيل من 

.
3
تبير �ملوق∞ �الإ�رش�Fيلي و�لدaا´ عن¬

Kاfيًا: الرقابة الع�صكرjة عل≈ و�صائل الإعالم:

 Ωو�الإعال �ل�صلطة   Úب �لعالقة  Vصب§  �صيا¥  يف  مهمة  حل≥ة  �لع�صكرية  �لرقابة  تعتب 

�لتطور   ºورغ �الأمنية،  �ملوVصوعات  يف  �ملëددة  �ملو�ق∞  �إمالء  ومهمتها  ”�إ�رش�Fيل“،  يف 

و�ل�صوDون  �ليومية  �لن≥ا�صات  جمال  يف  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  �صهدت¬  �لذي  �لكبري 

k نف�ص¬ ب≥وة عليها،  k يف �نطالقتها، aارVصا �ل�صيا�صية، �إال �أن �÷انÖ �الأمني ما R�ل متëكما

بد�عي �مل�صلëة �الأمنية.

لل�صëاaة  يكن  ال   k �أ�رش�ر� �لعدو�ن  خالل  �عتبت  �لتي  �ملوVصوعات  بع�ص  وهنا∑ 

�÷نود  خط∞  ومنها:  �ÿارجية،   Ωالإعال� و�صاFل  روجتها  لو  حتى  معها،  �لتعاطي 

وم≥تلهº، و�ÿ�صاFر �لب�رشية، و�أماكن �ص≥و• �صو�ريخ �مل≥اومة. 



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 53

توجهات الإعالم الإ�صرائيلي 

a�صí �ملجال 
مُ
�أ  åيëلع�صكري، ب� Öيادة يف ت�صديد �لرقابة، ّ” تو�صيع �صلطة �لرقيRو

�أمام¬ للتدخل يف حاالت عديدة ملنع �إذ�عة ون�رش ت≥ارير �صëفية عن ق�صايا عدة، بëجة 

�أنها “�ص �الأمن �لع�صكري، وهو ما كان جمال ن≥د من �الإعالΩ، حتى �أن �لرقيÖ و�ص∞ يف 

بع�ص �الأحيان باأن¬ يتعامل مع �الإعالΩ كعدو يف �÷بهة �لع�صكرية.

وقرر �÷ي�ص ت≥لي�ص �لت¨طية �الإعالمية ◊رب¬ �الأخرية على غزة، بعد �صما´ �نت≥اد�ت 

من قبل �صا�صة �إ�رش�FيليÚ وجهوها �إلي¬، الأن �صور �÷نود �ملëتلÚ لي�صâ مرغوبة ملن 

�إ¤ تو�جد مكã∞ للجنود  ”ور�ء �لبëار“، وبالتا› ّ” ت¨يري �ل�صيا�صة بëيå تتëول   ºه

م≥ابل ت¨طية �إعالمية fiدودة لالإيëاء باأن �◊ديå يدور عن عملية fiدودة، ولي�ص عن 

.
4
عدو�ن و��صع

aرتة  خالل  عديدة  منا�صبات  يف   âطولب  Ωالإعال� و�صاFل  �إن  بل   ،Öص�ëa ذلك  لي�ص 

مو�د  �أنها  بëجة   ،ç�و�الأحد �الأخبار  بع�ص   åّب  Ωبعد  ،k يوما  22 ��صتمرت  �لتي  �لعدو�ن 

”قياد�ت �لعدو“، الأن هدaها بÿ� åّو± و�لياأ�ص و�ص§  دعاFية معادية، ومنها خطابات 

 Ωدîي ال  �لفد�Fية  �لعمليات  ملنفذي  �لفيديو  �أ�رشطة   åّب �أن  كما  �الإ�رش�Fيلي.  �÷مهور 

 Ωعلى �الإعال Öلتاأويالت �مل≥�صودة ”للعدو“، وبالتا› ال يج� Ωدîي≥ة �الإعالمية، بل ي≤◊�

�الإ�رش�Fيلي �أن يتعاون يف هذ� �ملجال. a�صالk عن �أن �÷مهور �الإ�رش�Fيلي غري معني باأن 

�أن R�ر√  �إ¤ �صالون بيت¬ عب �صا�صة �لتلفاR، بعد  ”�ملîرب �النتëاري“ يف �مل�صاء  ي�صل 

k يف �صو�ر´ �صديروت من خالل �إطالق¬ لل�صو�ريخ!. Xهر�

k من  وكجزء �أ�صا�صي من �لعملية �لرقابية، ��صتîدمâ و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية عدد�

�لعدو�ن، و⁄ ي≥ت�رش   ç�ية للداللة و�لتعبري عن كل ما يتعل≤ باأحدFات �النت≥اëمل�صطل�

كÌتها  �أن  �ملالحظ  بل   ،§≤a و�حدة  مرة  لت�صتعمل  معينة  م�صطلëات  على  �ختيارها 

�أن  �إ¤  �الإ�صارة  وŒدر  flتلفة.  حاالت  يف  متكررة  ��صتعماالت  وذ�ت  Kابتة،   âëأ�صب�

�أ�صلوب �النت≥اFية يف �إير�د �مل�صطلëات ال يرتكز على قاعدة �صëفية �إعالمية ëa�صÖ، بل 

.
5
هي �صيا�صية وع≥اFدية يف معظº �الأحو�ل

من   k عدد� عليها   âأمل� �لتي  �الأمنية  �ملوD�ص�صة  مع  �لت�صاو¥   Ωالإعال� و�صاFل   âوحاول

خالل  �ليومي،  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� قامو�ص  من   k جزء� بعد  aيما   âëأ�صب� �مل�صطلëات، 

ت¨طية �أياΩ �لعدو�ن، ومنها:
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.Úو�مل≥اوم  ÚيF�لفد� من   kبدال و�الإرهابيون،  �ملîربون   •
�لكبري.  �لعبارتÚ مدلولها  �لفل�صطيني، ولكل من   Öل�صع� �لفل�صطينيون، بدالk من   •

للمدن.  Ωاëو�القت �لتوغل  عمليات  من   kبدال �لوقاFية،  �لعمليات   •
بال�صكان.  ºي�صفه �مل�صتوطنون   •

و�الأحياء. بالبلد�ت  عنها  يعب  �مل�صتوطنات   •
”�إ�رش�Fيل“. �إ¤  �لدخول  منع  من   kبدال �إغال¥،   •

�لزر�عية.  �الأر�Vصي  Œري∞  من   kبدال �أمني،  طابع  ذ�ت  هند�صية  �أعمال   •
�نت≥اΩ وع≥اب. عمليات  من   kبدال �أمنية،  خطو�ت   •

و�غتيال. ت�صفية  من   kبدال موVصعية،  �إحبا•  عمليات   •

وهكذ� �صاÆ �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي م�صطلëات كãرية، حتى ال يت�صاءل �أحد من �مل�صوDول 

 ،“Úaلطر� و”م�صوDولية  �الإرهاب“،  و”حل≥ة  �الأو�ص§“،  �ل�رش¥  يف  �لعن∞  ”د�Fرة  عن: 

و”�ل�صد�مات بÚ �÷انبÚ“، و”�ملو�جهات بÚ �مل�صلÚë“، وغريها ‡ا ت�رشب بع�صها 

�لتي  �الأهد�±  �ص  tëفnت ودون  ماهيتها،  يف  �لتدقي≤  دون  و�ل¨ربي،  �لعربي   Ωالإعال� �إ¤ 

تتîفى –â رد�ء �لل¨ة.

�الأ�صلëة   Ω�دîصت�� �لع�صكرية  �لرقابة  خاVصتها  �لتي   ºالأه� �ملعركة  �عتبت  وقد 

 âنف وقد  حرب.   ºF�ر÷ �رتكابها  على  ”�إ�رش�Fيل“  fiاكمة  من  و�ملîاو±  �ملëرمة، 

يف  جدي  –≥ي≤   íبفت  âدع� �أنها  غري  �الأ�صلëة،  لهذ√  ��صتîد�مها  �لبد�ية  ”�إ�رش�Fيل“ يف 
خطو�ت  ب�صل�صلة  ذلك   âو�أع≥ب لها.  ��صتîد�مها  دولية  منظمات  �أكدت  عندما  �ملوVصو´ 

 Öل تهريãية ونف�صية و�إعالمية ل�رش± �الأنظار عنها، و�لرتكيز على ق�صايا �أخرى مFدعا

.ìحما�ص لل�صال

و�صور   Öورت �أ�صماء  ن�رش  ملنع  باأو�مر  �لع�صكرية  �لرقابة  جاءت  لذلك،   kو��صتكماال

�÷نود و�ل�صبا• �الإ�رش�FيليÚ يف �ل�صë∞، وح�صول �مل�صوDولÚ �لذين يعتزمون �ل�صفر 

�إ¤ �أوروبا، ب�صفة �صî�صية �أو يف �إطار �لعمل، على �إر�صاد�ت من �لنيابة �لعامة �لع�صكرية، 

�أو منع بع�صهº من م¨ادرة ”�إ�رش�Fيل“ ب�صبÖ �لتîو± من �صدور �أو�مر �عت≥ال دولية 

.ºصّدهV
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Kالثًا: ت�صوjر الإعالم الإ�صرائيلي للفل�صطينيÚ خالل 

العدوان:

:Úالفل�شطيني التëري†س عل≈   .1
تعود �صيا�صة �لتëري�ص �ملتبعة يف و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية، �إ¤ ع≥ود م�صâ، ويف 

 ،Úصّد �لفل�صطينيV ات عن�رشيةëيليون ت�رشيF�إ�رش� �لوقâ �لذي يطل≤ aي¬ م�صوDولون 

aاإن و�صاFل �الإعالΩ تن≥لها كما هي دون �أي موق∞ ديوقر�طي �إن�صاÊ، ولعل �أبرRها ما 

قال¬ رFي�ص �لوRر�ء �الأ�صب≤ مناحيº بيجن Menachem Begin �إبان �ل¨زو �الإ�رش�Fيلي 

للبنان: �لفل�صطينيون جمرد حيو�نات ت�صري على قدمÚ، وما قال¬ رFي�ص �أركان¬ رaاFيل 

”�لفل�صطينيون عبارة عن �رش��صري flدرة يف   :Rafael “Rafi” Eitan �إيتان  ”ر�يف“ 
قنينة!“.

وبدالk من �أن تلعÖ و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �لدور �لناقد، �كتفâ بن≥ل �◊ديå �أو 

�ملكتوبة  �ل�صëاaة  �إ¤  �لتëري�ص  �متد  �أكÌ، كما  �ملتفرa ê≥§ ال  �لت�رشيí، ولعبâ دور 

لكتاب  و�إ‰ا   ،Úلل�صيا�صي  §≤a  âلي�ص �لتëري�صية،  و�لت�رشيëات  بامل≥االت،  �ملليÄة 

�صëفيÚ وfiررين.

�قتل  �أرجو∑  �÷ندي...  ”عزيزي  بعنو�ن   k ت≥رير� �الإ�رش�Fيلية   ∞ëل�ص� ن�رشت  وقد 

k من �لعرب“، وجاءت �لدعوة على ل�صان �أطفال �إ�رش�FيليÚ بعãو� بر�صاFل �إ¤ �÷نود  مزيد�

و�لعا�رش،  �ل�صابع   Úل�صف�  Úب تالميذ  من  �÷نود  تل≥اها  وقد  غزة،  قطا´  يف   Úمل≥اتل�

.
6
!Úوقتل �أكب عدد من �لفل�صطيني ،Úبال≥و�ن ç�الكرت� Ωعلى عد ºصه�–

م�صطلëات  و�الآخر   Ú◊�  Úب �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  يف  Xهرت  �مل≥ابل،  يف 

�ليهود �الإ�رش�FيليÚ على م�صت≥بلهº من خالل ت�صبي¬ عمليات �مل≥اومة  �إ¤ خو±  ت�صري 

و�ل≥�صد  �لتëديد،  وج¬  على  �لناRية  �أملانيا  يف  لليهود  �إبادة  من  ح�صل  مبا  �لفل�صطينية، 

من ور�ء ذلك �لرب§ بÚ ”�الإرهاب �لفل�صطيني“، و�الإرهاب �لناRي �لذي نبذت¬ كل دول 

�لعا⁄، وتنبي¬ �لعا⁄ ملا يتعرVص ل¬ �ليهود �الإ�رش�Fيليون.

للتëري�ص  �الإ�رش�Fيلي،   Ωلهجو� �مل≥اومة على  �الإ�رش�Fيلي ردود   Ωالإعال�  ∞Xوقد و

لعملية  �صفëات  ع�رش  عن  يزيد  ما   ºت�ص خا�صة  ت¨طية  باعتماد√   Úلفل�صطيني� على 

و�حدة! مع �صور للدماء و�ل≥تلى و�مل�صابÚ، وتكر�ر �صور �الأطفال �الإ�رش�FيليÚ يبكون 
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مع عناوين مãل: ”دولة –â �الإرهاب“، و”هجوΩ يتبع¬ �آخر“، و”حرب من �الإرهاب“، 

مع ن�رش قاFمة بجميع �◊و�دç �لتي وقعâ وتو�ريîها و�أماكنها منذ �ندال´ �لعدو�ن.

�÷هود  من  �ملزيد  بذل  على  للëكومة   k –ري�صيا  k دور�  Ωالإعال� و�صاFل   âمار�ص كما 

�أنها  k حركة حما�ص، على  ملو��صلة �لعدو�ن على غزة، حيå ّ” �لنظر للم≥اومة، و–ديد�

”aريو�ص قاتل“ يëتاê �إ¤ عالê مكã∞ وعني∞، وVرشورة �لتوج¬ ◊ّل جذري مهما كان 
k، كالعملية �÷ر�حية �لتي مهما بل¨â خطورتها aال بد منها. k ودمويا مكلفا

وجاء يف �إحدى �ل�صë∞ �الإ�رش�Fيلية: �إن Vصع∞ حكومة �إيهود �أوملرت Œا√ حما�ص 

 ،ÚيليF�ن �الإ�رشëيل“، بل �إن �الأمر متعل≤ بنا نF�من �ل�صماء على ”�إ�رش k لي�ص ق�صاءk وقدر�

 Úكومfi مل�صت≥بل، �أو �لب≥اء� ºور�ص ºقدر�تنا يف �◊ك Úلذين ن≥رر ما �إذ� كنا نريد –�ص�

بنهè ”�إطفاء �◊ر�a “≥F≥§ دون ��صتÄ�صال من ي�صعلها، وبدون منع حر�F≤ يف �مل�صت≥بل 

و�إذ�  �لعمل،  �أ‰ا•  يف  ت¨يري   ç�إحد� �ل�رشوري  من  �لدولة،  كل  على  تاأتي  �أن  �صاأنها  من 

�الأKناء  �الأليº، ولكن يف هذ√  �لفريو�ص  �الأمر على  ⁄ نفعل ذلك، aرمبا �صنت¨لÖ يف نهاية 

بعد،  aيما   k عالجا ل¬  ‚د  لن  نëو  على   ºص�÷� يف  �النت�صار   åبيÿ�  Ωلور� �صيو��صل 

.
7
و�صيفوت �الأو�ن!

:ÖيPالأكا è2. تروي

 âيلية“، هذ√ م≥ولة ر�جF�الإ�رش� Ωل �الإعالFا�صتمع لو�صاa ،ة �◊≥ي≥ةaإذ� �أردت معر�”
يف �ل�صار´ �لفل�صطيني طو�ل �صنو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي ل≥طا´ غزة، وهذ� ي�صري �إ¤ �أي 

مدى و�صل تاأKري �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي يف نفو�ص م�صتمعي¬ وم�صاهدي¬ وقر�F¬، و⁄ يكن 

ليتë≥≤ ذلك �إال ◊ر�ص �ل≥اFمÚ على �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي، و�صعيهº �لدوDوب للو�صول �إ¤ 

�÷مهور �لفل�صطيني، وتر�صيخ هذ√ �ل≥ناعة لدي¬.

يف  �ل�صاد¥  �مل�صدر  ب�صورة  �لظهور  على  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� حر�ص  من   ºوبالرغ

و�لتëري∞ يف عمل¬  و�لت�صليل  �لكذب  يعتمد   Ωإعال� �أن¬  �إال  و�لتعلي≤ عليها،  �الأخبار،   åّب

 Ωل هذ� �الأمر على �الإن�صان �لو�عي ل�صيا�صات و�أهد�± هذ� �الإعالãفى مîالإعالمي. وال ي�

�ملوج¬.

وبالتا› aاأن يتºّ ت�صوي¬ �◊≥ي≥ة، و�ختال¥ كذبة لت�صبí ح≥ي≥ة يف �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي، 

k عن نطا¥ �ملمار�صات �الإ�رش�Fيلية، بل يدخل يف �صلبها، وهذ�  k �أو خارجا k غريبا لي�ص �أمر�
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على  باالaرت�ء  �إال  ‡ار�صات¬  خالل¬  من   Æي�صو ملجاأ  يجد   ⁄ �ل≥اتل  �أن  يوDكد  �أ�صلوب 

�ل�صëية، عب �تهامها باأنها �صبÖ �÷رية �لتي ��صتë≥تها.

 âكان  åحي �الإ�رش�Fيلي;   Ωالإعال�  Öأكاذي� ك�ص∞  يف  غزة  على  �لعدو�ن  �صاعد  وقد 

�÷ماهري �لفل�صطينية �ملعرVصة الآلة �◊رب �الإ�رش�Fيلية، تلم�ص وب�صهولة �لبون �ل�صا�صع 

تاأب¬  �لو�قع، وما يطرح¬ ذلك �الإعالΩ، وبالتا› ⁄ تعد  �أرVص  بÚ ح≥ي≥ة ما يجري على 

ملا ي≥ول¬، وين≥ل¬ عن �أمور و�أحد�ç ومو�ق∞ لي�ص لها �أ�صا�ص من �ل�صëة، وبذلك تهاوى 

�رشì �مل�صد�قية �ملزعومة �لتي عمل �صنÚ طويلة يف �صبيل بناFها وتر�صيîها.

وVصمن حمالت �لكذب �لتي �عتادت �الآلة �الإعالمية �الإ�رش�Fيلية على ترديدها خالل 

�لعدو�ن على غزة، �إعد�د ردودهº ب�صكل م�صب≤ على �لنëو �لتا›:

 Öأكاذي� ”�إ�رش�Fيل“ م≥ابلها   âروج ،k 23 م�صجد�  Ωمل�صاح∞ وهد� “زي≤ وحر¥  �أ. 

لتîزين  م≥ر�ت  و�مل�صاجد  حما�ص،  �صو�ريخ  دمرت¬  يهودي  معبد  ت≥ول:  معلبة 

وتويرت   Facebook بو∑  aي�ص  مãل  مو�قع  على  aيديو  ووVصعو�  �ملتفجر�ت، 

.!k Tweeter ي�صور متفجر�ت د�خل ما ي�صب¬ م�صجد�

 k �صور� �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  ن�رشت   ،ºوترويعه �الأطفال  قتلها  على  للرّد  ب. 

�أخرى مفبكة   k �مل�صتوطنات، و�صور� الأطفال يهود يبكون وي�رشخون يف بع�ص 

k وتهاجº جنودنا!. الأطفال يلهون بجو�ر م≥اتلÚ، قالو� �إن حما�ص تتîذهº دروعا

�إن  ”�إ�رش�Fيل“   âقال �الأونرو�،  لوكالة   k تابعا  k م≥ر�  35 قر�بة  Vرشب  على  للرّد   .ê

�ل�صو�ريخ،  حما�ص  م�صلëو  من¬  �أطل≤  �الآخر  و�لبع�ص  خطاأ،   ∞ pقمُ�ص بع�صها 

�ل�صو�ريخ  الأن  بالفعل;  ق�صفها  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أن  ليوDكد  �أوملرت   êوخر

من  �لنار  يطل≥ون   Úل�صطينيa  Úمل≥اوم  k ”�إ�رش�Fيل“ aيلما  âãب كما  منها،  تنطل≤ 

 ºة يف �لفيلKمن �أن �◊اد ºمبدر�صة �لفاخورة، بالرغ ºعلتهa مدر�صة ب¨زة لتبير

�ملذكور تعود �إ¤ �صنة 2007.

دولية  دعاوى  موجة  مو�جهة  و�حتماالت   ،Úملدني� مناRل  ق�ص∞  على   k رّد� د. 

�÷ي�ص  قال  غزة،  قطا´  يف  حرب   ºF�جر بارتكاب   ÚيليF�الإ�رش�  ÚولDمل�صو�  ºتته

�الإ�رش�Fيلي �إن¬ يعد ”مل∞ ŒرË“ لكل بيâ ّ” ق�صف¬! و�الدعاء �أن¬ ّ” �إطال¥ �لنار 

�لفل�صطينية  �لف�صاFل  ��صتîدمتها  �لبيوت  �أن  الإXهار  aي¬  �أ�صلëة  وتîزين  من¬، 

الأغر�Vص ع�صكرية.
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 Öالأكاذي� لت�صوي≤  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  �نتهجتها  �لتي   Öالأ�صالي� ومن 

وترويجها: 

��صتîد�Ω �صي¨ة �ملبني للمجهول، كما يف كلمة ”قمُتل“ الإب≥اء �لفاعل جمهوالk، وت≥ليل  �أ. 

 âح�صل ç�ص كاأحدVتعر ،Úصّد �لفل�صطينيV لعدو�ن� ç�اأحدa ،ولية �÷ي�صDم�صو

بب�صاطة، وهي معادلة تركز على �لنتيجة، ولي�ص على �ل�صî�ص �ملت�رشر.

�ملتناق�صة ◊ادç و�حد، رغبة منها يف  �ملîتلفة، ورمبا  �لرو�يات  �عتماد عدد من  ب. 

هي  �لرو�يات  هذ√  من  �أي  حول   Ωال�صتفها� عالمات  ع�رش�ت   Úب �ملتل≥ي  وVصع 

.kة �أ�صالëيها �صيء من �ل�صa إن كان� ،íالأ�ص�

وب�صورة �إجمالية، aاإن ت¨طية و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية ملا جرى يف قطا´ غزة 

�إ¤   Ωالإعال� من  و�صل  ملا   k “اما وم¨ايرة   ،ºFل≥ا� للوVصع   k جد� جزFية  �صورة  هي 

�أماكن �أخرى يف �لعا⁄. وعلى �لرغº من �أن و�جÖ و�صاFل �الإعالΩ يفرVص عليها �أن 

k عرVص  تعك�ص جميع جو�نÖ �ل�صورة، �إال �أن �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي ⁄ يëاول مطل≥ا

.
8
�ل�صورة �ملركبة على �ختال± �أبعادها وجو�نبها

�الحتالل،   â– �لو�قع   Öو�ل�صع �ملëتل   Úب  ،Åاطÿ� �لتو�Rن  �أكذوبة  �ختال¥   .ê

�إطار جدلية �ل�رش�´، وم≥ارعة  �إال يف  �ل≥اتل و�مل≥تول، بV Úصّدين ال يلت≥يان   Úب

:Öلة على هذ√ �الأكاذيãبع�صهما �الآخر، ومن �ملمكن �ال�صتدالل ببع�ص �الأم

قطا´  �إ¤  �لب�صاFع  �صاحنات  بدخول  �لع�صكرية  �ل�صلطات   ìب�صما  íلت�رشي�  •
كان  �لو�قع  �أن  �إال  تتبعها،  �لتي  �الإن�صانية  �لت�صهيالت  �صيا�صة  غزة، كجزء من 

k ما كذب هذ√ �الأنباء. كãري�

مهمتها  ي�صت¨لون   Úëم�صل ت≥ل  �لفل�صطينية  �الإ�صعا±  �صيار�ت  �أن  �إ�صاعة   •
�الإن�صانية للو�صول �إ¤ �أهد�aهº ب≥تل �÷نود �الإ�رش�FيليÚ، �لذين قلما يردون 

.
9
على م�صادر �لنري�ن �الآتية منها ب�صبÖ خ�صيتهº من �إ�صابتها!

دaاعية  ”ترو�ص   ºأنه� على   Úلفل�صطيني�  ñو�ل�صيو و�لن�صاء  �الأطفال  ت�صوير   •
ل�صاحة  �الأطفال  Œند   Ω�لدو� على   âكان و�أنها  �مل≥اومة،  قوى  باأيدي  حية“ 

�ملعركة.

 Avital ليبوaيت�ص  �أaيتال  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   ºبا�ص �لر�صمية  �لناط≥ة  �أكدت  وقد 

Leibovich يف بد�ية �لعدو�ن: ”�إن كل و�صاFل �الإعالΩ مبا aيها �÷ديدة، وعا⁄ �لتدوين، 
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ت�صكل معار∑ جديدة يف �إطار �ل�رش�´ حول ك�صÖ �لر�أي �لعاΩ �لعاملي، و�إن خوVص هذ√ 

�ملعركة من �الأهمية مبكان“.

3. الدaا´ عø الZتيالت:

ووVصعها  �مل≥اومة،  قياد�ت  �غتيال  ل�صيا�صة   íل�رشي� تبنيها   Öأبي� تل   âأعلن� �أن  بعد 

�الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل   âرشع� �الغتيال،  قاFمة  على  حما�ص  حركة  قادة  من  لعدد 

مهمة �لت�صوي≠ �الإعالمي لهذ√ �ل�صيا�صة عب عدة مر�حل:

�نت≥اء م�صطلëات ذ�ت وقع �أخ∞ من كلمة �الغتيال، كال≥تل �مل�صتهد±، و�لدaا´  �أ. 

ذلك  ولعل   .íناج و�إحبا•  flتارة،  وVرشبات  �ملوVصعية،  و�لت�صفية  �الإيجابي، 

 Ωكومة وعدد من �الإذ�عات �ل¨ربية �لتي �أو�صتها بعد◊� Úكان مد�ر جدل كبري ب

��صتîد�Ω كلمة ”ي¨تال“ لو�ص∞ قتل �الإ�رش�FيليÚ للفل�صطينيÚ، و��صتîد�Ω عبارة 

حجة   â– �الغتياالت  �صيا�صة  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� برر  وطاملا  �مل�صتهد±،  �ل≥تل 

�أن رّد �لفعل يندرV êصمن �ل�صيا�صة �ل≥اVصية باإحبا• ومالح≥ة flططي �لعمليات 

.
”�الإرهابية“10

�إي�صال ر�صالة للر�أي �لعاΩ �لعاملي مفادها �أن �لدخول �إ¤ مدن قطا´ غزة و�غتيال  ب. 

بالن�صبة  �صعوبة   Ìالأك� لكن  �لفل�صطيني،   Öلل�صع  Öمل�صاع� يوجد   ،Úملطلوب�

يîططون   k �أنا�صا �ملدن  هذ√  يف  �أن  يعلمون   ºوه �أطفالنا  �إ¤  ”�لنظر   ÚيليF�لالإ�رش

الإطال¥ �صو�ريخ، وال نذهÖ هنا∑ ملëاولة منعهº قبل �أن ي≥تلوهº“، مبعنى �آخر 

تبير �صيا�صة �الغتياالت و�القتëامات للمدن و�ل≥رى و�إحد�ç �ملجاRر aيها.

�رشعنة �صيا�صة �الغتياالت، وعمليات �ل≥تل و�لت�صفية، وa≤ قاعدة ”من يرد قتلك   .ê

م�صوDولون  �الغتيال  عمليات  يف  قتلو�  �لذين   Úلفل�صطيني�  Úل≥يادي� الأن  �قتل¬“، 

 Ìأك� �أخرى، لذ� لي�ص هنا∑  عن م≥تل ع�رش�ت �الإ�رش�FيليÚ، ويîططون لعمليات 

تنفيذ  ومبãابة   ،ºوحكي  ≥ّfi عمل  الأن¬   ،k ج�صديا  ºوت�صفيته  ،ºقتله من  �رشعية 

.
11

◊كº �الإعد�Ω بë≥هº يëب§ عمليات م�صت≥بلية كانو� يîططون لل≥ياΩ بها

aور �الإعالن عن �غتيال نا�ص§ aل�صطيني، يتºّ �إل�صا¥ جميع �لتهº �مللف≥ة �ملعهودة  د. 

ب¬، كوVصع عبو�ت نا�صفة، و�مل�صوDولية عن قتل �إ�رش�FيليÚ، و�لتن�صي≤ بÚ �ملنظمات 

 ،k �لفل�صطينية، و�الإعد�د الإطال¥ �صو�ريخ، ما ي�صري �إ¤ �أن قو�ºF �لتهº معدة �صلفا

وهذ� �الإعالΩ بانتظار �ل�صëية �ل≥ادمة لي�ص �إال!.
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�لتهويل من قوة �أجهزة �الأمن �الإ�رش�Fيلية يف تنفيذ حو�دç �الغتيال، حيå ÷اأت   .√

للëرب �لنف�صية �مل≥ننة �ملبجمة، يف Vصوء �رش�عها �لفكري و�لع�صكري مع �مل≥اومة 

ن�صطاء  �غتيال  حول  �الأمنية  �ل�صيناريوهات   ºر�ص خالل  من   Úوتب �لفل�صطينية، 

خاليا �مل≥اومة.

من  و�حدة  وكاأنها  �الغتيال  عمليات  عن   åبا◊دي �لع�صكريون  �ملر��صلون   Ωوقا

”بطوالت“ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي، وقدرت¬ على �لو�صول �إ¤ كل aل�صطيني مطلوب.

Z .4ياب الرواية الفل�شطينية: 

تãري متابعة و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية منذ بد�ية �لعدو�ن عالمات �صوD�ل عديدة حول 

 åمبا ي≥ولون¬، بل مبا ال ي≥ولون¬، حي §≤a رريها، لي�صfiمهنية وم�صد�قية مر��صليها و

k هد± �إ¤ ترويè �ملوق∞ �لر�صمي،  �نتهجâ يف ت¨طيتها الأحد�ç �لعدو�ن على غزة �أ�صلوبا

وقامâ رو�يتها ليوميات �لعدو�ن على �لنëو �لتا›: 

�لعدو�ن،  عدΩ ��صت�صاaة متëدa ÚKل�صطينيÚ يف �لب�مè �◊و�رية كما كان قبل  �أ. 

و�إ‰ا �إ�رش�Fيليون يتëدKون مع بع�صهº �لبع�ص، ويكيلون �لتهº للفل�صطينيÚ دون 

�أن يد�aع عنهº �أحد. وقد تل≥ى مديرو �الأق�صاΩ يف �لتلفزيون و�الإذ�عة، تعليمات من 

جهات �أمنية طالبâ بت�صديد �لرقابة على �لت≥ارير �ل�صëفية، وتلك �لتي Œري مع 

�صî�صيات aل�صطينية و�أع�صاء كني�صâ عرب.

k مع تعليمات �أ�صدرتها بع�ص �الأو�صا• �الأمنية و�ل�صيا�صية  ورمبا جاء ذلك “ا�صيا

ل`”�أعد�ء  �أبو�ب¬   íيفت �لذي  �لتلفزيون  �صيّما  ال  �الإ�رش�Fيلي،   Ωالإعال� الأد�ء  �ملنت≥دة 

كل  وقبل   kأوال� �لدولة   íمل�صال خادمة   åّلب� �صلطة  تكون  باأن   âوطالب �إ�رش�Fيل“، 

 k �صيء، الأنها يف معركة كبرية Vصّد ”�الإرهاب �لفل�صطيني“، وعليها �أن تكون رديفا

.
12

k من بر�جمها للدولة يف هذ√ �ملعركة، و�أن ال “نí �لعدو وقتا

و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �لتي حاولâ �إبر�R �لرو�ية �لفل�صطينية بîال± غريها،  ب. 

ي�صتîدمون  كتابها  كان   k aد�Fما عادلة،  بطري≥ة  �لفل�صطينية  �مل�صادر   Ωدîت�صت  ⁄

كلمة ”يّدعي �أو �دعاء“ عند ذكر �لفل�صطينيa ،Úي≥ولون: �دعى م�صدر aل�صطيني... 

يدعي �لفل�صطينيون.

مãل:  حكومي  هو  �الإخبارية  و�لت≥ارير   ç�الأحد� ي¨طي  �لذي  �ملعلومات  م�صدر   .ê

 ÚولDمل�صو� �إ¤   kةaصاVإ� �لع�صكري،  و�لناط≤  و�لوRر�ء،  �◊كومة،  رFي�ص   Öمكت
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�لع�صكريÚ وجهاR �ل�رشطة، وبالتا› يدaع ذلك �ل�صëفيÚ و�الإعالميÚ �إ¤ قبول 

�ÿطاب �الأمني لفهº �أحد�ç �لعدو�ن.

⁄ ين≥ل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي معاناة �أبناء غزة يف �أ�صابيع �لعدو�ن �لãالKة، aاأكÌ من  د. 

k عن �لعا⁄، مع  زpلâ “اما مليون ون�ص∞ �إن�صان كانو� fiا�رشين، وهنا∑ مناط≤ عمُ

ما ي�صمل¬ ذلك من ن≥�ص يف �الإمد�د�ت �ل¨ذ�Fية و�لتموينية.

وقد وجهâ �نت≥اد�ت حادة �إ¤ م≥دمة �لن�رشة �الإخبارية يف �ل≥ناة �لãانية �الإ�رش�Fيلية 

�لعدو�ن يف  لت≥رير عن Vصëايا  ”بكâ“ عند م�صاهدتها  �لتي   Yonit Levy ليفي   âيوني

غزة، وطالبâ �أو�صا• عديدة، ر�صمية و�صعبية، باإقالتها من �لعمل.

�ل≥طا´  د�خل  �صو�ء  �مل≥اومة،  عمليات   ç�الأحد �الإ�رش�Fيلية  بالت¨طية  يتعل≤  aيما  �أما 

�أو من خالل ��صتهد�± �لتجمعات �ل�صكانية بال�صو�ريخ، aجاءت  Vصّد جنود �الحتالل، 

على �لنëو �لتا›:

��صتîد�Ω �لبعد �الإن�صاÊ للعملية من �أجل ��صت≥طاب �÷مهور مãل: �ل≥تلى و�÷رحى  �أ. 

�أوالدهº، و�صورة عربات  �أعمارهº، وحالتهº �الجتماعية، وعدد  �الإ�رش�Fيليون، 

لالأطفال، وغريها.

و�لت≥لبات،  �لتناق�صات  على  تعتمد  متطورة  �صëفية  عرVص  طري≥ة  �عتماد  ب. 

�أ�صماء حو�دç �ل≥تل  كت�صوير و�لدة �÷ندي باكية، وعلى �ل�صفëة نف�صها �رشد 

�لتي ��صتهدâa �الأطفال.

 Êالأحمر و�الأ�صود، لو� Úيليون باللونF�إ�رش� �إبر�R �لعناوين لعمليات �ص≥§ aيها   .ê

�لدΩ و�◊د�د.

.
13

تî�صي�ص كامل �ل�صفëات للëديå عن �لعمليات د. 

5. الفل�شطينيون ‹رO اأرقام: 

باملÄات،   Úو�مل�صاب بالع�رش�ت   Úلفل�صطيني� �ل�صهد�ء  ل�ص≥و•  �ليومي  �ملعدل  بل≠ 

معظمهº من �الأطفال، ومع ذلك �كتفâ و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية، �مل�صموعة و�ملرFية 

و�ملكتوبة، بن�رش �أعد�د �ل≥تلى و�÷رحى، على �أنهº �ص≥طو� يف مو�جهات مع قو�ت �÷ي�ص، 

�أي �أنهº هº �ملعتدون و�÷نود يد�aعون عن �أنف�صهº و⁄ تذكر �الأ�صماء و�الأعمار، و�أماكن 

�أي وجهة نظر aل�صطينية متعل≥ة بال�صëايا   Ωو⁄ ت≥د ،ºصت�صهاده�� �صكناهº وXرو± 

.ÚيليF�تزويد تفا�صيل م�صهبة متعل≥ة بال≥تلى �الإ�رش ºّيما يتa ،Úلفل�صطيني�
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?Úايا �لفل�صطينيëولكن متى تن�رش �أ�صماء �ل�ص

�أن¬  �إال   ،Úلفل�صطيني� م≥تل  يف  للمجهول  �ملبني  �أ�صلوب  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� �تبع  �أ. 

يف مر�ت معدودة قّدΩ �الأخبار ب�صي¨ة �ملبني للمعلوΩ، وذلك عند حدوç عمليات 

�الإ�رش�Fيلية  �الأمنية  �÷هود  باأن  �ل≥ناعة  وتعزيز   Úتبي ذلك  من  و�لهد±  �غتيال. 

تتعامل بفعالية مع �لتهديد �لكامن �لذي يãل¬ �لفل�صطينيون، ول≥د Xهر هذ� �الأمر 

ريان  نز�ر  حما�ص:  حركة  يف  �لبارRين   Úل≥يادي� �غتيال  عند  و�Vصëة  ب�صورة 

.Ωو�صعيد �صيا

�لتلفزيونية  بال�صورة   Öلتالع� �إ¤  من¬،  �ملرFي  �صيّما  ال  �الإ�رش�Fيلي،   Ωالإعال� ÷اأ  ب. 

من خالل ت≥ريÖ �لعد�صة على �÷مهور �الإ�رش�Fيلي �أKناء ت�صييع �أحد قتالهº، ما 

ت¨يÖ �صورة   Úللم�صاهد، ويوجد حالة ت�صامنية مع¬، يف ح  k k كبري� تاأKري� يعطي 

�لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي مبîتل∞ قنو�ت¬  k. وبينما كان  �لفل�صطينيÚ “اما �ل�صëايا 

k ÷ناR�ت �ل�صهد�ء �لفل�صطينيÚ عن بعد، �إال �أنها تاأتي من خالل  k �صور� يبåّ �أحيانا

 Úمل�صارك� قلوب  تعت�رش  �لتي  و�الأ⁄  �◊زن  مبظاهر  توحي  ال  ق�صرية  ل≥طات 

aيها. 

كما Œاهلâ �ل≥نو�ت �لتلفزيونية بåّ �ل�صور �ملوKDرة عن عمليات �نت�صال �الأطفال 

وتركزت  و�الأجنبية،  �لعربية  �لتلفزة  �صبكات  تناولتها  �لتي  �الأن≥اVص   â– من 

�ل�صور على م�صلa Úëل�صطينيÚ يت≥دمون �÷ناR�ت!.

6. لوم ال†شëية:

 Ωلو على   âقام �صيا�صة  غزة،  على  �لعدو�ن  �ندال´  منذ  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� مار�ص 

�ل�صëايا �لفل�صطينيÚ، لي�ص الأن �آلة �ل≥تل �الإ�رش�Fيلية ح�صدتهº جماعات وaر�دى، بل 

 âلŒ ،‹وبالتا .ÚيليF�كما جاء على ل�صان �أحد �الإ�رش ،∞F�ت�صدت لل≥ذ ºالأن �أج�صاده

 Öبتع بل  �لفل�صطيني،  �ل�صëية  ب≥تل  يبا›  يكن   ⁄  Ωالإعال� ذلك  �أن  aيها  �صّك  ال  ح≥ي≥ة 

k على روDو�ص �ل¨زيÚ، وبالتا› aهو ⁄ ينظر للجãة  �لطيار �لذي يل≥ي مبÄات �الأطنان يوميا

�لهامدة، بل aكر كº �أتعب¬ قتل هذ√ �ل�صëية!.

k �صب≤ �◊ديå عن¬ يف بد�ية  k �إعالميا �Rيل“ مع �ندال´ �لعدو�ن جهاF�إ�رش�” âوقد �صكل

 íل≥بي� �لوج¬  �لت�صرت على  �لكذب و�لت�صليل، وfiاولة  �لدر��صة، كانâ مهمت¬ �◊≥ي≥ية 

k عن �لنف�ص، وهو �ملوق∞  للعدو�ن، باالدعاء تارة باأن ما �أقدمâ علي¬ ”�إ�رش�Fيل“ كان دaاعا
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�لذي �نëاR �إلي¬ �لكو‚ر�ص ودول �ال–اد �الأوروبي، وتارة �أخرى باتهاΩ حما�ص باأنها من 

خرقâ �لهدنة، و�أن �صو�ريîها هي �لتي ت�صببâ باإغال¥ �ملعابر، وحرمان �صكان �ل≥طا´ 

من �حتياجاتهº �ملعي�صية. ومن �أبرR �الدعاء�ت �لتي روê لها هذ� �÷هاR �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

 âو�إ‰ا تريد وق∞ ”�الإرهاب“ �لذي “ار�ص¬ حما�ص، ويف �لوق ،Úال ت�صتهد± �لفل�صطيني

.
14

ذ�ت¬ تريد Vرشب ”�لنفوذ �الإير�Ê“ �لذي و�صل �إ¤ غزة ويهدد وجودها

)�ملكل∞( بنيامÚ نتنياهو  �لوRر�ء  تاأكيد رFي�ص  �ل�صيا�صة من خالل  وجاء تبني هذ√ 

عن  �لدaا´  ب≥�صد  �أعمال¬  توجي¬  على  يëر�ص  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أن  على  ل¬  م≥ال  يف 

نتيجة  aهي  �آخرون،  �أبرياء  �أو  �أطفال  قتل  ما  و�إذ�   ،ºير�صله ومن   Úëمل�صل� Vصّد  �لنف�ص 

، ويف كانون �لãاÊ/ يناير 2009 قالâ ت�صيبي 
15

!§≤a ص�fi لهذ√ �الأعمال، �أو نتيجة خطاأ

الأن  حزينة;  و�إنها  غزة،  �أطفال  يكرهون  ال   ÚيليF�الإ�رش� باأن  �ÿارجية  وRيرة  ليفني 

k يف ت�صديها للجي�ص �الإ�رش�Fيلي. ويف هذ� �ل�صيا¥  حما�ص تتîذ من هوDالء �الأطفال دروعا

k يعرVص  a kل�صطينيا ⁄ يnفمâُ رFي�ص �لوRر�ء �إيهود �أوملرت �أن ي≥ول �إن¬ ”بكى عندما �صاهد �أبا

 .
16

!“Ωل �الإعالFعلى و�صا Úة �مل≥تولKالãأطفال¬ �ل�

وRر�ء  رFي�صة   ،Golda Meir ماFري  ل¨ولد�  �صهرية  عبارة  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

”�إ�رش�Fيل“ خالل �صبعينيات �ل≥رن �ملاVصي، رّدت بها على �نت≥اد�ت باأن حكومتها ت≥تل 
�الأطفال �لفل�صطينيÚ: ”يكننا �أن ن¨فر للعرب قتلهº الأطفالنا، لكننا ال ن�صتطيع �أن ن¨فر 

 .“!ºجعلونا ن≥تل �أطفاله ºأبد� �أنه� ºله

وجود   Ωعد �إ¤  ت�صري   ،Úلفل�صطيني� م≥تل  تبر  flتلفة  �إ�رش�Fيلية  تعلي≥ات  ووردت 

ما يعر± ب`”�◊رب �لنظيفة“، وبالتا› ال يجÖ على ”�إ�رش�Fيل“ �أن تاأ�ص∞ على �الإ�صابة 

غري �مل≥�صودة للمدنيÚ �لفل�صطينيÚ يف �إطار حربها Vصّد حما�ص، خا�صة و�أنها تîوVص 

للم≥اومÚ، ال   ºملاأوى و�لدع� �لذين ي≥دمون   Úملدني� �أن  k �صاملة. كما  �الأخرية حربا Vصّد 

على  و�لتاأ�صي  �لدمو´  ذر±  ينب¨ي  وال  �الأبرياء،   íم�صطل  ºعليه يطل≤  �أن  ي�صتë≥ون 

.
17

ºصّدهV الإ�صابة غري �مل≥�صودة�

�أكادييÚ لدى عدد  �إن ما حدç يف غزة �صكل مد�ر بåë ون≥ا�ص  لي�ص هذ� a≥§، بل 

من �ملوD�ص�صات �الإعالمية �الإ�رش�Fيلية، وجاءت خال�صت¬ �أن ما حدç يف �ل≥طا´ من دمار 

 Öذن نتيجة  ذلك  �أن   ºنعل �أن   Öيج ولكن  Œاهل¬،  ن�صتطيع  ال   ،Úللفل�صطيني ومعاناة 

ب�رشية!. درو´  �إ¤  �صكانها  وحولو�   ،“ºعا�صمته” غزة  �عتبو�  ”�ملîربÚ“ �لذين 



64

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

وبالتا› a≥د ��صتîدمâ �ال�صرت�تيجية �الإعالمية �الإ�رش�Fيلية �أ�صلوب لوΩ �ل�صëية يف 

 ΩRوتال .Úصّد �لفل�صطينيV ب¬ قو�ت �الحتالل âملفر• لل≥وة �لذي قام� Ω�دîحاالت �ال�صت

ن�رش هذ√ �لت≥ارير حول �لعن∞ �لر�صمي �لذي تنفذ√ �لدولة �لعبية مع معلومات –اول 

 Úلفل�صطيني�  Ωو�تها �÷ي�ص،  قو�ت  Vصّد  ”�لعن∞“  حول  �ملف�صلة  كاملعلومات  تبير√، 

.Ωصري للهجو�ëبالت

:Úالفل�شطيني Aس ‘ ا�شتعدا�a7. التنا

ت�صري �لوقاFع �إ¤ –ول طر�أ على �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي بعد �لعدو�ن على غزة، a≥بلها 

 k k، لكن �لعدو�ن ”منí“ كل �صëفي �إ�رش�Fيلي �صعور� كان يë≥≤ ويفë�ص �الأمور ميد�نيا

بالوطنية، و⁄ يعد يفر¥ بينها وبÚ مهنت¬ �ل�صëفية، ولذلك كان ين≥ل �◊دç من وجهة 

نظر√، و⁄ يجتهد يف �لبåë عن �◊≥ي≥ة، وبالتا› –ول كل aل�صطيني بنظر√ �إ¤ م�صبو√، 

.k �أو �أن¬ �صي≥وΩ بعملية aد�Fية، �أو يطل≤ �صاروخا

�لفل�صطيني،   Öلل�صع  ºهF�عد الإXهار   ºبينه aيما  يتناa�صون  �ملر��صلون  و�أVصëى 

ويتجاهلون يف ت≥اريرهº �◊ديå عن �ل≥�ص∞ �الإ�رش�Fيلي، وكما قال �أحد �ملëللÚ: لو �أن 

�الأمر تعل≤ ببع�ص �ل�صëفيÚ و�الإعالميÚ الأطل≥â ”�إ�رش�Fيل“ منذ Rمن بعيد �ل�صو�ريخ 

وبد�   ،k –ري�صيا  k دور� مãلو�   Úملر��صل� الأن  وجباليا،  غزة  على  �لنووية  �لروDو�ص  ذ�ت 

k للدΩ ال مãيل ل¬ من قبل. k متعط�صا k نëو �ليمÚ، و�أوجدو� �إعالما ميولهº و�Vصëا

يف  ”قو�تنا“  عبارة   Ω�دîصت�� �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� قرر   Úح حّد  كل  �الأمر   RاوŒو

�الإ�صارة �إ¤ جنود �الحتالل يف قطا´ غزة، مãالk: �أطل≤ aل�صطينيون �لنار �ليوΩ على موقع 

.
18

للجي�ص، و⁄ ي�صÖ �أحد من ”قو�تنا“ باأذى!

الإعادة  �لعدو�ن،  �ندال´  يف  �ل�صانëة  aر�صتها  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  ووجدت 

نز´ �ل�صد�أ عن نظريات و��صرت�تيجيات �إعالمية �صاغها وعمل وa≥ها �لكãري من م�صممي 

�لر�أي �لعاΩ من �أ�صëاب �مليول �ليمينية، a¨د�ة �نطال¥ �لعدو�ن جاءت معظº �لتعلي≥ات 

�الإعالمية و�ل�صëفية من هذ� �ل≥بيل: ل≥د �صدقنا، هذ� ما قلنا√ لكº، هذ� ما حذرناكº من¬، 

حما�ص ال تفهº �إال ل¨ة �ل≥وة.

ولي�صو�  �ل�صهيونية،  �الأيديولوجيا  يف  �رشكاء   ºأنف�صه� �ل�صëفيون  وجد  وبالتا› 

مهنيÚ، و�بتعدو� عن �صي≠ معينة يف ن≥د �ملوD�ص�صات �أو �الأعمال �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية، 
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ي�صولون  �لتلفزة،  �صا�صات  على   ºالأنف�صه �لعنان  غزة  على  �لعدو�ن  بدء  منذ  و�أطل≥و� 

ويجولون، لي�صبí �لو�حد منهº �مل�صدر �الأول للمعلومات.

وبات من �لو�Vصí �أن �ملر��صل �ل�صëفي ŒاوR خ§ عمل¬ كاإعالمي، عندما يطلÖ من 

 ºفي �أو ناط≤ با�صëدور√ ك�ص Úلتمييز ب� Öمن �ل�صع íبهجمات، و�أ�صب Ωي�ص �ل≥يا÷�

�÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي.

و⁄ ت≥ت�رش هذ√ �◊رب �لدعاFية على و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �ملرFية كالف�صاFيات 

و�ل�صë∞، بل ركزت على �لف�صاء �الإلكرتوa ،Êما �إن بد�أت �لطاFر�ت و�لدبابات ق�صفها 

ن�صطاء  Vصّد  �الإ�رش�Fيلية  و�ملو�قع  �لن�صطاء  قبل  من  �أخرى  حرب   âندلع� حتى  غزة،  يف 

�الإنرتنâ من �لعرب و�مل�صلمÚ و�ملنا�رشين لل≥�صية �لفل�صطينية يف �لعا⁄.

 ،Úaمن �لطر Bloggers “Úملدّون�” Úحرب ”كالمية“، وحرب نف�صية ب âندلع� åحي

k; الأنهº ركزو� على ك�صÖ وّد وتعاط∞ �لر�أي �لعاΩ �لدو›  تفّو¥ aيها �الإ�رش�Fيليون ن�صبيا

من خالل flاطبتهº بالل¨ة �الإ‚ليزية و�لرتويè لالأكاذيÖ �ملتعل≥ة بالعدو�ن.

�أن  بعد  لها،  مبكرة  �إ�رش�Fيلية  ��صتعد�د�ت  �الإلكرتونية“  ”�◊رب  هذ√  �أXهرت  وقد 

تعلمو� �لدر�ص من حرب “وR/ يوليو 2006، وهنا يكن ر�صد �إعالن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي 

وبالتا›  حرب“،  ”منط≥ة   âالإنرتن� �أن  غزة،  على  �لع�صكري  عدو�ن¬  �صّن  مع  بالتو�Rي 

ن�ص§ �ملدونون و�لن�صطاء يف �لدولة �لعبية ويهود �لعا⁄ �ملتعاطفون معهº الإطال¥ حملة 

 Ωيل“، وعدF�تلفة، لتجميل �صورة ”�إ�رشîإعالمية ودعاية نف�صية يف �ملدّونات و�ملو�قع �مل�

خ�صارتها �ملعركة �الإعالمية، كما حدç يف حرب لبنان.

 Öالأجان�  Úفيëق�ص∞“ �ل�ص” �إ¤   kالãم �÷ي�ص  عمد  �الإعالمية  �◊ملة  هذ√  وVصمن 

عب �لبيد �الإلكرتوÊ و�لر�صاFل �ل≥�صرية مبعلومات تن≥ل وجهة نظر√، و�إر�صال aر¥ 

�إعالمية للعا⁄ aور �نتهاء �لعدو�ن على غزة لرتميº �صورت¬ يف �لعا⁄، و�إجهاVص fiاكمة 

�الأ�صلëة  حظر  على  و�لعمل  حما�ص،  ÿطر   èلرتوي� و��صتمر�ر  حرب،  كمجرمي  قادت¬ 

عنها.

موقع  على  خا�صة  aيديو  fiطة  �إن�صاء  �الإ�رش�Fيلية  �الإعالمية  �الآلة  ب¬   âقام و‡ا 

يوتيوب Youtube، هدaها �إKبات �أن من ي≥تلهº من �لفل�صطينيÚ هº من م≥اتلي حما�ص 

�مل�صلÚë، ولي�ص من �ملدنيÚ �الأبرياء، مãل بa åّيديو يزعº �أن¬ ق�ص∞ مل≥اتلÚ من حما�ص 
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ين≥لون �الأ�صلëة و�ل�صو�ريخ، ويمُظهpر جمموعة من �لرجال منهمكÚ يف �صëن مو��صري 

طويلة يف �ل�صندو¥ �ÿلفي لل�صيارة، ويوDكد �أن هذ√ �ملو��صري هي �صو�ريخ �ل≥�صاΩ )�إال 

ويتال�صى  �ل�صيارة  تنفجر  وعندما  للطهي!(،   Rغا  Öأنابي� �صوى   âلي�ص �◊≥ي≥ة  يف  �أنها 

�ل�صëايا ي≥ولون يف �ل�رشي§: ”ل≥د تعرVص هوDالء �الإرهابيون لل≥�ص∞ من جي�صنا“.

و�إ¤ جانÖ ذلك ÷اأ �الإ�رش�Fيليون �إ¤ موقع تويرت، وهو موقع للعالقات �الجتماعية 

��صتعانâ ب¬ �ل≥ن�صلية �الإ�رش�Fيلية يف نيويور∑ لتبير عدو�نها على غزة عب جمموعة من 

 ìمن كل �أرجاء �لعا⁄ من طر èدمو �لبنامîرش�ت، ويف �إحدى ندو�تها “كن م�صتVاëمل�

 èللبنام Ωدîة �آال± م�صتKالK من Ìل على �ل≥ن�صلية، وتتبع �لن≥ا�ص �أك�Dمن 400 �صو Ìأك�

.
19

�قتنع �لكãري منهº بوجهة �لنظر �الإ�رش�Fيلية ح�صÖ بع�ص �مل�صادر �الإ�رش�Fيلية

رابعًا: توجهات الراأي العام الإ�صرائيلي خالل العدوان:

 Maariv معاري∞  ÷ريدة   Teleseker تيلي�صيكر  معهد  �أجر�√  للر�أي  ��صتطال´   Úّب

��صتمر�ر  توDيد  �ل�صاح≥ة   ÚيليF�الإ�رش� غالبية  �أن   2009/1/16 يف  ن�رشت¬  �الإ�رش�Fيلية 

�لعدو�ن على قطا´ غزة، وبع�صهº يوDيد تو�صيع �لعمليات �لبية، و�لبع�ص �الآخر يوDيد 

مو��صلة �لعدو�ن بدون تو�صيع �لعمليات.

 ºيد ��صتمر�ر �لعدو�ن، منهDتو ÚيليF�ال�صتطال´ �أن 89.2% من �الإ�رش� èFوجاء يف نتا

53.1% يوDيدون تو�صيع �لعمليات �لع�صكرية من خالل �إدخال �ملزيد من �ل≥و�ت لت�صفية 

36.1% يوDيدون ��صتمر�ر �ل≥تال   ºل≥در�ت �لع�صكرية يف قطا´ غزة ب�صكل كامل، ومنه�

وعدΩ تو�صيع �لعمليات، ويف �لوقâ نف�ص¬ �لبåë عن ت�صوية �صيا�صية ت�صمن عدΩ �إطال¥ 

�أن¬ يجÖ وق∞ �ل≥تال و�لبåë عن   ÚيليF�7.9% من �الإ�رش �ل�صو�ريخ. ويف �مل≥ابل، قال 

ت�صوية �صيا�صية، وقال 2.8% �إنهº ال يعرaون.

k على �صوD�ل ب�صاأن تدّرê �لعمليات �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية، قال 82.1% �إن¬ جيد  ورّد�

k، وقال 11.6% �إن¬ جيد، م≥ابل 3.5% متو�ص§، و0.9% �صيÅ، و�أجاب 1.4% �إنهº ال  جد�

 %25.5 ºمنه ،k يعرaون. �أما بالن�صبة لالأد�ء �ل�صيا�صي، a≥ال 60.4% �إن¬ جيد وجيد جد�

k، و34.9% يعت≥دون �أن¬ جيد، يف حÚ قال 26.4% �إن¬ متو�ص§،  يعت≥دون �أن �الأد�ء جيد جد�

k، و6.5% �صيÅ، وقال 2.4% �إنهº ال يعرaون. م≥ابل 4.3% لي�ص جيد�
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k، وقال  �إنها جيدة جد� �أما ب�صاأن �لعمليات ◊ماية �÷بهة �لد�خلية، a≥د قال %58.3 

�إنها  قالو�  و%2.3  جيدة،   âلي�ص و%3.9  متو�صطة،   %13.8 م≥ابل  جيدة،  �إنها   %20.2

.
20

�صيÄة، يف حÚ قال 1.6% �إنهº ال يعرaون

من   %78 عّب   2009/1/15 يف  هاآرت�ص  ن�رشت¬   Ωلعا� للر�أي  �آخر  ��صتطال´  ويف 

�الإ�رش�FيليÚ عن �عت≥ادهº باأن �◊ملة �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية ناجëة. وعلى �لرغº من 

�ل�صور �ل≥ادمة من قطا´ غزة من قتل �أطفال ومدنيÚ وهدΩ �لبيوت وaر�ر �ل�صكان، a≥د 

�أXهر �ال�صتطال´ �أن 82% من �الإ�رش�FيليÚ يعت≥دون �أن �لدولة �لعبية ⁄ تبال≠ يف عمليتها 

 k �لع�صكرية، �الأمر �لذي يدلل على �أن جميع �ملو�طنÚ �ليهود يف ”�إ�رش�Fيل“ يدعمون دعما

.
21

k عمليات �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي Vصّد �لفل�صطينيÚ يف قطا´ غزة مطل≥ا

اأعقاب  ”اإ�صرائيل“ اإعالميًا ‘  خام�صًا: Œميل Uصورة 

العدوان:

�لعدو�ن  خالل  �لدو›   Ωالإعال� يف  ”�إ�رش�Fيل“  ب�صورة   ≥◊ �لذي  �ل�رشر  �أع≥اب  يف 

�◊كومة   âقام  ،Úلفل�صطيني�  Úللمدني و��صتهد�aها  للمجاRر  �رتكابها  بفعل  غزة،  على 

مبجال  يتعل≤  ما  �صيّما  ال  �صورتها،   Úص�– الإعادة  متكاملة  خطة  ببلورة  �الإ�رش�Fيلية 

ëa�ص  بعملية   Ωل≥يا� �أن  �إ¤  �أ�صارت  �إ�رش�Fيلية  بãëية  �أو�صا•   âوكان �الإن�صان.  ح≥و¥ 

 Úب �لفجوة   ºحج يك�ص∞  �لعدو�ن،  خالل  �الإ�رش�Fيلي  و�الإعالمي  �لدبلوما�صي  لالأد�ء 

�لنتاèF �ملرتتبة على   Úللعدو�ن، وب �إعد�دها يف وقâ �صاب≤   ”ّ �لتي  �الإعالمية  �ل�صيا�صة 

�لدولية،  �◊لبة  يف  ”�إ�رش�Fيل“  ب�صورة   â≤◊ �لتي  �الأVرش�ر  Vصوء  يف  �ل�صيا�صة،  هذ√ 

 âب≥ي �أ�صÄلة كãرية  �أن  �إ¤  �الأو�صا•  دبلوما�صية عديدة. وتذهÖ هذ√  �أRمات  ون�صاأ عنها 

 ºF�وجر لل≥وة،  �ملفر•   Ω�دîو�ال�صت �الإن�صان،  ح≥و¥  �نتهاكات  حول  �إجابة  دون  معل≥ة 

�◊رب، و�لهجمات على م≥ار �ملوD�ص�صات �لدولية، وكلها ق�صايا ما R�لâ على �أجندة عدد 

من �÷هات �لعاملية.

كما �ت�صمâ �لعالقات بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وو�صاFل �الإعالΩ �لعاملية خالل �لعدو�ن بتوتر 

�صب¬ د�ºF. ويف �أول يوΩ �أع≥Ö �نتهاء �لعدو�ن، بد�أ �ملر��صلون �الإعالميون بالتو�aد �إ¤ قطا´ 

k ملا  تف�صري� تعطي  م≥نعة  غزة، وم�صاهدة �آKار �ÿر�ب، و⁄ يكن لدى ”�إ�رش�Fيل“ ر�صالة 
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��صتîدمتها  �لتي  �ل≥وة   ºج◊ منط≥ي  لتبير  �aت≥دت  �أنها  حتى  كبري،  دمار  من  ح�صل 

للمو�Kي≤  قبلها  من   kاهالŒ �عتب  وما  ب`”�ملفرطة“،  �لعا⁄  وو�صفها  �لعدو�ن  خالل 

.
22

�لدولية

 k k ودبلوما�صيا وقد �أعلنâ وR�رة �ÿارجية تكوينها ”طاقº عمل“، مهمت¬ �لعمل �إعالميا

�الإن�صانية  للم�صاعد�ت   èو�لرتوي �ل≥طا´،  يف  �الإ�رش�Fيلية  �لع�صكرية  �لعمليات  لتبير 

�◊≥ي≥ية  �ÿطورة  وتكمن  �لعدو�ن.  ”�إ�رش�Fيل“ خالل  قدمتها  �لتي  �لطبية  و�الإمد�د�ت 

لهذ√ �◊ملة �الإعالمية و�لنف�صية �الإ�رش�Fيلية �أنها ت�صعى هذ√ �ملرة لي�ص a≥§ للدaا´ عن 

بعينها  عربية  �أنظمة  وعد�ء  �لعربية،  �ÿالaات   ºخR من  �ال�صتفادة  بل  �◊رب،   ºF�جر

◊ركة حما�ص، و�تîاذ �مل�صار �ل�صيا�صي و�الأمني �لر�هن ملنع و�صول �الأ�صلëة �إ¤ قطا´ 

 ºF�عن �÷ر åة �◊ديaاكمات �ملتوقعة ل≥ادتها، و–ويل دëمها ومنع �ملF�ن جرaغزة، لد

�إ¤ م�صكلة �أخرى هي حما�ص، ووق∞ تهريÖ �ل�صالì للم≥اومة. وهي خطوة تو�صك �أن 

�ل¨رVص،  لهذ�  �الأوروبية خطو�ت عملية  بد�أت �◊كومات  ”�إ�رش�Fيل“ بعدما  تنجa íيها 

�أمريكية  �أخرى  �صفن  و��صتعد�د  غزة،   Åصو�ط� ملر�قبة  �لفرن�صية  �لفرقاطة  �إر�صال  منها 

كوبنهاغن  يف  ذ�ت¬  �ملوVصو´  حول  �لدولية  �ملوD“ر�ت  وع≥د  ‡اKل،  لتëر∑  و�أطل�صية 

ولندن!.

 Úمار ماليãيلية، با�صتF�الإ�رش� �لذي بذلت¬ وR�رة �ÿارجية  �الإعالمي  وياأتي �÷هد 

�ل�صو�كل لتë�صÚ �صورتها، يف �أع≥اب ما و�صلها يف �لفرتة �الأخرية من ت≥ارير م≥ل≥ة من 

�ل�صفار�ت �الإ�رش�Fيلية يف �ÿارê، عن تاآكل يف �رشعية ”�إ�رش�Fيل“، حيå �أaاد دبلوما�صيون 

كبار يîدمون يف �أوروبا باأن ”�إ�رش�Fيل“ تو�صك على �أن تعتب يف �أو�صا• نÖî معينة يف 

�أوروبا دولة ”منبوذة“، كما كانâ جنوب �إaري≥يا يف عهد �لتمييز �لعن�رشي )�الأبارتهايد( 

Apartheid، و�أن �لعدو�ن على غزة و�لت≥ارير عن �لبناء يف �مل�صتوطنات تمُظهر �صورة، 

.Ωيل“ ال تريد �ل�صالF�وكاأن ”�إ�رش

�أي ما  وت≥در تكلفة �◊ملة �الإعالمية لوR�رة �ÿارجية بنëو Kمانية ماليÚ �صيكل; 

يعادل مليوÊ دوالر، و�صرتكز على جمالÚ: �الإعالΩ و�لã≥اaة، حيå �صتجلÖ عدة وaود 

�إ¤  للمبادرة  نية  وهنا∑  و�آخرين،  �أعمال  ورجال   Úللfiو  Úفيëو�ص  Úأكاديي� من 

 ÚيليF�الإ�رش� ÚKدëصل �ملت�aيل“، ومن �أF�يها مو�ق∞ ”�إ�رشa صVتعر êارÿ� جتماعات يف�

من خارê �◊كومة ود�خلها، ويف جمال �لã≥اaة �صت�صاع∞ �لوR�رة �ل�صادر�ت �لã≥اaية 

.
23

�الإ�رش�Fيلية للîارê لت�صكل �أد�ة لتë�صÚ �ل�صورة
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كما قررت ”�إ�رش�Fيل“ �لعمل على Œميل �صورتها على �صبكة �الإنرتنâ بعد �لعدو�ن 

جوجل  موقع  يف  ”�إ�رش�Fيل“  كلمة  عن   åëب �أي  �أن   Úتب �أن  بعد  �ل≥ر�ر  وجاء  �الأخري، 

k للدمار �لهاFل �لذي خلف¬ �ل≥�ص∞ �الإ�رش�Fيلي يف غزة،  Google �الإلكرتوÊ يظهر �صور�

يرى  aرن�صا  وكلمة   ،Big Ben بن   èبي �صاعة  �صورة  تظهر  �إ‚لرت�  كلمة   Öكت لو  aيما 

كني�صة نوترد�Notre Dame Ω، وكلمة �الأردن يرى �لبرت�ء، وعلى �إKر ذلك قّررت وR�رة 

�ÿارجية ��صتÄجار خدمات خب�ء ي�صورون ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل جميل، ويعرVصون هذ√ 

�ل�صور على �صبكة �الإنرتنâ. وو�صلâ �لوR�رة �إ¤ قناعة مفادها �أن �لدولة يف هذ√ �◊الة 

k ال يرغÖ �ملرء ب≥�صاء aرتة ��صتجماa Ωيها، وعندما يرى �ملت�صفëون من  �صت�صبí مكانا

k، ولن ياأتي  جميع �أنëاء �لعا⁄ �أن ”�إ�رش�Fيل“ تبدو على هذ� �ل�صكل a�صي¨ري خطط¬ aور�

لل�صياحة aيها. 

ولتë�صÚ �ل�صورة، ��صتعانâ �لوR�رة باأبرÿ� Rب�ء �الإعالميÚ يف �لواليات �ملتëدة، 

 íFيديو، و�لت≥ا• �صور من �صاأنها جذب �ل�صاa يل“ لت�صوير �أ�رشطةF�إ¤ ”�إ�رش� ºوجلبته

�إليها، وبãها يف مو�قع �إلكرتونية ي≥بل على ت�صفëها �أعد�د كبرية من �الأ�صîا�ص يف �أنëاء 

مو�صوعة  يف  �ملëرر   David Shankbone �صانكبون  ديفيد  �ÿب�ء   Úب ومن  �لعا⁄، 

k على  ويكيبيديا Wikipedia على �الإنرتنâ �لتي يزورها حو�› 60 مليون مت�صفí يوميا

جديدة   k �صور� �ÿب�ء  هوDالء  a�صيلت≥§  �الإ�رش�Fيلية،  �ÿطة   Öوح�ص �لعا⁄.  م�صتوى 

 ÚيليF�الإ�رش k �لن≥Ö، ومدن قي�صارية وعكا، ومو�قع يف �÷ليل، و�صور� �أب≥ار يف  ملز�ر´ 

�مل≥د�صة.  �الأماكن  �إ¤  �إVصاaة  و�مل≥اهي،  �ملتنزهات  ويف  �لبëر   Åصاط� على  ي�صتجمون 

”�إ�رش�Fيل“ يف موقع  �أن يë�صل كل من يكتÖ كلمة  ويتوقع بعد �النتهاء من هذ√ �ملهمة 

وتويرت  بو∑  aي�ص  مãل  �إلكرتونية  مو�قع  يف  ن�رشها  بعد  جميلة،  �صور  على  جوجل 

.
24

وويكيبيديا، وغريها من �ملو�قع �الإلكرتونية

fتائè الدرا�صة: 

غزة  على  �لعدو�ن  aرتة  خالل  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� لو�صاFل  �ملكãفة  �ملتابعة  ترت∑ 

k باأنها حادت عن �الأ�ص�ص �لت≥ليدية و�ملتعار± عليها يف �الأعر�± �ل�صëفية  k ح≥ي≥يا �نطباعا

k من  و�الإعالمية، وŒلى ذلك ب�صورة و�Vصëة خالل �ل�صفëات �ل�صاب≥ة، ونورد هنا عدد�

�لنتاèF �ملهمة �لتي خل�صâ �إليها �لدر��صة، من �أبرRها:



70

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 ºوبالرغ �الإ�رش�Fيلية،   Ωالإعال� لو�صاFل  �ملتاحة  �لهاFلة  �الإمكانيات  من   ºبالرغ  .1

 âتر�جع aاإنها  �الأقل،  على   k نظريا لها،  �ملمنوحة  �ل�صا�صعة  �ملناورة  م�صاحات  من 

بتزويد  �أحادية �÷انÖ“. و⁄ تكت∞  ”جمندة  �إ¤ درجة �صëاaة  �أد�Fها ملهامها  يف 

�إ¤  ÷اأت  بل  �لعدو�ن،  خالل  �ملتالح≥ة   ç�و�الأحد �الأمور  مب�صتجد�ت  متل≥يها 

�لتهويل تارة، و�لت�صرت تارة �أخرى، وبدالk من �أن –اول �إيجاد ر�أي عاΩ من خالل 

عرVص تعددي لوجهات �لنظر، �أخذت على عات≥ها من خالل حفنة VصÄيلة من رجال 

 Ωة �لر�أي �لعاÄون �لفل�صطينية و�لعربية، تعبDة و��صعة يف �ل�صوaملعر Úملدع� Ωالإعال�

�الإ�رش�Fيلي، من خالل عدΩ �لدقة و�لتëامل و�لتëري�ص.

بل�صان  و�لناط≥ون  �لعربية  لل�صوDون  و�ملëللون  �لع�صكريون  �ملر��صلون  �صكل   .2

�أت≥نو� عرVص  �لعدو�ن، وقد  �الإ�رش�Fيلي خالل   Ωالإعال�  Ωي�ص و�◊كومة، ‚و÷�

وجهة �لنظر �لر�صمية ملا يëدç، ويف بع�ص �الأحيان ⁄ نكن ‰يز �إن كان �ملر��صل 

k بل�صان �÷ي�ص، �أو �لناط≤ بل�صان �÷ي�ص هو �ملر��صل!. ناط≥ا

و�الإ�رش�Fيلي،  �لفل�صطيني   Úaلطر�  Úب وم≥بول  مع≥ول  تو�Rن  هنا∑  يكن   ⁄  .3

�لذين   Úلفل�صطيني� عدد  قلة  يف   §≤a ذلك   Rيب و⁄  �ملو�ق∞،  ون≥ل  �مل≥ابالت  يف 

�لعد�Fي و�ال�صتفز�Rي  �لتوج¬  �لت≥ارير �ل�صëفية و�الإعالمية، و�إ‰ا يف  قوبلو� يف 

 .ÚيليF�الإ�رش� Úفيëي لل�صFو�ال�صتعال

جملة  ت¨طية  يف  عادتها  غري  على  النت≥ادها،  �مليل   Ωوعد �◊كومة  مو�ق∞  تبني   .4

�القت�صادية  �ل�صوDون  مãل:  �لد�خلية  �ل≥�صايا  يف  ونهجها  �◊كومة  �صيا�صات 

هذ√  يف  وكبرية  �ص¨رية  لكل  و–ليلها  و�نت≥ادها  �إلخ،  و�لتعليمية...  و�ل�صيا�صية 

 k �ملجاالت، حيå ⁄ ‚د لدى �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي �أKناء �لعدو�ن ميالk ن≥دياk و–ليليا

k ي�صيد باإ‚اR�تها، �أو يوDكد على ت≥�صريها. و�Vصëا

k تعبوياk ييل للت�رش± كامتد�د للموD�ص�صة �ل�صيا�صية  لعÖ �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي دور�  .5

�ليهودية، وبالتا› �ال�صطفا± بجانÖ �ملوD�ص�صة �لع�صكرية و�الأمنية، ومن ذلك �أن 

 Úو�ل≥�ص∞ و�إطال¥ �لنار على �لفل�صطيني ،k �÷ندي هو �ملهاجº و�ملعتدى علي¬ د�Fما

هو دaا´ عن �لنف�ص ورّد على �عتد�ء�ت.

 ºأ�صماء له� �أرقاΩ، ال  �أ�صبí �ل�صëايا �لفل�صطينيون يف �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي جمرد   .6

وال �أهل وال �أمهات، و�ÿ�صاFر �ملادية و�الأVرش�ر لي�ص لها �أي قيمة، و�لبيوت �لتي 
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ت≥�ص∞ هي Kكنات ملنظمات �مل≥اومة، ولي�ص لها �أ�صëاب وال ي�صكنها عاFالت وال 

�أطفال.

�إ¤   âو–ول �نت≥اFية،  وتعابري  م�صطلëات   Ω�دîال�صت �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� مال   .7

نهاية  �إ¤  Vصëايا   ºبو�صفه  ÚيليF�و�الإ�رش ”�إ�رش�Fيل“  ت�صوير  عملية  من  جزء 

 Öو�ملذن  Ωو�ملجر �ل�صلبي  �أن¬  على  �لفل�صطيني،  �الآخر،  �لطر±  وت�صوير  �لعا⁄، 

�أن ��صتîد�Ω هذ√ �مل�صطلëات بد� aي¬  و�مل�صوDول عن كل ما يجري يف �لعا⁄، كما 

ميل نëو �إXهار تعا› وتفو¥ �الإ�رش�FيليÚ يف ميادين متنوعة، خا�صة �لتكنولوجية 

و�لع�صكرية و�الأمنية.

��صتîدΩ �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي �الأو�صا± و�لعبار�ت �ل�صادرة عن �مل�صادر �لع�صكرية   .8

ذ�تها، وبع�صها تتعمد تو�صيل معلومات خاطÄة لتلبية �حتياجات معينة للجي�ص، 

 çدëال يa ،ددfi ±صّد هدV k وحÚ تلت≥ي �ملوD�ص�صتان، �لع�صكرية و�الإعالمية، معا

�أي خال± بينهما، وهو بال�صب§ ما ح�صل يف ”�إ�رش�Fيل“ خالل �لعدو�ن.

 Ωيلي، دون �أي ت�صكيك، م≥والت �÷ي�ص حول �الن�صبا• وعدF�الإ�رش� Ωل �الإعالpب nق  .9

‡ا  �الأدنى  �◊د  هو  ب¬   Ωي≥و ما  و�أن  ”�لعن∞“ �لفل�صطيني،  على  �لرّد  يف  تهور√ 

يتطلÖ �ل≥ياΩ ب¬، و⁄ ير �ملر��صلون �أي غ�صاVصة يف �أن عدد Vصëايا �ل≥�ص∞ و�ل≥تل 

k باأ�رش√ fiا�رش ب�صكل خان≤، وقبل كل  بل≠ عدة �آال± من �لفل�صطينيÚ، و�أن �صعبا

k من �◊كومة و�÷ي�ص. k �إيا√ �ن�صباطا ذلك، دون �أي ��صتÄنا±، معتب�
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