
  

 

  



  

متدة  من  كامب  ديفيد  إىل  أوسلو،  والتي  واكبت  سقوط  االتحاد  السوفيتي  وتقهقر  القومية  العربية  وظهور  منظمتي   يف  املرحلة  امل
روابط   ح�س  والجهاد  اإلسالمي،  بدأت  إرسائيل  تتبنى  منطقاً  إعالمياً  جديداً  وهو  الدفاع  عن  النظام  العايل  الجديد  وتأكيد  ال

ية  ب�  إرسائيل  ودول  الرشق  األوسط  (الدول  العربية  سابقاً)  والهجوم  عىل  الحركات  اإلسالمية،  وإعادة  إنتاج  صورة   االقتصاد
يف  جيش    اتالن  كان  مقاإلرسائييل  باعتباره  خب�اً  اقتصادياً  مرنا  متفاه�ً،  وباعتباره  فنياً  ال  يكرتث  كث�ا  باألبعاد  األيديولوجية،  بعد  أ 

،  2003صدرت عام  ، وهو دراسة تطبيقية ونظرية،  يف كتابه "يف الخطاب واملصطلح الصهيو�ذي  ذراع  طويلة  متتد  لتصل  إىل  الجميع
تطرق إىل املوضوعات ب وفلسط�، و صهيو� تجاه العر اسيات الخطاب العن مجموعة من أسعبد الوهاب املس�ي   املفكر املرصي   يتحدث

 : ، ك� وردت يف الكتاباألساسية يف الدعاية الصهيونية، وهي كالتايل

 

 الدعاية الصهيونية في األساسية الموضوعات 

 

االختصار خالل  من �ا وإ املبارش الكذب خالل    هذا منيتم وال عامة، بصفة لتضليل امبدأً عىل اإلرسائيلية الدعاية الصهيونية/  تعتمد 
عادة  اإلرسائيلية  - الدبلوماسية أن "آبا آيبانب� “  دوق.  للغش املصقولأحيانا الصهاينة يلجا ك� .  اإلبهام والغموضعىل واالعت�د واالختزال 

يرفض وحين� له،  التهليل يف الصهيونية اإلعالم آلة  م تبدأثيقبلوه،  أن      ال �كنالعرب أن مسبقا تعلم اإلرسائييل العريب للرصاع حال تختار ما 
املتعددة  األهداف كانت وملا .  اقرتاحهم السلميالعرب لرفض يعترصهم األمل بأن متظاهرين للعامل الصهاينة يتوجه االقرتاح  هذا مثل العرب 
صوت  فهناك .  أصوات مختلفةعدة إصدار كنها �بحيث األدوات  توظف اإلرسائيلية الدعاية فإن متعددة، وأصواتا متعددة أساليب تقتيض 
يصل  أن عىل الجوقة  يشبه  في� تظهر بأن األصوات لكل يسمح ثم ، االثن� �ب يقف وسط صوت وثالث متطرف، �يني وآخر  معتدل، يساري 

 ).   "الجوقةدبلوماسية " اآلليةهذه عىل يطلق يحبه (ولذا    الصوت الذيمتلق لكل 

    التالية: لألسباب االستمرار راوغة املللصيغة قًدر وقد 

وذلك  اآلخر،  تصفية إىل فريق يلجأ أن دون الديباجات  بشأن عال بصوت التشاجر  أو بالصمت والتسلح الفراغات ترك املمكن من كان  (أ)
يف  يتمثل تاريخي  واقع إىل ترجمته متت الذي  الصامت، الصهيو� والعقد الشاملة ساسية األ الصهيونية الصيغة عىل تام اتفاق لوجود 
 .   واالستيطان فيهاأهلها وطرد فلسط� احتالل 

يعرف ك� فالصهيونية، .  مستقلة ذاتيةحركية أو حقيقي  استقالل لها ليس ودوافعهم حركتهم أن اماً متدركون يالصهاينة  جميع كان ب) (
اختالف هو الديباجات  عىل االختالف فإن وبالتايل الصهيو�، املرشوع بتمويل يقوم الذي للغرب لتبعيتها واستمرارها بوجودها تدين  الجميع، 

    الفعلية.الحركة يف تؤثر ال فرعية أمور عىل 

هذه بقاء  صالحها من أصبح العامل (يهود الدياسبورا)، يف اليهودية  الج�عات بتصفية تطالب  االستيطانية الصهيونية كانت أن بعد  ج)(
من  �كن الذي  املمكن الوحيد اإلطار املراوغة الصيغة أصبحت فقد ولذا .  للدولة الصهيونيةاملايل والعون السيايس الدعم لتقدم الدياسبورا 

    التناقض.مع والتعايش العمل يف االستمرار  خالله 

يف  وفشلهم بل الصهيونية  الحركة داخل املختلفة  التيارات ب� التمييز  يف العرب  فشل بسبب االستمرار  املراوغة للصياغة كتب وأخ�ا  (د)
ويتملصون القول مستوى عىل الصهيونية يدعون الذين  اليهود وب� الصهيونية، بالحركة يكرتثون  ال الذين واليهود  الصهاينة اليهود ب�  التمييز 

بالكيان  ضخمة  مزية إلحاق يف العرب  فشل أن ك� وفعالً.   قوالنية وعال رصاحة  العداء يناصبونها الذين واليهود الفعل  ىمستو عىل منها 
    العرب.وجود عدم الصهاينة ادعاء  ذلك يف مبا وترتعرع، األساط� فيها تنمو أن �كن خصبة  تربة خلق قد االنتفاضت�) الصهيو� (باستثناء 

مثن  هناك كان إن لألخرين و لذاته  هوخداعوأكاذيبه  أساط�ه بشأن  نفسه ائل سيفاإلنسان  تحد، دون تستمر  أن املراوغة الصياغات وتستطيع 
أن  دون نفسية  وط�نينة داخيل اتزان  من إليه يحتاج ما املرء متنح فهي الواقع مع للتعامل صالحة املراوغة الصياغة ظلت إن أما يدفع، 
 .   والرتويج لهااستخدامها يف  يستمر أن فبوسعه ولذا الواقع،  هذا يزعجه 



  الصهيونية نوجزهاالدعاية يف أساسية  موضوعات مثة إن القول كن �املصقولة واألكاذيب البالغية والحيل الصوتية التنويعات كل رغم ولكن 
 :   ييلفي� 

يهودية  دولة  لتأسيس   أعضائها لمجمع شمن البد  "واحدةيهودية أمة " األمرواقع يف هي اليهودية الج�عات أن الصهيونية الدعاية  كد تؤ  -ا
    لذكرهم. رضورةمثة   كان إنصورتهم تشويه  محاولةأو  لتغييبهم  العربحيال  الكاملالصمت  زامالتمع فلسط�،  يف

الحفاظ  تحاول هي ا �وإ معتدية  دولة ليست الصهيونية فالدولة البقاء، قضية الصهيونية الدعاية تطرحها التي األساسية املوضوعات من   -2
    القوى.موازين  حسبو  ىألخر حقبة من البقاء هذا  طبيعة وتختلف وحسب، وأمنها  بقائها عىل 

   .طلقةالتاريخية املالصهاينة املستوطن� حقوق عىل الصهيونية الدعاية ركزت  -3

للغاية قوي  ذاته الوقت يف ولكنه  العرب،  قبل  من دامئاً مهدد فبقاؤه .  للمستوطن الصهيو�مزدوجة روية الصهيونية  الدعاية طورت  -4
 .   عقر دارهميف ورضيهم  أعدائه  سحر وعىل البقاء عىل قادر فهو أحد، يهدده  أن كن �ال  أنه لدرجة 

    متقلب. عريب عامل وسط يف   الغربيةللد�قراطية واحة إرسائيل أن عىل الصهيونية الدعاية تؤكد  -5

تحطيم بل العرب معنويات تحطيم  تهدف إىلوالتي النفسية، رب  حالإطار يف للعرب املوجهة اإلرسائيلية الدعاية الصهيونية/ تدخل -٦
 .   والسالم العربييقهر ال الذي اإلرسائييل الدفاع  جيشمثل مفاهيم وغرس العربية القومية ة الشخصي

بصورة استبدلت  ولهذا، .  الفرع العريبإىل اليهودي الفرع  منالسامية معاداة مشاعر ويل ح تاإلرسائيلية /الدعاية الصهيونيةتحاول  -7
  - متحرضاً -اً امل مساليهودي:    متاماً، فأصبحجديدة  صورة طفييل)  -عدوا�  -مرايب -تاجر -بخيل -الغريب (خائن  الوجدان يف التقليدية  اليهودي 

  -بربرياً   -متخلفاً أصبح: فقد العريب عن سلبية صفات ترسيخ يف الصهيونية الدعاية نجحت املقابل،  مقاتالً.  ويف  -منتجاً  -صديقا -ذكياً  -أميناً 
 .   وجود لهال غائباً األمر نهاية ويف بطبعه، عدوانياً  -جشعا

  ابتزاز  إىلهذا من تهدف وهي يهودي،  مالي� والستة لليهود النازية اإلبادة وعىل لليهود األزيل العداء قضية عىل الصهيونية الدعاية ركزت -8
    نفسه.  يف الوقتاليهودي التضامن تقوي القضية  هذه أن ك� بالدهم من الفلسطيني� اقتالع عملية وتربير الغريب العامل 

خدمة  يف توظيفه �كن حتى اليهودي صورة إنتاج إعادة محاولة عىل بلفور) قبل ما مرحلة يف الغرب (وبخاصة يف ة الصهيونيالدعاية ركزت -9
عرب دائم بشكل مضطهد  وهو امليعاد،  أرض خارج دام ما  باالغرتاب يشعر طفييل، له، ور جذال إنسان املنفى فيهودي الصهيو�، املرشوع 
اإلنسان   اليهوديهذا أصبح وهكذا، .   يد هتلرعىل ضخمة بأعداد بادتهم إ إىل تيتوس يد  عىل الهيكل هدم بعد اليهود  طرد من ابتداًء التاريخ 
حدة  خفت وقد .  الدولة الصهيو�إطار داخل   الغربيةالحضارة مصالح وعن نفسه عن  يدافع أن �كنه الذي املحارب  القوي العربي املثايل 

العامل) يهود غالبية يشكلون الغريب (الذين العامل يهود أن الصهاينة أدرك أن  بعد ، ١٩٦٧عام بعد املنفى يف اليهود  شخصية عىل الهجوم 
عىل   مهمةضغط أداة يشكل األوىل) بالدرجة املتحدة  الواليات الغريب (يف العامل يف  وجودهم وأن فلسط�، إىل يهاجروا ولن بالدهم يف  سيبقون 

 .   القرار األمرييك  صانع

اية  الدعوركزت بالخطر، هويتها ويهدد يهددها األغيار عامل يف  وجودها أن  لها مبينة اليهودية الج�عات إىل الصهيونية الدعاية توجهت   - 10
املوضوع  هذا تراجع وقد  ة.  اليهودي  وهويتهمخصوصيتهم عىل لحفاظ إرسائيل إىل والهجرة الجيتو من للخروج اليهود دعوة  عىل  الصهيونية 

    ذكرها.سبق التي  لنفس األسبابيختفي ان وكاد األخ�ة ونة اآل يف 

أرسار  يعلمون اإلعالمية الحرب يف محرتف�  عىل اإلرسائيلية الدعاية أجهزة اعت�د الصهيونية الدعاية لها لجأت التي األساسية اآلليات ومن 
 .   قلباً وقالباً املهنة 

 :   اإلعالم اإلرسائييلل وسائأهم ومن 

    إرسائيل.يف التليفزيون  وشبكات والصحف  الغربية األنباء وكاالت مراسلو   -ا 

يخدم  م� دعائياً ذلك وتوظيف املراسلة أو املتبادلة  الزيارات طريق  عن سواء مؤثرة أمنية وجمعيات شخصيات  مع اتصال عالقات إقامة  -2
    إرسائيل.أهداف 



تزود  أبحاث ومراكز  إعالمية  ومراكز ومؤسسات شخصيات تجنيد خالل من إعالمية بنشاطات العامل أنحاء  كل يف الصهيونية املنظ�ت  تقوم -3
    الصحفية.امللحقيات  مع بالتعاون إرسائيل عن تتحدث ونرشات مبطبوعات 

والصداقة  التضامن يات  كجمعيهودية جاليات فيها توجد التي  والدول إرسائيل ب� صداقة جمعيات إلقامة الصهيونية املنظ�ت تنشط  -4
 .   الدعاية إلرسائيلمهمتها  يهودية غ� وأخرى يهودية شخصيات اللجان هذه وتضم )، إلخ  حقوقية ...  - اقتصادية  -(طبية 

 .  العامل كافةأنحاء يف الصهيونية الدوريات من واسعة شبكة  -5

 :   عدة عنارصإىل صهيونية الالدعاية نجاح ويرجع   

    العلمي.التخطيط واعت�دها عددها وضخامة وتنوعها الدعائية املنظ�ت تعدد   -1

رغم  الغريب الجسد داخل عضوياً جزءأ يشكلون فهم الغرب يف اليهودية الج�عات أعضاء بتوظيف الصهيونية الدعاية تقوم    -2
    قومية.أقلية مصالح عن تعب� ا �وإ أجنبية دولة نظر وجهة ليست أنها لو ك� الصهيونية ية الدعاتبدو ثم، ومن .  استقالله النسبي 

 .   من األحيانكث� يف وفجاجتها العربية الدعاية غياب    -3

 

تحظى  فهي ولذا  خدمته، عىل لتقوم الغريب واإلمربيايل  الحضاري ها التشكيلس أسوظيفية دولة إرسائيل أن هو واألول الحقيقي السبب  ولكن 
   الغريب ·   والحضارية للعاملوالسياسية العسكرية اإلسرتاتيجية من جزء الغريب لالستع�ر كقاعدة بقاءها ألن التعاطف من بكث� 

 


