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  :المقدمة 

فلل عنه  االصورة الواعطاء  عن تسخير االعالم ل ترويج لنفسه يسرايي االحتالل االكف يال 

  فاستعطاف الشعوب والتأثير بهم لرأي العام المح ي والدولي لص حهحاول  كسب ايودايما ما 

ل اي احداث تشهدها ف سطين سواء هو ما يسعى له اعالم االحتالل بشكل دايم  خاصة في ظ

في االنتفالات او الحروب  وتعزز هذه الصورة من خالل الصور والفيديوهات واالفالم 

القصيرة التي تظهر الجانب االيجابي السراييل  وفي ظل التغيرات التي يعيشها المحيط 

ة مقابل الصورة الس بي اسراييل الستغالل هذه االولاع لعكس الصورة العربية تغلاالق يمي تس

في  عالم  الافة الى حماية المنتجات االسرايي ي في ال ديمقراطية ها وما تتدعيه منالحسنة ل

 .اإلعالمية الموجهة ظل وجود حمالت كبيرة لمقاطعتها   وكل هذا يتم من خالل الدعاية

عاية من خالل هذه الدراسة يمكننا معرفة الطرق والوسايل التي تستخدمها اسراييل في الد

لنفسها  وهي جعل الف سطيني راويا لهذه الدعاية  بحيث يصبح الف سطيني مروجا السراييل 

سواء بشكل مقصود او غير مقصود  فتظهره وسايل االعالم االسرايي ية اما من خالل لقاءات 

 .ومقابالت صحفية  او من خالل مقاطع فيديو قصيرة او في الصور

 اإلنجازات مثل إسراييل في المخت فة الحياة مناحي ع ى كزترطبيعة هذه المواد االعالمية  

 في المخت فة والتقنيات الطبية التطبيقاتو ةيوالمعرف التكنولوجيا في اإلسرايي ية واالبتكارات

 المتع قة المواليع عن ل حديث تجنبا وذلك إسراييل  في والحلاري الثقافي رقيوال الزراعة

 االحتالل وقوات الف سطينيين مع خاصة البالد  في حصلت التي االزمات اوعن  باالحتالل

 وانهم اسراييل دولة يسمى لما محبيبن انهم ع ى ل ف سطينيين ابرازها عن عدا. االسرايي ية

 .الدولة لهذه والسالم االمن بقاء يتمنون

 هذه مع االجتماعي التواصل مواقع ع ى والف سطيني العربي التفاعل مدى الدراسة تظهر

 المتحدث صفحة اخذ وسيتم الف سطيني  القرار صنع عم ية في تأثيرها وما االعالمية  دالموا
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 بالعربية معنا قف وصفحة  (جندلمان اوفير) بالعربية الناطق االسرايي ي الوزراء رييس باسم

 .متابع الف مية من اكثر حوالي ع ى صفحة كل تحوي بحيث دراسية  كحالة

تح يل و  د طبيعة المع ومات التي يعطيها الف سطيني لالعالمتحدي من الدراسة يتلخص الهدف

وما الدوافع الحقيقة   االعالم االسرايي يةحجم المرات التي يظهر فيها الف سطيني في وسايل 

الافة الى  وراء التعاون او االعجاب الف سطيني بالمؤسسات اإلسرايي ية التي يروج لها 

ومن خالل عم ية . التي تنشرها صفحات الفيسبوك دراسة نوعية التقارير او المنشورات

الرصد والتح يل يمكننا اظهار الدوافع الحقيقية وراء جعل الف سطيني جزء من الدعاية 

 .هذه المواد االعالمية وراء السراييل  وكشف القصد الخفي او الغير مباشر من

ي ي الموجه ل ف سطينيين الدراسة من خالل اظهار مدى التأثير االعالمي االسراي تنبع اهمية

لتي من الممكن ان يستغ ها او العرب  وكيفية تجنب او اعطاء مع ومات لالعالم االسرايي ي ا

لصالحه  ولرورة من الحذر من االعالم االسرايي ي وكيفية تجنب الظهور فيه او ما كيفية 

 .اعطاءه المع ومات

 

 :االطار النظري

   (: ترتبط بالطرف الفلسطيني) مع المعتدي التماهي سيعتمد هذا البحث على نظرية

عندما يعيش االنسان حالًة من القمع والقهر لفترة زمنية طوي ة وال يستطيع في نفس الوقت 

ُمهينة ية عن ذاته  هوية فردية ُمهانة وتتشكل لديه صورة س ب( حالة رلوخ)الدفاع عن نفسه 

الفرد عن آلية ل دفاع عن نفسه ورفع ل هروب من هذه الحالة يبحث (. حالة تبخيس ذاتي)له 

من اآلليات المعروفة ل دفاع عن األنا المجروحة هي و. التقدير الذاتي المنخفض لديهمستوى 

 (.2321آنا فرويد، ) ماهي بالمعتديالت
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يستخدم تعبير التماهي مع المعتدي لتوليح الية دفاعية بدايية واساسية وذات عالقة والتي قد 

وقد . الباطن في التعامل مع المواليع واالحداث الخارجية المثيرة ل ق ق ي جأ اليها العقل

ولعتنظرية التماهي مع المعتدياالص ية  آنا فرويد ووصفتها بانها الية الدفاع التي يتسخدمها 

االنسان لحماية النفس من االذى واالحتالل  فبواسطة التماهي مع المعتدي وتقمص صفاته 

من هدف ل تهديد الى شخص قادر ع ى التهديد  ي يتحول الشخصومحاكاة س وكه العداون

وبنفس طريقة المعتدي  فهو بذلك يتخ ص من التهديد ومصدره ومايسببه من لغوط شديدة 

 (1122البدري،).وقالقل نفسية

. هذه اآللية الالشعورية تساعد اإلنسان المستعبد ع ى استعادة بعٍض من اعتباره الذاتي المهدور

التماهي بالمعتدي يعطي الفرد شيياً من وهم االعتبار الذاتي  إنه نوع من الهروب  بشكل أدق 

من واقع مؤلم  فبالتمجيد والتقديس والتّوحد مع الطاغية ُيوهم الفرد نفسه انه ال يوجد ظ م وال 

اعتداء ع يه ونتيجة حالة النكران هذه لواقعه المرير يشعر بنوع من الرلى الذاتي ويعتقد أنه 

ينتج عن هذه اآللية النفسية أيلا حالة من الحيرة بين اإلعجاب . ترب من نمط القوة السايديق

والخوف من الطاغية تجعل الفرد متردداً في أن يكرهه أو حتى يقبل أي نقد له ولذلك يوجه كل 

 نحن "كعبارة )ال وم إما إلى نفسه أو إلى من يريد مساعدته ل تخ ص من حالة العبودية و القمع 

تماهي بالطاغية ال يرى فيه أي ميزة سيية وال يقبل أن ُيقال فال  (" شعب ال ت يق بنا الحرية

عنه أي شيء س بي من قبل اآلخرين وهذا ما يمكن أن يفسر لنا الدفاع المستميت عن 

وك ما زاد الطاغية في قمعة و إجرامه وامتهانه . الديكتاتور عند هذه الشريحة المؤيدة له

ما زاد المؤيد له اعجاباً به و زادت معه حالة االستزالم التي يمارسها ع ى اآلخرين ك  ل كرامة

ليخفي خوفه وليهرب من حقيقة الذل اليومي التي يعيشها  وهنا ينتقل المقموع من حالة 

حيث يصبح الديكتاتور مولع حب وعشق " التماهي االسقاطي"إلى حالة " التماهي بالمعتدي"

ص و المنقذ اإللهي وهي ما ت خصه حال بعض الموالين الذين يتفاخرون و تقدير فهو المخ ّ 

 (1122أمين،)."منحبك"ات بتذل هم وعبوديتهم وحبهم ل ديكتاتور من خالل شعار
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ُيعتبر التماهي بالمعتدي من أقوى عوامل مقاومة التغيير و التحرر في المجتمعات النامية كما 

 .(1981) مصطفى حجازي يقول

النظرية بالدراسة التي نجريها من خالل تبيان الدوافع الف سطينية التي تتعامل مع ترتبط هذه 

الطرف المعادي وهو اإلسرايي ي بكل حب و تعاون رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها 

الشعب الف سطيني بسبب االحتالل  واألسباب التي جع تهم يتعاطون مع االعالم اإلسرايي ي 

لح ولخدمة االحتالل في كافة المجاالت السياسية واالجتماعية واعطايهم مع ومات لصا

 .والعسكرية

 :الدعاية السياسية اما النظرية الثانية هي  

والدعاية السياسية هي محاولة إعالمية ل تأثير في اتجاهات الناس وآرايهم وس وكهم ووسي تها  

منظمة ل تأثير ع ى الرأي نشر مع ومات وحقايق أو أنصاف حقايق أو حتى أكاذيب في محاولة 

فهي عم ية تالعب بالعواطف والمشاعر يقصد فيها الوصول لخ ق حالة من حاالت . العام

 (1121الزركوشي،) .التوتر الفكري والشحن العاطفي

يتمثل الهدف الرييسي  فيها لدعاية اإلدماج في صنع الرأي العام وكذلك مجموع الس وكيات 

من أحداث تحول شامل في  اوحدة فكرية وعقايدية وما ينجر عنهوهذه الدعاية تنسج . المواقف

هذا أن الدعاية تخ ق مناخا عاما يدفع الفرد إلى االنسياق بطريقة ال ومعنى  .التصور والس وك

 (1122التونسي،).المرجوشعورية نحو الس وك 

التي تستخدمها وتتطابق هذه النظرية مع الدراسة كونها تركز ع ى االساليب السياسية الدعايية 

الصفحات االسرايي ية الناطقة بال غة العربية  ل تاثير وكسب الرأي العام العربي والف سطيني 

لها  وبالتالي تدفعه بشكل تدريجي غير مباشر الى االنسياق الى المواد االعالمية التي تطرحها 

حمل مواليع عاطفية فطرح المواد االعالمية التي ت. ل تفاعل معها او تصديقها واالنخداع بها
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قد تالمس مشاعر وافكار المت قي وتجع ه يتعاطف مع القلية رغم طبيعة محتواها ومن 

 .وبالتالي فهذه الصفحات تجند الف سطينيين من اجل انجاح هذه الدعاية السياسية. وراءها

 

 :مشكلة الدراسة

 :تثير هذه الدراسة مجموعة من التساؤالت وهي كالتالي

 االسرائيلي؟ الفلسطيني عبر وسائل االعالم االجتماعيهور ماهي اشكال ظ.2

 ما هي طبيعة المنشورات التي يظهر فيها الف سطيني؟.2

 الى اي مدى يتفاعل العرب والف سطينيون مع هذه المواد االعالمية؟.3

 كيف يؤثر وجود الف سطينيين في االعالم االسرايي ي ع ى اراء المتابعين؟.4

 ورات التي حص ت ع ى اكبر نسبة تفاعل؟ما هي اكثر المنش.5

 

 :الفرضية

تفترض الدراسة استغالل وسايل االعالم االسرايي ية ل ف سطينيين  من اجل ايصال رسالة من 

خالله تكون لصالح اسراييل ولخدمة دعايتها في كافة المجاالت االجتماعية والسياسية 

صرين السراييل سواء من العرب او واالمنية  ونجاحها في ج ب شريحة من المعجبين والمنا

الف سطينيين  وابراز العالقات االسرايي ية الجيدة مع الف سطينيين و اظهار مدى تعاطفهم 

وجعل الف سطيني . ومساندتهم لهم  الافة الى الخدمات التي تقدمها لهم من صحة وتع يم وامن

 .هو المتك م في هذا الشأن وليس االسرايي ي
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 :دراسات سابقة

ص ت الباحثة  إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت االعالم االسرايي ي الناطق بالعربية  تو

االستراتيجيات " وهي دراسة تح ي ية بعنوان الدراسة األولى وحول طبيعة الدعاية الصهيونية  

  من اعداد آالء فوزي السيد عبد "االتصالية ل دب وماسية العامة اإلسرايي ية عبر اإلنترنت

 (2105)قاهرةك ية االعالم في جامعة ال ل طيف الصادرة منا

هو ان الدب وماسية العامة اإلسرايي ية الموجهـة ل عـرب تسـتهدف :م خص مما تحويه الدراسة 

فلـال ً عن  ل شـعوب العربيـة " صديق"أمـرين  اإلسـرايي ي أولهما ولع إسراييل في صورة 

يش مواطنوها حياة مرفهـة قـد يتمناهـا كمثال ل دولة تسويق النموذج االسرايي يي  والتي يع

أمـا الهـدف الثـاني ل دب وماسـية العامـة . الديمقراطية والغنية والمتقدمة تكنولوجيا أي عربـي

االزمات خاصة في الحروب وابراز  اإلسـرايي ية فيتمثـل فـي الـدفاع عـن إسـراييل أثنـاء

 .جهادية االسالمية المعادية السراييلالعداء نحو المنظمات  والحركات ال

تعـد هذه الدراسة مـن الدراسات الوصفية التح ي ية  حيـث تهـتم بتح يـل وتفسـير ملمون 

الخطابات التي توجهها إسراييل إلـى المستخدمين الناطقين بال غة العربية فـي فلاء اإلنترنـت  

يكات التي توظفها الدب وماسـية العامـة بهـدف تحديـد نـوع القلـايا واالسـتراتيجيات والتكت

 .اإلسرايي ية في هذا السياق

تعتمد الدراسـة الحاليـة ع ـى منهج تح يل الخطاب األيـديولوجي  حيـث يعتبـر بعـض الباحثين 

هـو المنهج األنسب فـي الدراسات التـي تسـتهدف التعـرف ع ـى طبيعـة " تح يل الخطاب"أن 

 .يكات التي توظفها الدول لتقديم رؤيتها ل جماهير األجنبيةاالسـتراتيجيات والتكت

يمكننا االستفادة من هذه الدراسة من خالل معرفة الطرق الدب وماسية االسرايي ية ل تأثير ع ى 

المجتمع العربي  والتي تتقاطع مع اهداف الدراسة التي تجرى في هذه الدراسة  ومعرفة 

 .ار نفسها افلل دايماالكيفية التي تستغ ها اسراييل الظه
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تدل نتايج الدراسة المتع قة بتعامل الدب وماسـية العامة اإلسـرايي ية مـع األزمات  ع ى اخـتالف 

رد الفعل اإلسرايي ي بحسب درجة خطورة وتأثير األزمة ع ى أمن إسـراييل فـي المقـام األول  

م ًوعنيفـا يكون الهجـوم االهتمـحيـث ً لـد األعـداء المسـ حين كإيران وحماس  في حـين يقل ا

سـالح المقاطعـة االقتصـادية  وتسـتغل إسراييل األزمـات وصارخا باألعــداء الـذين يســتخدم 

االجتماعيـة إلظهار إسـراييل كدولة قانون وعـدل  ٕوان كان الواقـع ال يعكس أي رد فعـل 

 .اهية لد العربحقيقي من الحكومة اإلسرايي ية لمحاسبة من يرتكب جرايم كر

  المعالجة اإلخبارية ل قضية الف سطينية في الت فزيون االسرايي ي "بعنوان  الدراسة الثانيةوفي 

ية  اعداد د احمد ابو دراسة تح ي ية لعينة من النشرات االخبارية الرييسية بال غة العرب

 (2112)(د ك ية االعالم في جامعة االقصىعمي)السعيد

يل المعالجة االخبارية ل تغطيبة االعالمية ل قلايا الف سطينية في تهدف الدراسة لرصد وتح 

فهي تعد من البحوث الوصفية . نشرات االخبار الناطقة بال غة العربية في التف زيون االسرايي ي

 .التي تستهدف دراسة وتح يل الحقايق الراهنة

ية بالتف زيون االسرايي ي توص ت الدراسة لعدة نتايج ابرزها اعتماد النشرات االخبارية الرييس

في معالجتها ل قلية الف سطينية  وفي محاولة الظهار الوجه المشرق ل كيان الصهيوني ع ى 

المستوى الدولي  وركزت المعالجة ل مولوعات السياسية ع ى ال قاءات السياسية بين 

الشرق االوسط  المسؤلين االسرايي يين والدب وماسيين الدوليين  في محاولة الحالل السالم في 

 .اعتمادا ع ى اس وب السم في العسل  وهو االس وب االكثر استخداما في الدعاية الصهيونية

ومن خالل هذه الدراسة يمكننا تح يل الملمون االعالمي االسرايي ي من وراء عرض القلايا 

ي الف سطينية  الافة الى الحصول ع ى مع ومات وارقام حول كمية المواد االعالمية الت

تخصصها اسراييل ل قلايا الف سطينية وما هي هذه المواد  فوجه االختالف يتمثل بمن يطرح 

المع ومات هل االسرايي يين ام الف سطينيين وهو المط وب في الدراسة التي تجريها الباحثة  
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واالختالف االخر يتمثل بطبيعة الوسي ة التي تم رصدها وهي الفلاييات اما هذه الدراسة 

 .برصد صفحات الفيس بوك فستقوم

انعكاسات السياسة االسرايي ية في االعالم الناطق بالعربية   "بعنوان  الدراسة الثالثةوجاءت  

 (.2102)  من اعداد أيوب التوتنجي (برنامج حوار نموذجا ً)

: السياسة االسرايي ي  ع ى المتغير التابع: تهدف الى معرفة مدى تأثير المتغير المستقلوالتي  

  الذي يقدم في الت فزيون االسرايي ي الناطق بالعربية والذي يبث أيام الخميس "حوار"برنامج 

 .الساعة السادسة مساء

محاولة التأثيرع ي الرأي العام لجأ فيها الباحث الى نظرية الدعاية السياسية التي عرفها ب 

جماهير والتي تستعمل وهي ال غة السياسية الموجهة ل )المجتمعات )وع ى س وك المجتمع أو 

رموزا وك مات خاصة وهدف دعايي ل تأثير ع ى موقف الجماهير إزاء قلية أو 

 . معينة(قلايا)

استخدم ايوب منهج البحث الكيفي في محاولة لفهم توجه برنامج حوار حول القلايا الف سطينية 

 . رنامجوكيف يعكس السياسة الحكومية االسرايي ية من خالل تح يل ملمون ح قات الب

 

 :منهجية البحث

ع ى دراسة وقراءة البيانات واالحداث  التي تعتمد تصنف الدراسة ع ى انها من البحوث الكيفية

باس وب غير كمي  بحيث ال يتم تحويل البيانات الى ارقام كما في حالة البحث الكمي  وانما يتم 

الصور والوثايق الحصول ع ى النتايج من واقع مالحظة وتح يل االحداث والمواقف و

ويتم القيام بالبحث الكيفي عادة في ظروف طبيعية  ومن ثم . واالتصاالت ال فظية وغير ال فظية

يعتبر جزء من الظاهرة ذاتها  وهنا  في االطار او السياق الذي تحدث فيه الظاهرة محل البحث

سة  او ان يتحكم ال يقوم الباحث باية محاولة الدخال لوابط تجريبية ع ى الظاهرة محل الدرا
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في المتغيرات الخارجية المحيطة بها  ومعنى هذا ان كل جوانب المشك ة محل الدراسة يتم 

 (2104أبو لبن. )فحصها ودراستها

ترتبط نتايج   حيث الحصول ع ى افترالات حول تأثير وسايل االتصال ع ى الجمهوران 

ة  بإطار عام وشامل  ليتم وفقها تح يل الملمون مع ما ورد من نتايج وصفية وتح ي ية ونظري

تفسير الظاهرة أو المشك ة  أي انه في هذه الحالة يعد مكمالً إلجراءات منهجية أخرى تسبقه  

 .أو ت حقه في إطار الدراسة الشام ة

 

 :الدراسية العينة

ستعتمد الدراسة ع ى استمارة تح يل الملمون كأداة لجمع المع ومات  بحيث ستجمع الدراسة 

جنس المنشور    ال غة  مولوع المنشور  اتجاه المنشور  شكل المنشور  وقت المنشور مابين

الردود  بااللافة لتح يل حجم اكثر طبيعة   عنه   وطبيعة توظيف الف سطيني في المنشور 

 .ومشاركات التفاعل من تع يقات واعجاب ومشاهدات

ع ى موقع الفيس "بالعربية قف معنا " و "اوفير جندلمان"صفحة كل من  الدراسة سترصد 

نظرا لنشرهم مجموعة من المنشورات بشكل يومي تقريبا لمواد إعالمية يظهر فيها  بوك 

  وغالبا ما تكون ع ى شكل فيديو وصور  إلافة الى تركيزهم الف سطيني كمسوق إلسراييل

اللها يتم ع ى الجوانب االجتماعية والصحية التي يسعى دايما االنسان ل حصول ع يها  ومن خ

استقطاب الف سطينيين كطرف متعاون ومحب إلسراييل  عدا عن وجود تفاعل عربي 

 .وف سطيني ع ى ك تي الصفحتين

بحيث    2102-3-30حتى  2102-0-0عم ية الرصد ستمتد الى ثالث شهور  ابتداءا من 

ي اكثر سيتم تح يل كافة المنشورات والمشاركات والتع يقات خالل هذه الفترة  معرفة ماه
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  وماهي طبيعة حلور المنشورات مؤثرة  واكثر المنشورات تجذب الف سطينيين والعرب لها

 .الف سطيني فيها واتجاهاتها

العينة عشوايية  فاختيار المدة والمنشورات كانت حسب المدة الزمنية األقرب البقاء الربط بين 

 .بالنسبة ل باحثاالحداث وعم ية التح يل مما يجعل االمر اكثر فاع ية ودقة 
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 الثاني الفصل
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 االسرائيلة الدبلوماسية .2

 

 يستخدمها التي الدب وماسية وهو ع يه تقوم الذي المحور الدراسة هذه في الثاني الفصل سيناقش

 كسب في اسراييل ةسياس الى الافة العربية بال غة الموجه اإلعالم في االسرايي ي االحتالل

 .وآثاره ابعاده هي وما االحتالل مع الف سطيني التطبيع قلية سيطرح خيراوأ األنصار 

 

 :وسياقاتها الدبلوماسية تعريف2.1.1

 مصالح ورعاية الحكومة تمثيل فن:"  اانه ع ى الدب وماسية الخفاجي سامي الدكتور عرف

 في ترمةمح وسيادتها مصونة  البالد تكون ان ع ى والسهر االجنبية  الحكومات لدى البالد

 وفقا مراح ها ومتابعة السياسية  المفاولات بتوجيه الدولية االعمال وادارة والداخل  الخارج

 الخفاجي حسب بهذا وهي الدولية  العالقات في القانون لتطبيق والسعي المرسومة  ل تع يمات

 بين القايمة العالقات بتنظيم تهتم التي ."الدولية والمبادئ واالعراف القواعد من مجموعة تكون

 بالقانون الخاصة االحكام تطبيق في اتباعها الواجب واالصول الدولية والمنظمات الدول

 واالجتماعات المفاولات اجراء وفي المتباينة  الدول مصالح بين والتوفيق الدولي 

 (2010:11،12الخفاجي). المعهدات وعقد الدولية والمؤتمرات

 الدعاية باستخدام فقط ليس القلايا  بكافة المجتمعات تعزيز الى العامة الدب وماسية وتهدف

 والهييات المؤسسات مخت ف بين التواصل طريق عن وإنما العامة  والعالقات واإلعالن

 ورسم تحديد عن المسؤولة هي فالدولة   العالم دول لدى مثيالتها مع واألحزاب والنقابات

 مما والدولة ل مجتمع العامة األهداف خدمة يلمن االستراتيجية تطوير وبالتالي االستراتيجية

 الموقف إطار في العامة الدب وماسية وتدور وفعالية  بكفاءة التحديات مواجهة من الدولة يمكن

 الموقف خدمة في تعمل بحيث الرسمية الدب وماسية تقررها كما ل دولة الع يا والمصالح
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 التي األفكار من باالستفادة رسمية ال وهيياتها مؤسساتها عبر الدولة تقرره الذي السياسي

 أسس ع ى جهودهم لبناء جديد منهج باستخدام المجال هذا في العامة العالقات حقل يقدمها

 (12: 1122عواد.)صحيحة وعم ية ع مية

 

 : االسرائيلي االعالم في الدبلوماسية2.1.2

 توطيد ع ى تعمل خاللها نفم الخارجية  سياسيتها لتنفيذ دولة ألي مهمة أداة الدب وماسية تعتبر

 حرصت وقد شعوبها  ومصالح مصالحاها عن ول دفاع المجاالت  بكافة الخارجية عالقاتها

 وسايل من كثير او باسراييل الخاصة سواء االعالم وسايل تسخير ع ى االسرايي ية الدب وماسية

 تحقيق ع ى تصميموال  االسرايي ية  الدب وماسية اهداف لخدمة معها المتعاطفة الدول اعالم

 من الكثير اسراييل واستفادت   الملادة واالساليب المح ية والعوامل العقبات  رغم اهدافها

 والعراق واليمن سوريا من القادمة العربية السيما لها المتوافدة اليهودية الجاليات خبرات

 االسرايي ية الصورة تخدم اعالمية اداة الوفود هذه اصبحت حيث العربية  الدول من وغيرها

 المجاور االق يم في عربية دب وماسية عالقات انشاء في ايلا تساهم والتي العربي  العالم في

 وكسب حدودها  وحماية امنها لتعزيز اسراييل ترى حسبما االهم وهو االسرايي ي لالحتالل

 ةالس بي صورتها تحسين عن عدا العرب  مع وسياسية وتجارية اقتصادية وعالقات صداقات

 .دب وماسية بطرق العرب عند

 السكاني تكوينها في تجانس عدم من اسراييل تعيشه لما انعكاسا االسرايي ية الدب وماسية تعد

 بعد الدايم وشعورها وجودها في الشرعية وعدم القارات  مخت ف من المخت فة الهجرات نتيجة

 بين الوثيق الترابط جانب الى هذا بالمنطقة  لوجودها المستمرة والتهديدات الداخ ي االستقرار

 اعتمدت و .الدول غالبية ع ى مسيطرا كان الذي االستعماري واالس وب الصهيونية االهداف

 والتى الذاتية  صورتها لتعكس اإليجابية  النمطية القوالب أس وب ع ى اإلسرايي ية الدب وماسية

 وان التاريخ  عبر لها تعرلت التى ل مجازر في حصل كما ملطهدة إسراييل ان في تمث ت
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 لديها العدالة  تحقيق ع ى تحرص و حلارًيا  و  ثقافًيا ومتنوعة تكنولوجًيا  متقدمة إسراييل

 عن يدافع العالم لجعل وذلك ديمقراطية   دولة وانها اآلخر مع ل سالم تسعى متميزة  ثقافة

 حماس جعل في مث توت لآلخر تناولها فى الس بية النمطية القوالب جاءت حين فى إسراييل 

 والذى الدينى باألس وب ربطتها والتي اإلرهاب  أساس اإلسالمية الحركات وان إرهابية 

 ل دين الكامل االحترام ع ى التأكيد ع ى بالعربية الناطقة االسرايي ية تالصفحا حرصت

 ليمتعا يتبعون ال من هم( االسالمية الحركات)األشخاص هؤالء أن إال وتعاليمه  اإلسالمى 

 .الشهادة باسم ل موت الشباب تدعو وال  االنسان  حياة تقدس التى الحنيف الدين

 (2011الخالق عبد( ) 133 :1990سليمان)

 

 :للعرب الموجه االعالم في االسرائيلية العامة الدبلوماسية2.1.3

 بن ةمقول تؤكده ما وهذا جديد باس وب ليس العامة الدب وماسية ممارسة باهمية اسراييل تنبه

 مع والتعاون السالم الى ل وصول لمانة االكثر الطريق ان"  :كتبه احد مقدمة في غريون

 البسطاء  السالم محبي بعض يفعل كما بالسالم  ووعظه اسراييل شعب بدعوة يكون ال جيراننا

 اسراييل اهمية سيفهمون الذين .ءاالصدقا من ممكن عدد اكبر ع ى الحصول طريق عن ولكن

 ". لجيراننا المفهوم ذلك سينق ون والذين النامية الشعوب تقدم في المساعدة  ىع وقدرتها

 (29: 1968عنبتاوي)

 الموجه اعالمها في اسراييل تستخدمه الذي االس وب وتح يل ربط من تمكننا غريون بن مقولة 

 صدقات وتكوين العرب مساعدة تريد  فعال وهل تحقيقها تريد التي االهداف هي فما  ل عرب

 .الصداقات؟ هذه استغالل خالل من تحقيقها تريد ومطامع مصالح هي ام ؟ معهم

 بصورة اسراييل اظهار .1 هم أمرين تستهدف ل عرب الموجهة االسرايي ية العامة الدب وماسية 

 والتي تكنولوجيا والمتقدمة والغنية الديمقراطية كالدولة واظهارها العربية ل شعوب الصديق

 عن الدفاع في يتمثل االخر والهدف .2 .عربي اي يتمناها قد مرهفة ياةح مواطنوها يعيش
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 المعادية االسالمية الجهادية والحركات المنظمات نحو العداء وإبراز الحروب  اثناء اسراييل

 لدى صورتها لتحسين جديدا أس وبا اإلسرايي ية الشعبية الدب وماسية أخذت بحيث ،باسراييل

 إلى ل وصول االتصال  ووسايل أشكال مخت ف وتوظيف استخدام لخال من العربى  الجمهور

 لد ليست الشعوب هذه تكون أن وهو العربى  الجماعى العقل داخل تريده ما ترسيخ

 (3: 2015اللطيف عبد. )األوسط الشرق خريطة من جزء إسراييل بأن تقتنع وأن إسراييل 

 (2011الخالق عبد)

 لإلعالم الرييسة األهداف من هو ع يهما والتأثير يوالعرب الف سطيني الوعي اختراق ان

 من كبير عدد إلى تصل أن اإلعالمية الوسايل هذه استطاعت إذ بالعربية  الناطق اإلسرايي ي

 صفحات ع ى سريعة نظرة ألقينا ف و والعرب  الف سطينيين والقراء والمستمعين المشاهدين

 الصفحات  لهذه والعرب الف سطينيين تابعينالم من اآلالف ميات لوجدنا االجتماعي التواصل

 ذهبت أو  العام النقل وسايل إحدى َرِكْبتَ  ف و مستمعي  لإلذاعات فإن متابعين ل مواقع أن وكما

 بال غة "راديوإسراييل إلى يستمع منها عدًدا أن لوجدت العربية  اإلحياء أحد في مقهى إلى

 مما بالعربية  الناطقة اإلسرايي ية ل فلاييات ينبالمشاهد يتع ق فيما األمر وكذلك  " العربية

 في السم ودسّ  العربي الوعي اختراق اإلعالم هذا ع ى السهل من يجعل

 (2016الكومي.)العسل

 الدولة  صورة اصالح اجل من وتوظفها االسرايي ية الدب وماسية تتبعها التي الطرق ومن

 التركيز مع عنها  الس بية الرسايل جاهللت الجمهور  ع ى التركيز استراتيجية ع ى االعتماد

   طريق عن وذلك العربى  الجمهور مع تعاطف عالقة تنشأ أن شأنها من التى النقاط ع ى

 نقل استراتيجية ومنها صورتها  وت ميع لتعزيز  ع يها اعتمدت التى االستراتيجيات تنوع

 اإلستراتيجية ت ك خالل من إسراييل وهدفت الصورة  لخصايص معاكس ملمون ذات رسالة

 تتمحور إسراييل قيام فمنذ بها  المرتبطة الس بية الخصايص  عكس ع ى هي التي الرسايل نقل

 ع ى عالوة عنصرية  دولة وأنها وجودها  شرعية عن السؤال فى لها الس بية الخصايص

 اإلسرايي ي الجيش بين العنيفة الصراعات ع ى تركز التي الدولية اإلعالمية التغطية
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 وهنا .تهديد ومصدر خطًرا مكاًنا بوصفها إسراييل صورة ع ى انعكس ما وهو والف سطينين 

 ب د وأنها مغاير بشكل إسراييل وإظهار العناصر هذه لمحاربة اإلستراتيجية هذه دور يبرز

 (2011الخالق عبد).باالستقرار ويتمتع هادئ

 اإلستراتيجية ت ك واعتمدت رة الصو وتمديد توسيع استراتيجية ع ى إسراييل اعتمدت كذلك 

 الصراع؛ بعد ما إلى صورتها توسيع خالل من إلسراييل  إيجابية جديدة مكونات إلافة ع ى

 هي إسراييل أن مفادها رسالة نقل خالل من الصراع  خ ف الصورة في يوجد ماذا إبراز أي

 من العديد لها العكس ع ى وانها  بها  تقوم التي والحروب العنيفة المواجهات من بكثير أكثر

 جميع في الناس ومساعدة والفن  والثقافة  والتكنولوجيا  والع وم  الطب  مجال في إنجازاتها

  .العالم أنحاء

 

 : العام الرأي على والتأثير االنصار كسب في اسرائيل سياسة 2.2.1

 وصولل  واالسرع االسهل الخطوة اصبحت بوك الفيس  تحديدا االجتماعي التواصل وسايل

 بشكل االسرايي ية الصورة نقل خالل من السراييل كانصار وكسبهم والف سطينيون العرب الى

 بالمحتوى واعجابا تفاعال اكثر تجع هم بطريقة العربية  الثقافة وافكار عواطف ولمس تدريجي

 بغالف تغ يفها او جرايمها بتغطية اسراييل بسياسة ايلا شك ال. الصفحا  ت ك تعرله الذي

 عبارات تسويق خالل من الخارجية االطراف تعاطف تكسب ما دايما فهي االمني  دفاعال

 فهي ومباديها  معتقداتها منظومة من جزء انها ع ى تظهرها التي والمحبة والسالم الديمقراطية

 .االوسط الشرق في الوحيدة الديمقراطية نفسها تعتبر

 مكان كل في العالمي الراي لدى الحساسا خ ق طريق عن تتم اسراييل دور وتفعيل ترسيخ ان

 اسراييل ببقاء ك ية  يكن لم ان كبير  حد الى يرتبط انما ورخاءه  تقدمه وامنه  العالم سالم بان

 مجرد االسرايي ية الدب وماسية تشكل الذي االسرايي ي االعالم مهمة هي ت ك .ع يها والمحافظة
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 يمكن ما االسرايي ي االعالم اعتمد ذلك الي صولالو سبيل وفي العديدة  ادواته من واحدة اداة

 (1968:29عنبتاوي" .)االنصار كسب بسياسة " يسمى ان

 كعبية حسن العربية بال غة االسرايي ي الخارجية وزارة ب سان الناطق عن نقال السياق  هذا وفي

 كنتُ  ..القاهرة في وعشتُ  مصر في اإلسرايي ية السفارة في عم تُ  سنوات  10قبل" :يقول

 في ويتصّفحون النقالة  الحواسيب وبحوزتهم يج سون الشباب كل وأرى المقاهي  في أتجول

. اإلعالم مع اليوم الشباب عبرها يتواصل التي الطريقة هي هذه أنّ  فأدركت .اإلنترنت

 (2016عبدالرؤووف)

 السرايي يةا الخارجية وزارة في العربية بال غة الرقمية الدب وماسية قسم رييس يقول بدوره 

 م يون  145بينهم من عربي  مواطن م يون  250األوسط الشرق في يعيش "جونين يوناتان

 عام بالعمل بدأ القسم أن الى ويشير بوك  الفيس م يون  80ويستخدم اإلنترنت  يستخدمون

 .بوك الفيس هي العرب الشباب إلى ل توجه األفلل الطريقة أن أدركنا عندما  2011

 (2016الرؤوف عبد.)العام الرأي في ل تأثير األفلل الطريقة هذه اليوم أصبحت

 اليهود ع ى العالم عطف واستدرار (االنصار كسب )استراتجية الصهيوني االعالم يستخدم

 عن المدافع بانها اسراييل االسرايي ي االعالم يبرز لذلك وتبعا بهم  االعجاب مظاهر واثارة

 .مظاهرها واعظم صورها انقى في المعاصرة الغربية السياسية العقايد وعن الديمقراطية القيم

 ع ى اإلسرايي ية الشعبية الدب وماسية اعتمدتو كما بحمايته  والفوز الغرب عطف يكسبها وهذا

 الس بية الصورة عناصر تفاصيل بتغيير والمعنية  "االستهالك خصايص تغيير" إستراتيجية

 ذهنية صورة وتقديم العربية  الشعوب تجاه الحسنة النوايا إظهار خالل من عنها  المدركة

 إظهار في تتمثل عناصر مجموعة ع ى األساس في تعتمد اإلسرايي ى المجتمع عن مثالية

 مشاك ه وجميع بالمواطن واالهتمام االجتماعية  والعدالة إسراييل  بها تتمتع التى الديمقراطية

 يحتذى نموذج بأنها العربية الشعوب قييمت ع ى ينعكس الذى األمر وهو ح ها  ع ى والعمل

 (2011الخالق عبد( )1970:021ربيع.)به
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 اسرائيل مع الفلسطيني التطبيع2.3

 

 (االسرائيلي االعالم في وتأثيره عمله آليات)

 

 االمر يتع ق عندما ولكن االعالم  وسايل في اسراييل مع عربي تطبيع عن مانسمع عادة

 فاسراييل سابقاتها  من ربحا اكثر اسراييل بيد التي عاييةالد الورقة تصبح بالف سطينيين

 ليبدي ل ف سطيني المجال افسحت بل لوحدها العربية بال غة اعالمها في التتحدث اصبحت

 اشخاص عن خارج واعي ال تطبيع ارى حسبما التطبيع هذا يكون ما عادة لها  تايده و اعجابه

 يريد فبعلهم االعالم  في ظهورهم عند ونهايرتكب التي الخطرة االمور كمية يجه ون قد

 يبدون بعلهم او قدمها  التي الكبيرة الدعايية القيمة متناسيا االعالم في فقط والحديث الخروج

 االحتالل عن رلاهم او حبهم عدم رغم الدولة جهات من جهة او بمؤسسة اعجابهم

 يتحدثون التي الجهة او صغيرةال المؤسسة هذه ان الوقت ذات في يعون ال لكنهم االسرايي ي 

 او المؤسسة لهذه والثناء عنها  منفص ة غير وانها االحتالل وهي اكبر مؤسسة من جزء عنها

 الخدمات عن حديثهم في الف سطينيون ذلك ع ى االمث ة ومن .ل كل ثناء هو معين لقطاع

 يقومون ما ةوعاد والعيادات المستشفيات في ل ف سطينيين اسراييل تقدمها التي الصحية

 هذا ليدير االفراد هؤالء االسرايي ي االعالم فيستغل ف سطين  في الخدمات مع بمقارنتها

 .طبيب لخدمة او صحي لقطاع فقط وليس السراييل كامل اعجاب انه ع ى االعجاب

 في الظاهر الف سطيني يقع ما كثيًرا"  :عيد ربيع الفلسطيني الصحفي يقول السياق هذا وفي

 وبشكل هذا ظهوره أن معتقًدا اإلسرايي ي  الجمهور إعجاب إثارة فخ في إسرايي ّية مإعال وسي ة

 الظهور هذا .رأيه وإيصال اإلسرايي ي المجتمع ع ى التأثير في ُيساعد سوف "مهّذب" ُمعين

 كان إن الظهور خالل س وكه تلبط معّينة قواعد لمن ال عب الشخص من يتط ب "المهّذب"
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 الف سطيني حالة في هذا الس وك لبط .مكتوب مقال شكل ع ى كان لو حتى أو صحفّية مقاب ة

 واستعالء تكّبر أمام تنازالت لتقديم تدفعه ع يه  يؤثر كي اإلسرايي ي إعجاب إثارة يريد الذي

 منك ُيط ب سوف اإلعجاب إلثارة تنازالت ُتقّدم مّرة كل ففي !الفخ يكمن وهنا الُمستعِمر  وقّوة

 ".إعجابه إثارة في تستمر كي التنازالت من المزيد تقديم ادمةالق المّرة في

 

 : التطبيع تعريف 2.3.1

 الذي الطبيعي ولعهما الى معينين طرفين عالقات اعادة :دوليا ع يه متعارف هو كما التطبيع

 الى العالقات اعادة يعني  المفهوم وهذا .بينهما صراعي موقف يطرا ان قبل  ع يه كانا

 االع ى حده ب غ سواء صراعي موقف اي طبيعي  غير موقف بينهما طرا طرفين بين طبيعتها

 (2016:36العامودي.)العادة الصراعات من االدنى الحد او الحرب باعالن

 

 :االحتالل مع التطبيع وراء الدوافع 2.3.2

 الواقع من جزيية ع ى يقع ما وهذا البعض  عند مبررا التطبيع يصبح المصالح ت تقي عندما

 العالقات هذه من المستفيد هو االقوى الطرف يكون ما دايما ولكن والف سطيني  العربي

 اشكالها  بكل المقاطعة حالة انهاء يعني التطبيع الصهيونية العربية الحالة ففي التطبيعية 

 االسرايي ي االحتالل ع ى يرفلونها العرب كان التي والثقافية واالقتصادية السياسية

 االطراف مهاجمة او الجميع ع ى وتعميمها نظرهم وجهات تثبيت ذلك خالل من ويحاولون

 (.العدو مع تطبيعهم) افعالهم من االنساني الجانب كاظهار ديب وماسية بطرق لالحتالل المعادية

 العدو مع التطبيع لخطاب قوية عودة خاص بشكل والف سطيني العربي العالم عودة تعد

 بداعي الشباب لدى جديد فكر وانتشار الملادة وراتالث موجة مع خصوصا الصهيوني 

 سياسي نزاع الى الصهيوني العربي الصراع لتبخيس محاولة وفي العالمية  واالنسنة التعايش

 مشتركة  مصالح وايجاد المتنازعة االطراف بين تصالح بحدوث ينتهي جغرافية مناطق حول

 يجــب األمــر بــادئ فــي حتالل اال بطرف يمس قد يحدث واي المقاومة حركات وانتقاد
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 التعاون بدافع مــرة العربية الدول أغ ب اختــراق من تمكــن الصهيوني الكيــان إن القــول

 بدوافع وثالثة المشترك  الع مي والبحث التقني التعاون بدوافع وثانية المشــترك  االقتصادي

 جاراتها  ع ــى اإلق يم دول بعــض تشــك ها التي والمهددات المخاطر لد المشترك الدفاع

 رأي ع ــى م زمة نصايــح تقدم وألحت القرار صنع مراكز إلى وص ت أن إلى وهكذا

 وراء من لمصر الحاكم كان الذي كرومر ال ورد مصــر ع ى البريطاني الســامي المندوب

: 1121يالعامود) .نصيحة شكل ع ى م زمة أوامر توجيه هي الم زمة والنصايح ســتار 

 (2016:26دلول) ) 21،21

 

 : االجتماعي التواصل مواقع على وتاثيراته ابعاده اسرائيل مع التطبيع 2.3.3

 يكون قد القول وهذا يقول  ماذا و العدو يفكر كيف نعرف أن ع ينا يجب بانه القول الشايع من

 في فالدخول خطورةال تكمن هنا معه  وتتفاعل وتناقشه يقوله ما عدوك تشارك أن ولكن مقبوالً 

 ومن اإلسرايي ي  العدو مع االليكتروني التطبيع صور من صورة إال ماهو العدو مع حوار

 مؤيد إلى إسراييل مع السالم في راغب غير من العربي العام الرأي يحول أن ايلا الممكن

 لكن ةالعربي لألرض ومغتصبة محت ة دولة إسراييل أن هو العربي العام التصور معها  ل سالم

 يجه ها التي التطبيع فتأثيرات  عاديا  امرا الشيء من جع ت الفكر هذا ونشر التطبيع كثرة

 .ف سطيني حساب كل في تتغ غل باتت الكثيرون

 التغيير هذا يبدأ أن ع ى واإلسالمي  العربي الجانب ع ى تغيير إحداث هو التطبيع جوهر

 العربي العالم قدرات تقييد إلى ويمتد نطقة الم في يهودية كدولة ”إسراييل “بوجود بالتس يم

 أمنية مطالب تحقيق إلى إلافة عالقاته  شبكة صياغة وإعادة السياسية   وتغيير العسكرية

 التطبيع يبدو ما وبقدر .جذرية بصورة الكيان هذا تجاه المواقف تغيير إلى وصوالً  وإق يمية 

 أيلا فإنه المنطقة في العدو أهداف لتحقيق الصهيونية االستراتيجية أهداف من هدفاً  ذاته في

 ودب وماسية  عسكرية من األخرى العمل أدوات مع ويتكامل العمل  في أدواتها من أداة يعد

 األهداف من هام جزء تحقيق عن عاجزاً  يبقى وقدراته طاقاته كانت مهما العسكري فالعمل
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 وعاجز المنطقة  في ”إسراييل “جإدما تحقيق عن عاجز مثالً  فهو .الصهيونية ل حركة الحيوية

 النمو احتياجات ت بية عن عاجز أنه كما المياه  لمصادر المنظورة احتياجاتها ت بية عن

 (2005الحكيم.)ل تطبيع اإلسرايي ية االستراتيجية به تتكفل ما وهذا االقتصادي 

 أخطر يعد اعداء  انهم ع ى االحتالل تصنف التي الثقافي الفكر يحويه ما كل عن التخ ي بدأ ان

 ما كل ونسيان معه واالنسجام العدو مع التماهي قلية تبرز وهنا التطبيع  هو التطبيع انواع

 اليهودي ل فكر السماح إلى يؤدي وهذا افعاله  له ويبارك ويحترمه عنه يدافع فيصبح يرتكبه

 والتي العالم في ةالسايد الفكر حاالت إحدى أنه لو كما القطاعات كل باتجاه بالتمدد والصهيوني

 .بها والتفكير اتباعها من البد

 العرب تجنيد هو الصفحات ت ك هدف يصبح بوك  كالفيس االجتماعي التواصل مواقع وفي

 ممن االذكياء االشخاص قبول عن المباشر االعالن خالل من االسرايي ى الموساد صفوف الى

 وذلك الناس  ع ى والتأثير بالجرأة ونويتمتع الحديثة والع وم التكنولوجيا مجاالت فى يعم ون

 عالية برفاهية وبتمتعون وع مية ثقافية بنشاطات يساهمون ف سطينيون اشخاص عرض عند

 .االحتالل عند

 وحدة وجودة عن االسرايي ي الجيش إلذاعة الرسمى الموقع موقع كشف السياق هذا وفي 

 العربى االعالم متابعة عن مسيولة وهى الشاباك االسرايي ى العام االمن لجهاز تابعة خاصة

 الهامة بالمع ومات االسرايي ية الحربية المخابرات جهاز تمد حيث سنوات  10منذ انشايها وتم

 االجتماعى التواصل مواقع ع ى تغريدة او ك مة كل ترصد بحيث والعرب  بالشباب الخاصة

 خبرتهم بحكم فالصهاينة    لإلسرايي تنسب التى الصور او المع ومات ع ى بالرد تقوم واحيانا

 تقدم أي إحراز أن ويعرفون الصفحات هذه أبعاد يدركون العام  الرأي تشكيل مع التعاطي في

 لخدمة واالقتصادية واألمنية السياسية الجبهات ع ى التحرك يعزز إنما المسار هذا ع ى

 في االحتالل يعززها التي والتصورات الجبهات هذه فتترك .التوسعي  الصهيوني المشروع

 الغربي الفكر مواكبة يحاول  الحال بطبيعة هو الذي العربي العام الرأي ع ى بالغ اثر اعالمه
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 باسراييل ذلك يربط ما احيانا فهو دايما  واالفلل االقوى الطرف بصوره ع يه والمتط ع

 (3:ن،د بريزات.)افلل فيراها بنفسه ذلك ويقارن وبتطورها

 االسرايي ي االعالم في الف سطينيين ظهور اشكال الثالث صلالف سيح ل سبق ما لوء في

 فيها يظهر منشورات من بالعربية معنا وقف جندلمان اوفير صفحتي تتطرحه ما التفاعل ومدى

 من لتظهر الدراسة مشك ة في الواردة االسي ة عن وليجيب السراييل  كمسوقين الف سطينيون

 .الدراسة نتايج خاللها
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 الفصل الثالت
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 : التحليل3.1.1

في هذا الفصل سيتم تح يل الدراسة معتمدة ع ى استمارة تح يل الملمون التي اجريتها 

-0  التي نشرت من تاريخ (اوفير جن دلمان  وقف معنا بالعربية)لمنشورات ك تي الصفحتين 

الدعايات   المنشورات التي تم تح ي ها هي التي تخص 2102-3-30حتى تاريخ  0-2102

االسرايي ية التي تقدم من خالل الف سطينيين وب سانهم  ولم يؤخذ اي منشور في هذه الفترة ال 

 .يخص الدراسة

 22منشور في ثالثة اشهر   20مجمل المنشورات التي تم تح ي ها في ك تي الصفحيتين هو 

شور من252منشور من اصل  44منشور في صفحة اوفير جندلمان  و 262منشور من اصل 

 .في صفحة قف معنا بالعربية

 

 : موضوع المنشور.2

 

 (اوفير جندلمان()0الشكل)
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2الشكل)

 (قف معنا بالعربيية()

ان اكثر المنشورات التي حرصت اسراييل ع ى تقديم الدعاية لها فيها  هي المواليع االمنية 

حص ت ع ى نسبة خاصة فيما يتع ق بامور التجنيد والمشاركات العسكرية ل جيش االسرايي ي ف

وذلك كما اظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو جنود و رجال شرطة ولباط عرب % 32

في المقابل توزعت باقي النسب ع ى مواليع . ف سطينيون او كما عرفت عنهم الصفحة بنص

اخرى ابرزها االقتصادي واالجتماعي واالنساني والديني فحصل كل منهم ع ى 

 (0)الشكل%.0010

تع ق بنتايج صفحة قف معنا بالعربية  فقد ظهر ان المواليع التي تناولتها الصفحة اما فيما ي

أكثر تنوعا من السابقة  اع ى نسبة ل مواليع التي نشرت كانت االجتماعية فوص ت الى 

  ثم االنساني بنسبة %0.15  اما في المرتبة الثانية جاء المولوع االمني بنسبة 2414%

 (2)الشكل%.11.صحية بكانت بنسبة   اما المواليع ال0210%
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 : شكل المنشور.1

 

الشكل)

3) 

 

 (4الشكل)
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تتشارك الصفحتان باع ى نسبة من المنشورات التي تحمل اشكال متنوعة  اي انها تحوي ع ى 

فيديو ونص او صورة ونص او ثالثتهم في منشور واحد  بحيق ب غت نسبة المنشورات 

اما قف معنا بالعربية فكانت % .501فيرجندلمان ع ى االشكال المتنوعة في صفحة او

وهذا يدل ع ى تفعيل المنشورات من خالل ادخال جميع العناصر واالشكال ل فت %. 1211

 (4 3)الشكل.االنتباه واعطاء المنشورحيوية اكثر

في صفحة اوفير جن دمان  % 0411والنصوص % 3313اما منشورات الفيديو فب غت نسبتها 

ولم يكن هناك اي نسبة اخرى % 2 02ف معنا بالعربية ب غت نسبة الفيديوهات وفي صفحة ق

 .سواء ل نصوص او الصور

 

 :اتجاه المنشور.2

الشكل)

5) 
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الشكل)

6) 

% .501غ ب ع ى المنشورات في صفحة اوفير جندلمان الطابع الدعايي فحص ت ع ى نسبة 

  والنسبة %2.16التسويقي ع ى  من نسبة المنشورات  فيما احت ت المنشورات ذات االتجاه

 (5)الشكل% .0115االقل حظيت بها المنشورات ذات الطابع االخباري فحص ت ع ى 

اما صفحة قف معنا بالعربية ف م ت جأ الى المنشورات الدعايية السراييل بل شاركت الكثير من 

رحتها صفحة  المنشورات التسويقية خاصة بارتباطها بطبيعة المواليع االكثر تنوعا التي ط

  اما الدعايية فحص ت %5012نسبة المنشورات التسويقية فقد حص ت ع ى ( 6)يظهر الشكل

ويرجع % 213 االخبارية وهي النسبة االقل في ك تي الصفحتين كانت % 4015ع ى نسبة 

السبب في انخفاض من نسبة المنشورات االخبارية الى طبيعة الصياغة ال غوية في كتابة 

 .تي تبتعد عن المرونة التي تحتاجها اسراييل ل تسويق والدعاية لنفسهااالخبار وال

 

 :مصدر المحتوى.4
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الشكل)

2) 

الشكل)

1) 

أكثر المنشورات التي نشرتها صفحة اوفير جندلمان كان مصدرها صفحات وروابط لمؤسسات 

جع الى اعالمية اسرايي ية  كصفحة المنسق وموقع المصدر وصفحة قف معنا بالعربية وهذا ير

الرؤيا الموحدة لالعالم الدعايي االسرايي ي بكافة اشكاله ومؤسساته  وهو نشر صورة موحدة 

السراييل تظرها كدولة غير عنصرية وتسوق العمالها المخ تفة  وحص ت منشورات الصفحة 

من مجمل البوستات التي تنشرها الصفحة  وذلك يعود لطبيعة عمل % .501ذاتها ع ى نسبة 

صاحبها فهي تهتم بمنشورات تخص الحكومة االسرايي ية وتخصصها في هذا الصفحة و

الجانب  بااللافة الى استغالل ال غة العربية التي تتخذها الصفحة ك غة لنشر الدعايات 
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 (2)الشكل.فاسراييل تستغل كل فرصة لكسب انصار لها

راييل بكافة االشكال اما صفحة قف معنا بالعربية والتي تهتم بتقديم الدعاية والتسويق الس

منشور  اما  30بواقع % 6113فحازت النسبة االع ى ع ى منشورات الصفحة بنسبة 

بواقع % 3012المنشورات التي يرجع مصدرها الى مؤسسات اعالمية اسرايي ة فحص ت ع ى 

 (1)الشكل.منشور 03

 

 :جنس المنشور عنه .2

الشكل)

.) 
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الشكل)

01) 

نظرا لكون  3شورات التي تتع ق بنساء ف سطينيات في شهر ركزت ك تا الصفحتان ع ى المن 

من اذار فهو يوم االم  لذلك حصرت معظم  20الثامن من اذار هو يوم المراة العالمي اما 

المنشورت التي تتحدث عن النساء والفتيات الف سطينيات في ذلك الشهر  اما بقية االشهر 

ان جنس المنشور ( .)فيولح الشكل . 01و .فكانت معظمها  عن الذكور كما بيبن الشك ين 

في صفحة اوفير جندلمان  % 32عنه والذي ظهر اكثر في المنشورات هو الذكر فحصل ع ى

   والمنشورات المشتركة ما بين اناث وذكور ظهرت بنسبة %3313اما االناث فكانت بنسبة

2.16.% 

نشور عنه  فحص ت هذه فكان الذكور ايلا هم االع ى من حيث الجنس الم( 01)اما الشكل

  المنشورات المشتركة بين %6 36اما االناث فكانت بنسبة % 5 40المنشورات ع ى نسبة 

 %.22اناث وذكور حص ت ع ى 

 مالحظة

 

 :سياق المنشور.1
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الشكل)

00) 

الشكل)

02) 

معظم المنشورات في الصفحتين هي منزوعة السياق  اي انها لم تنشر بسبب وجود حادثة او 

في صفحة % 6611ما  بل كانت عشوايية المواليع واالحداث فقد حص ت ع ى نسبة مناسبة 

في صفحة قف معنا بالعربية  اما بالنسبة ل منشورات مربوطة السياق % 21اوفير جندلمان  و

في صفحة اوفير جندلمان  وفي صفحة قف معنا بالعربية حص ت % 3313فقد حص ت ع ى 

بيوم المراة واالم وبعض المناسبات   وكانت مجم ها المتع قة %22ع ى 

 (02 00)الشكل.الدينية
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 :طبيعة توظيف الفلسطيني في المنشور.1

03الشكل)

) 
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04الشكل)

) 

ان معدل الف سطينيون الذين يظهرون في االعالم اإلسرايي ي الذين يعم ون في مؤسسات او 

ا المواطنون العاديون   ام%53أجهزة تابعة لقطاع معين كاالمن مثال وص ت الى حوالي 

 (04 03)الشكل%.42فكانت نسبتهم حوالي 

 :طيبعة أكثر الردود.8

05الشكل)

) 
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06الشكل)

) 

  (05)من نسبة أكثر الردود ع ى المنشورات كانت انفعالية حسب ما ظهر بالشكل% 41

اغ بها تنتقد وتذم افعال قوات االحتالل وحكومته  وتعارض كل ما يظهر في المنشورات  

الكثر انفعالية هي ع ى تصرفات واقوال الف سطينيون في المنشورات فالكثير وصفها بالخيانة وا

وحقر من افعالهم  وع ى العكس من ذلك ظهرت فية ليست ق ي ة بعلها مؤيد لما يقدمه 

الف سطينيين السراييل والبعض االخر يمدح ويشكر بهم  فحص ت نسبت المؤيديون ع ى 

نسبة ردود المدح والشكر  واخرون طروحوا ط بات فكانت % . 25اما% 2.16

 .واستفسارات

فظهرت ايلا نسبتان متقاربتان ل ردود االنفعالية واخرى لردود المدح ( 06)اما في الشكل

  اما المدح والشكر  فكانت %.3والشكر  فحص ت اكثر الردود االنفعالية ع ى نسبة 

 %.4 24  والردود المؤيدة حص ت ع ى 3616%

 

 :تفاعل بالتعليقال.3
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الشكل)

02) 

الشكل)

01) 

تع يق كانت االع ى في الصفحتين  فب غت نسبتها في صفحة  21نسبة التع يقات االقل من 

  اما %.431  اما صفحة قف معنا بالعربية فحازت نسبتها ع ى %4112اوفير جندلمان 

الصفحة في % 2414في الصفحة االولى  و% . 25فقد ب غت نسبته ( تع يق 51_20)

وف الصفحة الثانية % 2212في الصفحة االولى (011_50)الثانية  وب غت نسبة التع يقات 

اما الصفحة % 0010فب غ في الصفحة االولى ( 011اكثر من )  اما التفاعل بالتع يقات 22%

 (01 02)الشكل%.11.الثانية فب غت نسبتها 
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 :التفاعل بالمشاركة.21

 

(.0الشكل)

 

 (21الشكل)

 

في صفحة % 1512مشاركة ب غت نسبتها 51ان نسبة االقل من ( 21و .0)ح الشكالنيول

مشاركة ب غت نسبتها  011_50في صفحة قف معنا بالعربية  ما % 212.اوفير جندلمان و
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مشاركة ب غت في  411_010  اما %214  وفي الصفحة الثانية %312بالصفحة االولى 

  ولم يكن هناك اي نسبة ل مشاركات %.41ة وفي الصفحة الثاني% 0010الصفحة االولى 

 .411االكثر من 

 

 :التفاعل باالعجاب.22

الشكل)

20) 

الشكل)

22) 
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  اما 211ل تع يقات التي اقل من % 5.13نسبة التفاعل باالعجابات ع ى الصفحة وصل الى 

% 0 00تع يق وص ت نسبته  0111-210  و%2616اعجاب وص ت نسبتهم الى 210-511

 (20)الشكل.0111هناك اي نسبة ل تع يقات االكثر من    ولم يكن

تع يق   511-210  اما %4215تع يق  211ب غت نسبة التع يقات االقل من ( 22)وفي الشكل

فب غت  0111  اما التع يقات االكثر من %01ب غت  0111-510  وفي %3215فب غت 

01.% 

 

 :منشورات وتعليقات 

 

الشكل)

23) 
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 (24الشكل)

يظهر لدينا فيديو قصير لفتاة ف سطينية تقدم رسالة شكر لمستشفى واطباء  23 في الشكل

اسرايي يين  وذلك بعدما زارت المستشفى لعالج اختها المريلة  وفي الفيديو تتحدث 

الف سطينية عن انسانية االسرايي يين ومعام تهم الطيبة وانها لم ت حظ وجود اية تصرف 

عدا عن ابداء اعجابها بالمشفى والطاقم الطبي ووصفتهم عنصري اتجاهها منهم بل العكس  

  وهنا تؤكد لنا صفحة قف معنا بالعربية ان الشعب االسرايي ي ي قى (اخالق راقية)بان لديهم 

االستحسان والشكر من قبل الف سطينيين وانهم االكثر انسانية  وبذلك اعطت ت ك المواطنة 

وتتشاركها الصفحات االسرايي ية كداعية من فتاة الف سطينية لقطة دعايية قصيرة لتنشرها 

 .ف سطينية السراييل وليس فقط ل مشفى او لالطباء

فهو يظهر التفاعل في التع يقات والتي كانت تتراوح ما بين االنفعالية ع ى اقوال  24اما الشكل 
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ن اسراييل ت ك الفتاة  وبين تأييد واالتفاق ع ى كالمها وان ما تقوله صحيح  والافوا ع يه ا

التع يق الذي ولعته الصفحة ع ى (. كما وصف البعض)اكثر احتراما واخالقا من غيرها 

استطاع بعض االشخاص بالتأكيد ع يه وموافقته وذلك ( مال تراه في االوساط العربي) الفيديو 

بمقارنة المشافي االسرايي ي بالعربية  اما الشطر االخر من  المنشور والذي يتع ق برسالة 

الشكر فقد اغلب البعض وبالتالي خ ق كثير من الردود االنفعالية اتجاه الفتاة  وحسب الشكل 

الف  31مشاركة واكثر من  063اعجاب و  536فقد وصل عدد االعجابات بالفيديو 23

 .مشاهد
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 (25الشكل)

 

 (26الشكل)

فيديو شاب فيديو اخر نشرته صفحة اوفير جندلمان المأخوذ من صفحة اسرايي ية  في ال

بسبب اعطاء ( اسرايي ي عربي)ف سطيني بدوي لكن حسب ما تتعمد اسراييل بالنشر انه 

 (25)الشكل.41الجنسية االسرايي ية لسكان اراض ال

يدافع الشاب في الفيديو عن اسراييل في احدى الجامعات االمريكية  ويرد ع ى االقوال التي  

من اشكال العنصرية التي يقولها العرب تتدعي بانها دولة ابرتهايد وينفي اي شكل 

والف سطينيين عن اسراييل   ويقارن افعال اسراييل بالدول العربية االكثر دموية حسب تعبيره  
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وبهذا يظهر دعاية السراييل في الخارج ويتداولها رغم ان البدو المتواجدين في االرالي 

 ب االرالي والتهجير في جنوب المحت ة هم اكثر من يعانون من االبرتهايد والعنصرية وس

 .ووسط ف سطين

غ ب ع ى التع يقات االنفعالية وتاكيد ع ى ان اسراييل دولة احتالل وليس كما ( 26)في الشكل

يقول الشاب  وان ما يحصل في الدول العربية هو نتيجة الفعال اسراييل في المنطقة العربية  

د وتمدح في اسراييل ومن بينهم ما ابدى اال ان اي منشور ال يخ و من التع يقات التي تؤي

الف  2.اعجاب واكثر من  251الفيديو حصل ع ى اكثر من . احترامه واعجابه بقول الشاب

 .مشاهدة
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 (22الشكل)
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 (21الشكل)

تظهر فتاة عربية محجبة تعمل كشرطية اسرايي ية  وكما اولح المنشور انها ( 22)في الشكل

حول اهمية جهاز الشرطة االسرايي ي  وتقوم بتوزيع الورود تقوم بحم ة توعية في المدارس 

ع يهم  تؤكد صفحة قف معنا بالعربية بالمنشور ع ى ان الشرطة ال تقتصر ع ى اليهود بل 

تشمل ع ى طوايف دينية اخرى فكون الشرطية محجبة يؤكد ع ى ان اسراييل تشترك في 

تتعامل معهم بشكل غيرعنصري رغم تعدد اجهزتها االمنية مع جميع السكان والمواطنين وانها 

اديانهم وطايفهم  فالمهم من المنشور هو عدم اظهار الزيارة بل من قام بالزيارة  وهنا يبرز 

دور اسراييل بمحاربة كل الصور التي تتدعي بانها دولة عنصرية  وان اسراييل مكان هادئ 
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 .مستقر بكافة اطيافه

د ع ى المنشور  فالتع يق الذي حاز ع ى اع ى نسبة فهو طبيعة اكثر الردو( 21)اما الشكل

اعجاب هو تع يق شاب عراقي ع ى انسانية واخالق االسرايي يين واحترامهم ل ديانات وانه 

شاهد هذا اثناء اقامته في كندا  اما التع يقات االخرى فكانت ايلا من عراقيين بعلهم هاجم 

 22وكما في الشكل . ية اتجاه افعال اسراييلالف سطيينيين والبعض االخر كانت ردوده انفعال

 .اعجاب 2111يظهر لنا ان المنشور حاز ع ى 
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 (.2الشكل)

 

 (31الشكل)

انا اسرايي ي وافتخر وارفع في مبارياتي الع م االسرايي ي "شاب ف سطيني يقول ( .2)في الشكل

الس طة ليمث ها   ويليف اوفير جندلمان ان الشاب ت قى عروض مالية من "بكل حب واخالص

في مبارياته لكنه رفض  وهنا يظهر لنا ان الف سطيني ال يريد ان يقال عنه ف سطيني وال حتى 

يريد ان يمث ها ع ى العكس فهو اصبح انتمايه وحبه واخالصه السراييل  فهذا اجمل تع يق 

 .تلعه الصفحات االسرايي ية من شاب ف سطيني يولي انتمايه السراييل
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  البعض وصفه بالخاين (31)ع ى المنشور بانفعالية كبيرة ع يه كما في الشكل اجمعت الردود

 .والبعض ذمه وشتمه  ويعود ذلك لطبيعة لغة المنشور المستفزة لف سطين والف سطينيين
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 :النتائج 2.1   

 تحقين من الف سطينيين الذين يقدمون الدعاية السراييل  هم من الم% 53ان حوالي . 0

 .من مشك ين الدعايات هم مواطنون عاديون% 42بأجهزة ومؤسسات اسرايي ية  اما 

اكثر ما ركزت ع يه الصفحات هم الجانبين االمني واالجتماعي  فكانت نسبة . 2

حسبما ظهروا في الصور ومقاطع _ الف سطينيين الذين ظهروا كرجال امن اسرايي يين 

  %32كانت النسبة في صفحة اوفير جندلمان _  نهمالفيديو او حسب ما عرفت الصفحة ع

 .في صفحة قف معنا بالعربية% 2414اما المواليع االجتماعية فحازت ع ى نسبة 

غ بت أكثر الردود العربية ع ى ردود مؤيدة لما ينشر من دعاية وبعلها االخر تمدح .3

 %.5112وتشكر  فقد وصل معدلها في ك تي الصفحتين الى حوالي 

الدعايات التي يقدمها الف سطينيون السراييل بكسب الرأي العام العربي  نجحت.4

 .والف سطيني وتسويق اسراييل كدولة غير عنصرية وذلك كما ظهر بالتفاعل مع الصفحة

اظهرت نتايج الدراسة ان أكثر المواليع التي حص ت ع ى اكبر نسبة تفاعل هي التي . 5

 .راييل معهميتحدث بها الف سطينيون عن انسانية اس

السبب االساسي الذي يدفع اسراييل الظهار  الف سطينيين في اعالمها  هو محو الصورة . 6

 .التي تقول انها دولة عنصرية  وانها دولة هدوء واستقرار بكافة اطيافها

اظهرت نتايج الدراسة ان تطبيع المواطنين الف سطينين مع اسراييل هو وسي ة اسراييل . 2

 .ل دعاية لهااالقوى في تشكي

غ بت ع ى لغة المنشورات االتجاه الدعايي والتسويقي  والتي يعد تأثيرها اكبر من .1

 .االخباري نظرا لالس وب االكثر جذبا لفهم الناس

معظم من قدم الدعايات والذين تم استدراجهم هم ف سطينيين من سكان ارالي عام . .
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العرب االسرايي يين لكونهم يحم ون   بحيث تعمد االعالم االسرايي ي تسميتهم ب0.41

الجنسية االسرايي ية  كما وحاول تعميم هذه الصورة ع ى انها لجميع العرب الذين يعيشون 

 .في اسراييل 
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 : المصادر والمراجع2.2

مركز . اضواء على االعالم االسرائيلي،منظمة التحرير الفلسطينية.عنبتاوي منذر

 0.61االبحاث  بيروت 

مركز . فلسفة الدعاية االسرائيلية،منظمة التحرير الفلسطينية. ربيع  حامدعبد هللا

 0.21االبحاث  بيروت  

المركز . مدخل الى سيكلوجية االنسان المقهور: التخلف االجتماعي. حجازي مصطفى

 6791الثقافي العربي،

وماسية عدد مج ة الدراسات الدب . الدبلوماسية االسرائيلية. حسن رشوان. س يمان

 1990 السعودية  6

دار امنة . سالح فاعل في تحديد مصير االنسانية والحضارة: الدبلوماسية. الخفاجي سامي

  2010ل نشر والتوزيع  عمان 

دار اسامة ل نشر  االردن   . االعالم اإلسرائيلي وفن التضليل الدعائي. المشاقبة  بسام

 .2014الطبعة االولى 

 

 :دراسات وأبحاث

المعالجة االخبارية للقضية الفلسطينية في التلفزيون االسرائيلي. السعيد  احمد ابو .

 .2112دراسة تح ي ية مج ةك ية االدراب  جامعة الزقازيق مصر 

الدبلوماسية الشعبية اإلسرائيلية الموجهة للشعوب العربية . عبد الخالق  يسرا حسني

 . 2100دراسة  جامعة أسيوط . على الفيس بوك
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برنامج " انعكاسات السياسة اإلسرائيلية في االعالم الناطق بالعربية. نجي  ايوبتوت

 .2013جامعة بيرزيت . "حوار نموذجا

 االستراتيجيات االتصالية للدبلوماسية العامة  االسرائيلية عبر . عبد ال طيف  االء

 2015جامعة القاهرة .. رسالة ماجستير  منشورة " " دراسة تح ي ية" االنترنت 

2106البيان  لندن . معاذ حسن، التطبيع االعالمي مع الكيان الصهيوني. العامودي 

2106البيان  لندن . الفلسطينيون والتطبيع مع العدو الصهيوني. دلول احمد 

ن د. الرأي العام العربي واالعتراف باسرائيلفارس . بريزات 

 :مواقع الكترونية 

-01-0موقع صحيفة الراكوب،. لسلوك المؤيد للطاغيةالتحليل النفسي لظاهرة ا. امين،احمد 

2103 

-id-show-action-http://www.alrakoba.net/articles

29053.htm 

 تنمية السياسية  مركز رؤية ل. ماهر ،الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية. الكومي

2106 

 http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-29053.htm
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-29053.htm
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/26/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، موقع صحيفة النهار، جهود اسرائيلية حثيثة الستدراج الشباب العربي عبر مواقع التواصل
3_61_1161:  

http://www.manar.com/page-32.00-ar.html 

 

الدبلوماسية " تعرف على الدور الخطير ل. اسرائيل تهتك الوعي العربي. سمير محمد
: 2106-02-5بوابة الفجر . االسرائيلية" الرقمية  

http://www.elfagr.org/2375682#axzz4g6tHJaVr 

 

 

 2106 -02- 31. نحن واالعالم االسرائيلي ثالث مالحظات. عيد  ربيع:  
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%

8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-

%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9

%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manar.com/page-32911-ar.html
http://www.elfagr.org/2375682#axzz4g6tHJaVr
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%82%D9%88%D9%84
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 : استمارة تحليل المضمون

 : موضوع المنشور 

انساني 

سياسي 

اجتماعي 

ديني 

صحي 

اقتصادي 

ثقافي 

امني 

 

 اتجاه المنشور

دعايي 

 اخباري 

تسويقي 

 

 شكل المنشور

نص 
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صورة 

فيديو 

متنوع 

 :مصدر المحتوى

مؤسسات اعالمية اسرايي ية 

الصفحة 

 سياق المنشور

مربوط السياق 

منزوع السياق 

 :طبيعة توظيف الفلسطيني بالمنشور

مواطن عادي 

تابع لمؤسسة او جهة ما 

 :شورلغة المن

اخبارية 

تعبوية 

دعايية 

 :جنس المنشور عنه

ذكر 
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انثى 

ذكر وانثى 

 طبيعة اكثر الردود

انفعالية 

مؤيدة 

مدح وشكر 

استفسار وط ب 

  التفاعل بالتعليق

1-21 

20-51 

51-011 

011 فاكثر 

 

 التفاعل بالمشاركة

0-50 

51-100 

010-411 

411 فاكثر 
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 التفاعل باالعجاب

0-200 

201-500 

501-1000 

1000 فاكثر 

 

 

 


