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مــة يف صفحــة  يســتهدف البحــث اســتجاء معالــم صــورة األنــا واآلخــر مــن خــال حتليــل كافــة املنشــورات املقدَّ
ــة اإلســرائيلية، والصفحــة الرســمية لـــ« أفيخــاي أدرعــي«  ــة« الصــادرة عــن وزارة اخلارجي ــم بالعربي »إســرائيل تتكل
املتحــدث العربــي الرســمي باســم اجليــش اإلســرائيلي، يف الفتــرة مــن )1 أكتوبــر 2019م إلــى 31 ديســمبر 
2019م(، والكشــف عــن املوضوعــات التــي تناولتهــا، وأهدافهــا، ومعرفــة الســمات والتوصيفــات التــي ظهــرت بهــا، 
واألســاليب املنطقيــة واالســتماالت املســتخدمة يف تلــك املنشــورات، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحــث علــى 
ــى املنشــور )Post( كوحــدة  ــل املضمــون، معتمــًدا عل ــأداة حتلي ــارن، مســتعيًنا ب منهــج املســح اإلعامــي واملنهــج املق

ــة الدراســة. ــى الصفحــات عين حتليــل للمضامــن املنشــورة عل

ــة(، و)أفيخــاي  ــم بالعربي ــي )إســرائيل تتكل ــج مــن أهمهــا حــرص صفحت ــت الدراســة ملجموعــة مــن النتائ  وتوصل
ــة  ــى اجلوانــب اإليجابي ــز عل ــل الواضــح بينهمــا يف التركي مــة، والتماث ــوع مضامــن املنشــورات املقدَّ ــى تن أدرعــي( عل
لألنــا )اإلســرائيلية، اليهوديــة(، التــي اشــتملت علــى مجموعــة مــن الســمات بلــغ عددهــا )14( صفــة إيجابيــة، ومت 
حتديــد )35( هويــة لآلخــر – خــال فتــرة الدراســة-  مت تقســيمها مــا بــن هويــة )عربيــة، وإقليميــة، ودوليــة(، 
وتشــكلت صــورة اآلخــر باإليجــاب أو الســلب وفًقــا ملــدى التوافــق أو التنافــر مــع إســرائيل، واســتخدمت الصفحتــان 
العديــد مــن االســتماالت العاطفيــة واالســتدالالت املنطقيــة يف بنــاء صــورة األنــا واآلخــر، موظفــة العديــد مــن عناصــر 
م، وأظهــرت النتائــج التفاعــل املتزايــد مــن قبــل مســتخدمي تلــك الصفحــات مــع املضامــن  اإلبــراز للمحتــوى املقــدَّ

مــة مــن خالهــا. املقدَّ

الكلمات املفتاحية: الصورة، األنا واآلخر، مواقع التواصل االجتماعي، إسرائيل. 

The purpose of this research is to clarify the main concepts of “Self and Others” 
dualism. Posts conducted by “Israel speaks Arabic” page and official page of “Avichay 
Adraee” the head of the Arab media division of the IDF spokesperson’s unit, in the 
period between “1 October 2019 and 31 December 2019” will be analyzed in the means 
of reaching the research goals. Researcher aims to reveal introduced subjects, targets 
behind, main characteristics and different techniques -logical and emotional- that have 
been used within posts. Media survey and comparative approach methodologies were 
utilized through using content analysis tool. Post was considered as an analysis unit of 
the testing sample between pages. The conclusion arrived at in this research indicates 
the variety of posts’ content at both pages and obvious similarity between them in 
focusing on positive sides of “self-aspect” (Israeli-Jewish). Previous aspects contain 
several groups of features, (14) of positive features and (35) of defining “other-aspect” 
during research period. Last features group are categorized into (Arabic, Regional, 
Internationally). The image of “other-aspect” is shaped positively or negatively 
according to the extent of compatibility or conflicts with Israel. Both pages use 
many emotional and logical inferences to create “Self-Other” image, in addition uses 
elements to highlight the content.

Key words: Image , Ego and other, Social media sites, Israel.
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تعـــد مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي إحـــدى ثمـــار الثـــورة التكنولوجيـــة وأكثرهـــا انتشـــارًا    
ــادل األفكــار واآلراء  واســتخداًما، ورغــم أنَّ هــذه املواقــع نشــأت يف األســاس للتواصــل وتب
والقصــص والــذكريات، فــإنَّ اســتخدامها امتــد لتمثــل إحــدى منصــات التعبيــر عــن الــرأي، 

لذهنية وتكوين الرأي العام، وباتت سـالًحا حـديًثا يسـتخدمه وأحد أدوات تشكيل الصورة ا
  الساسة، وتلجأ إليه احلكومات والدول يف إدارة صراعاتها الداخلية واخلارجية.

فطــوَّر اجلــيش وقــد أدركــت إســرائيل مبكــًرا أهميــة وقيمــة مواقــع التواصــل االجتمــاعى، 
واقع اإلعالم االجتماعي، أدى اإلسرائيلي أساليب جديدة للتأثير يف وعي اجلماهير عبر م

 يف اخلفيـة أشـكالها تنفيـذ م)، يتـولى2009عـام ( االجتمـاعي لإلعـالم فـرع إلـى إنشـاء
ولـم تتعامـل إسـرائيل مـع مواقـع التواصـل االجتمـاعي ، )1(اخلـارجي اجلمهـور مع التواصل

والتكنولوجيــا؛ بــل كســائر الــدول األخــرى، علــى كونهــا متثــل نقلــة نوعيــة يف عــالم االتصــال 
تعاملت معها باعتبارها ساحة حرب جديدة، فسعت إلى تعزيـز موقعهـا وأسـلحتها يف هـذه 

  الساحة.
وتشير األرقام واإلحصاءات األولية حـول نسـب اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي يف 
إسرائيل إلى احلرص الشديد واألهمية البالغة الستخدام تلك الوسائل، ففي مسح أجرتـه 

ــة م ــو) ؤسسـ ــر (بيـ ــدر يف (فبرايـ ــاث، صـ ــالم يف ٢٠١٩لألبحـ ــرائيل دول العـ )، تصـــدرت إسـ
بفـارق   كوريــا اجلنوبيــة  علـى  متفوقـة  ،)٪٧٧استخدام وسائل التواصل االجتمـاعي بنسـبة (

  .)2()٪٧٠يف املرتبة السادسة بنسبة (  الواليات املتحدةنقطة مئوية واحدة، بينما جاءت 
ويعد "الفيس بوك" أكثر مواقع التواصـل االجتمـاعي انتشـارًا يف الـبالد العربيـة، حيـث زاد 

) مليون مسـتخدم نشـط شـهرًيا، 240م) ألكثر من (2019عدد املشتركني يف املوقع عام (
ا، 156م)، حيــث بلــغ عــدد املســتخدمني يف الــدول العربيــة (2018مقارنــة بعــام ( ــً ) مليون

) مليون 38العربية األكثر استخداًما ملوقع الفيس بوك بواقع (  وتتصدر مصر قائمة الدول
مبعزل عمـا يشـهده  إسرائيل ولم تكن. )3(%) من عدد سكانها37مستخدم، وهو ما يشكل (

العــالم العربــي مــن أحــداث وتطــورات، ورغبــة منهــا يف التواصــل مــع املســتخدمني العــرب؛ 
قامت إسرائيل بإنشاء العديد من صفحات التواصـل االجتمـاعي الرسـمية باللغـة العربيـة، 
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تنشر يومًيا مئات املنشورات مدعمة بالعناوين والصور والفيديوهات وغيرها مـن التقنيـات 
والتي من شأنها أن تؤدي إلى خلق صورة ذهنية أو صورة منطيـة  ،يتيحها الفيس بوكالتي  

 إدارة للدبلوماســية العامــةبإنشــاء  وزارة اخلارجيــة اإلســرائيليةفقامـت  عـن الــذات واآلخــر؛
تضم أقسـاًما للشـئون اإلعالميـة والثقافيـة والعلميـة والرقميـة، وإدارة اإلعـالم والعالقـات 

) منصـة 350عـدد مـن صـفحات التواصـل االجتمـاعي، بلغـت نحـو (  العامة، وتشرف على
علــى مواقــع التواصل االجتماعي املختلفة بأكثر من خمسـني لغـة يـتم حتـديثها باسـتمرار، 
إضافة إلى إنشاء كل سفارة إسرائيلية يف جميع أنحـاء العـالم صـفحتها اخلاصـة بهـا علـى 

ممـا جعـل إسـرائيل حتتـل املرتبـة الثالثـة  مواقع التواصل االجتماعي بلغة الدولـة املضـيف،
، واملثيـر لالنتبـاه عنـد احلـديث عـن )4(على مستوى العالم يف توظيف الدبلوماسية الرقمية

الصــفحات اإلســرائيلية الصــادرة باللغــة العربيــة، والتابعــة للخارجيــة، أنَّ القــائمني علــى 
ا، وأكثرهـا تفـاعًال مـع الوزارة يوضحون أنَّ هذه املنصات من أكثر املنصات شـيوًعا   وجناحـً

جمهور املتابعني من الـدول العربيـة، مقارنـة باملنصـات التـي تصـدر بالعبريـة، واإلجنليزيـة، 
  .)5(واإلسبانية، والفارسية

 كمــا اهتمــت املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية هــي األخــرى بالتواجــد عبــر تلــك املنصــات،
ــى شــبكات التواصــل "أفيخــاي أدرعــيوتزايــد حضــور املتحــدث العســكري اإلســرائيلي  " عل

االجتماعي بهدف االنفتـاح وإقامـة اتصـال ثنـائي االجتـاه مـع اجلمهـور العربـي، وذلـك مبـا 
   .)6(عبر اإلنترنت  بالدبلوماسية العامة العسكريةيعرف  

ات وتوجيههــا بالطريقــة التــي فمواقــع التواصــل االجتمــاعي اليــوم تقــوم بتقــدمي املعلومــ 
أو القيـام يحددها القائمون عليهـا، ممـا يـؤدي إلـى دعـم تصـورات معينـة موجـودة بالفعـل،  

ومـن من قبـل،    أو خلق صورة ذهنية جديدة لم تكن موجودةبتعديل وتغيير تلك التصورات،  
ــد  ــا يف تزاي ــة ُيالحــظ أنه ــة العربي ــة باللغ ــك الصــفحات اإلســرائيلية املقدم ــع تل خــالل تتب
ا تلــو اآلخــر، حيــث جتــاوز عــدد متــابعي بعــض تلــك  مســتمر، ويكثــر عــدد مســتخدميها يومــً
الصفحات املليوني مستخدم، عالوة على التفاعل املتزايد مع ما تنشره تلك الصفحات من 

  إلعجاب أو التعليق أو املشاركة مع اآلخرين.قبل املستخدمني سواء با
  :مراجعة ألهم الدراسات السابقة

مت ،  من خالل اطالع الباحث على العديد من األدبيـات املتاحـة املرتبطـة مبوضـوع الدراسـة
  وذلك على النحو اآلتي:  تقسيم أهم الدراسات السابقة إلى محورين،

  .الذهنية للدول يف وسائل اإلعالمدراسات تناولت الصور    املحور األول:
  .دراسات تناولت مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيلية  املحور الثاني:



 

               809 

  :دراسات التي تناولت الصور الذهنية للدول يف وسائل اإلعالمأوًال: ال
إلــى حتديــد أطــر وأبعــاد الصــورة الذهنيــة  )7(م)2018( عــدنان أبــو عــامر، ســعت دراســة   

يشكلها اإلعالم اإلسرائيلي عن الذات الفلسطينية، وإبراز مدى حتكم العامـل األمنـي التي  
يف تغطيــة الشــأن الفلســطيني، الســيما يف أوقــات احلــروب واألزمــات السياســية، ومتثلــت 
عينة الدراسـة يف حتليـل بعـض املفـردات واملوضـوعات املقدمـة مـن خـالل وسـائل اإلعـالم 

ئيلي، والقنــاة التليفزيونيــة "كــان"، والقنــاة الثانيــة، والقنــاة التاليــة: "إذاعــة اجلــيش اإلســرا
العاشــرة، والصــحف اليوميــة: يــديعوت أحرونــوت، ومعــاريف، وهــآرتس، وإســرائيل اليــوم" 

ــة ( ــرة الزمني ــة 2017: 1987خــالل الفت ــى أنَّ املؤسســة األمني م)، وتوصــلت الدراســة إل
سـائل اإلعـالم اإلسـرائيلية، بحيـث اإلسرائيلية متارس صالحيتها وسطوتها على ما تبثـه و

يظهر الفلسطيني هو املعتدي، واإلسرائيلي معَتدى عليه، وذلك اعتماًدا علـى وجهـة النظـر 
  اإلسرائيلية فقط.
ــة  زت دراســـ ــّ ــة ) Moran Yarchi()8,2018(وركـــ ــال املناهضـــ ــأثير األعمـــ ــى تـــ علـــ

وليـة، كمـا هـو م علـى صـورتها الد2015للدميوقراطية التي اتخذتها إسرائيل خـالل عـام  
متوقع يف الصحافة األجنبية على مواقـع التواصـل االجتمـاعي، وتوصـلت الدراسـة إلـى أنَّ 
ــأثير فــوري أو طويــل املــدى يف طبيعــة  ــم يكــن لهــا ت اإلجــراءات املناهضــة للدميوقراطيــة ل

  التغطية جتاه إسرائيل، بخالف القضايا األمنية التي لها تأثير واضح بالنسبة للتغطية.
ــى صــورة املقاومــة الفلســطينية يف  )9(م)2017(ربــا قنــوع، واســتهدفت دراســة  التعــرف عل

) عـدًدا مـن الصـحيفة خـالل 96صحيفة جيروزليم بوست اإلسرائيلية، من خالل حتليـل (
م)، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ املقاومة الفلسطينية بنوعيها الشـعبي 2015،2014عامي (

يلم اإلســـرائيلية، وكانـــت الصـــورة األكثـــر ســـلبية يف واملســـلح حاضـــرة يف صـــحيفة جيـــروز
الصحيفة حلركة حماس، وأنَّ أكثر الصفات املنسوبة للمقاومـة الفلسـطينية هـي اإلرهـاب، 

مــن خــالل ، )10(م)2017(حمــزة إســماعيل، وهــي النتيجــة ذاتهــا التــي أكــدت عليهــا دراســة 
اإلســرائيلي باللغــة حتليــل عينــة مــن منشــورات "أفيخــاي أدرعــي" املتحــدث باســم اجلــيش 

ــة،  ــاهرة العربيـ ــوعات الظـ ــية واملوضـ ــورات النصـ ــة يف املنشـ ــاني الكامنـ ــل املعـ بهـــدف حتليـ
خالل فترة العدوان على قطاع غزة مـن تـاريخ   والدالالت الكامنة يف الصورة الفوتوغرافية،

وتوصـلت إلـى أنَّ هـدف تشـويه م)،  26/8/2014م) وحتى نهايته بتاريخ (6/7/2014(
ومة الفلسطينية أحد أهم أهداف اخلطـاب الـدعائي اإلسـرائيلي، وتبعـه هـدف صورة املقا

تبرير االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجاء أسلوب التعتـيم والتضـليل يف 
  مقدمة األساليب التي استخدمها اخلطاب الدعائي اإلسرائيلي. 
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إلـى التعـرف علـى مالمـح صـورة   )11(م)2016(بكر بن مصطفى أبو اخليــر،    وسعت دراسة
اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف وســـائل اإلعـــالم الدوليـــة، وذلـــك بـــالتطبيق علـــى صـــحيفة 
ــي، وتوصــلت  ــي ســي عرب ــي ب ــدونات الصــحيفة وقنــاة ب ــاميز وم ــورك ت إنترناشــيونال نيوي
الدراســة إلــى تصــدر أخبــار اململكــة عنــاوين وصــفحات وموضــوعات الصــحيفة، وعنــاوين 

  مساًء يف قناة بي بي سي عربي بصورة إيجابية. نشرة التاسعة
إلى التعـرف علـى سـمات ومالمـح الصـورة   )12(م)2015(دعاء صالح فريد،  سعت دراسة  و

ومتثلـت عينـة الدراسـة  ،املقدمة عن املجتمـع اإلسـرائيلي يف األفـالم واملسلسـالت املصـرية
التحليليــة يف مسلســالت (رأفــت الهجــان، وعابــد كرمــان، والصــفعة) وأفــالم (مهمــة يف تــل 
أبيــب، وفتــاة مــن إســرائيل، ووالد العــم)، ومت تطبيــق الدراســة امليدانيــة علــى عينــة عمديــة 

ا مـن الشـباب املصـرى الـذي يشـاهد األفـالم واملسلسـالت املصـرية 250قوامها ( ) مبحوثـً
األفالم واملسلسالت العربيـة   ◌ّ◌َإلى أنتتناول املجتمع اإلسرائيلي، وتوصلت الدراسة    التي

يف مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها املبحوثون جلمـع معلومـاتهم عـن املجتمـع اإلسـرائيلي 
والشخصــية اإلســرائيلية؛ كمــا انتهــت الدراســة إلــى أنَّ أكثــر مــن نصــف العينــة يعارضــون 

  التطبيع مع إسرائيل.
التعـــرف علـــى صـــورة العـــرب يف  )13(م)2012(محمـــد نبيـــل أحمـــد، واســـتهدفت دراســـة  

م)، وتوصـلت الدراسـة إلـى 2001سـبتمبر11األفالم السينمائية األمريكيـة بعـد أحـداث (
أنَّ األفالم األمريكية قدمت الشخص العربي واملسلم بصورة سلبية، وتستخدم هذه الصور 

املتحركــة وأفــالم الكــارتون، وهــي صــورة العربــي البشــع يف األفــالم والكاريكــاتير والرســوم 
املحب للنساء الذي يأكل كثيًرا، ويسعي وراء اليهود ليقتلهم، وليس أدل علي ذلك مـن فـيلم 

الــذي ُيظهــر العــرب يف منظمــة اجلهــاد األحمــر يحــاولون  (True Lies)أكاذيــب حقيقيــة 
ك، وأنَّ أغلـب الشخصـيات العربيـة تهريب قنبلة نووية الي الواليات املتحدة لتفجيرهـا هنـا

يف هذه األفالم تتمتع بقيم أخالقية سلبية، تنوعت بـني القسـوة وإهانـة النسـاء، واالعتـداء 
  على اآلخرين، واألنانية وحب الذات، والغدر واخليانة.  

  :دراسات تناولت مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيليةثانًيا: 
تنوعــت الدراســات التــي اهتمــت بتنــاول مواقــع التواصــل االجتمــاعي اإلســرائيلية، فجــاءت 

 اإلسـرائيلي الدعائي اخلطاب وحتليل رصدل )14()م2019(خالد حامد أبو قوطة، دراسة 
 تتبـع التـي االجتماعيـة، وحتديـًدا اإلعـالم وسـائل عبـر )،م2018( العـودة مسـيرات نحـو

 املتحـدث صفحة "أفيخاي أدرعي" حالة دراسة من خالل  تويتر، موقع يف االحتالل جيش
م)، وحتـى 2018مـارس  1على مـدار سـتة شـهور مـن (االحتالل اإلسرائيلي،  جيش باسم
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اخلطـاب  اهتمـام أهمهـا: من نتائج عدة إلى اسةدرال وتوصلت  م)،2018أغسطس  31(
 فجاءت وموضوعاتها، هاقضايا تنوعت حيث العودة، مسيرات بتناول اإلسرائيلي الدعائي

 بأفعـال املرتبطـة القضـايا فئـة تلتهـا مقدمتها، املتظاهرين يف بأفعال املتعلقة القضايا فئة
 بأفعـال املتعلقـة القضـايا فئـة وأخيـًرا الثـاني، الترتيـب يف الفلسـطينية املقاومـة فصـائل

 علـى عليهـا والقـائمني العـودة صـورة مسـيرات تشـويه هـدف اجليش اإلسـرائيلي، وحظـي
  الدعائي اإلسرائيلي. اخلطاب يف نسبة أعلى

( وللكشف عن مدى تأثير السياسة اإلعالمية اإلسرائلية على املتابع العربي، سعت دراسة  
إلـــى حتليـــل منشـــورات النـــاطق اإلعالمـــي بلســـان  )15()م2018محمـــد زيـــدان اخلرابشـــة، 

فيخـاي أدرعـي" علـى صـفحته مؤسسة جيش الدفاع اإلسرائيلي لوسائل اإلعالم العربية "أ
وتوصـلت م)،  25/3/2018() حتـى1/1/2018يف الفتـرة مـن (فيسـبوك)،  (على موقـع  

الدراسـة إلــى مجموعــة مــن النتــائج أبرزهـا أنَّ فئــة اإلطــار اإلســتراتيجي جــاءت يف املرتبــة 
األولــى يف منشــورات "أفيخــاي أدرعــي"، بينمــا كانــت فئــة أخبــار وإعــالم يف املرتبــة األولــى 

ئـات الهـدف مـن املنشـور، ويف فئـات املرفقـات املسـتخدمة (الوسـائط) اعتلـت فئـة ضـمن ف
، وتوصـلت إلـى أنَّ تلـك املنشـورات تشـير إلـى أنَّ إسـرائيل بلـد محـب الصور سـلم الترتيـب

للسالم، إضافة إلى استخدامها الدين كغطاء تستقطب به إسرائيل املتعاطفني معها بشكل 
  أيسر.

التعرف على تـأثير صـفحات )  16()2017 جمال أحمد شاهني،  (هبة اهللاواستهدفت دراسة  
الدعايــة اإلســرائيلية املقدمــة باللغــة العربيــة علــى موقــع الفيســبوك علــى الشــباب املصــري 

وذلك بالتطبيق على عينة عمديـة ،  وإدراكهم ملدى تأثيرها على الشباب اآلخرين على املوقع
ا مـن 35  –18الذين تتراوح أعمـارهم بـني () مبحوًثا من الشباب  456بلغ قوامها ( ) عامـً

 املتعرضني لصفحات الدعاية اإلسرائيلية باللغة العربية علـى موقـع الفيسـبوك أو أحـدها،
وانتهــت إلــى امــتالك صــفحات الدعايــة اإلســرائيلية علــى موقــع الفيســبوك إمكانيــة تــأثير 

صــدقاء والشــباب ضــعيفة علــى الشــباب املصــري ســواء علــى الــذات أو اآلخرين(أقــرب األ
اآلخــرين علــى موقــع الفيســبوك)، كمــا رأى أغلــب املبحــوثني أنَّ اآلخــرين أكثــر تــأثًرا بهــذه 

  الصفحات من أنفسهم.
إلــى توصــيف اإلســتراتيجيات االتصــالية  )17()م2015للطيف، ا(أالء عبــدوســعت دراســة 

للدبلوماسية العامة التـي تطبقهـا املؤسسـات احلكوميـة اإلسـرائيلية يف صـفحاتها املوجهـة 
وقـد طبقـت الدراسـة باسـتخدام مـنهج حتليـل اخلطـاب ،  للجمهور العربـي عبـر الفيسـبوك

ياسـي ) صفحات فيسـبوك حكوميـة إسـرائيلية تنوعـت بـني الطـابع الس7األيدلوجي على (
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والدبلوماسي واألمني واالقتصادي واإلعالمي، وامتـدت الفتـرة الزمنيـة للدراسـة ملـدة عـام 
ا، وقـــد مت خاللهـــا حتليـــل (12و( ) مـــن اخلطابـــات املكتوبـــة واملرئيـــة املنتجـــة 543) يومـــً

ــات العاطفيــة يف ، وتوصــلت الدراســة إلــى كبالصــفحات اإلســرائيلية ــف التكتيك ــرة توظي ث
ائيلية إلســـتراتيجية العالقـــات العامـــة، والـــدمج بـــني األســـاليب تطبيـــق الصـــفحات اإلســـر

العاطفيــة مثــل التهديــد والتخويــف والتشــكيك يف العــدو، وبــني األســاليب املنطقيــة خاصــة 
كونهـا ضـحية االعتـداءات  تكتيـك البرهنـة، يف إطـار إثبـات صـحة مـا تقولـه إسـرائيل عـن

  . والصواريخ املوجهة إليها من قبل األعداء
 خصـائص اسـتغالل إمكانيـة علـى التعـرفإلـى  )Kohen()18, 2015( اسـةدر سـعتو

 الدولـة أجنـدات مـع التضـامن تعزيـز إلـى تهـدف دعائيـة كـأداة وتوظيفهـا انســتجرام
 مـن اإلسرائيلي للجيش الكبرى املضامني واملفاهيم يف تقاربًا هناك أنَّ  وتبني ،اإلسرائيلية

 اجلـيش يسعى ما أخرى؛ وهو جهة من رامانستج االجتماعية الشبكة على ينشر وما جهة
 والنصـوص بـالرموز مسـتعيًنا املجتمـع الثقافـة اإلسـرائيلية لألفـراد يف يف ترسـيخه إلـى

بـالتعرف   )19(م) 2014(منــة اهللا كمــال موســى، يف حني اهتمت دراسـة  .واللفظية البصرية
اإللكترونيـة اإلسـرائيلية الناطقـة باللغـة العربيـة علـى على عالقة الشباب املصري باملواقع  

، وانتهــت إلــى اإلنترنــت والبــرامج الهاتفيــة املجانيــة ومــدى التفاعــل معهــا، واالســتفادة منــه
ارتفــاع نســبة اســتخدام البــرامج الهاتفيــة، حيــث جــاء الفيســبوك يف املرتبــة األولــى، يليــه 

أظهـرت الدراسـة أن صـفحة (إسـرائيل الواتس آب ضـمن بـرامج املحادثـات املجانيـة، كمـا  
  لتي يتابعها املبحوثون.تتحدث بالعربية) جاءت يف مقدمة الصفحات ا

  :التعليق على الدراسات السابقة
ــت الدراســات الســابقة محــورين،  ــة  املحــور األولتناول ــت الصــور الذهني دراســات تناول

مبواقــع التواصــل االجتمــاعي دراســات خاصــة  واملحــور الثــاني، للــدول يف وســائل اإلعــالم
  ومن خالل استعراض هذه الدراسات ميكن اخلروج ببعض املؤشرات: اإلسرائيلية،

وجود العديد من الدراسـات العربيـة واألجنبيـة التـي تناولـت ظـاهرة تنـامي املنصـات  .1
اإلســرائيلية عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي، ممــا يــدل علــى أهميــة تلــك الظــاهرة، 

  لتي استحقت هذا االهتمام.وتنوع جوانبها ا
ــتراتيجيات  .2 ــى اإلسـ ــالتعرف علـ ــة بـ ــة واألجنبيـ ــات العربيـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــام عـ اهتمـ

االتصالية التى تطبقها صفحات التواصل االجتماعي اإلسرائيلية للتـأثير يف متـابعي 
  تلك الصفحات.
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ا األحاديــة رّكزت معظم دراسات الصورة الذهنية على .3  يف تناولها للموضـوعات، فغالبـً
ما يتم دراسة صـور شـخص أو دولـة أو شـعب أو مؤسسـة مـا، فضـال عـن الدراسـات 
زت علـى صـورة اآلخـر،  التي استهدفت التعرف على صورة األنا، ودراسات أخـرى ركـّ

مًعا يف الصـفحات اإلسـرائيلية،   ونادرًا ما توجد دراسة اهتمت بدراسة "األنا واآلخر"
و ما حتاول الدراسة احلالية القيام به، على الرغم من خطورة وأهمية هذا األمر، وه

من خالل التعرف على صورتني متقابلتني متضـادتني لكـل منهمـا شـكل مختلـف نـاجت 
  . صورة األنا وصورة اآلخرعن أهداف معينة تشكلت بفعلها، وهما 

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
تتحــدد أوجــه اســتفادة الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــى زيــادة االطــالع علــى املجــال  

ــع التواصــل  ــى مواق ــة عل ــة العربي ــة اإلســرائيلية باللغ ــي اخلــاص باملنصــات اإلعالمي البحث
االجتماعي، وحتديد أبعاد الدراسة واألهـداف التـى يسـعى إلجنازهـا، والتعـرف علـى آخـر 

حثون، كما متكّن الباحث استناًدا إلـى الدراسـات السـابقة مـن النتائج التي توصل إليها البا
  اختيار اإلطار النظري الذي ساعد على تفسير النتائج الحًقا.

  : مشكلة البحث
تتبلــور مشــكلة الدراســة مــن خــالل مــا الحظــه الباحــث مــن تزايــد للصــفحات اإلســرائيلية 

وزارة ، فقـد أنشـأت  ي بــذلكواالهتمــام الرســمي اإلســرائيل  باللغة العربية على الفـيس بـوك،
م) 2011على الفـيس بـوك عـام ("إسرائيل تتكلم بالعربية" صفحة    اخلارجية اإلسرائيلية

كمصدر للمعلومات عن إسرائيل باللغـة العربيـة، وحتظـى الصـفحة مبتابعـة وإعجـاب أكثـر 
هــي األخــرى بالتواجــد املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية مــن مليــوني مســتخدم، كمــا اهتمــت 

تلك املنصات بهدف االنفتاح وإقامة اتصال ثنائي االجتاه مع اجلمهـور العربـي، وذلـك   عبر
 "أفيخــاي أدرعــي"صـفحة  ، وتعـد  عبـر اإلنترنـت  بالدبلوماســية العامــة العســكريةمبا يعـرف  

الصـــفحة الرســـمية للمتحـــدث العســـكري بلســـان اجلـــيش اإلســـرائيلي لإلعـــالم العربـــي، 
  وحتظى مبتابعة وإعجاب أكثر من مليون ونصف مستخدم. 

وتستهدف تلك الصفحات املستخدمني العرب من خالل نشر آالف من املنشـورات املوجهـة 
قـول الشـعب العربـي، بعناية، من أجل تغيير الصورة الذهنية عن إسرائيل وعن اآلخر يف ع

وإمدادهم باألخبار واملعلومات واألحداث داخـل املجتمـع اإلسـرائيلي وخارجـه، مـع التعليـق 
مبــا يخــدم األهــداف اإلســرائيلية، والســعي إلــى تغييــر الصــورة الســلبية لــدى املســتخدمني 
 العرب جتاه املجتمع اإلسرائيلي إلى صورة إيجابية، والعمل على تقبل املسـتخدمني العـرب
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لفكرة تطبيـع العالقـات مـع إسـرائيل علـى املسـتويني الرسـمي والشـعبي، وترسـيخ مفـاهيم 
  عن املجتمع اإلسرائيلي بصورة تتناقض مع التاريخ والواقع املعايش.

يف اســــتجالء معــــالم صــــورة (األنــــا) املتمثلــــة يف صــــورة الــــذات وتتمثــــل مشــــكلة البحــــث 
، مـن خـالل العربــي أو اإلقليمــي أو الــدولياإلسرائيلية، وصورة (اآلخر) سواء على املسـتوى  

" إســرائيل تــتكلم بالعربيــة"، و"الصــفحة الرســمية لـــ" حتليــل املنشــورات املقدمــة يف صــفحتي
ــا، وأهــدافها، ومعرفــة الســمات أفيخــاي أدرعــي" ــي تناولته ، والكشــف عــن املوضــوعات الت

مة يف تلـــك والتوصـــيفات التـــي ظهـــرت بهـــا، واألســـاليب املنطقيـــة واالســـتماالت املســـتخد
املنشورات، فضًال عن الكشف عن أوجه الشبه واالختالف بني عينة الدراسة؛ مما يساعد 

  يف استكشاف معالم تلك الصورة املقدمة ملتابعي تلك الصفحات.  
  :أهمية البحث

  ميكن تقسيم أهمية الدراسة إلى أهمية علمية وأهمية تطبيقية:
  :األهمية العلميةأوًال:  

"إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" نــدرة الدراســات التــي اهتمــت بتحليــل مضــامني صــفحتي  .1
مة من خالل تلك املضامني.  و"أفيخاي أدرعي"،   للتعرف على صورة األنا واآلخر املقدَّ

معرفــة الــدور الكبيــر ملواقــع التواصــل االجتمــاعي يف تشــكيل الصــورة الذهنيــة عــن  .2
 الذات واآلخر.

ملواقـع التواصـل االجتمـاعي    -اصـة اجلـيش اإلسـرائيليخ  –ُيعد استخدام اجليوش   .3
كامتــداد للدبلوماســية العامــة والتواصــل مــع اآلخــر ظــاهرة جديــدة تســتحق املزيــد مــن 

 البحث.
ــومي  .4 ــه الق ــي ببعدي ــى املســتوى العرب ــائم مــع إســرائيل، ســواء عل ــة الصــراع الق طبيع

سة.  واإلقليمي، أو املستوى اإلسالمي، باعتبار إسرائيل محتلة ألرض  إسالمية مقدَّ
 :  ألهمية التطبيقيةثانًيا: ا

ا ملواجهـة هـذا الكـم املتزايـد مـن ومقترحات  اخلروج مبؤشرات   .1 ميكن تطبيقها عمليـً
 تلك الصفحات اإلسرائيلية على مواقع التواصل االجتماعي.

رصد أساليب اإلقناع واالسـتماالت العاطفيـة املسـتخدمة يف الصـفحات اإلسـرائيلية  .2
مة ب اللغة العربية، ألخذها يف االعتبار عنـد مواجهـة تلـك الصـفحات، للحـد مـن املقدَّ

 خطورتها وتأثيرها يف اجلمهور العربي.  
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  أهداف البحث:
انطالًقا من املشكلة البحثيـة، تسـعى الدراسـة إلـى حتقيـق هـدف أسـاس، يتمثـل يف الكشـف 

مـــة مـــن خـــالل صـــفحتي "إســـرائيل تـــتكلم بالعربيـــة" صـــورة األنـــا واآلخـــرعـــن مالمـــح  ، املقدَّ
  و"أفيخاي أدرعي"، وينبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية على النحو اآلتي:

القضــايا املتناَولــة عبــر صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" التعــرف علــى املوضــوعات و .1
و"أفيخاي أدرعـي"، املتحـدث العربـي الرسـمي باسـم اجلـيش اإلسـرائيلي، علـى الفـيس 

  بوك.
مة من خالل تلك الصفحتني على الفيس بوك. .2  الكشف عن أهداف املضامني املقدَّ
 استجالء مالمح صورة األنا وصورة اآلخر يف صفحتي الدراسة. .3
  يان نوع العالقات (السلبية، واإليجابية) التي تؤطر عالقة األنا باآلخر.ب .4
معرفة أوجه التشابه واالختالف بني الصفحتني يف رسم معالم صورة األنا واآلخر على  .5

 الفيس بوك.
 رصد أساليب اإلقناع املنطقية املستخدمة إلظهار معالم صورة األنا واآلخر. .6
  إليها الصفحتان يف تقدمي صورة األنا واآلخر.معرفة االستماالت التي استندت  .7
مة. .8  الكشف عن عناصر اإلبراز املستخدمة مع املضامني اإلعالمية املقدَّ
التعرف علـى مسـتوى تفاعـل مسـتخدمي صـفحات التواصـل االجتمـاعي مـع املضـامني  .9

 على الفيس بوك.   -عينة الدراسة –اإلعالمية املقدمة عبر الصفحات اإلسرائيلية 
 :تساؤالت البحث

مــة عبــر صفحتي"إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" و"أفيخـــاي  .1 مــا املوضــوعات والقضــايا املقدَّ
  أدرعي"، على الفيس بوك خالل فترة الدراسة؟.

مة من خالل صفحتي الدراسة؟. .2  ما أهداف املضامني املقدَّ
إلى أي مدى يوجد تشابه أو اختالف بـني صـفحتي الدراسـة يف رسـم معـالم صـورة األنـا  .3

 واآلخر؟.  
مــا مالمــح صــورة األنــا وصــورة اآلخــر يف صــفحتي "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة، و"أفيخــاي  .4

 أدرعي"؟.
عناصـر اإلبـراز مـع املضـامني   -عينة الدراسـة  –كيف استخدمت الصفحات اإلسرائيلية   .5

 دمة؟.اإلعالمية املق
مــا مســتوى تفاعــل مســتخدمي صــفحات التواصــل االجتمــاعي مــع املضــامني اإلعالميــة  .6

 على الفيس بوك؟. -عينة الدراسة –املقدمة عبر الصفحات اإلسرائيلية 
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 :نوع البحث ومنهجه وأداته
تعــد الدراســة احلاليــة مــن البحــوث الوصــفية التحليليــة، التــي تهــتم  :نــوع البحــث .1

مــة يف الصــفحات اإلســرائيلية باللغــة العربيــة؛ للخــروج بوصــف وحتليــل  املضــامني  املقدَّ
  مبؤشرات حول مالمح معاجلة صورة األنا واآلخر، إيذاًنا بتحليل وتفسير هذه املعاجلة.

، ومت توظيـف هـذا املـنهج مــنهج املســح اإلعالمــي اعتمد البحث على  :منهج البحــث .2
"إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" مــن خــالل مســح وحتليــل كافــة املضــامني املقدمــة يف صــفحتي 

، وذلـك للمقارنـة بـني املــنهج املقــارنو"أفيخاي أدرعي" خالل فترة الدراسة، باإلضافة إلى  
 أوجه الشبه واالختالف للصورة املقدمة للذات ولآلخر يف صفحتي الدراسة.

اعتمدت الدراسة علـى اسـتمارة حتليـل املضـمون كـأداة جلمـع   :أداة جمع البيانــات .3
كوحدة حتليـل  )Postاسة وحتقيق أهدافها، واعتمدت الدراسة على املنشور (بيانات الدر

 للمضامني املنشورة على الصفحات عينة الدراسة.
 :مجتمع البحث

املقدمـة باللغـة العربيـة علـى   الرســميةيتمثل مجتمع البحث يف الصـفحات اإلسـرائيلية     
"الفيس بوك"، ومت اختيار "الفيس بوك" كنموذج ملواقـع التواصـل االجتمـاعي نظـًرا لكونـه 
األكثر انتشارًا واستخداًما يف العالم العربـي، حيـث بلـغ عـدد مسـتخدمي الفـيس بـوك يف 

ــي عــام ( ــوطن العرب ــى (2019ال ــو عل ــر156م) مــا يرب ا لتقري ــً ــون مســتخدم، ووفق  ) ملي
)Crowd Analyzer()20( ) ــام ــع التواصــل االجتمــاعي لع ــإنَّ مصــر 2019ملواق م)، ف

تتصـدر الـدول العربيــة األكثـر اسـتخداًما ملوقــع الفـيس بـوك، حيــث بلـغ عـدد مســتخدمي 
  ) مليون مستخدم.   40م) يف مصر (2019الفيس بوك عام (

  : عينة البحث
"إســـرائيل تـــتكلم بالعربيـــة، حتـــددت عينـــة البحـــث يف املـــواد املنشـــورة عبـــر صـــفحتي    

، حيــث أنشــأت لصــفتهما الرســميةومت اختيــار تلــك الصــفحتني نظــًرا و"أفيخــاي أدرعــي"، 
ــة اإلســرائيلية صــفحة  ــوك عــام "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" وزارة اخلارجي ــى الفــيس ب عل

ولة إسرائيل باللغة العربيـة، ولتحسـني صـورة م) كمصدر رسمي للمعلومات عن د2011(
 "أفيخــاي أدرعــي"إسرائيل أمام اجلمهور العربي املتابع لتلك الصفحة، ومت اختيار صفحة 

باعتبارهـــا الصـــفحة الرســـمية للمتحـــدث العســـكري بلســـان جـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي 
ائيلية متابعـة لإلعالم العربي، كما تتميز هاتان الصفحتان بأنهمـا أكثـر الصـفحات اإلسـر

من قبل اجلمهور العربي، وذلك بنـاء علـى الدراسـة االسـتطالعية التـي قـام بهـا الباحـث، 
مليـــوني مبتابعـــة وإعجـــاب أكثـــر مـــن "إســـرائيل تـــتكلم بالعربيـــة" حيـــث حتظـــى صـــفحة 
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مليــون ونصــف مبتابعـة وإعجـاب أكثـر مـن مستخدم، كما حتظى صفحة "أفيخــاي أدرعــي"  
فاعـل املتزايـد للمسـتخدمني مـع هـذه الصـفحات، مـن خـالل باإلضـافة إلـى التمستخدم،  

اإلعجاب أوالتعليق أواملشاركة، عـالوة علـى غـزارة املحتـوى واملضـامني املقدمـة يف هـاتني 
  الصفحتني.      

  احلدود الزمنية للبحث:
 31م) إلــــى (2019أكتــــوبر 1حتــــددت الفتــــرة الزمنيــــة للبحــــث بثالثــــة أشــــهر، مــــن (

م)، من خالل احلصر الشامل جلميع املنشورات أثناء تلك الفترة الزمنيـة، 2019ديسمبر
ا للدراســة، ممــا يعنــي اتســام عينــة البحــث باجلــدة ومت اختيار تلك الفترة   ألنها األقرب زمنيــً

  ة بصورة األنا واآلخر.ومواكبة آخر التطورات املتعلق
 :قياس الصدق والثبات

قيــاس الصــدق الظــاهري لالســتمارة مــن حيــث  علــىاعتمــد الباحــث يف اختبــار الصــدق 
قدرتها علي اإلجابة علي تساؤالت البحث، وحتقق ذلك من خالل عـرض اسـتمارة حتليـل 

الــذين أشــاروا إلـــى  )21(املضــمون علــى عــدد مـــن املحكِّمــني املتخصصــني مــن األســـاتذة
صــالحيتها للتطبيــق، وقــد مت إجــراء التعــديالت التــي أوصــوا بهــا، واعتمــد الباحــث فــى 

، وذلـك مـن )22(قياس الثبات علي إجراء االختبـار بينـه وبـني أحـد أعضـاء هيئـة التـدريس
) 62%) مـن إجمـالي العينـة الكليـة، مبـا يعـادل (10خالل عمـل اختبـار علـى عينـة بلغـت(

%)، وهو 88.6لقياس الثبات الذي بلغ نسبة(  هولستيخدم الباحث معادلة  منشورًا، واست
  ما يشير إلى ثبات التحليل ودقته.

  :مصطلحات الدراسة
يعدُّ تعريف املفاهيم واملصطلحات العلميـة أمـًرا ضـرورًيا يف البحـث العلمـي، وبنـاًء عليـه  

  اآلتي:    ميكن تعريف بعض املصطلحات املتداولة يف هذه الدراسة على النحو
  :الصورة . 1

م  الصــورة:: التعريــف االصــطالحي ا لكلمـة قــاموس "ويبســتر"قـدَّ بأنهـا  (Image) تعريفـً
تشــير إلــى التصــور العقلــي ألي شــيء ال ميكــن تقدميــه للحــواس بشــكل مباشــر، أو هــي 
إدراك بشكل عام جتاه شخص ما أو مؤسسة أو مجتمع من خالل وسـائل اإلعـالم بشـكل 

كلمة الصورة يف اللغة الفرنسية لتشمل الصورة احلسـية والعقليـة علـى ، وتتسع  )23(خاص
، وتعرف الصورة بأنها: مجموعة )24(حد سواء، وهي إعادة إنتاج الواقع من خالل رسم ما

الصفات والسمات التي تقوم وسائل اإلعالم بتقدميها، وتشمل تلك الصفات فئة أو دولـة 
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ا لطبيعـة كـل أو جنًسا ما إلى آخـره، وذلـك مـن خـالل ت صـورات القـائمني باالتصـال، وفقـً
  .)25(وسيلة، كما أنَّ بيئة ومجال الصورة يسهمان يف إنتاج املعنى

   :التعريف اإلجرائي
: مجموعة السـمات واخلصـائص التـي تقـوم الصـفحات "الصورة"يقصد الباحث مبفهوم   

منظمة أو أفراد، بهدف إعطاء اإلسرائيلية باللغة العربية بتقدميها وتشكيلها عن دولة أو  
  انطباع إيجابي أو سلبي، وترسيخ تلك الصورة يف أذهان املتابعني لتلك الصفحات.

  :مواقع التواصل االجتماعي . 2
مواقع التواصل االجتماعي بأنها "مواقع   قاموس كمبريدج: يعرف  التعريف االصطالحي

وبرامــج إلكترونية تتيح لألشخاص التواصل ومشاركة املعلومات عبر اإلنترنت باستخدام 
  .)26(جهاز حاسوب أو هاتف جوال 

: يقصد الباحث مبواقع التواصل االجتماعي اإلسـرائيلي، تلـك املواقـع التعريف اإلجرائــي
ية التـي تتـيح التواصـل ملسـتخدميها باللغـة العربيـة يف أي االجتماعية التفاعلية اإلسـرائيل

، وتبـادل اآلراء واألفكـار والرسـائل الشخصـية وغيرهـا مـن وقت ويف أي مكان مـن العـالم
  اخلدمات، ومن أشهر تلك املواقع (إسرائيل تتكلم بالعربية، وأفيخاي أدرعي).

  واآلخر: األنا .3
 .)27(جاء يف لسان العرب تعريف "األنا" بأنه "اسم مكنى وهو للمتكلم وحده" األنا:

اآلخــر (بفــتح اخلــاء) هــو أحــد الشــيئني، وهــو اســم علــى أفعــل، واألنثــى أخــرى،  اآلخــر:
  .)28(واآلخر مبعنى الغير، كقولك رجل آخر وثوب آخر

  :التعريف اإلجرائي
الكيـان اإلسـرائيلي، سـواء مت احلـديث عـن هـذا الكيـان األنا)  يقصد الباحث مبفهوم (    

أفراد)، وما عـدا  -منظمات -يف شكل (دولة  -عينة الدراسة  –يف الصفحات اإلسرائيلية  
) بالنسـبة للصـفحتني عينـة الدراسـة، سـواء آخــرذلك من دول أو منظمات أو أفراد فهـو (

  وى العربي أو اإلقليمي أو الدولي. أكان هذا اآلخر على املست
  : إسرائيل .4

: يقصد الباحث بإسرائيل ذلك الكيان النظـامي القـائم علـى األراضـي التعريف اإلجرائي
الـذي أكـد م)، 1917)، بنـاًء علـى وعـد بلفـور (1948مـايو    14الفلسطينية رسـمًيا يف (

، وقرار هيئـة فلسطنيدعم بريطانيا لطموحات احلركة الصهيونية يف إقامة دولة يهودية ب
)، واعتمـاد األمم املتحـدة خطـة م1917نـوفمبر  2(اجلمعية العموميـة لـألمم املتحـدة يف  

م)، التي أوصت بإنشاء دولة عربية وأخـرى يهوديـة مسـتقلة 1947تقسيم فلسطني عام (
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والقــدس الدوليــة، ومنــذ تأســيس هــذا الكيــان رســمًيا خاضــت إســرائيل عــدة حــروب مــع 
) م1948سلسلة من الصراعات املسلحة ابتداًء بحـرب فلسـطني عـام (  الدول العربية يف

م)، وهناك العديد من األراضـي العربيـة الواقعـة حتـت 2014وانتهاًء باحلرب على غزة (
سيطرة هذا الكيان، ويعد احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية أطول احـتالل عسـكري 

 يف العالم يف العصر احلديث.
  :النظري للبحثاإلطار 

) يف تصـميم Image repair model( بنمــوذج إصــالح الصــورة الذهنيــةاستعان الباحـث    
ا لتقســيم ( ــً ــا، ووفق ــائج وفهمه ــل، وتفســير النت ــات الصــورة Parsonsاســتمارة التحلي ) ألزم

طويلة املدى)؛ ميكـن  -متصاعدة -الذهنية التي تتعرض لها الدول، املتمثلة يف أزمات (عاجلة
بأنَّ إسـرائيل تعـاني مـن أزمـة طويلـة املـدى جتـاه صـورتها الذهنيـة، تعـود بـدايتها منـذ   القول

نشأة الكيان الصـهيوني واحـتالل األراضـي الفلسـطينية يف األربعينـات حتـى اآلن؛ لـذا ميكـن 
" إلصالح الصورة الذهنية التي قد يتعرض لهـا William L.Benoitاالستفادة من منوذج "

  ت أو الكيانات احلكومية وغير احلكومية أو الدول أثناء األزمات. األفراد أو املؤسسا
إلـــى أهميـــة الصـــورة الذهنيـــة والســـمعة الطيبـــة لألفـــراد واحلكومـــات  ويشـــير هـــذا النمـــوذج

واملنظمــات والشــركات واملؤسســات، حيــث تقــوم الصــورة الذهنيــة بــدور مهــم يف تكــوين اآلراء 
رين، فالصــورة الذهنيــة هــي "النــاجت النهــائي واتخــاذ القــرارات وتشــكيل الســلوك جتــاه اآلخــ

لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد أو اجلماعات إزاء شخص معني، أو نظام ما، أو 
شعب، أو جنس بعينه، أو منشـأة، أو مؤسسـة أو منظمـة محليـة أو دوليـة، أو مهنـة معينـة، أو 

نطباعــات مــن خــالل التجــارب أي شــيء آخــر لــه تــأثير علــى حيــاة اإلنســان، وتتكــون هــذه اال
املباشــرة وغيــر املباشــرة، وتــرتبط هــذه التجــارب بعواطــف األفــراد واجتاهــاتهم وعقائــدهم، 

، )29(وبغض النظر عن صحة أو عدم صـحة املعلومـات التـي تتضـمنها خالصـة هـذه التجـارب
فالصــورة الذهنيــة هــي التصــور الــذي يتكــون جتــاه قضــية أوشــخص أو مؤسســة أو دولــة مــا، 

  ويتبادر إلى الذهن عند ذكر اسمها ليعطي انطباًعا قد يكون إيجابًيا أو سلبًيا.
 Imageويهتم هذا النموذج بشكل أساس بكيفيـة اسـتعادة الصـورة الذهنيـة أثنـاء األزمـات  

restoration موضــًحا إمكانيــة اســتخدام هــذا النمــوذج مــن ِقبــل القــائمني علــى صــياغة ،
الرســائل االتصــالية أثنــاء األزمــات التــي قــد يتعــرض لهــا األفــراد أو الشــركات أو الكيانــات 

  احلكومية أو غير احلكومية، وكذلك بالنسبة لألزمات التي قد تتعرض لها الدول.   
صال التي ميكـن أن تلجـأ إليهـا املنظمـة عنـد تعرضـها ويرتكز النموذج على حتديد آليات االت

 ، وذلك وفًقا للموقف الذي تتعـرض لـه، وحـدد " Image repairلألزمات لترميم صورتها 
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William L.Benoit"  خمــس إســتراتيجيات ميكــن أن تلجــأ إليهــا املنظمــات أو الــدول أو
ئل االتصــالية، علــى الشخصــيات السياســية البــارزة عنــد التعــرض لألزمــات، لصــياغة الرســا

  :)30(النحو اآلتي
إلقاء   :Denialاإلنكار   .1 خالل  من  االنتباه  حتويل  أو  احلدث،  وقوع  إنكار  خالل  من 

)، أو توضيح االنفصال عن مرتكب احلادث  shift blameاملسئولية على فاعل آخر ( 
)separation  املجموع عن  منفصل  املنظمة  من  بسيط  جزء  على  اللوم  إلقاء  أو   ،(

الذهنية اجليد الصورة  فإنَّ  باإلنكار،  اخلاصة  األشكال  هذه  من  أي  قبول  حالة  ويف  ؛ 
  للشخص أو املنظمة ستتحسن مرة أخرى. 

: ويستخدم هذا األسلوب يف حالة عدم  Evade responsibilityالتهرب من املسئولية .2
ن  القدرة على إنكار وقوع احلدث، فيتم استخدام إحدى اإلستراتيجيات اآلتية للتهرب م

 املسئولية: 
التبرير: من خالل ربط أسباب وقوع احلدث بسبب آخر، أو االدعاء بأنه حدث متوقع،  -

 أو التبرير بعدم القدرة على السيطرة على حدث ما.
 العقالنية: وتعني اإلشارة إلى أنه ال يستطيع التكلم عن احلدث. -
 . املصادفة: أى أن احلادث فجائي  نادرًا ما يحدث،  وأنه غير مقصود -
احلدث   .3 شأن  من  الرأي Reduce actionsالتقليل  لدى  املشاعر  تقليل درجة  بهدف   :

العام، وذلك من خالل التأكيد على السمعة الطيبة واإليجابية التي تتمتع بها املنظمة، أو  
إبراز   أو  أشد خطورة،  أخرى  أحداث  مع  املقارنة  من سلبية احلدث من خالل  التقليل 

وضع   خالل  من  مرجعي  بإطار  االستعانة  أو  احلدث،  من  أهمية  أكثر  يف قيم  احلدث 
من  والتقليل  حولهم  الشكوك  وإثارة  املدعني  على  الهجوم  أو  املوعظة،  أو  العبرة  إطار 

 مصداقيتهم، أو تعويض املتضررين جراء وقوع احلدث.    
: من خالل القيام بإعادة الوضع إلى Corrective actionsالقيام بإجراءات إصالحية   .4

إجراءا اتخاذ  أو  احلدث،  وقوع  قبل  عليه  كان  مرة  ما  احلدث  وتكرار  حدوث  متنع  ت 
 أخرى. 

الندم   .5 عنه،  Mortificationإظهار  الكاملة  واملسئولية  باحلدث  االعتراف  وتعني   :
 وطلب السماح.

ويؤكد عديد من الباحثني أنَّ الصور اإلعالمية التي تكونها وسـائل اإلعـالم ال متثـل جتسـيًدا 
، فالصـورة يلة وأهــدافها اإلســتراتيجيةبهويــة الوســ محايًدا للواقع؛ بل تعد جتسـيًدا مشـروًطا  

التي تطرحها وسائل اإلعـالم تعكـس تصـورات املؤسسـات اإلعالميـة لدولـة مـا أو شـعب مـا، 
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ومتارس تأثيًرا على الرأي العام الـذي يتعـرض لهـا، ويسـتخدمها يف فهـم األحـداث وتقييمهـا 
  .  )31(جلمهوروتكوين ردود أفعال حيالها مبا يسهم يف تكوين الصورة الذهنية لدى ا

من   كل  حدد  الصورة    Bennet)  (Grabber,وقد  لتشكيل  اإلستراتيجيات  من  مجموعة 
  :)32( اإلعالمية هي

: ويقصـــد بـــه اختيـــار القضـــية أو Message Shapingتشـــكيل الرســـالة اإلعالميـــة  .1
  املوضوع الذي ستتناوله الوسيلة اإلعالمية. 

ــة  .2 ــالة اإلعالميـ ــراز الرسـ ــالة (Message Salienceإبـ ــرار الرسـ ــه تكـ ــود بـ ): واملقصـ
  اإلعالمية وتأكيدها.

: ويـتم ذلـك مـن Message Credibility)إضفاء املصداقية على الرسالة اإلعالميــة ( .3
ا، واالعتمـــاد علـــى خـــالل احلجـــج املنطقيـــة أو  االســـتماالت العاطفيـــة، أو كالهمـــا معـــً

  مسارات البرهنة.
) يف رصـد وحتديـد William L.Benoitميكن االستفادة من منـوذج (وبناًء على ما سبق 

يف تـــرميم  -عينـــة الدراســـة –آليـــات االتصـــال التـــي تســـتخدمها الصـــفحات اإلســـرائيلية 
سـرائيل والـدول األخـرى لـدى املتـابعني ) الصورة الذهنية عن إ (Image repairوتشكيل

لتلـــك الصـــفحات، إضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى احلجـــج املنطقيـــة واالســـتماالت العاطفيـــة 
املســـتخدمة إلضـــفاء املصـــداقية علـــى تلـــك الصـــورة املقدمـــة مـــن خـــالل مضـــامني تلـــك 

 الصفحات.  
   :التحليل اإلحصائي للبيانات

ــل  ــات التحلي ــامجاعتمــد الباحــث يف عملي ــى برن حيــث مت )، SPSS v.23( اإلحصــائي عل
إدخال البيانات على الكمبيوتر، ومتَّت املعاجلة اإلحصائية لهذه البيانات عبر تطبيق بعض 

  من املعامالت اإلحصائية التي تالئم متغيرات الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:  
ة، حيث قـام الباحـث بعـرض وتشمل اجلداول والتوزيعات التكراري: أوًال: املقاييس الوصــفية

والنسـب  )Frequencyبعـض املتغيـرات يف جـداول تهـدف إلـى الكشـف عـن التكـرارات (
  .)Percent(  املئوية

    :ثانًيا: االختبارات اإلحصائية
على صعيد االختبارات اإلحصائية التي تقيس الفروق بـني متغيـرات الدراسـة، فقـد كانـت 

  على النحو اآلتي:  
 2اختبار كــا)Chi Square ويقـوم بالكشـف عـن الفـروق بـني التكـرارات بـني متغيـرين :(

  سواء اشتملت هذه املتغيرات على مجموعتني أو أكثر من ذلك.  
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 )معامل التوافقContingency(م بقيـاس مـدى شـدة العالقـة بـني متغيـرين يف : ويقو
  اجلداول غير الثنائية.

) 05,0: اعتمـد الباحـث علـى مسـتوى داللـة يبلـغ (مستوى الداللة املعتمد يف هذه الدراسة
العتبار العالقة ذات داللة إحصائية من عدمه، وقد مت قبول نتائج االختبارات اإلحصـائية 

  ) فأقل.0,05ستوى معنوية (%) فأكثر، أي عند م95عند درجة ثقة (

 النتائج العامة للدراسة 
  :متهيد

مة عبر صفحتي "  جلميع املنشوراتأجرى الباحث دراسة حتليلية      إســرائيل تــتكلم املقدَّ
" علـى الفـيس بـوك، ملـدة ثالثـة أشـهر، يف ألفيخــاي أدرعــي"، والصفحة الرسـمية "بالعربيــة

م)؛ وذلـك السـتجالء 2019) ديسـمبر( 31م) إلـى(2019) أكتـوبر(1الفترة الزمنية مـن (
وأسفرت الدراسة عن عـدد من خالل حتليل تلك املنشورات،    "اآلخــر"و  "األنا"معالم صورة  

  من النتائج على النحو اآلتي:
  : الفترة الزمنية عينة الدراسةعدد املنشورات اخلاصة بكل صفحة خالل  .1

  يوضح عدد املنشورات املقدمة خالل فترة الدراسة  )1جدول (    

  %  ك  الصفحة 
  44,9  281  إسرائيل تتكلم بالعربية

  55,1  345  أفيخاي أدرعي
  100  626  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
يف املركــز األول مــن حيــث عــدد املــواد املنشــورة خــالل  "أفيخــاي أدرعــي"جــاءت صــفحة  -

%)، بينمـا احتلـت صـفحة 55.1) منشورًا بنسبة بلغـت (345فترة الدراسة، بإجمالي (
ــالي ( ــة، بإجمـ ــة الثانيـ ــة" املرتبـ ــتكلم بالعربيـ ــرائيل تـ ــت 281"إسـ ــبة بلغـ ــورًا بنسـ ) منشـ

)44.9.(% 
حات يتميـزون بكثافـة نشـاطهم وبناًء على ما تقدم يتضـح أنَّ القـائمني علـى تلـك الصـف -

ا،  وتواجــدهم علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، وذلــك مبتوســط ثالثــة منشــورات يوميــً
ــر  ــك الصــفحات، ومتري ــابعي ومســتخدمي تل ــر مت ــار واملعلومــات عب بهــدف نشــر األخب

 
   الدراسـة، ولفـظ "منشـور" ھـو التعریـب الـذي اعتمـده موقـع المنشور: ھو وحدة التحلیل التي استخدمتھا

  .)Post( الفیس بوك لكلمة
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رسائل مباشرة وغير مباشرة مـن خـالل املحتـوى اإلعالمـي املقـدم يف تلـك الصـفحات، 
بيع االفتراضي بني الكيان اإلسـرائيلي واملتـابعني العـرب مـن خـالل وخلق واقع من التط

 االعتياد على الوجود اإلسرائيلي.
م املنشورنوع   . 2  املقدَّ

  يوضح نوع املنشور املقدم خالل فترة الدراسة  )2جدول (      

  نوع املنشور 
  الصفحات 

  املجموع 
  أفيخاي أدرعي   إسرائيل تتكلم بالعربية 

  نص
  535  296  239  ك
%  85,1  85,8  85,4  

  صورة
  54  28  26  ك
%  9,2  8,2  8,6  

  فيديو 
  28  15  13  ك
%  4,6  4,3  4,5  

  رابط
  9  6  3  ك
%  1,1  1,7  1,5  

  املجموع 
  626  345  281  ك
%  100  100  100  

 
  )ر ق ال اع على ال اآلتيpostی عة م األن   :) إلى م

ــي - ر ال  إیصــال فــي الــنص ھــذا علــى ویعتمــد مكتــوب، نــص على یحتوي الذي المنشور ھو :ال
للمستخدم، بحیــث یكتفــي المســتخدم بقــراءة الــنص الخبــري علــى الصــفحة دون  المراد توصیلھا الرسالة

وال یمنــع ذلــك مــن وجــود عوامــل إبــراز  الحاجــة لالنتقــال إلــى مواقــع إلكترونیــة أو صــفحات أخــرى، 
  كالصور أو الفیدیو أو وجود رابط إحالة لمواقع إلكترونیة أخرى لمزید من التفاصیل.

رة - ر ال ا – الصــور مــن مجموعــة أو صــورة عــرض علــى یعتمــد الذي المنشور ھو :م  مــع غالبــً
 إیضاحیة وسیلة إلى الحاجة دون توضیحھ المراد  المعنى أو إلیصال الرسالة – بسیط توضیحي عنوان
 مـن مزیـد علـى للحصـول أو مـن الصـور مزیـد لعـرض إحالـة رابط  وجود من ذلك یمنع وال أخرى،

 .التفاصیل
ی - ر الف  - بسیط توضیحي عنوان غالبًا مع – أكثر أو فیدیو مقطع على یعتمد الذي المنشور ھو :م

وال یمنـع المعنى المراد توضیحھ دون الحاجــة إلــى أي وســیلة إیضــاحیة أخــرى،  أو الرسالة إیصال في
 ذلك من وجود رابط إحالة لعرض مزید من الفیدیوھات أو للحصول على مزید من التفاصیل.

ر  - ام  أو بســیط توضیحي عنوان غالبًا مع – إحالة رابط  عن عبارة یكون الذي المنشور وھو :الــ
 أو بالصــفحة الخاص الموقع سواء - إلكتروني موقع إلى المستخدم بحیث یحیل – معًا االثنین أو صورة

  .للمستخدم المراد إیصالھا اإلخباریة الرسالة على للحصول – آخر موقع أي
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  : تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي

ــاء  - ــي)جـ ــور النصـ ــبة ( (املنشـ ــز األول بنسـ ــه 85,4يف املركـ ــورة)%)، يليـ ــور الصـ  (منشـ
%)، وجــاء 4,5املركــز الثالــث بنســبة ( (منشــور الفيــديو)%)، يف حــني احتــل 8,6بنســبة(

  %).1,5يف املركز األخير بنسبة (  (منشور الرابط)
مـة للجمهـور   مما سبق - يتضح حرص الصفحات اإلسـرائيلية علـى تنـوع املنشـورات املقدَّ

بني منشـور (نصـي، وصـورة، وفيـديو، ورابـط)، وُيالحـظ يف غالبيـة املنشـور   العربي، ما
النصي اإليجاز يف عدد الكلمات والسطور، مما يتيح ظهور املنشور النصـي كـامًال أمـام 

" إلظهـار عـرض املزيـدعلـى "  )click(متصفحي تلك املواقع، دون اللجـوء إلـى الضـغط  
ي بعــد  "فيســبوكبقيــة الــنص، حيــث يقــوم الـــ " بإخفــاء جــزء مــن كلمــات املنشــور الّنصــّ

كما يالحظ أيًضا احلرص على التزاوج بني الـنص والصـورة أو  حرًفا، )488استنفاذ (
، بهدف حتقيـق أكبـر قـدر مـن التفاعـل النص والفيديو يف غالبية املنشور النصي املقدمَّ 

والفيـديو مـن أكثـر مع املنشور النصي، حيث تعتبر املؤثرات البصرية متمثلـة يف الصـور  
 األدوات تأثيًرا وقدرة على اإلقناع وجذب اآلخرين.

 –%)، ولعــلَّ مجــيء (منشــور الــرابط) 1,5وجــاء منشــور الــرابط بنســبة ضــئيلة بلغــت ( -
يعود لرغبـة القـائمني علـى الصـفحات اإلسـرائيلية علـى حتقيـق    -خالل فترة الدراسة

ــة األخــرى التابعــة أحــد أهــم األهــداف مــن إنشــائها وهــو التــرويج للمنصــا ت اإلعالمي
للمؤسسة التي تتبعهـا الصـفحة، وذلـك يف إطـار محاولـة حتقيـق قـدر مـن التكامـل بـني 
ــك املؤسســات، مــن خــالل نشــر روابــط مواقــع التواصــل  املنصــات املختلفــة التابعــة لتل

 األخرى مثل (انستجرام، وتويتر، ويوتيوب... إلخ).  
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  ملنشورنوع املوضوعات املقدمة يف ا .3
  )3جدول (

  يوضح نوع القضايا املقدمة خالل فترة الدراسة 
  الصفحات 
 االسرائيلية

  
  املوضوعات  

  أفيخاي أدرعي  إسرائيل تتكلم بالعربية
  اإلجمالي

  %  ك  %  ك

  % 39,3  246  % 63,8  220  % 9,2  26  عسكرية

  % 17,9  112  % 17,4  60  % 18,5  52  دينية

  % 15,5  97  % 2,9  10  % 31  87  سياسية

  %7  44  % 3,8  13  % 11  31  اجتماعية 

  % 6,5  41  % 6,4  22  % 6,8  19  فنية

  % 3,8  24  % 3,2  11  % 4,6  13  رياضية

  % 4,2  26  % 1,5  5  % 7,5  21  سياحية

  % 3,2  20  % 6,0  2  % 4,6  18  علمية

  % 1,4  9  0  0  % 3,2  9  اقتصادية 

  % 1,1  7  % 0,6  2  % 1,8  5  صحية

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

  : تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي

تنوعــت مضــامني املوضــوعات املقدمــة علــى الصــفحات خــالل فتــرة الدراســة، فجــاءت  -
بنسبة   القضايا الدينية)%)، تلتها (39,3) يف املرتبة األولى بنسبة (القضايا العسكرية(
%)، تلتهـــا 15,5) يف املرتبـــة الثالثـــة بنســـبة ((القضـــايا السياســـية%)، وجـــاءت 17,9(

ــة)  ــة)%)، وجــاءت 7بنســبة ((القضــايا االجتماعي ــة اخلامســة  (القضــايا الفني يف املرتب
ــبة ( ــا 6,5بنســ ــية)%)، تلتهــ ــايا الرياضــ ــبة ( (القضــ ــاءت (3,8بنســ ــايا %)، وجــ القضــ

بنسـبة   جيا)العلوم والتكنولو%)، تلتها قضايا (4,2يف املرتبة السابعة بنسبة(  السياحية)
%)، بينمـــا 1,4) يف املرتبـــة التاســـعة بنســـبة ((القضـــايا االقتصـــادية%)، وجـــاءت 3,2(

 %).  1,1املرتبة األخيرة بنسبة (  (قضايا الصحة)احتلت  

 
   فقــط دون  (%)والنســب المئویــة  (ك)اقتصر الباحث في ھذا الجدول والجداول المماثلة لــھ علــى التكــرارات

نظراً ألنَّ القاعدة اإلحصائیة تؤكد على أنھ إذا زادت عدد الخانــات   )،2(كااالعتماد على المعامل االحصائي  
زیــف العالقــة احصــائیًا، وھــو مــا %) فــإنَّ ھــذا یؤکــد  20) عــن (5الصفریة التي تقل أرقامھــا عــن الــرقم (

  أظھرتھ نتائج ھذا الجدول والجداول األخرى المماثلة لھ.
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مــة، حيــث احتلــت  - هنــاك تفــاوت بــني صــفحتي الدراســة بالنســبة لترتيــب القضــايا املقدَّ
%)، 31بنسـبة ( ئيل تتكلم بالعربية""إسرااملرتبة األولى يف صفحة   (القضايا السياسية)

ــة األولــى يف صــفحة  ــت القضــايا العســكرية املرتب بنســبة  "أفيخــاي أدرعــي"بينمــا احتل
، فصفحة "إسرائيل تتكلم يعود إلى الطابع العام للصفحتني  ذلك  ولعلَّ سبب%)،  63,8(

أفيخــاي بالعربيــة" هــي الصــفحة الرســمية لــوزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية، وصــفحة "
 أدرعي" هي صفحة املتحدث الرسمي باسم اجليش اإلسرائيلي.

ظ حـــرص صـــفحتي "إســـرائيل تـــتكلم بالعربيـــة"، و"أفيخـــاي أدرعـــي" علـــى نشـــر  - ُيالحـــَ
منشورات دينية بلغة عربيـة فصـحى وعاميـة، واإلكثـار مـن اسـتخدام األحاديـث النبويـة 

ــة، حيــث جــاءت  ــات القرآني ــةالشــريفة واآلي ــة يف  )(املوضــوعات الديني ــة الثاني يف املرتب
%) يف صـفحة "إسـرائيل تـتكلم 18,5صفحتي الدراسة بنسـب متقاربـة، وذلـك بنسـبة (

ولعــل ســبب ذلــك إحــداث تــأثير %) يف صــفحة " أفيخــاي أدرعــي"؛ 17,4بالعربيــة"، و(
نفســي ووجــداني يف مســتخدمي تلــك الصــفحات، ولفــت انتبــاههم لتلــك املنشــورات، 

ــان وللجــيش واســتدراجهم للتفاعــل معهــا،  ــة مغــايرة للكي ــة وأخالقي ورســم صــورة وردي
 اإلسرائيلي على أرض الواقع.

جـاءت كــل مـن القضــايا الفنيـة والقضــايا الرياضـية بنســب متقاربـة يف عينــة الدراســة،  -
%) يف صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة"، وبنسـبة 6,8فجاءت القضـايا الفنيـة بنسـبة (

%) يف 4,6ءت القضــايا الرياضــية بنســبة (%) يف صــفحة "أفيخــاي أدرعــي"، وجــا6,4(
 %) يف صفحة " أفيخاي أدرعي".3,8صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، بنسبة (

وهـي الصـفحة  تنوع املضامني املقدمـة يف صـفحة "أفيخـاي أدرعـي"،  من الالفت للنظر -
" ورغبتـه يف ولعلَّ ما يفسر ذلك حـرص "أفيخـاي أدرعـيالرسمية للجيش اإلسرائيلي!،  

تنـوع ، حيث استطاعت تلك الصفحات عبر  صول إلى فئات مختلفة من اجلماهيرالو
أن جتذب بواسطتها رواد مواقع التواصل االجتماعي بنجاح، وأن يتحـول   تلك املضامني

 
    وّجھت مدونة "بي بي سي ترند" سؤاالً للمتحدث باسم الجیش اإلسرائیلي حول الھدف من الزج بأسماء

میــدیا  ، وأجــاب أدرعــي: "عــالم السوشــیالمطربین عرب في تغریدات تتحدث عـن مسـائل سیاسـیة
یتطلب وسائل متنوعة إلیصال الرسالة إلى الجماھیر المعنیة، حیث قمنا في األسابیع األخیرة بتفعیل 
وسائل متنوعة في الحدیث عن خطر مشروع حزب هللا وإیــران وبــدون أدنــى شــك اســتخدام أغــاني 

  المطربین العرب وخاصة اللبنانیین تمثل جزًءا من ھذه الجھود.
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، إلــى شــاب مــرح، لطيــف، مثقــف، متســامح، متحــدث عســكريمــن "أفيخــاي أدرعــي" 
طالع واسع على الثقافة العربيـة، يحتسي قهوة عربية ويستمع إلى أغاٍن عربية، ولديه ا

والديانــة اإلســالمية، فيكتــب يف بعــض األحيــان آيــات قرآنيــة، ويف أحيــان أخــرى يهنــئ 
 ."جمعة مباركة"  املُسلمني بحلول يوم اجلمعة، بجملته الشهيرة

 محور االرتكاز يف املوضوعات املنشورة  .4
 ) 4جدول (  

  املنشورة  املضامني يف االرتكاز محور حيث صفحتي الدراسة من بني العالقة يوضح

الصفحات        

  االسرائيلية 

  محور االرتكاز 

  أفيخاي  إسرائيل تتكلم بالعربية
  اإلجمالي

  %  ك  %  ك

  % 42,3  265  % 50,1  173  % 32,7  92  حدث أو قضية

  % 31,6  198  % 28,1  97  % 35,9  101  فكرة 

  % 23,5  147  % 21,7  75  % 25,6  72  شخصية 

  % 2,6  16  0  0  % 5,7  16  مكان 

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي

    تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
يف املرتبــة األولــى مــن بــني محــاور االرتكــاز يف  (حــدث أو قضــية)جــاء محــور االرتكــاز  -

%)، بينمــا جــاء محــور 42,3املضــامني املنشــورة خــالل فتــرة الدراســة بنســبة بلغــت (
%) ، يليـــه محـــور االرتكـــاز 31,6يف املركـــز الثـــاني بنســـبة بلغـــت ((فكـــرة) االرتكـــاز 

 مكــان)(%)، ويف  املرتبــة األخيــرة جــاء محــور االرتكــاز 23,5بنســبة بلغــت ( (شخصــية)
  %).2,6بنسبة بلغت (

ُيالحظ وجود متاثل بـني صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" وصـفحة "أفيخـاي أدرعـي"  -
زت كـل   بالنسبة ملحور االرتكاز يف معظـم املنشـورات، فعلـى مسـتوى (األفكـار) مـثًال، ركـّ

 من الصفحتني على تأكيد أنَّ إسرائيل مكان للسالم والتعايش بني األديـان، وأنهـا واحـة
للحريــة والدميوقراطيــة، وإظهــار قــوات اجلــيش اإلســرائيلى بوجــه إنســاني يعمــل علــى 
خدمة املدنيني الفلسطنيني ويقدم خدمات ومساعدات إنسانية للمنكوبني على مسـتوى 
العالم، وأنها ال متثل تهديـًدا بالنسـبة للـدول العربيـة، بخـالف إيـران التـي متثـل خطـًرا 

ي والـدولي، كمـا حرصـت الصـفحتان علـى تأكيـد التقـدم وتهديًدا على املسـتويني العربـ



 

 
828 828 

ــة والعســكرية واالقتصــادية والسياســية  والتفــوق اإلســرائيلي يف شــتى املجــاالت العلمي
والزراعية... الخ، وأنَّ اليهود كان لهم دور كبير يف نهضة الكثير من الدول العربية، وأنَّ 

ب علــى مســتوى اللغــة والديانــة هنــاك الكثيــر مــن القواســم املشــتركة بــني اليهــود والعــر
والقرابــة والعــادات والتقاليــد ممــا يســمح بوجــود ســالم وتطبيــع بــني إســرائيل والــدول 

 العربية.
ــبة  - ــوع بالنسـ ــود تنـ ــظ وجـ ــياتُيالحـ ــني  للشخصـ ــا بـ ــة، مـ ــامني املقدمـ ــواردة يف املضـ الـ

شخصــيات سياســية وعســكرية وفنيــة وعلميــة... الــخ، فعلــى املســتوى السياســي هنــاك 
مثــل (جولــدا مــائير، وبــن جوريــون، وإســحاق رابــني، ومنــاحم بــيجن، ووزيــر شخصــيات 

اخلارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير اخلارجيـة األمريكـي مايـك بومبيـو، وملـك 
األردن احلسني بن طالل، والرئيس املصري محمد أنور السادات، والرئيس عبد الفتاح 

ــاني، وملــ ك املغــرب محمــد الســادس، واملرشــد السيســي، والعاهــل املغربــي احلســن الث
 املســتوى الفنــياإليرانــي خــامنئي، والــرئيس اإليرانــي حســن روحــاني،... الــخ)، وعلــى 

شخصيات مثل (أم كلثوم، وفريد األطرش، وعمرو دياب، وسـعاد زكـي، ويسـرا، وإيهـاب 
توفيق، وهاني شـاكر، وراغـب عالمـة، وعمـرو واكـد، وصـباح، وإليسـا، ونانسـي عجـرم، 

وماجـــدة الرومـــي، وكـــارول ســـماحة، واملطربـــة اإلســـرائيلية ســـاريت حـــداد،  وشـــيرين،
واملمثلة اإلسرائيلية جـال جـادوت، واملخرجـة السـعودية هيفـاء منصـور،... الـخ)، وعلـى 

ــي  ــتوى الرياضـ ــدرب املسـ ــودرو، واملـ ــواريز، وأغـ ــي، وسـ ــا، وميسـ ــالح، وكاكـ ــد صـ (محمـ
ليفـــاييف،... الـــخ)، وهنـــاك  اإلســـرائيلي افـــراهم عرانـــت، والالعـــب اإلســـرائيلي ألـــون

مثل (جنيب محفوظ، والشيخ علي جمعة، وليفانا زمير رئيسة   علمية ودينيةشخصيات  
 وشخصــيات إعالميــةجمعيــة يهــود مصــر ومنظمــات يهــود الــدول العربيــة،... الــخ)، 

ــد  ــد احلميـ ــعودي عبـ ــي السـ ــد، واإلعالمـ ــي أحمـ ــد املعطـ ــري عبـ ــل(اإلعالمي املصـ مثـ
مثــل (رئــيس هيئــة  طــابع عســكرية لشخصــيات أخــرى ذات الغبــني،... الــخ)، باإلضــاف

األركان اإلسرائيلي أفيف كوخايف، وحسـن نصـر اهللا، وبهـاء أبـو العطـا،... الـخ)، وعلـى 
مستوى األماكن مت احلديث عن عدد من املدن مثل (حيفا، والناصـرة، ودهـب املصـرية، 

 وتل أبيب، وهاال األملانية، والقامشلي السورية،... إلخ).
ال تسـير علـى   -عينـة الدراسـة  –يتضـح أنَّ الصـفحات اإلسـرائيلية    ًء على مـا سـبق،بنا -

منـــط واحـــد يف عـــرض محتـــوى املضـــامني املقدمـــة، بـــل هنـــاك تنـــوع يف عـــرض تلـــك 
املضــامني، ســواء علــى مســتوى نوعيــة املوضــوعات أو محــور االرتكــاز لتلــك املضــامني، 

تلـك الصـفحات يف اسـتخدام عـدة   يرجع إلى رغبة القـائمني علـى  ولعلَّ السبب يف ذلك
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طرق الستمالة متابعي تلك الصفحات، ومغازلتهم للتعليق على املنشورات ولـو بالسـلب، 
 من أجل التفاعل وإنشاء بيئة حوارية مع هؤالء املتصفحني.

  املوضوعت اخلاصة بالقضايا العسكرية  .5
 ) 5جدول (

  املوضوعات املتعلقة بالقضايا العسكرية حيث صفحتي الدراسة من بني العالقة يوضح

  الصفحات                           
 اإلسرائيلية 

  
  القضايا العسكرية

إسرائيل تتكلم 
  بالعربية 

  أفيخاي أدرعي
  اإلجمالي

  %  ك  %  ك

تعامل اجليش اإلسرائيلي مع املقاومة 
  % 28,1  69  % 27,7  61  % 30,8  8  الفلسطينية 

  % 23,2  57  % 24,2  54  % 11,5  3  اإلسرائيلي الوضع العسكري للجيش 

  % 13,8  34  % 14,8  33  % 3,8  1  وضع اجلندي اإلسرائيلي داخل اجليش

تعامل اجليش اإلسرائيلي مع الشعب 
  % 9,7  24  % 8,6  19  % 19,2  5  الفلسطيني 

تنوع الديانات والعرقيات داخل اجليش 
  % 6,9  17  % 7,6  17  0  0  اإلسرائيلي

إسرائيل والدول التعاون العسكري بني 
  % 5,3  13  % 5,9  13  0  0  الغربية

  % 4,8  12  % 5,4  12  0  0  تعامل اجليش اإلسرائيلي مع حزب اهللا

  % 4,8  12  % 2,7  6  % 23  6  الصراع العسكري اإلسرائيلي مع إيران

  % 3,3  8  % 2,2  5  % 11,5  3  م1973أكتوبر  6حرب 

  % 100  246  % 100  220  % 100  26  اإلجمالي

  اجلدول السابق إلى ما يأتي:تشير بيانات 
املوضوعات املتعلقة بالقضايا العسكرية يف صفحة " أفيخـاي أدرعـي" بلغ إجمالي عدد   -

ــة" حيــث اقتصــر إجمــالي 220( ــتكلم بالعربي ) موضــوًعا، بخــالف صــفحة "إســرائيل ت
) موضــوًعا فقــط، ممــا يشــير إلــى 26املوضــوعات املتعلقــة بالقضــايا العســكرية علــى (

أفيخاي أدرعي" باملوضوعات العسكرية والتركيز عليها، وهو ما يـتالءم اهتمام صفحة "
  مع طبيعة الصفحة العسكرية.

) يف املرتبة األولـى مـن تعامل اجليش اإلسرائيلي مع املقاومة الفلسطينيةجاء موضوع ( -
%)، بينمــا جــاء موضــوع 28,1بــني املوضــوعات اخلاصــة بالقضــايا العســكرية بنســبة (
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%)، يليه موضـوع 23,2) يف املركز الثاني بنسبة (الوضع العسكري للجيش اإلسرائيلي(
تعامل اجليش )، وجاء موضوع (%13,8يف اجليش) بنسبة (  وضع اجلندي اإلسرائيلي(

%)، واحتـل موضـوع 9.7) يف املركـز الرابـع  بنسـبة (لشعب الفلسـطينياإلسرائيلي مع ا
%)، 6,9) املركـز اخلـامس بنسـبة (تنوع الديانات والعرقيات داخل اجليش اإلسـرائيلي(

%)، واحتـل موضـوع 5,3) بنسـبة (التعاون العسكري بني إسـرائيل والـدول الغربيـةيليه (
) ع العسـكري اإلسـرائيلي مـع إيـرانالصـرا) و(تعامل اجليش اإلسرائيلي مع حزب اهللا(

م) 1973أكتوبر    6%) لكل منهما، وجاء احلديث عن (حرب  4,8املركز السابع بنسبة (
 %).3,2يف املركز األخير بنسبة (

) يف املركـز األول يف تعامـل اجلـيش اإلسـرائيلي مـع املقاومـة الفلسـطينيةجاء موضوع ( -
ــبة ( ــة، وذلـــك بنسـ ــة"، %) يف صـــفحة "30,8صـــفحتي الدراسـ ــتكلم بالعربيـ إســـرائيل تـ

%) يف صفحة   "أفيخاي أدرعي"، مما يشـير إلـى اهتمـام الصـفحتني بـالتركيز 27,7و(
ــه يف املضــامني املنشــورة ــى هــذا املوضــوع وتناول بينمــا ظهــر تفــاوت بــني صــفحتي ، عل

الوضــع األخــرى؛ فجــاء موضــوع ( املوضــوعات العســكرية حيــث ترتيــب الدراســة مــن
) يف املرتبــة الثانيــة يف صــفحة " أفيخــاي أدرعــي" وذلــك ئيليالعســكري للجــيش اإلســرا

تعامل اجليش اإلسرائيلي مع الشعب %)، بينما جاء موضوع (24,2بنسبة مئوية بلغت (
 %) يف صـفحة (إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة)،19,2) يف املرتبة الثانية بنسـبة (الفلسطيني

صـفحة "إسـرائيل تـتكلم والسبب يف ذلك مرجعه إلى طبيعة الصفحتني، حيـث حتـرص  
على إعطاء صورة إيجابية عن اجلـيش اإلسـرائيلي وإنسـانيته يف التعامـل مـع بالعربية"  

املـدنيني الفلســطينيني، خاصـة وأنَّ الصــفحة صـادرة عــن وزارة اخلارجيـة اإلســرائيلية، 
بينما تهتم صفحة "أفيخـاي أدرعـي" بالتأكيـد علـى عظمـة اجلـيش اإلسـرائيلي وتفوقـه 

العديــــد مــــن األســــلحة املتطــــورة، واســــتعراض القــــوة العســــكرية للجــــيش وامتالكــــه 
"# "، # تعــرف علــى جيشــنااإلســرائيلي، وذلــك مــن خــالل عــدد مــن الهاشــتاجات مثــل ""

# ، التعدديـــة -اإلســـرائيلية، #جـــيش -# العبقريـــة، تـــاريخ يفعلـــون –تـــاريخ ال يكتبـــون 
 .سر تقدمنا  -تطورنا

ووضــعه داخــل  اجلنــدي اإلســرائيليعــن  اهتمــت صــفحة "أفيخــاي أدرعــي" باحلــديث -
ا صـورهم وقصـص بعضـهم،  اجليش، بصورة أكثر من احلديث عن القادة، فتظهـر دائمـً

ويظهـر بـك،  -# فخورون  ،فخرنا  -نساؤناوذلك من خالل عدد من الهاشتاجات مثل #  
وهـو األمـر الـذي يخلـق صـورة   اجلندي اإلسرائيلي دائًما مبتسًما ومقـبًال علـى احليـاة،
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ية إيجابية عند أجيال الشـباب املتـابع الـذي يقـف مبهـورًا أمـام كـل مـا يـتم تقدميـه ذهن
 .عبر شبكات التواصل االجتماعي دون النظر ألي أبعاد أو مآالت أخرى

 املوضوعات املتعلقة بالقضايا الدينية .6
 ) 6جدول (

  الدينية املوضوعات املتعلقة بالقضايا  حيث صفحتي الدراسة من بني العالقة  يوضح

  الصفحات اإلسرائيلية                    
  

  القضايا الدينية

إسرائيل تتكلم  
  بالعربية

أفيخاي 
  اإلجمالي  أدرعي

  %  ك  %  ك

  % 40,6  49  % 46,7  26  % 44,2  23  الطقوس واألعياد الدينية اليهودية 

  % 15,1  17  % 21,7  13  % 7,7  4  الشعائر واألعياد اإلسالمية 

  % 12,5  14  % 16,7  10  % 7,7  4  واألعياد الدينية املسيحيةالطقوس 

التعايش بني الديانات داخل املجتمع 
  اإلسرائيلي

9  17,3 %  4  6,7 %  13  11,6 %  

  % 8,9  10  % 10  6  0  4  التقارب بني الشريعتني اليهودية واإلسالمية 

  % 4,5  5  0  0  % 9,6  5  الشريعة والعقيدة يف الديانة اليهودية 

  % 3,6  4  1,7  1  % 5,5  3  معاداة السامية

  % 100  112  % 100  60  % 100  52  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
) موضـوًعا، 52بلغ إجمالي املوضوعات الدينية يف صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" ( -

موضـــوًعا يف صـــفحة "أفيخـــاي أدرعـــي"، ممـــا يشـــير إلـــى اهتمـــام الصـــفحتني ) 60و(
  باملوضوعات الدينية.  

) يف املرتبة األولى من بني املوضوعات الطقوس واألعياد الدينية اليهوديةجاء موضوع ( -
%)، بينما جاء موضـوع 40,6الدينية يف املضامني املنشورة خالل فترة الدراسة بنسبة (

ــز الثـــاني بنســـبة (واألعيـــاد االســـالميةالشـــعائر ( ــه موضـــوع %15,1) يف املركـ )، يليـ
التعـايش بـني )، وجـاء موضـوع (%12,5) بنسـبة (الطقوس واألعياد الدينيـة املسـيحية(

%)، بينمــا احتــل 11,6) يف املركــز الرابــع بنســبة (الــديانات داخــل املجتمــع اإلســرائيلي
%)، 8,9) املركز اخلامس بنسبة (اليهودية واإلسالميةالتقارب بني الشريعتني  موضوع (

) يف املركـز السـادس بنســبة تنـوع الـديانات والعرقيـات داخــل اجلـيش اإلسـرائيلييليـه (
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) يف املركـــز الســـابع الشـــريعة والعقيـــدة يف الديانـــة اليهوديـــة%)، وجـــاء موضـــوع (6,9(
ز األخيـــر بنســـبة ) يف املركـــمعـــاداة الســـامية%)، يف حـــني جـــاء موضـــوع (4,5بنســـبة (

)3,6.(% 
، ميكـــن القـــول بـــأنَّ القـــائمني علـــى إدارة تلـــك الصـــفحات بنـــاًء علـــى النتـــائج الســـابقة -

حريصون على إظهار إسرائيل واجليش اإلسرائيلي بصورة أخالقية، من خالل مظـاهر 
التـدين التــي تقــوم تلــك الصـفحات بترويجهــا، التــي تشــير إلـى أنَّ إســرائيل دولــة تعتنــق 

ديانة اليهودية، وتبرهن على ذلك بعديـد مـن الـدالئل، منهـا احتـرام إسـرائيل وحتترم ال
، واحلديث عن املالبس اليهودية مثل (الكيبا، والتاليت، والقبعة لعيد الغفران (كيبور)

السوداء، وغطاء الرأس للمرأة، والتفيلني، والتسيتسيت، والبرنص الطويل،...) وداللتها 
م اإلســرائيلي)الرمزيــة، واإلشــارة إلــى ( ، ويحــرص وخلفيتــه الدينيــة اليهوديــة الَعلــَ

(أفيخــاي أدرعــي) علــى إظهــار اجلنــدي اإلســرائيلي يف صــورة الشــخص املتــدين املــرح 
السعيد، الذي يحرص على أداء الصلوات واملشاركة يف األعياد الدينية اليهودية بجانب 

ــه، ويقــ ــدفاع عــن وطن ــى أداء مهامــه العســكرية يف ال وم أفيخــاي أدرعــي يف حرصــه عل
العديد من املناسبات واالحتفاالت الدينيـة بـالظهور أمـام متابعيـه وهـو يرتـدي املالبـس 

 
   وتتوقــف عطلة رسمیة مطلقة، وتكـون إسـرائیل فـي حالـة شـلل شـبھ تـام، د الغفران)(عییُعتبر یوم

ویكون ھـذا العیـد مخصصـاً   اإلذاعات والتلفزیون عن البث والسیارات عن السیر لمدة یوم كامل،
لمحاسبة النفس، بعیداً عن الحیاة الیومیـة االعتیادیـة، حیـث تنحسـر األمـور الدنیویـة المادیـة لتحـل 

وم الروحانیة، ویكرسھ الیھودي لتعداد خطایاه والتأمل في ما ارتكبـھ مـن ذنـوب، وتـدوم محلھا الھم
الصلوات الخاصة بالعید والتي تقام فـي الكـنس طـوال العیـد كلـھ تقریبـاً، حیـث تركـز علـى التوبـة 
والتكفیر عن الذنوب، كما تتضمن صلوات العید صالة خاصة على أرواح الموتى، ویصـوم النـاس 

اعتباراً من غروب الشمس حتى حلول الظالم فـي الیـوم التـالي، وعنـد حلـول  ویوم كاملینمدة لیلة  
  إیذانا بانتھاء العید والصیام) البوق" (الشوفار" الظالم، یُنفخ في

    التـي تحـدثت عـن (العَلـم اإلسـرائیلي) والرمـوز  -خالل فترة الدراسـة –ھناك العدید من المنشورات
، والتي كانت محفورة على دروع جنـود جـیش االضالع نجمة داود سداسیةمثل  الموجودة بداخلھ،  

الملك داود، وظھر ھذا الرمز، على مر التاریخ، على المعابد والمباني الیھودیة، أمست ھذه النجمـة 
والمشارب على جانبي العلــم واللــونین  في القرن التاسع عشر اكثر رموز الشعب الیھودي شیوعاً،

مستوحاة مـن تصـمیم شـال الصـالة، التالیـت، یسـتخدم الیھـود ھـذا الشـال خـالل   واألبیضاألزرق  
واللـون األبـیض  ،صلواتھم، وتوضع التالیت على االكتاف خالل الصلوات في تقلید تتناقلھ االجیـال

  واللون األزرق یشیر إلى لون السماء في الدیانة الیھودیة., یجسد رمز النقاء أي الجانب الروحي
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ولعـل مـا يفسـر ذلـك حـرص تلـك الصـفحات   ،اليهودية بدًال من الزي العسكري
على مفهوم يهودية الدولة؛ لتحقيق العديد من األهـداف أهمهـا إعطـاء الشـرعية للحـق 

وم لليهــود يف أرض فلســطني، ومــن ثــم تشــجيع هجــرة يهــود العــالم إلــى التــاريخي املزعــ
   األراض الفلسطينية، وإيجاد شرعية دولية تبرر تلك الهجرة.

  -وبصـفة أسـبوعية  -"أفيخـاي أدرعـي"  من الالفت لالنتباه حرص املتحـدث العسـكري   -
صــحوبة م "جمعــة مباركــة"،علــى تهنئــة املُســلمني بحلــول يــوم اجلمعــة، بجملتــه الشــهيرة 

بأماكن إسالمية وأثرية يف الدول العربية، ويحتفي بكافة األعيـاد سـواء كانـت إسـالمية 
أو مسيحية أو درزية أو يهودية، حتى األعياد غير الدينية مثل عيد األم، ويقدم التهـاني 
باسم اجليش، ويظهر متسامًحا طوال الوقت باستخدام مصطلحات “صديقي املسـلم”، 

صـديقي اللبنـاني”، إلـخ؛ كـل ذلـك بهـدف إبهـار اجلمهـور العربـي “صديقي املسيحي”، “
وعقـد بتلك الشخصية، وكسر احلاجز النفسي بني اجلمهور العربـي وجـيش االحـتالل،  

وإظهـار اجلـيش اإلسـرائيلي يف ارتباط بني رموز جيش االحتالل واملناسـبات السـعيدة،  
رح املتـدين املتسـامح، صورة اجليش اللطيف الذي ميثله "أفيخـاي أدرعـي" الشـخص املـ

ا قــاتًال ميثلــه موشــي ديــان وغيــره كمــا رأتــه األجيــال الســابقة،  والرســالة ولــيس جيشــً
 النهائية التي يراد إيصالها هي "لسنا كما تظّنون".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   ) أمـام متابعیـھ وھـو  أفیخــاي أدرعــيدیسـمبر) ظھـر   29في عید األنـوار ( حانوكـا) بتـاریخ

یرتدي القبعة الیھودیة والمالبس السوداء بدالً مـن الـزي العسـكري، وھـو یشـعل شـموع الشـمعدان 
  الیھودي
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  املوضوعات املتعلقة بالقضايا السياسية .7
 ) 7جدول (

  املوضوعات املتعلقة بالقضايا السياسية حيث صفحتي الدراسة من بني العالقة يوضح

 الصفحات اإلسرائيلية                                       
  

  القضايا السياسية    

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي  بالعربية 

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك

  % 22,7  22  % 40  4  % 20,7  18  الصراع اإلسرائيلي اإليراني

  % 21,6  21  0  0  % 24,2  21  العربية التطبيع بني إسرائيل والدول 

  % 14,4  14  % 10  1  % 14,9  13  السالم بني إسرائيل والدول العربية 

توطيد العالقات الدبلوماسية بني إسرائيل والدول 
  % 10,4  10  0  0  % 11,5  10  األفريقية 

  % 9,3  9  0  0  % 10,3  9  هجرة اليهود وتأسيس الدولة اإلسرائيلية 

  % 9,3  9  0  0  % 10,3  9  املنطقة العربية التدخل التركي يف 

  % 8,2  8  % 40  4  % 4,6  4  الصراع اإلسرائيلي اللبناني 

  % 4,1  4  % 10  1  % 3,4  3  الدعم الغربي إلسرائيل

  % 100  97  % 100  10  % 100  87  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
صـــفحة "إســـرائيل تـــتكلم بلـــغ إجمـــالي املوضـــوعات املتعلقـــة بالقضـــايا السياســـية يف  -

) موضـوعات يف صـفحة "أفيخـاي أدرعـي"، ممـا 10) موضوًعا، مقابـل (87بالعربية" (
يشـير إلــى اهتمــام صــفحة "إســرائيل تـتكلم بالعربيــة" باملوضــوعات السياســية والتركيــز 

  عليها.
%)، بينمــا 22,7) يف املركــز األول بنســبة (الصــراع اإلســرائيلي اإليرانــيجــاء موضــوع ( -

%)، 21,6) يف املرتبة الثانيـة بنسـبة(التطبيع بني إسرائيل والدول العربيةوع (جاء موض
ــوع ( ــاء موضـ ــةوجـ ــدول العربيـ ــرائيل والـ ــني إسـ ــالم بـ ــبة السـ ــث بنسـ ــز الثالـ ) يف املركـ

) توطيد العالقات الدبلوماسية بني إسرائيل والدول األفريقية%)، يليه موضوع (14,4(
ــبة ( ــوعا (10,4بنسـ ــاء موضـ ــرة ال%)، وجـ ــرائيليةهجـ ــة اإلسـ ــيس الدولـ ــود وتأسـ )، يهـ

%) لكـل منهمـا، 9,3) يف املركـز اخلـامس بنسـبة (التدخل التركـي يف املنطقـة العربيـةو(
%)، يليــه 8,2) املركــز الســادس بنســبة (الصــراع اإلســرائيلي اللبنــانيواحتــل موضــوع (

 %).4,1) بنسبة (الدعم الغربي إلسرائيلموضوع (
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لعربيـة" باإلشـارة إلـى توطيـد العالقـات الدبلوماسـية اهتمت صفحة "إسـرائيل تـتكلم با -
جولــة " نتنيــاهو" لعــدد مــن الــدول بــني إســرائيل والــدول األفريقيــة، وذلــك مــن خــالل 

رئــيس وزراء إثيوبيـا "آبـي أحمــد" بزيـارة إســرائيل، ، وقيـام إثيوبيـامنهـا دولــة  األفريقيـة
يف تعزيـز العالقـات وتوطيـد تلك الزيارة التي رحبت بها إسـرائيل كثيـًرا، لكونهـا تسـهم  

ــيم  ــري والصــحة والتعل ــة وال ــوارد املائي ــدولتني يف مجــاالت الزراعــة وامل ــني ال ــاون ب التع
والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وأنَّ الزيارة تعد دليًال جديًدا على جناح سياسة "العـودة 

تعزيـز أواصـر   إلى أفريقيا" التـي ينتهجهـا نتنيـاهو والتطلـع املشـترك لكـال البلـدين إلـى
 الصداقة وتعميق التعاون الثنائي.

 املوضوعات املتعلقة بالقضايا االجتماعية .8
 ) 8جدول (

  املوضوعات املتعلقة بالقضايا االجتماعية حيث من الدراسة صفحتي   بني العالقة  يوضح

  الصفحات اإلسرائيلية                
  

  القضايا االجتماعية

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي  بالعربية 

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك

  %43,2  19  %53,8  7  %38,7  12  حقوق اإلنسان يف إسرائيل

  %20,5  9  0  0  %29  9  التكوين املجتمعي اإلسرائيلي

عادات وتقاليد املجتمع 
  %15,9  7  %15,4  2  %16,1  5  اإلسرائيلي

  %15,9  7  %30,8  4  %9,7  3  حقوق اإلنسان يف الدول العربية 

  %4,5  2  0  0  %6,5  2  اليهود يف الدول العربيةإسهامات 

  % 100  44  % 100  13  % 100  31  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
بلغ إجمالي عدد املوضوعات املتعلقة بالقضايا االجتماعيـة يف صـفحة "إسـرائيل تـتكلم  -

أدرعــي"، ممــا يشــير  ) موضــوًعا يف صــفحة "أفيخــاي13) موضــوًعا، و(31بالعربيــة" (
إلى اهتمام صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" باحلديث عـن املوضـوعات االجتماعيـة يف 

يف   ولعـلَّ السـببمحتوى املضامني املقدمـة بنسـبة أكبـر مـن صـفحة "أفيخـاي أدرعـي"،  
ذلـــك يعـــود إلـــى الطـــابع العـــام للصـــفحتني، فصـــفحة "إســـرائيل تـــتكلم بالعربيـــة" هـــي 
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ارة اخلارجيــة اإلســرائيلية، وصــفحة "أفيخــاي أدرعــي" صــفحة الصــفحة الرســمية لــوز
  املتحدث الرسمي باسم اجليش اإلسرائيلي. 

جــاء موضــوع (حقــوق االنســان يف إســرائيل) يف املرتبــة األولــى مــن بــني املوضــوعات  -
%)، بينما جاء موضوع (التكـوين املجتمعـي 43,2اخلاصة بالقضايا االجتماعية بنسبة (

%)، وجـــاء موضـــوع (حقـــوق اإلنســـان يف 20,5ركـــز الثـــاني بنســـبة (اإلســـرائيلي) يف امل
%) لكل منهما، يف 15,9بنسبة (  الدول العربية)، و(عادات وتقاليد املجتمع اإلسرائيلي)

) يف املركــز األخيــر إســهامات وإجنــازات اليهــود يف الــدول العربيــةحــني جــاء موضــوع (
 %).  4,5بنسبة (

  ةاملوضوعات املتعلقة بالقضايا الفني .9
  ) 9( جدول

  يوضح العالقة بني صفحتي الدراسة من حيث املوضوعات املتعلقة بالقضايا الفنية 
 الصفحات اإلسرائيلية                     

  
  القضايا الفنية

إسرائيل تتكلم 
  بالعربية

أفيخاي  
  اإلجمالي  أدرعي 

  %  ك  %  ك

  %61  25  %77,3  17  %42,1  8  الفن كوسيلة للتقارب بني الشعوب

  %14,6  6  0  0  %31,6  6  التعاون الفني بني إسرائيل والسعودية 

  %12,2  5  %22,7  5  0  0  الهجوم على فنانني معادين إلسرائيل

التعاون بني املغرب وإسرائيل يف املجال 
  الفني 

3  15,8%  0  0  3  7,3%  

التعاون بني مصر وإسرائيل يف املجال 
  الفني 

2  10,5%  0  0  2  4,9%  

  % 100  41  % 100  22  % 100  19  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
) موضـوًعا، 19بلغ إجمـالي املوضـوعات الفنيـة يف صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" ( -

أدرعـــي"، ممـــا يشـــير إلـــى اهتمـــام الصـــفحتني  ) موضـــوًعا يف صـــفحة "أفيخـــاي22و(
  .باملوضوعات الفنية

%)، 61) يف املرتبــة األولــى بنســبة (الفــن كوســيلة للتقــارب بــني الشــعوبجــاء موضــوع ( -
) يف املركــز الثــاني بنســبة التعــاون الفنــي بــني إســرائيل والســعوديةبينمــا جــاء موضــوع (

ــانيني معــادين إ%)، يليــه موضــوع (14,6( ــى فن %)، 12,2) بنســبة (ســرائيلالهجــوم عل
) يف املركـز الرابـع بنسـبة التعاون بني املغرب وإسـرائيل يف املجـال الفنـيوجاء موضوع (
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) يف املركز التعاون بني مصر وإسرائيل يف املجال الفني%)، يف حني جاء موضوع (7,3(
 %).  4,9األخير بنسبة (

ا بـني إسـرائيل وعـدد أشارت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" إلى أنَّ هناك تعا - ا فنيـً ونـً
، بينمــا اهتمـــت  مــن الــدول العربيــة، ممثلــة يف دول (الســـعودية، واملغــرب، ومصــر)

أدرعي" مبهاجمـة أي فنـان عربـي يصـدر عنـه تصـريح ضـد إسـرائيل،   صفحة "أفيخاي
 .ماجدة الرومي وكارول سماحة  كما حدث مع الفنانتني اللبنانيتني

"إسرائيل تتكلم بالعربيـة"، و"أفيخـاي اهتمام صفحتي يتضح من نتائج اجلدول السابق،  -
ل إذاعــة أدرعــي" باحلــديث عــن الفــن كوســيلة للتقــارب بــني الشــعوب، وذلــك مــن خــال

مقــاطع مــن أغــاني عربيــة لفنــانني عــرب مثــل (أم كلثــوم، وفيــروز، وفريــد األطــرش، 
وصباح، وعمرو دياب، ...الخ) على تلك الصـفحات، وتـرويج حـدث إطـالق اسـم املغنيـة 

ت صـفحة "إسـرائيل تـتكلم وأشـار  املصرية "أم كلثـوم" علـى إحـدى شـوارع مدينـة حيفـا،
واحــدة مــن أعظــم مطربــات العــالم العربــي ومــن املهــم  تعــد أم كلثــوم إلــى أنَّ  بالعربيــة"

ا للتعــايش بــني العــرب واليهــودتســمية شــارع باســمها يف مدينــة تشــكِّل  . ويتعمــد منوذجــً
الظهور أمام املتابعني وهو يهنئ العديد مـن الفنـانني  أفيخاي أدرعــي"الناطق العسكري "

 
  ) بعیــًدا عــن "منشــوًرا بعنــوان   نــوفمبر) 25نشــرت صــفحة "إســرائیل تــتكلم بالعربیــة" بتــاریخ

یشارك   عمرو واكدیسعدنا أن نرى الممثل المصري  "  السیاسة.. تعاون فني بین مصري وإسرائیلیة
في فیلم جدید من إنتـاج ھولیـوود، نتمنـى   جال جادوتإلى جانب بطلة فیلم المرأة الخارقة اإلسرائیلیة  

البنـاء فـي عـالم متكامـل لھما النجاح والتألق في أعمـال سـینمائیة جدیـدة، وإلـى المزیـد مـن التعـاون  
فــیلم ســعودي مرشــح لألوســكار "نوفمبر) بعنوان    18"، ونشرت الصفحة أیًضا بتاریخ (المجتمعات

للمخرجـة السـعودیة ھیفـاء المنصـور " المرشـحة المثالیـة" سیفتتح فیلم في مھرجان أفالم إسرائیلي"
س في الشـھر المقبـل، یشـار إلـى مھرجان سینما المرأة اإلسرائیلي الذي سیقام في مدینة أورشلیم القد 

أن الفیلم السعودي حاز جائزة لجنة التحكیم في مھرجان البندقیة ویمثّل المملكة العربیة السـعودیة فـي 
  ".منافسات جائزة أوسكار

   ماجدة الرومي وكارول ســماحةنوفمبر)، الفنانتین اللبنانیتین  28أدرعي بتاریخ ( ھاجم أفیخاي ،
واتھمھما بالعنصریة،  بسبب تصریح لھما عن بروتوكوالت صھیون، حیث أكدت ماجدة الرومـي أنَّ 
التدبیر والمخططات الصھیونیة تقف وراء ما یحدث بالعالم العربي، والصھیونیة العالمیة ترید تفتیـت 

ومشـاركة الفنانـة  ماجـدة الرومـي قائالً "مداخلـة السـیدة الكبیـرة أفیخاي أدرعيالم العربي، وعلّق  الع
ال یوجــد لھا ما ھي إال انعكاس للفكر القائم على "غسل الـدماغ"، فالحقیقـة أنـھ   كارول سماحة  القدیرة

، بــل ھــي عبــارة عــن مخطوطــات مــزورة فــي روســیا بھــدف ببروتوكوالت بنــي صــھیون ما یسمى
وھي من أركان العقیدة النازیــة العنصــریة التــي أدت الــى المحرقــة  الشعب الیھودي   التحریض ضد

بنــي معتقــداتھا علــى كذبــة فیتحــول شــعبھا إلــى مصــدر "ویــل ألمــة ت  واختتم ھجومھ بقولـھ.  النازیة
  ."غباء
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رائيليني وهـم يعزفـون ونشـر فيـديوهات جلنـود إسـواملطربني العـرب بأعيـاد مـيالدهم،  
 ويغنون أغاني عربية!.

ويرى الباحث أنَّ علة ذلك تعود إلى حرص تلك الصــفحات يف التأكيــد علــى وجــود تقــارب  -
بـــني الشـــعبني اليهـــودي والعربـــي يف امليـــول واألذواق الفنيـــة، وكســـر احلـــاجز النفســـي بـــني 

قــدر مــن التفاعــل مــع اجلمهــور العربــي  وحتقيــقاجلمهــور العربــي واجلــيش اإلســرائيلي، 
ــاه تلـــــك املنشـــــورات ــاء،  ،جتـــ ــار اجلـــــيش وعقـــــد ارتبـــــاط بـــــني جنـــــود اجلـــــيش والغنـــ إلظهـــ

ا قــاتًال محــتًال  اإلســرائيلي يف صــورة اجلــيش املــرح الــذي يحــب الفــن والغنــاء، ولــيس جيشــً
 .ألراضي وممتلكات اآلخرين

 املوضوعات املتعلقة بالقضايا الرياضية .10
 ) 10جدول (

  يوضح العالقة بني صفحتي الدراسة من حيث املوضوعات املتعلقة بالقضايا الرياضية

 الصفحات اإلسرائيلية                   
  

  القضايا الرياضية

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية 

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك

  % 37,5  9  % 36,4  4  % 38,5  5  التعاون الرياضي اإلسرائيلي مع الغرب
  % 33,3  8  % 36,4  4  % 30,8  4  الرياضة كوسيلة للتقارب بني الشعوب

التعاون الرياضي اإلسرائيلي مع الدول  
  العربية

4  30,8 %  3  27,3 %  7  29,2 %  

  % 100  24  % 100  11  % 100  13  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
) 13تــــتكلم بالعربيــــة" ( إســــرائيلبلــــغ إجمــــالي املوضــــوعات الرياضــــية يف صــــفحة " -

) موضــوًعا يف صــفحة "أفيخــاي أدرعــي" خــالل فتــرة الدراســة، ممــا 11موضــوًعا، و(
  الرياضية.يشير إلى اهتمام كليهما باملوضوعات  

) يف املرتبـة األولـى يف املضـامني التعــاون الرياضــي اإلســرائيلي مــع الغــربجاء موضوع ( -
الرياضــة كوســيلة موضـوع ( جـاءينمـا  %)، ب37,5املنشورة خالل فتـرة الدراسـة بنسـبة (

التعـــاون %)، واحتــل موضــوع (33,3) يف املركــز الثــاني بنســبة (للتقــارب بـــني الشــعوب
 %).  29,2) املركز األخير بنسبة (الرياضي اإلسرائيلي مع الدول العربية
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 املوضوعات اخلاصة بالقضايا السياحية .11
 ) 11( جدول

  املوضوعات املتعلقة بالقضايا السياحية حيثالدراسة من   صفحتييوضح العالقة بني  

 الصفحات اإلسرائيلية                                    
  

  القضايا السياحية

إسرائيل تتكلم  
  بالعربية

أفيخاي 
  اإلجمالي  أدرعي

  %  ك  %  ك

  %53,8  14  100  5  % 42،9  9  معالم سياحية يف إسرائيل
  %23,1  6  0  0  %28,5  6  إسرائيلية إلى الدول العربيةرحالت سياحية 

  %19,2  5  0  0  % 23،8  5  معالم سياحية يف الدول العربية
التعاون بني إسرائيل والدول الغربية يف املجال  

  السياحي
1  4,8%  0  0  1  3,8%  

  % 100  26  0  5  % 100  21  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
ــتكلم بلـــغ  - ــايا الســـياحية يف صـــفحة "إســـرائيل تـ ــالي املوضـــوعات املتعلقـــة بالقضـ إجمـ

أدرعــي" حيــث اقتصــر إجمــالي  أفيخــاي) موضــوًعا بخــالف صــفحة "21بالعربيــة" (
) موضــوعات فقــط، ومتثلــت املوضــوعات الســياحية يف 5املوضــوعات الســياحية علــى (

) الذي جاء يف معالم سياحية يف إســرائيلصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" يف موضوع (
رحـــالت ســـياحية إســـرائيلية إلـــى الـــدول %)، تـــاله موضـــوع (42,9املركـــز األول بنســـبة (

) يف املركـز معــالم ســياحية يف الــدول العربيــة%)، وجاء موضوع (28,6بة () بنسالعربية
التعــاون بــني إســرائيل والــدول الغربيــة يف املجــال )، وجـاء موضـوع (23,8الثالث بنسبة (

 .%)6,28) يف املركز األخير وذلك بنسبة مئوية بلغت (السياحي
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 ةاملوضوعات املتعلقة بالقضايا العلمية والتكنولوجي .12
  ) 12جدول (

  يوضح العالقة بني صفحتي الدراسة من حيث املوضوعات اخلاصة بالقضايا العلمية 

  الصفحات اإلسرائيلية                       
  

  القضايا العلمية

  أفيخاي  إسرائيل تتكلم بالعربية
  اإلجمالي 

  %  ك  %  ك

  %70  14  % 100  2  %66,7  12  البحث العلمي والتطوير يف إسرائيل

التعاون العلمي بني إسرائيل والدول 
  الغربية

4  22,2%  0  0  4  20%  

البحث العلمي والتطوير يف الدول 
  العربية

2  11,1%  0  0  2  10%  

  % 100  20  % 100  2  % 100  18  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
"إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" بلــغ إجمــالي املوضــوعات العلميــة والتكنولوجيــة يف صــفحة  -

 املوضـوعات) موضوًعا، بخـالف صـفحة "أفيخـاي أدرعـي" حيـث اقتصـر إجمـالي  18(
العلمية على موضوعني فقط مما يشير إلـى اهتمـام صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" 

  ا.باملوضوعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجي
املرتبــة األولــى يف املضــامني  ) يفالبحــث العلمــي والتطــوير يف إســرائيلجــاء موضــوع ( -

التعـــاون العلمـــي بـــني إســـرائيل والـــدول %)، بينمـــا جـــاء موضـــوع (70املنشـــورة بنســـبة (
البحــث العلمــي والتطــوير يف %)، واحتـل موضـوع (20) يف املركز الثاني بنسبة (الغربيــة

 إسرائيل تتكلم بالعربيـة"%)، واهتمت صفحة "10) املركز األخير بنسبة (الدول العربية
بإبراز أنَّ هناك تعاوًنا علمًيا بني إسرائيل وعدد من الدول واملؤسسات الغربية، خاصـة 

 املؤسسات واجلهات العلمية األمريكية.
  
  
  
  
  
 



 

               841 

 املوضوعات املتعلقة بالقضايا االقتصادية .13
 ) 13( جدول

  االقتصادية املوضوعات املتعلقة بالقضايا  حيث صفحتي الدراسة من بني العالقة  يوضح

  الصفحات اإلسرائيلية             
  

  القضايا االقتصادية 

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي  بالعربية 

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك

  % 77,8  7  0  0  % 77,8  7  تصدير الغاز اإلسرائيلي ملصر

  % 11,1  1  0  0  % 11,1  1  التبادل التجاري بني إسرائيل ومصر 

  % 11,1  1  0  0  % 11,1  1  واملغربالتبادل التجاري بني إسرائيل 

  % 100  9  0  0  % 100  9  اإلجمالي. 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
بلــغ إجمــالي املوضــوعات املتعلقــة بالقضــايا االقتصــادية يف صــفحة "إســرائيل تــتكلم  -

ــم تشــر يف مضــامني  ) موضــوعات، بخــالف صــفحة "أفيخــاي9بالعربيــة" ( أدرعــي" فل
القضايا املقدمة إلى أي موضوع اقتصادي، ومتثلت املوضوعات االقتصادية يف صـفحة 

) الــذي جــاء يف تصــدير الغــاز اإلســرائيلي ملصــرتــتكلم بالعربيــة" يف موضــوع ( إســرائيل"
)، التبــادل التجــاري بــني إســرائيل ومصــر%)، تــاله موضــوعا (77,7املركــز األول بنســبة (

  %) لكل منهما.11,1)، وذلك بنسبة (تبادل التجاري بني إسرائيل واملغربالو(
 املوضوعات املتعلقة بالقضايا الصحية .14

 ) 14جدول (
  يوضح العالقة بني صفحتي الدراسة من حيث املوضوعات املتعلقة بالقضايا الصحية

  الصفحات اإلسرائيلية                                      
  

  القضايا الصحية 

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي  بالعربية 

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك

  %42,9  3  % 100  2  %20  1  النظام الطبي والعالجي يف إسرائيل
التعاون بني إسرائيل والدول الغربية يف املجال  

  الطبي 
2  40%  0  0  2  28,6%  

التعاون بني إسرائيل والدول العربية يف املجال  
  الطبي 

1  20%  0  0  1  14,3%  

  %14,3  1  0  0  %20  1  األوضاع الصحية يف الدول العربية
  % 100  7  % 100  2  % 100  5  اإلجمالي.

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
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) موضـوعات، 5بلغ إجمالي املوضوعات الصحية يف صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" ( -
صـــفحة "أفيخـــاي أدرعـــي" حيـــث اقتصـــر إجمـــالي املوضـــوعات الفنيـــة علـــى  بخـــالف

  موضوعني فقط.
%)، 42,9) يف املرتبة األولى بنسـبة (النظام الطبي والعالجي يف إسرائيلجاء موضوع ( -

) يف املركـز الثـاني الطبــي  املجـالائيل والــدول الغربيــة يف  التعــاون بــني إســريليه موضـوع (
التعــــاون بــــني إســــرائيل والــــدول العربيــــة يف املجــــال %)، وجــــاء موضــــوع (28,6بنســــبة (

ــت األوضــــاع الصــــحية يف الــــدول العربيــــة)، و(الطبــــي ــبة بلغــ ــر بنســ ــز األخيــ ) يف املركــ
 %) لكل منهما.  14,3(
 صورة "األنا" يف املضامني املقدمة .15

   )15جدول (
  يوضح صورة "األنا" يف املضامني املقدمة 

الصفحات            
  اإلسرائيلية

  املتغير

إسرائيل تتكلم  
  بالعربية 

  أفيخاي أدرعي
  اإلجمالي 

مستوى    2كا
  املعنوية 

  %  ك  %  ك

هوية    0,00  52,211
  األنا 

  % 86,9  544  % 90,1  311  % 82,9  233  إسرائيلية

  % 7,7  48  % 1,4  5  % 15,3  43  يهودية 

  % 5,4  34  % 8,4  29  % 1,8  5  االثنتان مًعا 

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

شكل  
  األنا 

  % 77,8  487  % 82  283  % 72,6  204  دولة 

  % 1,4  9  0  0  % 3,2  9  منظمات 

  % 20,8  130  % 18  62  % 24,2  68  أفراد 

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

سمات 
  األنا 

  % 97,6  611  % 95,7  330  % 100  281  إيجابي

  %0  0  0  0  0  0  سلبي

  % 2,4  15  % 4,3  15  0  0  غير محدد 

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:

 
  نظًرا لوجود قاعدة إحصائیة تنص على أنھ إذا زادت عــدد (ھویة األنا) ) إال مع فئة 2لم یتم تطبیق معامل (كا

%) فإنَّ ھذا یؤکد زیــف العالقــة إحصــائیًا، وھــو 20) عن (5تقل أرقامھا عن الرقم (  الخانات الصفریة التى
  (شكل األنا)، و(سمات األنا).ما أظھرتھ نتائج ھذا الجدول في فئة 
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مة خالل املضامني املنشورة ما بني هوية (إسرائيلية، ويهودية،   "األنا"تنوعت هوية   - املقدَّ
ا)، وجــاءت الهويــة اإلســرائيلية يف املركــز األول بنســبة ( %)، تلتهــا 86,9واالثنتــان معــً

ــبة ( ــاني بنســ ــز الثــ ــة يف املركــ ــة اليهوديــ ــويتني 7,7الهويــ ــدمي الهــ ــني مت تقــ %)، يف حــ
  ).  %5,4اإلسرائيلية واليهودية مًعا بنسبة (

يشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى وجـــود عالقـــة ذات داللـــة  -
املقدمـة خـالل املضـامني  الصفحات عينة الدراسة من حيث "هويـة األنـا" إحصائية بني

) وهــي دالــة عنــد 211,52( ٢، حيـــث بلغــت قيمــة كــااملنشــورة علــى صــفحات الدراســة
اين مت إجــراء االختبــارت البعديــة، التــى وملعرفــة مصــدر التبــ)، 0,00مســتوى معنويـــة (

أظهرت فروًقا دالة إحصائًيا لصـالح صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة"، حيـث أظهـرت 
%) مقابـــل 15,3يف املضـــامني املقدمـــة بصـــورة أكبـــر وذلـــك بنســـبة (الهويـــة اليهوديـــة 

 %) يف صفحة " أفيخاي أدرعي".  1,4(
ملنشــورة، جــاءت (الدولــة) يف املركــز األول املقــدم يف املضــامني ا "شــكل األنــا"مــن حيــث  -

%)، يف حــني 20,8%)، بينمــا جــاء (األفــراد) يف املركــز الثــاني بنســبة (77,8بنســبة (
 %).4,1جاءت (املنظمات) يف املركز الثالث بنسبة (

 (اإليجابيــة)من حيث السمات الواضحة من خالل املضـامني املقدمـة، جـاءت السـمات   -
%)، يف 2,4%)، بينمــا جــاءت فئــة (غيــر محــدد) بنســبة (97,6يف املركــز األول بنســبة (

ــاول صــورة  ــأت أي مضــمون يتن ــم ي ــة  – (األنــا)حــني ل ــت الهوي إســرائيلية أو ســواء أكان
 بشكل سلبي.  -يهودية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
844 844 

  السمات اإليجابية يف وصف "األنا" .16
  ) 16جدول (    

  "األنا"يوضح الصفات اإليجابية يف وصف 

  
  م

الصفحات                        
  اإلسرائيلية

  السمات اإليجابية 

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي
  %  ك  %  ك

  %17,5  223  %20,0  172  %12,3  51  التفوق  1
  %14,1  180  %19,4  167  %3,1  13  التضحية يف سبيل الوطن   2
  %9,8  125  %7,4  64  %14,7  61  االنفتاح على اآلخر  3
  %9,7  123  %11,3  97  %6,3  26  السالم  4
  %9,1  116  %3,7  32  %20,2  84  قبول اآلخر  5
  %6,7  86  %3,4  30  %13,5  56  االنضباط وتقدير قيمة الوقت   6
  %6,6  85  %7,1  61  %5,7  24  األصالة  7
  %6,1  78  %5,8  50  %6,7  28  اإلنسانية   8
  %5  64  %5,8  50  %3,3  14  االلتزام الديني  9

  %4,8  62  %5,2  45  %4,1  17  احترام حقوق اإلنسان  10
  %3,1  40  %3,3  29  %2,6  11  االعتزاز باللغة العبرية  11
  %2,6  34  %2,1  18  %3,9  16  احلرية  12
  %2  25  %2,3  20  %1,2  5  الدميوقراطية   13
  %1,4  19  %1,8  16  %0,7  3  التسامح  14

  % 100  1272  % 100  858  % 100  414  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
حرصــت كــل مــن صــفحتي "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة"، و"أفيخــاي أدرعــي" علــى تقــدمي  -

، مـن خـالل املضـامني املقدمـة التـي بشكل إيجابياإلسرائيلية أو اليهودية  "األنا"  صورة  
  ) صفة إيجابية.15مجموعة من السمات اإليجابية بلغ عددها (تشتمل على  

اإلســرائيلية أو اليهوديــة، جــاءت  "األنــا"مــن حيــث الســمات اإليجابيــة املقدمــة لوصــف  -
، وجـاءت صـفة %)5,17يف املجاالت املتنوعة يف املركـز األول بنسـبة ((التفــوق)  صفة  

 
   جاء إجمالي عدد السمات اإلیجابیة أكثـر مـن عـدد المنشـورات خـالل فتـرة الدراسـة؛ نظـًرا إلمكانیـة

  في منشور واحد.تكرار أكثر من سمة إیجابیة 
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) يف املركــــز الثــــاني بنســــبة واملــــواطن(التضــــحية يف ســــبيل احلفــــاظ علــــى أمــــن الــــوطن 
ــفة14,1( ــاءت صـ ــر) %)، وجـ ــى اآلخـ ــاح علـ ــبة ( (االنفتـ ــث بنسـ ــز الثالـ %)، 9,8يف املركـ

%)، وحرصـت صـفحتا 9,7مـع اآلخـر يف املركـز الرابـع بنسـبة ((الســالم)  وجاءت صـفة  
شـعًبا وقيـادة   -"إسرائيل تتكلم بالعربيـة" و"أفيخـاي أدرعـي" علـى التأكيـد أنَّ إسـرائيل  

نوفمبر) نشـرت صـفحة "إسـرائيل   21تتمنى السالم مع اجلميع، ففي تاريخ (  -وجيًشا
فيــه "الســالم بــني النــاس هــو نعمــة للبشــرية وهــو يــأتي قبــل تــتكلم بالعربيــة" منشــورًا جــاء 

اتفاقيــــات الســــالم الرســــمية التــــي يوقــــع عليهــــا السياســــيون، الــــديانات والقوميــــات التــــي 
ــا لـــن تتبـــدل، واهللا ــارف خلقنـــا اهللا فيهـ ــامية، لنتعـ ــة سـ ا لغايـ ــً ــا شـــعوًبا وأقوامـ ــالى جعلنـ  تعـ

، وحتـــــدثت ونلتقـــــي ونبنـــــي علـــــى األرض، وجنعلهـــــا معمـــــورة بـــــاخلير واإلخـــــاء واملحبـــــة"
وعـن فـوزه   "منــاحيم بــيجن"ديسمبر) عن رئـيس الـوزراء األسـبق    11الصفحة بتاريخ (

ربيـة، كمـا نشـر بجائزة نوبل للسالم، وسعيه وحرصه على إرساء السـالم مـع الـدول الع
أهنــئ اجلميــع مبناســبة العــام ديسمبر) منشورًا جـاء فيـه "  31"أفيخاي أدرعي" بتاريخ (

املـــــيالدي اجلديـــــد، مـــــع آمـــــالي أن يكـــــون هـــــذا العـــــام عـــــام خيـــــر وازدهـــــار ومحبـــــة، يســـــوده 
 االستقرار واألمن واألمان والسالم يف إسرائيل العزة وكل املنطقة".

 
      بعــدد مــن الــدالئل والمؤشــرات منھــا ( إســرائیل تحتــل  -فــي عینــة الدراســة –تم البرھنة على تفوق إســرائیل

نسبة الحاصلین على شھادات جامعیة مقارنة بعدد سكان إســرائیل المرتبة الثالثة في مؤشر االبتكار العالمي،  
وتتقــدم  دولة في العالم من حیث عدد الكتب الصادرة فیھــا، ثاني، إسرائیل ھي أعلى نسبة على مستوى العالم

من الدول القلیلة في العــالم وھي    دول العالم في ترجمة الروائع األدبیة من اللغات األجنبیة إلى اللغة العبریة،
العلماء تمكن  ، و) إسرائیلیاً فازوا بجائزة نوبل12وأنَّ (،  صناعیة إلى الفضاء الخارجي  ◌ً التي أطلقت أقمارا

اإلسرائیلیون من تطویر عالجات للتصلب المتعدد والشلل الرعاش ومرض الزھایمر وعالج الســكري، وأنَّ 
، وأنھا تعــد مــن أكبــر الــدول المصــدرة للحمضــیات فــي العــالم،  إسرائیل من الدول المتقدمة في زراعة الكبد

فــرد، كمــا أنَّ نســبة الھواتــف الذكیــة توجد في إسرائیل أعلى نسبة في العالم مــن الحواســیب المنزلیــة لكــل  و
إذ تعمل فیھــا مــا یزیــد عــن   "أمة الستارت أب"،وأطلق علیھا  ً◌،  مقارنة بعدد السكان ھي أعلى نسبة عالمیا

 شركة ھایتك وشركة ناشــئة، وھــي أعلــى كثافــة فــي العــالم باســتثناء "وادي الســیلیكون" األمریكــي،  3000
الفضاء األمریكیة ناسا في نقل صــور مــن كوكــب المــریخ، وتــم وابتكرت إسرائیل خوارزمیة ساعدت وكالة 

إنشاء أقصر خط قطارات في العالم في مدینة حیفا، وھي إحدى الدولتْین الوحیدتْین فــي العــالم التــي تتراجــع 
تنتج أشجار النخیل اإلسرائیلیة كمیة من التمور تزید على عشــرة أضــعاف إنتــاج ، وفیھا الصحراء وال تتمدد

یــتم التعامــل مــع أكثــر مــن   تعتبر البقرة اإلسرائیلیة األولى فــي العــالم فــي إدرار الحلیــب،  متوسطة،النخلة ال
 ،% من النفایات الصلبة في بالطرق الصدیقة للبیئة، مما یجعلھا إحدى الدول األكثر نظافة بیئیاً في العالم85

رتبــة األولــى فــي العــالم مــن حیــث عــدد تحتل الم، وفي مؤشر السعادة العالمي  11تحتل إسرائیل المرتبة الـ  
معدل وفیات الرضع في إسرائیل ھو مــن أدنــى المعــدالت فــي   الباقین على قید الحیاة من مرضى السرطان،

) 82العالم، متوسط العمر المتوقع لسكان إسرائیل من المتوسطات العشر األعلــى فــي العــالم، ویبلــغ تقریبــاً (
  سنة.
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%)، وذلــك مــن خــالل 9,1ملركــز اخلــامس بنســبة (يف ا (قبــول اآلخــر)وجــاءت صــفة   -
(االنضــباط وتقــدير قيمــة التأكيــد علــى التنــوع املجتمعــي داخــل إســرائيل، تلتهــا صــفة 

ــز الســابع بنســبة ( (األصــالة)%)، وجــاءت صــفة 6,7بنســبة ( الوقــت) %)، 6,6يف املرك
ل مـــن خـــالل اإلشـــارة إلـــى إنســـانية إســـرائي، %)6,1بنســـبة ( (اإلنســـانية)تلتهـــا صـــفة 

واجليش اإلسرائيلي يف التعامل مع اآلخر، سواء يف األراضي املحتلة أو يف دول أخـرى، 
 .) دولة استفادت من املساعدات اإلنسانية اإلسرائيلية140أكثر من (وأنَّ 

%)، تلتهـا 5بالتعاليم اليهودية يف املركـز التاسـع بنسـبة ( (االلتزام الديني)جاءت صفة    -
) االعتــزاز باللغــة العبريــة%)،  تلتها صفة (8,4بنسبة (    (احترام حقوق اإلنسان)صفة  

اللغــة  %)، وذلــك مــن خــالل اإلشــارة إلــى أنهــا3,1يف املركــز احلــادي عشــر بنســبة (
، ومت تقـدمي ون لغـة رسـميةالوحيدة التي مت إحياؤها من السـبات علـى مـدى قـرون لتكـ

عدد من الفيديوهات بعنوان "تعرفـوا علـى كلمـات بسـيطة باللغـة العبريـة" وتهـدف تلـك 
%)، 2,6بنسـبة ((احلريــة)  الفيديوهات إلى نشـر اللغـة العبريـة وتبسـيطها، تلتهـا صـفة  

ــفة  ــاءت صـ ــديني، وجـ ــتوى الـ ــي أو املسـ ــتوى السياسـ ــى املسـ ــة علـ ــت احلريـ ــواء كانـ سـ
%)، ومت البرهنـــة علـــى ذلـــك بـــأنَّ 2يف املركـــز الثالـــث عشـــر بنســـبة ( (الدميوقراطيـــة)

إســرائيل الدولــة الوحيــدة يف الشــرق األوســط التــي مت تصــنيفها يف املرتبــة األولــى يف 
التي تتنتهج الدميقراطية واحلريـة يف أنحـاء  (Freedom House) نشرة بيت احلرية

يف  (العـــدل واملســـاواة)صــفة %)، تلتهــا 1,4بنســبة ( (التســـامح)، وجــاءت صــفة العــالم
  %).  0,9املركز األخير بنسبة (

  
  
  

 
       بعدد من الدالئل والمؤشرات منھا ( إسرائیل الدولة الشرق أوسطیة   -في عینة الدراسة  –تم البرھنة على ذلك

جت مجلــة "تــایم آوت" مدینــة  الوحیدة التي تنامى فیھا عدد السكان المسیحیین خالل نصف القرن األخیر، توَّ

تــل أبیــب بكونھــا أحــد أھــم معاقــل   تل أبیب عاصمة لألقلیات الجنسیة في الشــرق األوســط، اشــتھرت مدینــة

النباتیین في العالم، مساواة الجنسْین في إسرائیل منصوص علیھا قانونًا وھي تشمل جمیــع الحریــات، تســعى 

النساء لشغل كافة المھن، إسرائیل أول دولة في العــالم منعــت عــرض إعالنــات تتضــمن صــوًرا لعارضــات 

مناصــب مھمــة فــي الدولــة  48صحیًا، تقلد العدید من عــرب أزیاء یقل وزنھن عن الحد األدنى المسموح بھ  

أول سفیر إلسرائیل من البدو في   وإسماعیل خالديأول سفیر عربي مسیحي في أذریبجان،    جورج دیكمثل  

  إریتریا،... ).
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  هوية اآلخر يف املضامني املقدمة .17
  )17رقم ( جدول    

  املقدمة  املضامنييوضح هوية اآلخر يف 
  الصفحات اإلسرائيلية                    

  هوية اآلخر 
  أفيخاي أدرعي  إسرائيل تتكلم بالعربية

  اإلجمالي
  %  ك  %  ك

  %22,2  139  %25,8  114  %7,1  25  فلسطني 
  %14,2  89  %11,1  38  %18,1  51  مصر 
  %9,6  60  %13  45  %5,3  15  لبنان
  %8,5  53  %4,3  23  %7,1  30  إيران
  %6,8  42  %2,0  24  %2,8  18  سوريا

  %5,6  35  %1,2  8  %5,7  27  السعودية 
  %4,2  26  %1,4  10  %4,3  16  اإلمارات

  %3,7  23      %2,6  9  %5,0  14  عرب إسرائيل 
  %3,4  21  %2,6  9  %2,8  12  الواليات املتحدة األمريكية 

  %3,2  20  %2,3  8  %1,4  12  تركيا 
  %2,6  16  %0,3  1  %5,4  15  املغرب
  %2,08  13  %0,3  1  %4,3  12  األردن
  %0,8  5  %0,6  2  %1,1  3  ليبيا 

  %0,8  5  %0,6  2  %1,1  3  العراق
  %0,8  5  %1,2  4  %0,4    1  األرجنتني 
  %0,8  5  %6  2  %1,1  3  البرازيل

  %0,6  4  %0,9  3  %0,4  1  قطر
  %0,6  4  %0,6  2  %0,7    2  السودان
  %0,6  4  %0,3  1  %1,1  3  اليمن
  %0,6  4  %1,2  4  0  0  قبرص 
  %0,6  4  %0,6  2  %0,7    2  أثيوبيا

  %0,6  4  %9  3  %0,4  1  البحرين 
  %0,5  3  %0,6  2  %0,4  1  سلطنة عمان 

  %0,5  3  %0,9  3  %2,5  .  العالم املسيحي
  %0,5  3  %0,3  1  %0,7    2  البرتغال

  %0,5  3  %0,3  1  %0,7    2  املانيا 
  %0,5  3  %0,6  2  %0,4  1  الفلبني
  %0,5  3      %0,6  2  %0,4  1  هاييتي
  %0,5  3  %0,6  2  %0,4  1  بوليفيا 
  %0,5  3  %0,6  2  %0,4  1  أورجواي
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  %5  3  %6  2  %0,4  1  اليونان 
  %0,3  2  %0,6  2  0  0  اجلزائر 

  %0,1    1  0  0  %0,4  1  االحتاد األوروبي 
  %0,1    1  %3  1  0  0  إيطاليا 

  %0,1    1  %3  1  0  0  حلف شمال األطلسي 
  %1,6  10  %29,2  7  %17,8  3  غير محددة 

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

  :تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي
مــة 1,6يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أنَّ ( - خــالل فتــرة  –%) مــن املنشــورات املقدَّ

د فيها هوية معينة لآلخر، يف حـني مت حتديـد   -الدراسة هويـة لآلخـر يف  )36(لم ُحتدَّ
  %).98,4مضامني بقية املنشورات وذلك بنسبة (

ملنشـــورات يف املركـــز األول مـــن حيـــث عـــدد التكـــرار يف مضـــامني ا (فلســـطني)جـــاءت  -
%)، 14,2يف املركــز الثــاني بنســبة ( (مصــر)%)، وجــاءت 22,2املقدمــة وذلــك بنســبة (

يف املركز  (إيــران)%)، بينما جاءت دولة 9,6يف املركز الثالث بنسبة (  (لبنان)تلتها دولة  
%)، وجـاءت 6,8يف املركـز اخلـامس بنسـبة (  (ســوريا)%)، تلتها دولة  8,5الرابع بنسبة (

%)، 4,2بنسـبة ( (اإلمــارات)%)، تلتهـا دولـة 5,6املركز السادس بنسبة (يف    (الســعودية)
 (املغــرب)%)، تلته دولـة  3,7يف املركز الثامن بنسبة (  (عرب إسرائيل)وجاء احلديث عن  

ــبة ( ــع بنسـ ــز التاسـ ــاءت 3,5يف املركـ ــة)%)، وجـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــز  (الواليـ يف املركـ
) بنسبة (األردن%) وجاءت دولة  3.2بنسبة (  ا)(تركيــ %)، تلتها دولة  3,4العاشر بنسبة (

ــراق، 2,08( ــيمن، والعـ ــا، والـ ــل (ليبيـ ــرى مثـ ــة أخـ ــن دول عربيـ ــديث عـ ــاء احلـ %)، وجـ
%) 1والسودان، واجلزائر، وسلطنة عمان، وقطر، وتـونس، والبحـرين) بنسـبة أقـل مـن (
ملانيـا، لكل دولة، ومتت اإلشارة إلى مجموعة من الدول غيـر العربيـة مثـل (البرتغـال، وأ

وقبــــرص، والفلبــــني، وهــــاييتي، والبرازيــــل، واليونــــان، واالحتــــاد األوربــــي، وبوليفيــــا، 
وأورجواي، وسلطنة عمان، وإيطاليا، وحلف شمال األطلسـي، وأثيوبيـا) بنسـبة أقـل مـن 

 %) لكل دولة منها. 0,1(
  : صورة اآلخر يف املضامني املقدمة

لآلخـر، وذلـك وفــًقا  -عينة الدراسـة-سيتم عرض الصـور التـي رسـمتها الصفحتان      -
ــل يف  ــة محــاور تتمث )، وســيتم توضــيح صــورة اآلخــر (العربــي، واإلقليمــي، والــدوليلثالث

الســمات املنشــورة، إضــافة لعــرض  املضــامني أهــدافصــورة اآلخــر مــن خــالل عــرض 
  ملضامني املقدمة.لآلخر التي ظهرت يف ا  اإليجابية والسلبية
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  املحور األول: صورة اآلخر العربي
  مالمح صورة (فلسطني)  .18

 ) 18جدول (

  يوضح مالمح صورة فلسطني

إسرائيل تتكلم    
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي
  الدولة  

  املتغير    
  فلسطني  فلسطني

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %15,7  62    55      7    استعراض القوة 
االعتزاز باجلندي 

  اإلسرائيلي 
  10  3    33  12  58  14,7%  

  %13,7  54    44      10    التهديد والوعيد
  %13  51    38      13    تشويه صورة اآلخر
  %10,6  42    33      9    التحريض باآلخر
  %9,1  36  28      8      إظهار اإلنسانية 

  %7,3  29    23      6    التبرير
  %5,6  22    18      4    االستهزاء والتهكم
  %5  20    12      8    متثيل دور الضحية

  %4,3  17  15      2      تهنئة اآلخر
التقارب مع اآلخر يف  

  العادات
    1      3  4  1%  

  100  395  اإلجمالي
خر

لآل
ية 

سلب
 ال

ات
سم

ال
  

  %39,6  67    48      19    اإلرهاب 
  %13,6  23    15      8    عدم اإلحساس باملسئولية

  %11,8  20    15      5    الكذب واخلداع
  %9,5  16  16            الفقر
  %8,3  14  7  5      2    اجلهل 

  %7,1  12    10      2    انتهاك حقوق اإلنسان
  %6,5  11    9      3    عدم االستقاللية 

  %3,6  6    4      2    الفوضى 
  100  169  اإلجمالي

 
   جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشورات خالل فترة الدراسة؛ نظًرا لتكــرار أكثــر مــن

  ھدف أو سمة  في منشور واحد.
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  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
%) 22,2يف املركــز األول مــن إجمــالي عــدد املنشــورات، وذلــك بنســبة ( (فلســطني)جــاءت  -

بـــني  التماثـــلخـــالل فتـــرة الدراســـة، ويالحـــظ مـــن حتليـــل مضـــامني تلـــك املنشـــورات 
صفحتي"إسرائيل تتكلم بالعربية"، و"أفيخاي أدرعـي" يف رسـمهما ملالمـح صـورة فلسـطني، 

د أو املنظمــات يســكنون هــذه علــى أنهــا مجموعــة مــن األفــرامن خالل احلـديث عـن فلسـطني  
ا وأن إسرائيل ال تعترف بفلسطني كدولــة،  األرض رة، وليسـت أرضـً ، فهي أرض يهودية محـرَّ

لة، فإسرائيل احلالية تكرار إلسرائيل القدمية، وتاريخ األرض يبـدأ مبملكـة  فلسطينية محتَّ
ا إلسـرائيل  داوود يف القرن العاشر قبل املـيالد، وينتهـي بإسـرائيل اجلديـدة التـي متثـل بعثـً

ا يف عـدد مـن املنشـورات خـالل فتـرة الدراسـة، علـى  القدمية، وإحيـاًء لهـا، ظهـر ذلـك جليـً
م) 2019ديسـمبر    1سبيل املثال نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" منشورًا بتاريخ (

"إســرائيل هــي  " نــص املنشــور علــى أنَّ "معلومــة هامــة عــن إســرائيل ال يعرفهــا العديــدبعنــوان 
لدولـــة الوحيـــدة يف العـــالم التـــي حتمـــل نفـــس اإلســـم وتـــتكلم نفـــس اللغـــة وتعـــيش يف نفـــس األرض ا

ــة "، عــام3000وحتمــل نفــس العقيــدة منــذ  ــة ليســت فلســطينية، وإمنــا دول أي أن هــذه الدول
مت نشـره يف   عاًما، وقد صدر بيـان عـن وزارة اخلارجيـة اإلسـرائيلة  3000إسرائيل منذ  

ــاريخ (صــفحة "إســرائيل  ــة" بت ــتكلم بالعربي ــى أنَّ 2019ديســمبر  30ت "قــرار  م)، يــنص عل

املحكمة اجلنائية الدولية بعدم إغالق امللـف الفلسـطيني الـداعي إلـى إجـراء حتقيـق جنـائي ضـد 

اإلسرائيليني هو قرار ال أساس له من الصـحة، تتمتـع املحكمـة بصـالحية مناقشـة القضـايا التـي 

، احلقيقــة البســيطة أنــه ال توجــد دولــة فلســطينية ولــم تكــن يادة فقـطأوكلتها إليها الدول ذات السـ
لــذلك لــيس للمحكمــة أي صــالحية للنقــاش يف هــذه املســألة، ال جــدال يف أنَّ إســرائيل دولــة ، كــذلك

  ...."تتمتع بحقوق تاريخية وقانونية ثابتة يف بلدنا  الشعب اليهودي،

 
   ا كــامالً حــول مــزاعم  "فاتو بنسـودا"،أعلنت رئیس االدعاء في المحكمة الجنائیة الدولیة، أنھــا ســتفتح تحقیقــً

فــي بیــان نشــر علــى موقــع المحكمــة   بنسودا  وقالتضي الفلسطینیة،  ارتكاب إسرائیل جرائم حرب في األرا
جمیـع المعـاییر القانونیـة التـي یـنص علیھـا میثـاق رومـا  إنَّ م، " 2019دیســمبر  20اإللكتروني بتــاریخ 

"، جــاء ذلــك القــرار في األراضي الفلسـطینیة حرب  جرائم  كابارت  مزاعم توافرت، وتسمح بفتح تحقیق في
م بطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق فــي جــرائم الحــرب 2014إثر تقدم السلطة الفلسطینیة منذ عام  

ا، وحــرق عائلــة دوابشــة،   محمـد أبـو خضـیر  حـرق الشـھیدالتي ارتكبھا االحتالل في القدس، من خالل   حیــً
م، حیــث أقــدم االحــتالل علــى إبــادة 2014وحروب قطاع غزة، التي كان أخطرھــا حــرب    واستشھاد العائلة

م تقدمت الســلطة الفلســطینیة 2018أسرة فلسطینیة بشكل كامل وقتل مئات األطفال، وفي مایو   55أكثر من  
إلجراء تحقیق فــي جمیــع الجــرائم المرتكبــة فــي فلســطین، وقــدم الطلــب حینھــا وزیــر الخارجیــة  بطلب آخر

فلسطیني، ریاض الملكي، مشیًرا إلى أنَّ الطلب یشــمل االســتیطان اإلســرائیلي واالســتیالء علــى األراضــي ال
  والقتل الذي یتعرض لھ المحتجون السلمیون، خاصة في تظاھرات العودة األسبوعیة في قطاع غزة.
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ترســم مالمــح صــورة "فلســطني" علــى يتضــح أنَّ الصــفحات اإلســرائيلية بنــاًء علــى مــا ســبق 
أنها ليست دولـة تتمتـع بالتواجـد أو السـيادة مـن الناحيـة التاريخيـة أو القانونيـة، فلـم يـرد 

يتحــدث عــن فلسـطني كدولــة، سـواء أكــان ذلــك يف  -خـالل فتــرة الدراسـة –منشـور واحــد 
علـى   األهداف أو السمات اإليجابيـة أو السـلبية لآلخـر، ومت رسـم مالمـح صـورة فلسـطني

أنهــا مجموعــة مــن األفــراد يعيشــون يف هــذه األرض، ومجموعــة مــن الفصــائل واملنظمــات 
 باملنظمات اإلرهابية. -يف عينة الدراسة –اجلهادية، التى ُتوَصف  

  :مالمح صورة فصائل املقاومة الفلسطينية
 :أوًال: أهداف املضامني املقدمة

داف مضــامني املنشــورات التــي يتضــح مــن حتليــل مضــامني املنشــورات املقدمــة تنــوع أهــ 
يف املركـز األول   (اســتعراض القــوة)تتحدث عن فصائل املقاومة الفلسـطينية، فجـاء هـدف  

%)، من خالل التركيز على إبراز القدرات العسكرية والتفوق األمني للجـيش 14,7بنسبة (
ذائف القـادرة علـى اعتـراض القـ"القبة احلديديــة"  اإلسرائيلي، كامتالك إسرائيل منظومة  

الصاروخية القادمة من قطاع غزة، واإلشارة إلى وحـدة الغواصـات، التـي تعـد إحـدى أهـم 
الوحدات اإلستراتيجية يف اجليش اإلسرائيلي، وامتالك إسرائيل سـالح اجلـو األفضـل يف 

 -علـى حـد وصـفهم –املنطقة القادر على رصد واستهداف العديد من اإلهداف اإلرهابية 
واجلهــاد اإلســالمي، كــذلك قيــام اجلــيش اإلســرائيلي مبداهمــة  التابعــة ملنظمتــي حمــاس

منازل املنتمني ملنظمات املقاومـة الفلسـطينية وهـدم تلـك املنـازل ورصـد هـؤالء األشـخاص 
وتصفيتهم، وجناح هيئة االستخبارات يف رصـد وكشـف والقـبض علـى شـبكات متويـل تلـك 

%) 14,7 املركـز الثـاني بنسـبة (يف  ( االعتزاز باجلندي اإلسرائيلي)  املنظمات. وجاء هدف
من خالل اإلشارة إلى تفوق اجلندي اإلسـرائيلي واسـتعداده للـدفاع عـن وطنـه يف مواجهـة 
ــه  ــدائم لتطــوير قدرات التهديــدات التــي متــس أمــن الــوطن وســالمة املــواطنني، والســعي ال

ا علــى أهبــة االســتع داد يف أي وملكاتــه العلميــة والبدنيــة ولياقتــه القتاليــة حتــي يكــون دائمــً
  وقت.

وذلك من خالل توجيـه  ,%)13,7يف املرتبة الثالثة بنسبة (  (التهديد والوعيد)وجاء هدف  
تهديـــدات واضـــحة ووعيـــد صـــريح للمنتمـــني ملنظمـــات املقاومـــة، بأنـــه ســـيتم اســـتهدافهم 

ــازلهم، كمــا حــدث مــع القيــادي يف منظمــة اجلهــاد   "بهــاء أبــو العطــا"وتصــفيتهم وهــدم من
ون بــإطالق قــذائف ناحيــة إســرائيل، والقــبض علــى كــل مــن يشــتبه فيــه وغيــره ممــن يقومــ

  بالتعاون مع تلك املنظمات ومحاكمته من قبل قوات اجليش اإلسرائيلي. 
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%)، وذلــك مــن خــالل 13يف املرتبــة الرابعــة بنســبة ( (تشــويه صــورة اآلخــر)وجــاء هــدف 
ــ ــا تسـ ــزة إمنـ ــاروخية التـــي تنطلـــق مـــن غـ ــارة إلـــى أنَّ القـــذائف الصـ تهدف املـــدنيني اإلشـ

، منظمـــات إرهابيـــة ومخربـــةاإلســـرائيلني، ووصـــْف منظمـــات املقاومـــة الفلســـطينية بأنهـــا 
يرتكبــون جــرائم حــرب ويســعون  قنابــل موقوتــةووصــف قــادة وأفــراد تلــك املنظمــات بــأنهم 

دائًما لزعزعة االستقرار، ويستخدمون سـكان قطـاع غـزة كـدروع بشـرية، وأنَّ املنـازل التـي 
ــة، وأنَّ حركــات املقاومــة  ــك املنظمــات اإلرهابي ــارة عــن مخــازن أســلحة لتل ــتم هــدمها عب ي

  الفلسطينية تخدم املصالح اإليرانية التي تتعارض مع مصالح الفلسطينيني.
%)، وذلـك مـن خـالل حتـريض 10,6يف املرتبة اخلامسة بنسبة (  (التحريض)هدف    وجاء

سكان غزة وغيرهم ضد منظمات املقاومة الفلسطينية، باعتبـار تلـك املنظمـات السـبب يف 
د املـواطنني باجلنـة يف  حالة التردي والفقـر واخلـراب التـي حتـدث للفلسـطينيني، وأنهـا تعـِ

ب عليها سوى أطفال مشـردون وبيـوت خاليـة مـن الـدفء مسيراتهم الفوضوية التي ال يترت
العائلي، وأنَّ حركتا حماس واجلهاد تقومان بتجنيد وتسليح األطفال، يف الوقت الذي تولي 
إســرائيل فيــه األهميــة للعلــوم ســيما يف صــفوف اجليــل الصــاعد مــن األطفــال، ومت تفعيــل 

تــوحي بــأنَّ تنظــيم اجلهــاد مــن خــالل عــدد مــن املنشــورات  (# مســتاهلة؟)هاشــتاج بعنــوان 
اإلســالمي بإرهابــه سيضــيع مســتقبل غــزة فــال تســمحوا لــه بــأن يهــني مســتقبلكم، وأنهــم 
يستخدمون سكان قطاع غزة كدروع بشرية، وأنَّ األطفال ال يذهبون املدارس بسـببهم، وأنَّ 
ا تختــتم تلــك املنشــورات بســؤال  اخلــدمات احليويــة يف قطــاع غــزة وقعــت بســببهم، وغالبــً

ريضي ضد منظمات املقاومة، مثل من أهـم مـن أطفـالكم؟، مـن أهـم مـن حيـاتكم؟، مـن حت
  أهم من مستقبلكم؟.

%)، مـن خـالل تبريـر اجلـرائم التـي 7,3يف املرتبة اخلامسة بنسبة (  (التبرير)وجاء هدف  
يرتكبهــا اجلــيش اإلســرائيلي مــن قتــل لألطفــال واملــدنيني وهــدم للبيــوت وتشــريد لألســر 

نَّ الســبب يف ذلــك لــيس اجلــيش اإلســرائيلي، وإمنــا املنظمــات الفلســطينية والعــائالت، بــأ
ــم  ــدنيني، وأنهـ ــكنية للمـ ــاكن السـ ــن األمـ ــاروخية مـ ــذائف الصـ ــق القـ ــي تطلـ ــة التـ اإلرهابيـ
يستخدمون سكان قطاع غزة كدروع بشرية، وأنَّ األشخاص الذين يتم تصفيتهم هم مبثابة 

واطني إســرائيل، والقيــام بعمليــات تخريبيــة القنابــل املوقوتــة التــي تســعى إلــى املســاس مبــ
ــب إحلــاق األذى  ــأتي بهــدف جتن ــة ت ــل هــذه العناصــر اإلرهابي ــة، وأنَّ اســتهداف مث مختلف
م إمنــا هــي ملخــربني ينفــذون عمليــات إرهابيــة ضــد جــيش  باملــدنيني، وأنَّ املنــازل التــي ُتهــدَّ

ــك امل ــدفاع اإلســرائيلي واملــدنيني اإلســرائيليني، وأنَّ هــدم تل ــأتي يف إطــار العمــل ال ــازل ت ن
  بجميع الطرق لوقف اإلرهاب واحلفاظ على أمن إسرائيل ومواطنيها. 
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%)، من خالل االستهزاء 5,6يف املرتبة السادسة بنسبة (  (االستهزاء والــتهكم)وجاء هدف  
ا  والتهكم مبنظمات املقاومة ووصـفها بالفشـل والضـعف والتبعيـة جلهـات خارجيـة، وأحيانـً

  .  باستخدام آيات قرآنية، أو أغاٍن عربية  يتم االستهزاء
%)، من خالل 5يف املرتبة األخيرة بنسبة ( ( االستعطاف ومتثيل دور الضــحية)وجاء هدف  

اإلشارة إلى أنَّ إسرائيل ال تسعى أبًدا للتصعيد ولكنها تقـوم فقـط بـالرد علـى االعتـداءات 
بها للدفاع عن جنودها ومواطنيها مـن عليها، وأنَّ كل ما تفعله مبثابة عمليات دفاعية تقوم  

  املدنيني.  
  :السمات املميزة ملنظمات املقاومة الفلسطينيةثانًيا: 

ــة ملنظمــات  يتضــح مــن حتليــل مضــامني املنشــورات املقدمــة، عــدم وجــود أي ســمة إيجابي
املقاومة الفلسـطينية، فجميـع السـمات سـلبية، ومت تصـوير منظمـات املقاومـة الفلسـطينية 

تســـتهدف أمـــن وســـالمة مـــواطني إســـرائيل، فجـــاءت ســـمة  إرهابيـــةمنظمـــات علـــى أنهـــا 
يف ( عــدم اإلحســاس باملســئولية)    %)، وجاءت صفة39,6يف املركز األول بنسبة (  (اإلرهــاب)

%)، وذلـك مــن خــالل اإلشــارة إلـى أنَّ حمــاس ال تــوفر لســكان 13.6املركـز الثــاني بنســبة (
وصحة ألنها تستخدم كافـة املـوارد يف القطـاع قطاع غزة مقومات احلياة من تغذية وتعليم  

%)، من خـالل 11,8يف املركز الثالث بنسبة ((الكذب واخلداع)  لصالح إرهابهم، تلتها صفة
اإلشــارة إلــى أنَّ منظمتــي حمــاس واجلهــاد تخــدمان املصــالح اإليرانيــة التــي تتعــارض مــع 

يل إيرانـي وتعمـل بحريـة املصالح الفلسطينية، وأنَّ حماس منظمة إرهابية حتصل على متو
(انتهــاك حقــوق مــن تركيــا وتتالعــب مبصــالح البلــدين الواحــد ضــد اآلخــر، وجــاءت صــفة 

ــع بنســبة ( اإلنســان) ــى أنَّ حركــات املقاومــة 7,1يف املركــز الراب %)، مــن خــالل اإلشــارة إل
ــود  ــى اجلن ــدون عل ــم يعت الفلســطينية يســتخدمون ســكان قطــاع غــزة كــدروع بشــرية، وأنه

 ويروعــون املــدنيني مــن مــواطني إســرائيل، تلتهــا صــفة (عــدم االســتقاللية) اإلســرائيليني
يف املركـز اخلـامس، التـي تشـير إلـى أنَّ منظمـات   (اجلهــل)%)، وجـاءت صـفة  6,5بنسبة (

املقاومــة تقــوم بغــرس اجلهــل والتحــريض واإلرهــاب يف نفــوس الفلســطينيني بــدًال مــن قــيم 

 
   إیــران" وجــاء فیــھ " حاولــت نشرت صفحة "إسرائیل تتكلم بالعربیة" بعنوان " الجھاد اإلسالمي فــي ســبیل

إیران التستر على فشــلھا فــي أربــع دول عربیــة فتعــرض ســكان غــزة للخطــر مــن خــالل تحریــك الجھــاد 
َل   اإلسالمي، نھدیھا سورة الفیل: أَلَْم تََرى َكْیَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفیِل أَلَْم یَْجعَْل َكْیَدُھْم فِي تَْضِلیلٍ  َوأَْرســَ

ا أخــرى یــتم االســتھزاء َعلَْیِھْم طَ  أُْكوٍل"، وأحیانــً ٍف مــَ ْم َكعَصــْ یٍل فََجعَلَھــُ ِجّ ْن ســِ اَرةٍ مــِ ْیًرا أَبَابِیَل تَْرِمیِھْم بِِحجــَ
باستخدام الغنــاء، مثــل منشــور آخــر فــي صــفحة "أفیخــاي أدرعــي" بعنــوان "نھــدي أغنیــة راغــب عالمــة 

تحرق أصــابیعك، والــي بیشــتریك یرجــع یبیعــك   للمبادرین إلى التصعید، الجھاد اإلسالمي "ال تلعب بالنار
  یبیعك"
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%) 3,6املركـز األخيـر بنسـبة ( (الفوضــى)صـفة العلم والتربيـة واألخـالق، يف حـني احتلـت 
ــا إال اخلــراب  ــب عليه ــا مســيرات فوضــى ال يترت ــودة بأنه مــن خــالل وصــف مســيرات الع

  والدمار.
  مالمح صورة أفراد الشعب الفلسطيني:

 :أهداف املضامني املقدمة أوًال:
يتضح من بيانات اجلدول السابق التباين الواضح ألهداف املضامني املقدمة التـي تتحـدث 
عـن أفـراد الشـعب الفلسـطيني مقابـل احلـديث عـن منظمـات املقاومـة الفلسـطينية، فجـاء 

ايف تعامل إسرائيل    (إظهار اإلنسانية)هدف   مع أفـراد الشـعب الفلسـطيني يف   دولة وجيشــً
يف املركـز  (تهنئة اآلخر)وجاءت ، ) منشورًا36ل على ذلك بعدد (املركز األول، ومت التدلي

و"أفيخاي أدرعي" ألفراد الشـعب "إسرائيل تتكلم بالعربية" الثاني من خالل تهنئة صفحتي  
ــد  ــوم املول ــة وي ــوم اجلمع ــة اإلســالمية كي ــاد الديني الفلســطيني مبناســبة املناســبات واألعي

(التقــارب يف ة كعيــد املــيالد املجيــد، وجــاء هــدف النبــوي الشــريف، أو املناســبات املســيحي
ا بـني الشـعب   العادات والتقاليد) يف املركز األخير، من خـالل اإلشـارة إلـى أنَّ هنـاك تقاربـً

  اليهودي والفلسطينيني يف بعض العادات والتقاليد كاألطعمة واألشربة وزراعة الزيتون.

 
   حرصت صفحة "إسرائیل تتكلم بالعربیة" على إبراز إظھار اإلنسانیة في تعامل دولة إسرائیل مع أفراد الشــعب

یتحــدث عــن تبــرع دولــة  "اعمل الخیر وارمـھ فـي البحـر"الفلسطیني، على سبیل المثال ھناك منشور بعنوان 
ع طبیة حدیثة ألوالد فلسطینیین من سكان جنین والخلیل یعانون من ضعف السمع، أتاحــت إسرائیل بأجھزة سم

"إنقاذ رضیعة فلسـطینیة فـي مشـفى إسـرائیلي" لبعضھم السمع ألول مرة في حیاتھم"، ومنشور آخر بعنوان  
ــة  ــع متالزمـ ــدت مـ ــین التـــي ولـ ــة جنـ ــن مدینـ ــي" مـ ــاال بھانسـ ــطینیة "تـ ــة الفلسـ ــاذ الطفلـ ــن إنقـ ــدث عـ یتحـ

myelomeningocele "وھي ظاھرة تشقق العمود الفقري، وحرصت صفحة "إســرائیل تــتكلم بالعربیــة ،
أیًضا على إظھار إنسانیة تعامل الجیش اإلسرائیلي مع أفراد الشعب الفلسطیني، من خالل عدد من المنشورات 

انیة جـیش الـدفاع انحناء جندي إسرائیلي لمعالجة قـدم فتـاة فلسـطینیة بعـد إصـابتھا، إنھـا إنسـتتحدث عن "
ومنشــور آخــر یتحــدث عــن جنــدي إســرائیلي   اإلسرائیلي التي ال تكشفھا العدید من وسائل اإلعالم العربیـة"،
"اإلنسانیة ال تتعارض مع الـزي الرسـمي بـل   یساعد أحد أطفال فلسطین في إصالح دراجتھ، ومنشور بعنوان

نة مسلمة في الوصول إلى المســجد األقصــى، كمــا یتحدث عن جندي یساعد سیدة فلسطینیة مستبدو أكثر نبالً"  
حرصــت صــفحة "أفیخــاي أدرعــي" مــن خــالل العدیــد مــن المنشــورات علــى إظھــار إنســانیة تعامــل الجــیش 

یشــیر "اإلنسانیة في جـیش الـدفاع االسـرائیلي" اإلسرائیلي مع أفراد الشعب الفلسطیني، مثل  منشور بعنوان 
ســیارة فلســطینیة، وقیــام قــوات جــیش الــدفاع علــى الفــور بتقــدیم العــالج إلى إصابة شابة فلسطینیة تم دھسھا ب

 "عمل إنساني خالل یوم الغفـران"األولى لھا، ونقلھا بطائرة مروحیة الستكمال العالج، ومنشور آخر بعنوان  
 یشیر إلى سرعة قوات الجیش اإلسرائیلي بتقدیم اإلسعافات األولیة لمصــابیین فلســطینیین نتیجــة حــادث ســیارة

لحین وصول الھالل األحمر، ومنشــورات أخــرى تشــیر إلــى إنســانیة تعامــل الجــیش اإلســرائیلي مــع األطفــال 
الفلسطینیین، مثل منشور یتحدث عن قیام جندي إسرائیلي بمساعدة طفل صــغیر فــي عبــور الطریــق وإیصــالھ 

ســرائلي لكبــار الســن لوالدتھ بأمان وسالم، وھناك منشورات أخرى تتحدث عن مساعدة جنود جــیش الــدفاع اال
مــن  إنسانیتنا" -"# جیشنامن الفلسطینیین، وقد حرصت صفحة "أفیخاي أدرعي" على تفعیل ھاشتاج بعنوان 

  خالل عدد من المنشورات التي ترسخ ھذا المعنى لدى مستخدمي تلك الصفحات.
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  السمات املميزة ألفراد الشعب الفلسطيني:ثانًيا: 
يتضح من حتليل مضامني املنشورات املقدمة عدم وجـود أي سـمة إيجابيـة ألفـراد الشـعب 

ــورة الفلســـطينيني  ــدد مالمـــح صـ ــمات التـــي حتـ ــع السـ ــرة -الفلســـطيني، فجميـ خـــالل فتـ
زت الصـــفحات اإلســـرائلية علـــى تصـــوير أفـــراد الشـــعب  -الدراســـة ــّ ســـمات ســـلبية، وركـ

ــى أنهــم يعــانون مــن وطــأة (الفقــر) و (اجلهــل)، بســبب اســتمرار املنظمــات الفلســطيني عل
ــطينيني  ــدرات الفلســ ــى مقــ ــتيالء علــ ــا يف االســ ــاد وغيرهــ ــاس واجلهــ ــطينية كحمــ الفلســ

  واستخدامها يف عملياتهم اإلرهابية ضد إسرائيل، بدًال من استغاللها لصالح املواطنني.
  مالمح صورة (مصر)  .19

 ) 19جدول (

  يوضح مالمح صورة مصر 
  ي أدرعيأفيخا  إسرائيل تتكلم بالعربية  

  اإلجمالي
  الدولة 

  املتغير      
  مصر   مصر 

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

  
ني 

ام
ض

 امل
ف

دا
أه

  

التعاون والتقارب مع 
  اآلخر 

39      8      47  36,1%  

تهنئة اآلخر يف األعياد 
  واملناسبات 

4    24  2    16  46  35,4%  

التقارب مع اآلخر يف 
  العادات والتقاليد

    9      8  17  13,1%  

  %8,5  11      8      3  احترام القانون 
االهتمام بالتاريخ  

  اليهودي
2      3      5  3,8%  

  %3,1  4  1      3      استطالع رأي 
  100  130  اإلجمالي 

خر 
اآل

ت 
ما

س
  

  %39,8  47      8      39  التعاون واملشاركة 
  %39  46  11    12  8    15  السالم

  %11,9  14      3  4    7  األصالة 
احترام العقائد وحرية  

  العبادة 
7      4      11  9,2%  

  100  118  اإلجمالي

 
   جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشورات خالل فترة الدراسة؛ نظـًرا  لتكـرار

  أكثر من ھدف أو سمة  في منشور واحد.



 

 
856 856 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
املنشورات التـي تتحـدث عـن اآلخـر، جاءت دولة (مصر) يف املركز الثاني من إجمالي عدد   -

) منشـــورًا، ويالحـــظ مـــن حتليـــل مضـــامني تلـــك املنشـــورات اهتمـــام صـــفحة 89بعـــدد (
) منشـورًا 51" باحلديث عن مصر، حيـث بلـغ عـدد املنشـورات (إسرائيل تتكلم بالعربيــة"

ــل ( ــورًا يف صـــفحة 38مقابـ ــل بـــني  "أفيخـــاي أدرعـــي"،) منشـ ا التماثـ ــً ــا يالحـــظ أيضـ كمـ
من خالل أهداف املضـامني املقدمـة، حيـث   (مصر) رسمهما ملالمح صورة  الصفحتني يف

ــار  ــاء هـــدف إظهـ ــاون والتقـــارب)جـ ــبة  (التعـ ــرائيل ومصـــر يف املركـــز األول بنسـ بـــني إسـ
%)، ظهر ذلك واضًحا من خالل عدة منشـورات تشـير إلـى وجـود تعـاون مشـترك 36,1(

ية واالقتصـادية والفنيـة، علـى بني مصر وإسرائيل على كافة املستويات األمنيـة والسياسـ
يوجـــه فيـــه رئـــيس الـــوزراء "الصـــديق وقـــت الضـــيق" ســـبيل املثـــال هنـــاك منشـــور بعنـــوان 

اإلســرائيلي" نتنيــاهو" الشــكر للــرئيس املصــري بقولــه "أشــكر صــديقي السيســي" وذلــك 
مبناسبة إرسال مصر مروحيتني نتيجة للتعاون املشترك بني البلدين للمساعدة يف إطفاء 

"تعــاون شبت يف إسرائيل بسبب موجة احلر الشـديدة، وجـاء منشـور آخـر بعنـوان حرائق  
يتحـدث عـن مشـاركة الفنـان املصـري "عمـرو واكـد" الفنانـة  فني بني مصــري وإســرائيلية"

(التهنئــة باألعيــاد اإلســرائيلية "جــال جــادوت" يف فــيلم مــن إنتــاج هوليــوود، وجــاء هــدف 
%)، وتنوعـــت تلـــك التهـــاني مـــا بـــني تهنئـــة 35,4يف املركـــز الثـــاني بنســـبة (واملناســـبات) 

باملناسبات واألعياد الدينية كيوم اجلمعة ويوم املولد النبـوي الشـريف، علـى سـبيل املثـال 
نشــرت صــفحة (أفيخــاي أدرعــي) منشــورًا تهنــئ املصــريني فيــه بيــوم اجلمعــة مصــحوبًا 

ــه  ــزة، جــاء في ــو"يقــول صــديقي املســلم مــن مصــر بصــورة ألهرامــات اجلي ــة يف ي م اجلمع
ا،  املبــارك: يــا مصــر يــا أم الــدنيا، شــموخ الهــرم فيــِك قضــّية، اهللا يحميــِك يــا نــور عينيــّ
ــد يف مجــال  ــة باكتشــاف جدي ا، #جمعة_مباركــة"، أو التهنئ ــّ ــارك بأرضــك اجلمعــة دي ويب

 19اآلثار، علـى سـبيل املثـال نشـرت صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" منشـورًا بتـاريخ (
"نهنئ جارتنا مصر على االكتشاف املبهر الـذي أعلنـت عنـه وزارة اآلثـار أكتوبر) جاء فيه  

ا خشـبًيا قـدًميا يف مدينـة األقصـر"، أو التهنئـة بـالفوز  30املصرية، وهو عبارة عن  تابوتـً
يف املناسبات الرياضية، كتهنئة جنم مصر محمـد صـالح عقـب هدفـه يف مبـارة ليفربـول 

ــك يف منشــور بعنــوا ن "إســرائيليون ومصــريون يشــجعون محمــد ومانشســتر ســيتي، وذل
ا إيــاه لزيــارة  ــً صــالح ســوًيا"، وقــام أفيخــاي أدرعــي بتوجيــه التهنئــة ملحمــد صــالح، داعي
إسرائيل واللعب يف مالعبها، وأيًضا التهنئة ملنتخب الشباب املصري لفوزه بكـأس بطولـة 

أخــرى ملصــر  أمم أفريقيـا وتأهلــه ألوملبيـاد طوكيــو، كمــا وّجهـت صــفحات الدراســة تهنئـة
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مبناسبة الذكرى املائة واخلمسني على شق قناة السويس، تلك القنـاة املالحيـة التـي متـر 
(التقــارب مــع اآلخــر منها السفن اإلسرائيلية يف طريقها إلى البحر األحمـر، وجـاء هـدف  

%)، وذلـك مـن خـالل اإلشـارة إلـى 13,1يف املركـز الثالـث بنسـبة ( يف العادات والتقاليد)
ســرائيليني للفالفــل ووجبــة امللوخيــة مــع الفــراخ وبعــض األطعمــة واملشــروبات تفضــيل اإل

املصــرية، كــذلك حــرص اإلســرائيليني وحــبهم لالســتماع للغنــاء واملطــربني املصــريني كــأم 
كلثوم وعمرو دياب وعبد احلليم حافظ وهاني شاكر وشيرين، ومشـاهدة أعمـال الـدراما 

ا يف مصـر" جـاء فيـه: تقـول املصرية، ففي منشور بعنوان "سياح إسرائ يليون يلقون ترحابـً
"الشــعب املصــري شــعب حمــيم، وهــم جيراننــا وأشــعر أنهــم جيراننــا ألننــا إحدى السائحات:  

، بينمـا احتـل "نحب نفس الطعام ونستمع إلى نفس املوسيقى ونتكلم بــنفس اللغــة تقريبــا
يث عــن احتــرام %)، مــن خــالل احلــد8,5املركــز الرابــع بنســبة ( )احتــرام القــانون(هــدف 

إســـرائيل ملعاهـــدة الســـالم التـــي وقعهـــا اجلانـــب اإلســـرائيلي مـــع الـــرئيس محمـــد أنـــور 
(االهتمــام بالتــاريخ م)، تــاله هــدف 1977نــوفمبر 19الســادات إثــر زيارتــه إلســرائيل (

%)، من خـالل احلـديث عـن الفتـرات التاريخيـة 3,8يف املركز اخلامس بنسبة (اليهودي)  
ميكــن يطلعــوا اليهــود "ر، على سبيل املثال هنـاك منشـور بعنـوان للتواجد اليهودي يف مص

 –حيث وصفت ليفانا زميـر  "من مصر لكن مصر مش حتطلع من اليهود، مصر يف القلب
شـعورها عنـدما  -رئيسة جمعية يهـود مصـر ومنظمـات يهـود الـدول العربيـة يف إسـرائيل

طفلـة يف منتصـف العقـد زارت مصر مع بناتها وأحفادها، بعد أن طردت مع ذويها وهـي  
املاضي، ومنشورات أخرى تتحدث عن أعداد اليهود يف مصر ومدى إسـهاماتهم يف شـتى 

  املجاالت لبناء ورفعة الدولة املصرية.
زت معظــــم تلــــك 3,1يف املركــــز األخيـــر بنســــبة ( (اســــتطالع رأي)جـــاء هــــدف   - %)، وركـــّ

طالع للـــرأي االســـتطالعات علـــى موضـــوع الســـالم بـــني مصـــر وإســـرائيل، فهنـــاك اســـت
مصــحوبًا بصــورة للــرئيس املصــري" محمــد أنــور الســادات" وهــو يصــافح رئــيس الــوزراء 

 أفضــل الســالم علــى احلــرب ألنــه...،"منــاحم بــيجن"، حتــت عنــوان "أكمــل اجلملــة التاليــة" 
واستطالع آخر مبناسبة ذكرى حـرب أكتـوبر جـاء فيـه: هـل تغيـر نظرتـك عـن حـرب يـوم 

"يف وقــت الســلم يــدفن األبنــاء آبــائهم، ويف وقــت  هذه املقولـة  أكتوبر إذا فكرت يف  -الغفران
 "؟ احلرب يدفن اآلباء أبنائهم

مة:   ثانًيا: مالمح صورة (مصر) يف املضامني املقدَّ
ــني  - ــد مالمــح صــورة مصــر يف املضــامني املقدمــة، يالحــظ وجــود تشــابه ب بالنســبة لتحدي

مــن خــالل عــدد مــن الســمات  رســم صــورة إيجابيــة ملصــر الصــفحات عينــة الدراســة يف
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بني مصـر وإسـرائيل فـى املرتبـة األولـى   (التعاون واملشــاركة)اإليجابية، حيث جاءت صفة  
%)، وحرصــت الصــفحات اإلســرائيلية عينــة الدراســة علــى إظهــار هــذا 39,8بنســبة (

لتبــادل يف املجــال التعــاون واملشــاركة بــني البلــدين يف شــتى املجــاالت، أبرزهــا التعــاون وا
التــي اســتفادت كاتفاقيــة املنــاطق الصــناعية املؤهلــة واملعروفــة باســم" الكــويز"  ,االقتصــادي

) شــركة مصــرية، ومبوجــب تلــك االتفاقيــة يــتم تصــدير منتجــات 1030منهــا حتــى اآلن (
مصــرية إلــى أمريكــا بــدون جمــارك، شــريطة أن تســتورد املصــانع املصــرية املنضــمة إلــى 

الطبيعـي مـن   واتفاقيــة تصــدير الغــازة مـن مـدخالت اإلنتـاج مـن إسـرائيل،  االتفاقية نسـب
إســرائيل إلــى مصــر، وحرصــت الصــفحات اإلســرائيلية عينــة الدراســة علــى تــرويج هــذا 
احلدث وتأكيد أهميته من خالل  تصريح وزير الطاقة اإلسرائيلي "يوفال شـتاينتير" بـأنَّ 

ا مهًما للغاية بني إسرائيل ومصر منذ توقيع تصدير الغاز إلى مصر ميثل تعاوًنا اقتصاديً 
(احلفاظ معاهدة السالم بني البلدين، وهو حدث تاريخي لدولة إسرائيل"، وجاءت صفة  

%)، وانعكــس هــذا األمــر بشــكل 39مــع إســرائيل يف املركــز الثــاني بنســبة (علــى الســالم) 
مــا تقــوم  إيجــابي مــن خــالل تزايــد الــرحالت الســياحية اإلســرائيلية إلــى مصــر، وهــذا

ــة الدراســة –الصــفحات اإلســرائيلية  ــاع اإليجــابي  -عين ــى االنطب ــد عل بترويجــه والتأكي
يف املرتبة الثالثة بنسـبة (األصالة)    ، وجاءت صفةللسياح اإلسرائيلني عن تلك الرحالت

%)، التي تشير إلى متتع مصر بحضـارة موغلـة يف القـدم واإلبـداع يف العديـد مـن 11,9(
ــة  –والرياضــة وغيرهمــا، وهــذا مــا حــدا بالصــفحات اإلســرائيلية  املجــاالت كــالفن عين

باإلشارة إلـى تـدريس موضـوعات عـن التـاريخ املصـري لألطفـال يف إسـرائيل،   -الدراسة
جـــاء فيـــه أنَّ  امـــون، مـــن أشـــهر ملـــوك مصـــر، بالعبريـــة" تـــوت عـــنخففـــي منشـــور بعنـــوان "

ل يتناول بالكلمـة والصـورة تـاريخ إسرائيل ُتَدرس كتابًا لألطفال صغيري السن يف إسرائي
هذا امللك ويشرحه ببساطة ويغرس املعرفة والتقدير للحضارة الفرعونية ضـاربة القـدم، 

(احتــرام الشــرائع املختلفــة واحلفــاظ نؤمن أن هذا هو السـالم احلقيقـي"، وجـاءت صـفة  
يلية %)، حيـث وصـفت الصـفحات اإلسـرائ9,2يف املركز األخير بنسبة (على دور العبــادة)  

 
   جاء فیھ " تعد مصـر وجھـة سـیاحیة سیاح إسرائیلیون یلقون ترحابًا في مصر" "في منشور بعنوان

یین سـنویًا وھـم یتمتعـون بالمنتجعـات السـیاحیة جذابة إذ یقصدھا مئات األلوف من السـیاح اإلسـرائیل
تقول سائحة إسرائیلیة: ،  ویزورون اآلثار الفرعونیة الضاربة في القدم ویندمجون في األجواء العربیة

"كل الناس الذین عرفوا من أي بالد جئنا رحبوا بنـا بحـرارة، نزلنـا وتجولنـا فـي المحـالت التجاریـة 
ا، سألنا التاجر من أیـن نحـن، وفـي اللحظـة التـي قلنـا فیھـا إننـا مـن ودخلنا إلى محل ما لشراء الھدای

  ".إسرائیل، كان متحمًسا جًدا لدرجة أنھ أعطى كل واحدة منا ھدیة صغیرة من الدكان
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ــة الدراســة – ــة  -عين ــد اليهودي ــى املعاب ــادة، وحتــافظ عل ــة العب ــرم حري ــا حتت مصــر بأنه
وترميمهــا، ودللــت علــى ذلــك بعــدة منشــورات عبــرت مــن خاللهــا علــى ســعادتها باهتمــام 

 .الدولة املصرية بترميم املعابد اليهودية يف مصر واحلفاظ عليها دائًما
 صورة لبنان  مالمح .20

 )20جدول رقم (
  يوضح مالمح صورة لبنان 

  أفيخاي أدرعي  إسرائيل تتكلم بالعربية  
  اإلجمالي

  الدولة 
  املتغير

  لبنان  لبنان

  %  ك  أفراد   منظمات  دولة  أفراد  منظمات  دولة

  %33,6  36    30  3    2  1  االستهزاء والتهكم   

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %29  31    21  2    5  3  استعراض القوة 
  %18,7  20    18      2    تشويه صورة اآلخر 
  %13  14    12      2    التحريض باآلخر 
  %3,7  4  3      1      إظهار اإلنسانية 

  %1,9  2  2            التقارب مع اآلخر 
  % 100  107  اإلجمالي

ية 
سلب

 ال
ات

سم
ال

خر
لآل

  

  %28  25    22      3    اإلرهاب 
  %24,7  22      19      3  عدم االستقاللية 

  %23,6  21      14      7  الفوضى
  %23,6  21    17      4    الكذب واخلداع

  % 100  89  اإلجمالي

 
  ) م) جاء فیھ "ببالغ السعادة بلغنا نبــأ انتھــاء وزارة اآلثــار إنجازھــا مشــروع 2019نوفمبر  18في منشور بتاریخ

اھو ھانبي في االسكندریة وھو من أھم الكنس الیھودیة في الشرق االوسط، وكــان ھــذا الكنــیس ترمیم كنیس الی
یخضع لصیانة دوریة، غیر أنھا المرة األولى التي یتم فیھا ترمیمــھ بصــورة جذریــة"، وھنــاك منشــور بتــاریخ 

ثــار المصــري یتفقــد م) جاء فیھ " یسعدنا أن نرى الدكتور خالد العناني وزیر السیاحة واآل2019دیسمبر  22(
، 2020آخر مستجدات ترمیم المعبد الیھودي "إلیاھو ھنابى" بمحافظة اإلسكندریة تمھیًدا الفتتاحــھ فــي مطلــع  

وقد تم االنتھاء من جمیع األعمال بمشروع تــرمیم المعبــد، التــي تضــمنت التــدعیم اإلنشــائى للمبنــى، والتــرمیم 
ن المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبیة والنحاسیة، باإلضافة إلى المعماري والدقیق للواجھات الرئیسیة والجدرا

تطویر نظم اإلضاءة الحدیثة والتأمین واإلنذار، وذلك تمھیًدا الفتتاحھ في الشھر المقبل، ویعتبر ھذا المعبد أحــد 
 100ي  أھم المعابد الیھودیة بمصر، وأحد أكبر المعابد الیھودیة في الشرق األوسط، بلغت كلفــة ترمیمــھ حــوال

ملیون جنیھ بمبادرة وزارة اآلثار، والمعبد یشھد أولى أعمال ترمیم منذ إنشائھ، حیث بدأت أعمال ترمیمــھ فــي 
، وذلك تحت إشراف الوزارة المصریة، خطوة رائعة للحفاظ على التراث الیھــودي وســیاحي 2017أغسطس  

  .بامتیاز، یتطلع العدید في إسرائیل لزیارة المعبد"
    جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشــورات خــالل فتــرة الدراســة؛ نظــًرا لتكــرار أكثــر مــن

  ھدف أو سمة  في منشور واحد.
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  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
) منشــورًا خــالل فتــرة الدراســة، ويالحــظ مــن 60يف املركــز الثالــث بعــدد ( "لبنــان"جــاءت  -

حتليــل مضــامني تلــك املنشــورات اهتمــام صــفحة "أفيخــاي أدرعــي" باحلــديث عــن لبنــان، 
إسـرائيل تـتكلم ") منشورًا يف صفحة  15) منشورًا مقابل (45حيث بلغ عدد املنشورات (

ــكر ــدث العسـ ــفحة املتحـ ــام صـ ــل اهتمـ ــة"، ولعـ ــي" بالعربيـ ــاي أدرعـ ــرائيلي "أفيخـ ي اإلسـ
باحلديث عن لبنان يعود سببه إلى الصراع العسـكري بـني إسـرائيل ولبنـان، كمـا يالحـظ 

بني الصفحتني يف رسمهما ملالمح صورة "لبنان"، وذلك من خالل احلديث   التماثــلأيًضا  
تتمثــل يف احلــديث عــن صــورة  لبنــان كدولــة، ولبنــان  ثالثــة محــاورعــن لبنــان مــن خــالل 

كمنظمة ممثلة يف حزب اهللا، ولبنان كأفراد الشعب اللبناني، وظهر أثر ذلك واضـًحا مـن 
خــالل أهــداف املضــامني املقدمــة والســمات املميــزة للبنــان، وهــذا مــا يتضــح يف النقــاط 

  اآلتية:
  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة

شــورات التــي يتضــح مــن حتليــل مضــامني املنشــورات املقدمــة، تنــوع أهــداف مضــامني املن 
يف املركــــز األول بنســــبة  (االســــتهزاء والــــتهكم)تتحــــدث عــــن لبنــــان، حيــــث جــــاء هــــدف 

%)، من خالل االستهزاء والتهكم بـ "لبنان" كدولة من خالل تبعيتهـا لــ"إيران" وعـدم 33,6(
استقاللها، فبمناسـبة يـوم عيـد االسـتقالل اللبنـاني نشـر "أفيخـاي أدرعـي" حتـت هاشـتاج 

" تســاءل أفيخــاي أدرعــي: "هــل ســتتغير كلمــات النشــيد ســتقالل اللبنــانيعيــد االبعنــوان "#
الوطني وفق رؤية ووالء حزب اهللا إليران؟"، كذلك االستهزاء والـتهكم بالقـدرات العسـكرية 
لـ "حزب اهللا" كمنظمـة، أو االسـتهزاء بشـخص أمينهـا العـام "حسـن نصـر اهللا"، ففـي عيـد 

ــاتير مــيالده الســتني نشــر "أفيخــاي أدرعــي" عــد ًدا مــن املنشــورات مصــحوبة بصــور كارك
#رسالة للســيد لـ"حسن نصر اهللا" محبوس يف قفص حديدي، وذلك حتت هاشتاج بعنوان:  

الل، ليـنعم يف احلـالل، مبيالده   ه، رّده عـن الضـّ جاء فيها "اللّهَمّ يف ميالِده، حرره من إرهابـِ
ْد صــواريخ حيتانــها عــن الفقــراء، عــّل لبنــان يــنعم  للّهــّم أبعــد مخططاتــه عــن األبريــاء، وأبــِ

واملنطقة باالطمئنان، بعيًدا عن شبح القتل بإمضاء إيران"، ومنشور آخـر مصـحوبًا بصـورة 
ــه " ـــ" حســن نصــر اهللا" يقــود ســيارته بنفســه، جــاء في ــال يحــاول يقنــع  ل # نصــراهللا كرم

ي بالســرداب، قــّرر يعمــل عــرض هوليــودي وهــو "يتمختــر" ب ه مــا متخبــّ الشــارع اللّبنــانيني إنــّ
ة  ارع، أكيـد حـدث اسـتثنائي بالنسـبة إليـه يحتـاج لتغطيـة إعالميـة خاصـّ الظهور علـى الشـّ

يف   (اســتعراض القــوة)، وجـاء هـدف  عبر قناة املنار، #العـرض الكـذاب #هوليـود يف لبنـان"
%)، مــن خــالل التركيــز علــى إبــراز القــدرات العســكرية والتفــوق 29املركــز الثــاني بنســبة (
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يش اإلســرائيلي علــى اكتشــاف وتــدمير العديــد مــن األنفــاق بــني لبنــان األمنــي وقــدرة اجلــ
لعدد من املنشـورات تتحـدث  عنواننا  -#اجلاهزيةوإسرائيل، وقد مت تفعيل هاشتاج بعنوان  

عــن االســتعداد املســتمر والســعي الــدؤوب للــدفاع عــن األراضــي اإلســرائيلية ضــد الدولــة 
  اللبنانية وحزب اهللا.  

%) مـن خـالل عـدد مـن 20,6يف املركـز الثالـث بنسـبة (  رة اآلخــر)(تشــويه صــو  وجاء هـدف
املنشورات تتهم منظمة "حزب اهللا" بأنها منظمة إرهابية ال تعمـل لصـالح الدولـة اللبنانيـة، 
وإمنا لصالح إيران وتسعى لرضا أسـياد طهـران، ومت اسـتبدال جملـة "املقاومـة اإلسـالمية 

 لبنان"، وحتريف اآلية القرآنية "فإنَّ حـزب اهللا هـم يف لبنان" لتصبح "املقاومة اإلرهابية يف
  الغالبون" لتصير "فإنَّ حزب اهللا هم اخلاسرون".  

%)، وذلـــك مـــن خـــالل 13يف املرتبـــة الرابعـــة بنســـبة ( (التحـــريض بـــاآلخر)وجـــاء هـــدف 
حتريض الدولة اللبنانية وشعبها ضد منظمـة "حـزب اهللا"، باعتبـار أنَّهـا السـبب فـى حالـة 

والفقــر واخلــراب التــي حتــدث للبنــان، وأنَّ الهويــة اللبنانيــة يف خطــر بســبب حــزب التــردي 
#الهويــة اللبنانيــة اهللا، علــى ســبيل املثــال مت تفعيــل هاشــتاج لعــدد مــن املنشــورات بعنــوان 

ي بيتشـّرب إرهابـه منهـا، بيـورّط بخطــر ، جاء فيها "حزب اهللا، منـدوب إيـران يف لبنـان والـّ
ها  بالّدولـة اللبنانيــة أصـًال، نــاقص يحـّول أسـماء كــّل شـوارع لبنــان لبنـان بأحـداث مــا خصـّ

ــاريخ ( ــر بتـ ــور آخـ ــة..!"، ومنشـ ــماء إيرانيـ ــوبر  22ألسـ ــاهرات 2019أكتـ ــبة املظـ ) مبناسـ
نحن نتابع املظاهرات الشجاعة للشـعب اللبنـاني الـذي يسـعى لتحسـني اللبنانية، جاء فيه "

يعتمد على تفضيل املصــالح اللبنانيــة علــى إنَّ تصحيح املسار أحواله وبناء مستقبل أفضل.  
املصالح األجنبية. يخدم حزب اهللا إيران على حساب لبنــان والشــعب اللبنــاني، ويخفــي نصــر 

  ".  اهللا برياء احلقيقة يف أنه هو املسؤول عن فرض العقوبات على لبنان
ــة اخلامســة بنســبة ( ( إظهــار اإلنســانية)وجــاء هــدف  ــك مــن خــالل  ,%)3,7يف املرتب وذل

م)، 2019أكتـوبر 15إظهار التعاطف اإلسرائيلي بسبب احلرائق التـي شـهدتها لبنـان يف (
لبنـان توجـع  املشـتعلة يف جـاء فيـه "صـور احلرائـق"لبنان يحترق"  ففي منشور حتت عنوان

وصــوت اهللا احلقيقــي يف ال ميكــن لالخــتالف أن يلغــي احلــس اإلنســاني  ...وتــدمع القلــب
ــع... أعــان اهللا رجــال  ــوب اجلمي ــاني"، قل ــدفاع املــدني اللبن ( التقــارب مــع وجــاء هــدف  ال

ومتثل هذا التقـارب يف االسـتماع للغنـاء اللبنـاني،   %)1,9اآلخر) يف املرتبة األخيرة بنســبة (
فيخـاي خاصة للمغنية اللبنانية "نانسي عجرم" التي أشاد جندي إسـرائيلي علـى صـفحة "أ

أدرعي" بأغنية "بـدنا نولـع اجلـو" التـي تتميـز بالطاقـة واحليويـة، وتـذكره بـأجواء تـل أبيـب 
ا حديثــه إلــى املطربــة اللبنانيــة أنــه مــن  التــي وصــفها بـــ"املدينة التــي ال تنــام"، وتــابع موجهــً
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املمكن أن تسمح الظروف باملسـتقبل وتـأتي لزيـارة إسـرائيل مـن أجـل الغنـاء علـى أرضـها، 
ا ذلك أن "طبع اإلنسان الفرح والفرفشة وليس احلقد والفسـاد مثلمـا تفعـل إيـران يف مبررً 

  لبنان"، وأهدى اجلندي اإلسرائيلي لنانسي عجرم عزًفا قام به ألغنيتها "بدنا نولع اجلو".
  :ثانًيا: مالمح صورة (لبنان) يف املضامني املقدمة

يتضح من حتليل مضامني املنشـورات املقدمـة، عـدم وجـود أي سـمة إيجابيـة لــ "لبنـان" يف 
مة، فجميع السمات التى حتدد مالمح صورة "لبنـان" خـالل فتـرة  مضامني املنشورات املقدَّ

%) 24,7بنسـبة (  -عينـة الدراسـة  –، ورّكزت الصفحات اإلسرائلية  سمات ســلبيةالدراسة  
أنها دولة ال تتمتع باالسـتقرار، وذلـك بسـبب التـدخل اإليرانـي يف على تصوير "لبنان" على  

إدارة شئون الدولـة اللبنانيـة، وذلـك عـن طريـق منـدوب إيـران يف لبنـان "حسـن نصـر اهللا"، 
ونتيجــة لــذلك وصــفت "لبنــان" والشــعب اللبنــاني بالفوضــى وعــدم االســتقرار وذلــك بنســبة 

ا منظمــة إرهابيــة تســتهدف أمــن %)، كمــا وصــفت منظمــة "حــزب اهللا" علــى أنهــ23,6(
%)، وأنهـا تتصـف بــ(الكذب واخلـداع) بنسـبة 28وسالمة مواطني إسرائيل وذلـك بنسـبة (

منظمة "حزب اهللا" تخدم املصالح اإليرانيـة   ◌ّ◌َ%)، وذلك من خالل اإلشارة إلى أن21,6(
ح التــي تتعــارض مــع املصــالح اللبنانيــة، وأنهــا حتصــل علــى متويــل إيرانــي وتتالعــب مبصــال

"لبنان" يف سبيل متكني إيران من التدخل والنفوذ يف السـاحة اللبنانيـة وذلـك علـى حسـاب 
  الوطن واملواطنيني.  
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 مالمح صورة (سوريا)  .21
 )  21جدول (

  يوضح مالمح صورة سوريا
إسرائيل تتكلم    

  أفيخاي أدرعي  بالعربية
  اإلجمالي

  الدولة  
  املتغير    

  سوريا   سوريا 

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %26,9  32    12  11    5  4  استعراض القوة 
  %16,8  20    4  4    6  6  تشويه صورة اآلخر

  %16  19    7  7    2  3  التبرير
  %15,1  18    7  6    3  2  متثيل دور الضحية
  %10,9  13    5  4    2  2  التهديد والوعيد

  %5,9  7      5      2  االستهزاء والتهكم
  %5  6  2      4      إظهار اإلنسانية

  %3,4  4  3      1      تهنئة اآلخر 
    119  اإلجمالي

خر
اآل

ت 
ما

س
  

  %35,7  35    14  9   7  5  اإلرهاب 
  %17,3  17  10      7      الفقر 
  %12,3  12      7      5  الكذب 

  %10,2  10      3      7  عدم االستقاللية 
عدم اإلحساس  

  %9,2  9      6      3  باملسئولية

  %8,2  8      3      5  الفوضى 
  %7,1  7      5      2  انتهاك حقوق اإلنسان

  % 100  98  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي: 
يف املركز(الرابــع) مــن إجمــالي عــدد املنشــورات التــي تتحــدث عــن اآلخــر  "ســوريا"جــاءت  -

) منشــورًا، ويالحــظ مــن حتليــل مضــامني تلــك املنشــورات اهتمــام 42العربــي، بعــدد (
) منشـورًا 24صفحة "أفيخاي أدرعي" باحلديث عن سـوريا، حيـث بلـغ عـدد املنشـورات (

ولعل اهتمام صفحة املتحـدث ة"، "إسرائيل تتكلم بالعربي) منشورًا يف صفحة 18مقابل (
العسكري اإلسـرائيلي "أفيخـاي أدرعـي" باحلـديث عـن "سـوريا" يعـود سـببه إلـى الصـراع 

 
   جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشورات خالل فترة الدراسـة؛ نظـًرا لتكـرار

  أكثر من ھدف أو سمة في منشور واحد.
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ا التماثـل بـني صـفحة "إسـرائيل تـتكلم   العسكري بني إسرائيل وسوريا، كمـا يالحـظ أيضـً
بالعربية" وصفحة "أفيخاي أدرعي" يف رسمهما مالمح صـورة "سـوريا"، وذلـك مـن خـالل 

؛ هـي احلـديث عـن صـورة  سـوريا كدولـة، ثالثــة محــاورديث عـن "سـوريا" مـن خـالل  احل
واحلديث عن صورة سوريا كمنظمة ممثلة يف فيلق القدس اإليراني، واحلديث عن أفراد 
الشعب السوري، وظهر أثر ذلك واضًحا مـن خـالل أهـداف املضـامني املقدمـة والسـمات 

  املميزة لسوريا، على النحو اآلتي:
  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة

يتضــح مــن حتليــل مضــامني املنشــورات املقدمــة، تنــوع أهــداف مضــامني املنشــورات التــي  
%)، 26,9يف املركـز األول بنسـبة (  (اســتعراض القــوة)تتحدث عن سوريا، حيث جاء هدف  

ئيلي من خالل التركيز على إبراز القدرات العسكرية والتفوق األمني وقدرة اجليش االسـرا
ــع النظــام الســوري  ــى مواق ــى الهجمــات الســورية، وشــن غــارات إســرائيلية عل ــرد عل يف ال

" اإليرانـــي داخـــل ســـوريا، وقـــد مت تفعيـــل هاشـــتاج بعنـــوان "فيلـــق القـــدسوأهـــداف لــــ 
لعدد من املنشورات تتحدث عن االسـتعداد املسـتمر جلـيش #التموضع_اإليراني يف ســوريا  

نفوذ والتموضع اإليراني داخـل األراضـي السـورية، وجـاء الدفاع اإلسرائيلي للتخلص من ال
ــر) هـــدف ــورة اآلخـ ــبة ( ( تشـــويه صـ ــاني بنسـ ــز الثـ ــدد مـــن 16,8يف املركـ ــن خـــالل عـ %) مـ

املنشورات تتهم النظام السوري بأنه ال يحافظ علـى اسـتقالل سـوريا، بـل يسـمح لآلخـرين 
ه صـورة "فيلـق القـدس كإيران بالتدخل السافر والـتحكم يف الشـأن السـوري، كمـا مت تشـوي

يف املرتبـة  (التبريــر)السورية، وجاء هدف  ذراع إيران اإلرهابية داخل احلدوداإليراني" بأنه 
%)، من خـالل تبريـر الهجـوم علـى األراضـي السـورية وقصـف عـدد مـن 16الثالثة بنسبة (

، رًدا علــى إطــالق القــذائف نحــو يرانــيمواقــع النظــام الســوري وأهــداف لفيلــق القــدس اإل
إسرائيل، وأنَّ النظام السوري يتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضـيه، ألنـه سـمح للقـوات 

  اإليرانية باستخدام األراضي السورية ملهاجمة إسرائيل.
%)، مـن 15,1يف املرتبـة الرابعـة بنسـبة ( ( االســتعطاف ومتثيــل دور الضــحية)وجاء هـدف 

ــًدا للتصــ ــى أنَّ إســرائيل ال تســعى أب ــى خــالل اإلشــارة إل ــالرد عل عيد ولكنهــا تقــوم فقــط ب
االعتداءات عليها، وأنَّ كل ما تفعله مبثابـة عمليـات دفاعيـة تقـوم بهـا للـدفاع عـن جنودهـا 
ومواطنيها، ضد النظام السوري وفيلق القدس اإليراني املتواجد داخل األراضـي السـورية، 

لــك مــن خــالل %)، وذ10,9يف املرتبــة اخلامســة بنســبة ( (التهديــد والوعيــد)وجــاء هــدف 
توجيه تهديدات واضحة ووعيد صريح للنظام السوري وفيلق القدس اإليرانـي وميليشـياته 
بأنَّ استخدام األراضي السورية للهجوم علـى إسـرائيل سـيواجه بـرد قـوي، وسـيقوم جـيش 
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الدفاع اإلسرائيلي بشن غارات متتالية على مواقع سورية وأهداف إيرانية يف حـال إطـالق 
  إسرائيل، أو استمرار التواجد اإليراني داخل األراضي السورية.  القذائف نحو  

%)، مـن خـالل االسـتهزاء 5,9املركـز السـادس بنسـبة (  (االستهزاء والــتهكم)  واحتل هدف 
والــتهكم بـــ "النظــام الســوري" بســبب تبعيتــه  لـــ"إيران" وعــدم اســتقالله، وتزايــد النفــوذ 

خـــل األراضــي الســـورية، وجلــب مزيـــد مـــن اإليرانــي وذراعـــه املتمثــل يف فيلـــق القــدس دا
امليليشيات الشيعية، والزجها بهـا يف سـورية ملحاربـة فصـائل املعارضـة؛ األمـر الـذي أحـال 
إيران لتكون الدولة األكثر نفوذًا يف سورية من الناحية امليدانية؛ مما أدى إلى تبعية النظام 

  السوري سياسًيا واقتصادًيا وأمنًيا إليران.
%)، وذلـك مـن خـالل اإلشــارة 5يف املركـز السـابع بنسـبة ( إظهــار اإلنســانية) (وجـاء هـدف 

إلى وقـوف الشـعب اإلسـرائيلي ومسـاعدته للضـعفاء والالجئـني مـن الشـعب السـوري، ومت 
التــدليل علــى ذلــك بتبــرع مئــات اإلســرائيليني مبــا يعــادل عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات 

اق حملــة شــتوية ينظمهــا الفــرع اإلســرائيلي ألطفــال ســوريا يف مخيمــات الالجئــني، يف نطــ
ملنظمة "يونيسيف" مع استهالل فصل الشتاء، وقد شـمل تبـرع هـؤالء اإلسـرائيليني العديـد 
من املستلزمات الشتوية ألطفال سوريا من معاطف، وبطـاطني، وجـوارب، وطعـام وأقـراص 

: "ال فــرق بــني طفــل ملتطهير املياه وأدويـة لألطفـال، وأنَّ الـدافع وراء ذلـك كمـا ذكـر أحـده
فيمــا قــال إســرائيلي آخــر يحمــل يف ذاكرتــه صــورًا مــن املأســاة  وآخــر كلهــم صــناعة إلهيــة"

اإلنســانية يف الهولوكســت أنــه يتــذكر كيــف أنَّ العــالم التــزم بالصــمت عنــدما كــان الشــعب 
اليهودي بأمّس احلاجة للمساعدة وأنـه سـعيد ملسـاعدة الالجئـني السـورين حاليـا"، كـذلك 

داد إسرائيل للوقوف بجانب األكـراد ضـد االجتيـاح التركـي علـى املحافظـات الكرديـة استع
أكتـوبر)  10شمال سـوريا، وتصـريح رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي "بنيـامني نتنيـاهو" بتـاريخ (

ــى الشــعب الكــردي  ــات اإلنســانية إل ــأنَّ إســرائيل ســتبذل كــل جهــد ممكــن لتقــدمي املعون ب
  الباسل. 

%)، واقتصــرت 3,4يف املركــز األخيــر بنســبة ( باألعيــاد واملناســبات)(التهنئــة وجــاء هــدف 
باملناسبات واألعياد الدينية كيوم اجلمعة وبعيد امليالد،   ألفراد الشعب السوريتلك التهاني  

وأنَّ إسرائيل تتمنى للشعب السوري بأن يعيش يف سـالم، وأال يتركـوا إرهـاب إيـران يطفـي 
  أنوار تلك األعياد.
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  مالمح صورة (سوريا) يف املضامني املقدمة:   ثانًيا:
يتضح من حتليل مضامني املنشورات املقدمة، عدم وجود أي سمة إيجابية لـ "سوريا" يف  
سمات   "سوريا"  صورة  مالمح  حتدد  التى  السمات  فجميع  مة،  املقدَّ املنشورات  مضامني 

اإلسرائلية   الصفحات  ورّكزت  الدراسة   –سلبية،  (  -عينة  تصوير    %)35,7بنسبة  على 
دولة   أنها  على  إرهابية  إرهابية"سوريا"  منظمة  أنه  على  القدس"  "فيلق  وصفت  كما   ،

بنسبة  والضياع)  بـ(الفقر  السوري  الشعب  ووصفت  إسرائيل،  وسالمة  أمن  تستهدف 
السوري،  17,3( الشأن  إدارة  يف  اإليراني  والتدخل  االستقرار  عدم  بسبب  وذلك   ،(%

وا "سوريا"  لذلك وصفت  بنسبة  ونتيجة  وذلك  االستقرار  بالفوضى وعدم  السوري  لشعب 
لسوري  %)،  23,6( النظام  (ووصفت  بنسبة  واخلداع)  (الكذب  من  12,3بـ  وذلك   ،(%

النظام السوري يخدم املصالح اإليرانية التي تتعارض مع املصالح   ◌ّ◌َخالل اإلشارة إلى أن
سوريا يف داخل  اإليرانية  املليشيات  بتزايد  يسمح  وأنه  من السورية،  إيران   سبيل متكني 

التدخل والنفوذ يف الساحة السورية وذلك على حساب الوطن واملواطنيني، ونتيجة لذلك 
) بنسبة  وذلك  االستقاللية)  بـ(عدم  السوري  النظام  وصف  وبـ(الفوضى)  10,2مت   ،(%

من خالل اإلشارة  %)  7,1%)، وبـ(انتهاك حقوق اإلنسان) وذلك بنسبة (8,2وذلك بنسبة ( 
ومنهجية  أإلى   واسعة  انتهاكات  ارتكاب  متورط مبختلف مؤسساته يف  السوري  النظام  نَّ 

  وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

               867 

  صورة اململكة العربية السعودية .22
 ) 22جدول (

  يوضح مالمح صورة اململكة العربية السعودية 
  أفيخاي أدرعي  إسرائيل تتكلم بالعربية  

  اإلجمالي
                                                   

  الدولة  
  املتغير    

  السعودية   السعودية 

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

التعاون والتقارب مع  
  % 53,3  24  4    2  12    6  اآلخر

تهنئة اآلخر يف األعياد  
  % 20  9  3      5    1  واملناسبات

التقارب مع اآلخر يف  
  % 15,5  7  2      5      العادات والتقاليد

  % 11,2  5  3      2      استطالع رأي 
  % 100  45  اإلجمالي

خر
اآل

ت 
ما

س
  

  % 41,2  21  6    1  12    2  التعاون واملشاركة 

  % 29,4  15  3      12      احترام حرية العبادة

  % 15,7  8  3      5      السالم

  % 13,7  7  1      6      األصالة

  % 100  51  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
السعودية) يف املركز(اخلامس) من إجمالي عدد املنشورات التي تتحدث عـن جاءت دولة (   -

) منشــورًا خــالل فتــرة الدراســة، ويالحــظ مــن حتليــل مضــامني تلــك 35اآلخــر، بعــدد (
" باحلـديث عـن السـعودية، حيـث بلـغ إســرائيل تــتكلم بالعربيــةاملنشورات اهتمام صـفحة "

كمــا  "،"أفيخــاي أدرعــي) منشــورات يف صــفحة 8) منشــورًا مقابــل (27عــدد املنشــورات (
بـني الصـفحتني يف رسـمهما مالمـح صـورة "السـعودية" مـن خـالل   التماثــليالحظ أيًضا  

 أهداف املضامني املقدمة، على النحو اآلتي:
  

 
  عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشورات خالل فترة الدراسـة؛ نظـًرا لتكـرار  جاء إجمالي

  أكثر من ھدف أو سمة  في منشور واحد.
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 :أوًال: أهداف املضامني املقدمة
ــار جــاء هــد - ــز األول بنســبة  (التعــاون والتقــارب)ف إظه ــني إســرائيل والســعودية يف املرك ب

%)، ظهر ذلك واضًحا من خالل عـدة منشـورات تشـير إلـى وجـود تعـاون وتنسـيق 53,3(
ــة  ــة والفني مشــترك بــني إســرائيل والســعودية يف عــدد مــن املســتويات السياســية واألمني

ديو للمتحدث باسم اخلارجية اإلسـرائيلية، والرياضية، على سبيل املثال هناك منشور في
حسن كعبية، يوجه فيه الشـكر باللغـة العربيـة إلـى اململكـة العربيـة السـعودية علـى حسـن 
ا الشـعوب اخلليجيـة لزيـارة دولتـه، جـاء  استضافة احلجاج القـادمني مـن إسـرائيل، داعيـً

لـيج، يف هـذه األيـام فيه: "السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، إلى األصـدقاء مـن دول اخل
نشــهد أنَّ الســعودية تســتقبل آالف الــزوار ومــن بيــنهم زوَّار ألداء فريضــة احلــج مــن دولــة 
ا مبـرورًا، أمـا  إسرائيل، أشكر السـعودية علـى حسـن الضـيافة ونتمنـى لكـل احلجـاج حجـً

فإســرائيل ترحــب بكــم واعتبــروا  ،اململكــة العربيــة الســعوديةواخللــيج أصــدقاءنا مــن دول 
ى الرياضي هنـاك منشـور بتـاريخ إسرائيل بيتكم الثاني، أهًال وسهًال فيكم"، وعلى املستو

لكـرة القـدم مدينـة  م) جاء فيه: "زار وفد من بعثة املنتخب السـعودي2019أكتوبر    14(
أورشليم القدس قبل املباراة التي جتمعه مع نظيره الفلسطيني، يسعدنا أن متتد مساحة 
هذه الروح الرياضية لتشمل مباراة بني السعودية وإسرائيل أيضا"، وعلى املسـتوى الفنـي 

جـاء فيـه: "فيلم سعودي مرشح لألوسكار يف مهرجان أفالم إســرائيلي" ظهر منشور بعنوان  
يفتتح فيلم "املرشحة املثالية" للمخرجة السعودية هيفاء املنصور مهرجان سينما املرأة "س

اإلسرائيلي الذي سيقام يف مدينة أورشليم القدس يف الشهر املقبل، يشار إلـى أنَّ الفـيلم 
ــة  ــيم يف مهرجـــان البندقيـ ــة التحكـ ــائزة جلنـ ل اململكـــة العربيـــة الســـعودي حـــاز جـ وميثـــّ

 ".جائزة أوسكار السعودية يف منافسات
%)، وتنوعـت تلـك 20يف املركـز الثـاني بنسـبة ((التهنئــة باألعيــاد واملناســبات)  وجاء هـدف   

التهــاني مــا بــني تهنئــة باملناســبات واألعيــاد الدينيــة، علــى ســبيل املثــال نشــرت صــفحة 
(أفيخاي أدرعي) منشورًا تهنـيء السـعوديني فيـه بيـوم اجلمعـة مصـحوبًا بصـورة للمسـجد 

"يقــول صــديقي املســلم مــن الســعودية يف يــوم اجلمعــة املبــارك: الشــريف، جــاء فيــه: النبــوي 
ا نســألك صــفَو  اللهم اجمع بني عبادك أجمعني وأّلف بني قلوب العــرب واألعجمــني، اللهــم إنــّ

(التقارب مع اآلخــر يف العــادات وجاء هدف  .  "النفوس فباركنا يا رب العاملني #جمعة_مباركة
%)، من خالل عدد من املنشـورات والفيـديوهات 15,5الثالث بنسبة (  يف املركزوالتقاليد)  

التي تشير إلى مشـاركة أفـراد سـعوديني آلخـرين إسـرائيليني يف احتفـاالت يهوديـة والغنـاء 
م) علــى صــفحة "إســرائيل تــتكلم 2019ديســمبر  7باللغــة العبريــة، هنــاك فيــديو بتــاريخ (
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عبرية يف السعودية أغنية هافــا نــاجيال اليهوديــة "مسلم ويهوديان يغنون بالبالعربية" بعنوان  
جـاء فيـه: "مـع اقتـراب يـوم "سعودي يغنــي ترنيمــة بالعبريــة" "، وفيديو آخر بعنوان الشعبية

الغفــران يفاجئنــا علــى صــفحته يف الفيســبوك محمــد ســعود املــواطن الســعودي الــذي زار 
بـة العشـرة يف املعتقـد اليهـودي إسرائيل مؤخًرا، بترنيمة بالعبرية يتم ترديدها يف أيـام التو

يف املركــز األخيــر  (اســتطالع رأي)بــني عيــد رأس الســنة ويــوم الغفــران"، بينمــا جــاء هــدف 
 %).  11,2بنسبة (

مة:   ثانًيا: مالمح صورة (اململكة العربية السعودية) يف املضامني املقدَّ
مـن  ســعوديةرســم صــورة إيجابيــة لل  يالحظ وجـود تشـابه بـني الصـفحات عينـة الدراسـة يف -

بـــني إســـرائيل  (التعـــاون واملشـــاركة)خـــالل عـــدد مـــن الســـمات اإليجابيـــة، فجـــاءت صـــفة 
ــة األولــى بنســبة ( (احتــرام الشــرائع وحريــة %)، وجــاءت صــفة 41,2والســعودية فــى املرتب

%)، حيــث وصــفت الصــفحات 29,4يف املركــز الثــاني بنســبة (ممارســة الشــعائر املختلفــة) 
السعودية بأنها حتترم حرية العبادة، ودللت علـى ذلـك بعـدة   -ةعينة الدراس  –اإلسرائيلية  

ديسـمبر   30منشورات، على سبيل املثال نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربيـة" بتـاريخ (
مصـحوبًا بفيـديو جـاء فيـه: "إشــعال شــموع احلانوكــا يف الريــاض"  م) منشورًا بعنـوان  2019

شـمعدان عيـد حانوكـا يف الريــاض  "سـعودي مسـلم وصـديقه اليهـودي يشـعالن الشـموع يف
ــاريخ ( ــديو آخــر بت ــة الســعودية"، وفي ــوبر  12عاصــمة اململكــة العربي ــوان 2019أكت م) بعن

"عائلة سعودية تهنئ اليهود بالعبرية بقدوم يوم السبت (شابات شـالوم) يف رسـالة جميلـة"، 
 النشـيد يهـود يغنـون مـع أصـدقائهم املسـلمنيديسـمبر) بعنـوان "  27وفيديو ثالـث بتـاريخ (

ــوطني الســعودي ــد  ال ــال بعي ــات املتحــدة لالحتف ــود وعــرب يف الوالي ــل مشــترك ليه يف حف
 حانوكا اليهودي، نعم للسالم وللتعايش بني األديان".

وذك مـن  %)،15,7مع إسرائيل يف املركز الثالث بنسـبة (  (الرغبة يف السالم)وجاءت صفة  
ــرائيلية  ــز الصـــفحات اإلسـ ــة الدراســـة -خـــالل تركيـ علـــى عـــدد مـــن التصـــريحات  –عينـ

ا إلــى الســالم مــع إســرائيل دون شــروط، ففــي ملــواطنيني وإعالميــني ســعوديني يــدعون فيهــ
نشرت صفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" فيـديو إلعالمـي سـعودي   م)2019نوفمبر    10(

ريئـة" جـاء فيـه: "حـان وقـت السـالم مـع إسـرائيل بـدون بعنوان "رأيك يف هذه التغريدة اجل
ا غيــر الــدمار والتخلــف، حــان الوقــت أن تنتهــي مــن  70شــروط.. فلــم جننــي طــوال  عامــً

قاموســنا كلمــة حتريــر فلســطني، حــان الوقــت أن يكــون شــعب إســرائيل جــزًءا مــن املنطقــة 
ء يبــدأ مــن هنــا"، ويبــدأ قطــار البنــاء واألمــل مــن أجــل مســتقبل كــل عربــي، االزدهــار والبنــا

جـاء فيـه "اإلعالمـي السـعودي عبـد "أصــوات تنشــد الســالم يف املنطقــة" وفيديو آخر بعنـوان  
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ــاة مكــان اإلســرائيلية: "كشــفت شــبكات التواصــل  ــة مــع قن ــد الغبــني يقــول يف مقابل احلمي
االجتماعية احلقيقة عـن إسـرائيل، الصـورة الذهنيـة جتـاه إسـرائيل تغيـرت، ويناشـد هـذا 

اجلريء يف ختام حديثه إلى التبادل الدبلوماسي لالنتقال إلى املرحلـة القادمـة"، االعالمي  
%)، التي تشـير إلـى متتـع اململكـة 13,7يف املرتبة األخيرة بنسبة (  (األصالة)وجاءت صفة  

العربيـــة الســـعودية بحضـــارة وتـــاريخ وإبـــداع يف العديـــد مـــن املجـــاالت كـــالفن والرياضـــة 
اإلســرائيليني بالقيــام بــرحالت ســياحية للمملكــة، وهــذا مــا وغيرهمــا، األمــر الــذي يشــجع 
بتســليط الضــوء وتــرويج هــذه الــرحالت  -عينــة الدراســة –حــدا بالصــفحات اإلســرائيلية 

ا، ففــي ( م) نشــرت صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" منشــورًا 2019ديســمبر  4إعالميــً
السـعودية مـؤخًرا، واسـُتقبل   لـى اململكـة العربيـةإبعنوان "بالصور: قام سائح يهودي بزيـارة  

  بترحيب حار من السكان السعوديني".
 مالمح صورة (اإلمارات)  .23

 )  23جدول (
  يوضح مالمح صورة دولة اإلمارات

إسرائيل تتكلم    
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي
  الدولة  

  املتغير    
  اإلمارات  اإلمارات

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %46,1  18      3  6    9  التعاون والتقارب مع اآلخر 
تهنئة اآلخر يف األعياد  

  %41,1  16  3    1  8    4  واملناسبات

  %12,8  5  3      2      استطالع رأي 
 % 100  39  اإلجمالي

خر 
اآل

ت 
ما

س
  

  %40  20  2    3  6    9  التعاون واملشاركة 

  %22,5  14  3    2      9  احترام حرية العبادة 

  %20  8  3      5      السالم

  %17,5  8      2      6  األصالة 

  % 100  40  اإلجمالي

 
   جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشورات خالل فترة الدراسة؛ نظًرا إلمكانیـة

  تكرار أكثر من ھدف أو سمة  في منشور واحد.
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  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
من إجمالي عدد املنشورات التي تتحدث عـن   (السادس)جاءت دولة ( اإلمارات) يف املركز  

) منشــورًا خــالل فتــرة الدراســة، ويالحــظ مــن حتليــل مضــامني تلــك 26اآلخــر، بعــدد (
املنشورات اهتمام صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" باحلديث عن اإلمارات، حيث بلـغ عـدد 

أدرعي"، كما يالحـظ أفيخاي ") منشورات يف صفحة 10) منشورًا مقابل (16املنشورات (
ا التماثــل بــني الصــفحتني يف رســمهما مالمــح صــورة "اإلمــارات" مــن خــالل أهــداف  أيضــً

  املضامني املقدمة.
 :أوًال: أهداف املضامني املقدمة

بني إسرائيل واإلمارات يف املركز األول بنسـبة  (التعاون والتقــارب)حيث جاء هدف إظهار   -
)، ظهر ذلك واضًحا من خالل عدة منشـورات تشـير إلـى وجـود تعـاون مشـترك 1,46%(

 –بني إسرائيل واإلمارات على كافة املستويات؛ األمر الذي حدا بالصفحات اإلسـرائيلية  
ــة الدراســة الــذي  هللا بــن زايــدوزيــر اخلارجيــة اإلمــاراتي عبــد ااإلشــارة إلــى تصــريح  -عين

ــة  ــرق األوســـط، وترحيـــب احلكومـ ــرائيلي يف الشـ ــي إسـ ــالف عربـ ــن حتـ ــه عـ ــدث فيـ يتحـ
"تعقيًبا م) جاء فيه 2019ديسمبر  21وإشادتها بذلك، ففي منشور بتاريخ (اإلسرائيلية  

على إشارة وزير اخلارجية اإلمــاراتي عبــد اهللا بــن زايــد علــى مقــال يتنــاول التحــالف العربــي 
ــرائ ــي اإلسـ ــاهو العربـ ــامني نتنيـ ــرائيلي بنيـ ــوزراء اإلسـ ــيس الـ ــّرد رئـ ــط غـ ــرق الوسـ يلي يف الشـ

بــدوره قــائًال إنــه يرحــب بالتقــارب الــذي يحــدث بــني إســرائيل والكثيــر مــن الــدول العربيــة، 
مضـــــيًفا: "آن األوان لتحقيـــــق التطبيـــــع والســـــالم، إنَّ الســـــالم مـــــع دول اجلـــــوار هـــــو مســـــعى 

، ويف ار والرفاهيــــة لشــــعوب هــــذه املنطقــــة"متواصــــل إلســــرائيل وفيــــه مــــا يضــــمن االســــتقر
ديســمبر) جــاء فيــه: "نتنيــاهو، يف مســتهل جلســة احلكومــة  22منشــور آخــر بتــاريخ ( 

األسبوعية “شاهدنا أمس تعبيًرا آخر عن تدفئة العالقات بني إسرائيل والـدول العربيـة، 
األوسط،   وزير اخلارجية اإلماراتي عبد اهللا بن زايد حتدث عن حتالف جديد يف الشرق

وهو حتالف إسرائيلي عربي، هذه نتيجة مبشرة لسياستنا التي حتـوِّل إسـرائيل إلـى قـوة 
متـــت اإلشـــارة إلـــى مشـــاركة  وعلـــى اجلانـــب الرياضـــيصـــاعدة يف املنطقـــة ويف العـــالم"، 

إسرائيل يف بطولة اجلـودو العامليـة التـي أقيمـت يف أبـو ظبـي، وفـوز الالعـب اإلسـرائيلي 
باملركز األول، وعزف السالم الوطني   أبوظبي يف اجلوجيستو العاملية  ببطولة  ألون ليفاف

اإلســرائيلي، وهــذا مــا حرصــت الصــفحات عينــة الدراســة االحتفــال بــه وترويجــه حتــت 
ــوان (تهنئــة اآلخــر يف وجــاء هــدف أبــو ظبــي"،  يف يصــدح اإلســرائيلي الــوطني "النشــيد عن

%)، كتقـــدمي التهنئـــة يف املناســـبات 41,1يف املركـــز الثـــاني بنســـبة ( األعيـــاد واملناســـبات)
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ديسمبر) جاء فيه "مبناسـبة حلـول   2واألعياد الدينية أو الوطنية، فهناك منشور بتاريخ (
لدولة اإلمـارات نتقـدم بأجمـل التمنيـات للشـعب اإلمـاراتي وقيادتـه   48اليوم الوطني الـ  

لى املزيد من التقدم احلكيمة، تقبلوا منا ومن الشعب اإلسرائيلي الصديق أحر التهاني، إ
والرفاهيـــة يف أجـــواء التســـامح والتعـــايش بـــني مختلـــف األديـــان"، يف حـــني جـــاء هـــدف 

 %).  12,8يف املركز األخير بنسبة ((استطالع رأي) 
  ثانًيا: مالمح صورة دولة (اإلمارات) يف املضامني املقدمة:

بالنسبة لتحديـد مالمـح صـورة اإلمـارات يف املضـامني املقدمـة، يالحـظ وجـود تشـابه بـني  -
لإلمارات مـن خـالل عـدد مـن السـمات   صورة إيجابيــةالصفحات عينة الدراسة يف رسم  

بـني إسـرائيل واإلمـارات فـى املرتبـة األولـى   (التعــاون واملشــاركة)اإليجابية، فجاءت صـفة  
ات اإلســرائيلية عينــة الدراســة علــى إظهــار هــذا %)، وحرصــت الصــفح41,2بنســبة (

التعــاون واملشــاركة بــني البلــدين يف شــتى املجــاالت؛ أبرزهــا التعــاون والتبــادل يف املجــال 
ديسـمبر) جـاء فيـه: "يف اإلمـارات مت التوقيـع علـى   10االقتصادي، ففي منشور بتـاريخ (

ب وزيـر االتفاقية الرسمية ملشاركة إسـرائيل يف معـرض اكسـيو دبـي يف ا لعـام املقبـل، رحـّ
ا يف  اخلارجية اإلسرائيلي باملناسبة قائًال إنَّ مشاركة إسرائيل يف املعـرض تعكـس ارتفاعـً
مكانة إسرائيل يف املنطقـة، وأكـد أنَّ املشـاركة متـنح إسـرائيل فرصـة غيـر عاديـة لعـرض 

ينــة ع –قــدراتها وإجنازاتهــا"، وعلــى املســتوى الرياضــي أشــارت الصــفحات اإلســرائيلية 
إلى مشاركة إسرائيل يف بطولة اجلوجتسو العاملية، وفـوز الالعـب اإلسـرائيلي   -الدراسة

(احتــرام الشــرائع "ألون ليفاييف" بامليدالية الذهبية على نظيره اإلمـاراتي، وجـاءت صـفة  
%)، حيـث أشـارت الصـفحات اإلسـرائيلية 29,4يف املركز الثاني بنسـبة (وحرية العبــادة)  

إلــى حريــة ممارســة الطقــوس اليهوديــة داخــل اإلمــارات، يف منشــور  -عينــة الدراســة –
ــاريخ ( ــه: "مــا أجمــل أن نــرى  30بت ديســمبر) نشــرته صــفحة "أفيخــاي أدرعــي" جــاء في

الشمعدان اليهودي الذي ميثل عيد حانوكا (األنوار) ومن خلفه برج خليفة يف دبي، النـور 
 يف اليهودية واإلسالم له معنى عظيم".

ــث بنســبة ( الســالم)(وجــاءت صــفة   ــز الثال %)، وقــد أشــادت 15,7مــع إســرائيل يف املرك
صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" و"أفيخــاي أدرعــي" باألصــوات اإلماراتيــة الداعيــة إلــى 

رجـل األعمـال "  نـوفمبر) جـاء فيـه:  27السالم والتطبيع مع إسرائيل، ففي منشور بتاريخ (
: "يجــب بلة مع مجلـة عـامي اليهوديـة األمريكيـةيقول يف مقا  اإلماراتي خلف أحمد احلبتور

ــون  ــد أن تكـ ــرائيل، أريـ ــع إسـ ــات مـ ــة عالقـ ــد إقامـ ــا نريـ ا أننـ ــً ــول علنـ ــيج أن نقـ ــا يف دول اخللـ علينـ
عالقــات اإلمــارات مــع إســرائيل مفتوحــة، ميكننــا االســتفادة منهــا سياســًيا واقتصــادًيا يف كــال 
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ن الغبــاء أن يقاتــل أوالد العــم بعضــهم اجلــانبني، العــرب واليهــود هــم أبنــاء عمومــة، كمــا أنــه مــ 
%)، التي تشـير إلـى متتـع 13,7يف املرتبة الثالثة بنسبة ((األصــالة)    وجاءت صفة،  البعض"

اإلمارات بإبداع يف العديد من املجاالت كالسياحة والفن والرياضة وغيرها، وهذا ما حـدا 
اطنني اإلســرائيليني يف اإلشــارة إلــى رغبــة املــو -عينــة الدراســة –بالصــفحات اإلســرائيلية 

زيــارة اإلمــارات نظــًرا لتمتعهــا بثقافــة مثيــرة لالهتمــام ومنــاظر جميلــة وهندســة معماريــة 
 مذهلة، وذلك وفًقا لنتيجة استطالع أجرته صحيفة "يديعوت أحرودوت" اإلسرائيلية. 

  )48مالمح صورة (عرب  .24
 )  24جدول (

  )48يوضح مالمح صورة عرب (
إسرائيل تتكلم    

  أفيخاي أدرعي  بالعربية
  اإلجمالي

  الدولة  
  املتغير     

  عرب إسرائيل   عرب إسرائيل 

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %60,5  23  10      13      احترام حقوق اإلنسان
إظهار التنوع املجتمعي داخل  

  إسرائيل 
    3      5  8  21,1%  

تهنئة اآلخر يف األعياد  
  واملناسبات

    2      3  5  13,1%  

التقارب مع اآلخر يف العادات  
  والتقاليد

    1      1  2  5,3%  

  % 100  38  اإلجمالي

خر  
اآل

ت 
ما

س
  

  %65,8  25  14      11      الدفاع عن إسرائيل

  %34,2  13  3      10      التعايش السلمي 

  % 100  38  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
 

  ا أو 48 عــرب فلسـطینو الـداخل،  أو عـرب الـداخل المواطنون العرب في إسرائیل، ویُطلق علـیھم أیضـً
 م،1948 ، أي خط الھدنـةاألخضر الخط بحدود  إسرائیل الذین یعیشون داخل حدود  الفلسطینیون ھم

ا "الوسط العربـي"  أو"  عرب إسرائیل"  یُشار إلیھم أیًضا في إسرائیل بمصطلحي ، كمـا یُسـتخدم أحیانـً
  ."األقلیة العربیة" مصطلح
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مــن  (الســابع)) أو املــواطنني العـرب يف إســرائيل يف املركـز 48جـاءت احلــديث عـن (عــرب 
) منشـورًا، ويالحـظ مـن حتليـل 23إجمالي عدد املنشورات التي تتحدث عن اآلخر بعـدد (

" باحلـديث عـن املـواطنني إسرائيل تتكلم بالعربيةمضامني تلك املنشورات اهتمام صفحة "
ــغ عــدد املنشــورات ( ــل (14العــرب يف إســرائيل، حيــث بل ) منشــورات يف 9) منشــورًا مقاب

بني صفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة"   التماثل، كما يالحظ أيًضا  "أفيخاي أدرعي"صفحة  
وصفحة "أفيخاي أدرعي" يف رسمهما ملالمح صورة العرب الذين يعيشون يف إسـرائيل مـن 

مة.  خالل   أهداف املضامني املقدَّ

  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة
)، وأنَّ قــانون كرامــة %5,60يف املركــز األول بنســبة ( (احتــرام حقــوق اإلنســان)جــاء هــدف 

اإلنســان وحريتــه هــو قــانون أســاس يف إســرائيل، حيــث ال متيــز إســرائيل يف التعامــل بــني 
، وأنَّ الدولـة تتـيح لكافـة مواطنيهـا اللغـة أو الـدينمواطنيها بسبب االخـتالف يف العـرق أو 

من العرب أو غيرهم التمتع بكافة حقوقهم اإلنسانية، وتتـيح لهـم حريـة االلتحـاق والتطـوع 
بجيش الدفاع اإلسرائيلي وتبوء املناصب الرفيعة يف الدولة، ومت التأكيد على هـذا الهـدف 

، واإلشـارة إلـى تعيـني عـدد مـن مـواطني لكــابنت "إيــال"من خالل العديد مـن الفيـديوهات 
، عــرب الــداخل يف مناصــب حساســة داخــل اجلــيش أو يف وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية

 
   "ضابطة في الجیش اإلسرائیلي، ولھا أصول من عرب الداخل، صرحت بأنھـا "لـم تكـن  كابتن "إیال

ا بعنـوان  تعلم أنَّ بإمكانھا التطوع لجیش الدفاع اإلسرائیلي لكونھا مسلمة عربیـة، وتقـدم اآلن برنامجـً
تتحدث فیھ عن الجنود والضباط المجندین والعاملین في جیش الـدفاع   "جولة خاصة مع كابتن إیال"،

اإلسرائیلي من عرب فلسـطین، سـواء كـانوا مـن بـدو أو حضـر داخـل الوحـدات اإلسـرائیلیة، حیـث 
تعایش حیاتھم العسكریة وھم یعبرون عـن فـرحتھم برسـالتھم فـي الـدفاع عـن الـوطن الـذي یعتـزون 

بـین محطـات  "إیــال"باالنتماء إلیھ وشرف الدفاع عنھ، وعن عمد وبأسلوب غیر مباشر تتنقل كامیرا 
لتقنــع المشــاھد بأنــھ ال تفرقــة بــین المجنــد العربــي أو ریب واإلقامـة واالسـتعداد للمھـام القتالیـة  التد 

  الیھودي في أیة حقوق أو واجبات.
    تم البرھنة على ذلك من خالل الحـدیث عـن نمـاذج لشخصـیات عربیـة تقلـدوا مناصـب فـي المجتمـع

: العــرب وى فــي الشــرطة اإلســرائیلیةاإلســرائیلي، مثــل منشــور بعنــوان "ضــابط مســلم رفیــع المســت
تحدثت صفحة "إسرائیل تتكلم بالعربیة" عن اللواء   یتقلدون أعلى المناصب في المجتمع اإلسرائیلي"

الذي تقلد منصب رئیس إدارة تطویر خدمات الشرطة للمجتمع العربي، وفـي منشـور   جمال حكروش
 "جــورج دیــك"" تحـدث المنشـور عـن  عربي مسیحي ســفیًرا إلســرائیل  -"للمرة األولىآخر بعنوان  

  الذي تولى مھام منصبھ كسفیر إسرائیلي في دولة إذریبجان.
  



 

               875 

يف املركـــز الثـــاني بنســــبة  (إظهــــار التنــــوع املجتمعــــي داخــــل إســــرائيل)بينمـــا جـــاء هـــدف 
 %)، حيــث تقــوم الصــفحات اإلســرائيلية بتــرويج احلــديث عــن املجتمــع اإلســرائيلي21,1(

هنـاك عوامـل تسـهم وبني فئاته تباين عرقي وثقايف وديني ولغوي،   كمجتمع  تعددي، يوجد
يف املحافظــة علــى الطــابع اخلــاص لكــل مجموعــة مــن األقليــات يف الــبالد، منهــا مــثًال: 
استخدام اللغة العربية، ووجود جهـاز تعليمـي خـاص بالقطـاعني العربـي والـدرزي، ووجـود 
وسـائل إعـالم باللغـة العربيـة، ووجـود محـاكم شـرعية إسـالمية ومسـيحية ودرزيـة تبــّت يف 

ــث  (تهنئــة اآلخــر يف األعيــاد واملناســبات)خصــية، وجــاء هــدف األحــوال الش ــز الثال يف املرك
اإلســالمية واملســيحية،  %)، كتقــدمي التهنئــة يف املناســبات واألعيــاد الدينيــة13,1بنســبة (

  %).5,3) يف املركز األخير بنسبة ((التقارب مع اآلخر يف العادات والتقاليدوجاء هدف 
  يف املضامني املقدمة: )48ثانًيا: مالمح صورة (عرب 

 )48رســم صــورة إيجابيــة لـــ(عرب يالحــظ وجــود تشــابه بــني الصــفحات عينــة الدراســة يف  
يف املركـز األول (الــدفاع عــن إســرائيل)  من خالل عدد من السمات اإليجابية، فجاءت صفة  

إلــى حريـــة  -عينــة الدراســة –%)، حيــث أشــارت الصــفحات اإلســرائيلية 65,8بنســبة (
) للتطوع باجليش اإلسرائيلي، وحرصت صـفحة "أفيخـاي أدرعـي" علـى 48(التحاق عرب  

، جــيش التعدديــة"  -"#العظمــة بركتهــا  تأكيد هذا املعنى، من خـالل تفعيـل هاشـتاج بعنـوان  
يف وحـدة ديسـمبر) يتحـدث عـن عربـي مسـلم يلتحـق بـاجليش    31وهناك منشور بتـاريخ (
عهد قطعناه علـى أنفسـنا ذا اليمني: "ويقسم على القرآن الكرمي ه  االستطالع الصحراوية

نحن مواطنو دولة إسرائيل؛ يهوًدا، مسلمني، دروًزا، مسيحيني وشركًسا أن نبقى متـأهبني، 
ا  شامخني، جنًبا إلى جنب دفاًعا عن وطننا الوحيد والواحد، األزلـي إلـى أبـد األبـدين، حبـً

ــى أنَّ "، وتضــحيةً عــن حــدود وســيادة وشــعب إســرائيل  وحــدة االســتطالع ومت اإلشــارة إل
اإلسرائيلية معظم جنودهـا مـن أبنـاء الطائفـة البدويـة الـذين يتطوعـون للخدمـة يف جـيش 

 الدفاع.
%)، حيـث 2,34بنسـبة (  نيمـع إسـرائيل يف املركـز الثـا  (التعــايش الســلمي)وجاءت صـفة   

ال باحليـاة السياسـية  يتعايش أبناء القطاع العربي يف اسرائيل ويعبرون عن اهتمامهم الفعـّ
يف البالد عن طريق مشاركتهم يف االنتخابـات البرملانيـة واملحليـة، ويـدير املواطنـون العـرب 

ــل األعضــاء ال ــا ميث ــم، كم ــديات اخلاصــة به ــة يف البل كنيســت الشــؤون السياســية واإلداري
(البرملان اإلسرائيلي) العرب مصالح القطـاع العربـي، ويعملـون علـى دعـم مكانـة املـواطنني 

  .العرب وزيادة نصيبهم من امليزانية
 



 

 
876 876 

 مالمح صورة (املغرب) .25
  ) 25جدول (

  يوضح مالمح صورة دولة املغرب 

  أفيخاي أدرعي   إسرائيل تتكلم بالعربية   
  اإلجمالي

    الدولة
  املتغير    

  املغرب  املغرب

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %43,7  7            7  التعاون والتقارب مع اآلخر 
التقارب مع اآلخر يف  

  %31,3  5        5      العادات والتقاليد

تهنئة اآلخر يف األعياد  
  %25  4  1      2    1  واملناسبات

  % 100  16  اإلجمالي

خر 
اآل

ت 
ما

س
  

  %37,5  6            6  التعاون مع إسرائيل
  %25  4            4  األصالة

  %18,7  3        2    1  السالم مع إسرائيل

  %12,5  2            2  احترام حرية العبادة
  %6,2  1            1  اإلنسانية 

  % 100  16  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
) منشـورًا 16من إجمالي عـدد املنشـورات، بعـدد (  (الثامن)جاءت دولة (املغرب) يف املركز  

خـــالل فتـــرة الدراســـة، ويالحـــظ مـــن حتليـــل مضـــامني تلـــك املنشـــورات اهتمـــام صـــفحة 
) منشـورًا، 15" باحلديث عن املغرب، حيـث بلـغ عـدد املنشـورات (إسرائيل تتكلم بالعربية"

تـرة الدراسـة إال يف حني لم تتناول صفحة "أفيخاي أدرعي" دولـة املغـرب باحلـديث أثنـاء ف
ــي  ويالحــظيف منشــور واحــد فقــط،  ــة الت ــات اجلــدول الســابق الصــورة اإليجابي ــن بيان م

رســمتها صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" لدولــة" املغــرب" مــن خــالل أهــداف املضــامني 
مة.   املقدَّ

  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة
ــار  ــدف إظهـ ــاء هـ ــارب)جـ ــاون والتقـ ــبة  (التعـ ــز األول بنسـ ــرب يف املركـ ــرائيل واملغـ ــني إسـ بـ

)، ظهر ذلك واضًحا من خالل عدة منشورات تشير إلى وجود تعاون مشترك بني 7,43%(
إسرائيل واملغـرب يف املجـاالت السياسـية والتجاريـة والفنيـة والسـياحية، وهـذا مـا وضـحه 
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يلية يف فيديو مت نشـره من قسم الشرق األوسط يف وزارة اخلارجية اإلسرائ "ليئور بــن دور"
م) حتــدث فيــه عــن العالقــات املميــزة القائمــة بــني الشــعبني اإلســرائيلي 2019أكتــوبر  7(

ــة، وحتــدث  ــة والزراعي ــاون املشــترك يف املجــاالت السياســية والتجاري ــي، وعــن التع واملغرب
ديسمبر) عن قيام إسرائيل بإصدار طابع بريدي يحمـل صـورة العاهـل  28منشور بتاريخ (

  غربي الراحل احلسن الثاني، احتفاًء بفترة حكمه التي متيزت بالتسامح جتاه اليهود.امل
%)، وهـذا 31,3يف املركـز الثـاني بنسـبة ( (التقارب مع اآلخر يف العــادات والتقاليــد)وجاء   

ما أكدته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عـن تـأثر الثقافـة اإلسـرائيلية بـالتراث املغربـي، 
 29د اإلســرائيليني املتزايــدة التــي تــزور املغــرب ســنوًيا، ففــي منشــور بتــاريخ (نظــًرا ألعــدا

" مصــحوبًا بفيــديو يتحــدث عــن حتــدث كثيــر مــن "املغــرب بتــتكلم عبــريديســمبر) بعنــوان 
مواطني املغرب باللغة العبرية نظًرا لتوافد آالف السياح اإلسرائيليني على املغـرب، واحتـل 

%)، ففــي منشــور 26,7املركــز األخيــر بنســبة ( واملناســبات) (تهنئــة اآلخــر يف األعيــادهــدف 
شـعب  أفيخــاي أدرعــيديسـمبر) مصـحوبًا بصـورة ملسـجد احلسـن الثـاني هنـأ   27بتاريخ (

املغرب بيـوم اجلمعـة، جـاء يف املنشـور: "يقـول صـديقي املسـلم مـن املغـرب يف يـوم اجلمعـة 
عـل حسـناتنا للعـام وفيـرة اللهـم يـا األخير من العام امليالدي: اللهـم يف اجلمعـة األخيـرة اج

  رّب السموات واألرض بارك عامنا اجلديد بحسن جيرة، # جمعة مباركة".
  مالمح صورة (املغرب) يف املضامني املقدمة:ثانًيا: 

أكدت صفحة "إسرائيل تـتكلم بالعربيـة" علـى عـدد مـن السـمات اإليجابيـة للمغـرب، حيـث 
%)، 37,5بني املغرب وإسرائيل فى املرتبة األولـى بنسـبة (  واملشاركة)(التعاون  جاءت صفة  

وحرصــت الصــفحات اإلســرائيلية عينــة الدراســة علــى إظهــار هــذا التعــاون واملشــاركة بــني 
ديســمبر) جــاء فيــه "باحلــب اســتقبل اجلمهــور املغربــي  14البلــدين، ففــي منشــور بتــاريخ (

ت يف فعاليـات مهرجـان أندلسـيات مبدينـة فرقة أوركسترا أشدود اإلسـرائيلية التـي شـارك
الــدار البيضــاء، بعــد اختيارهــا مــن طــرف اللجنــة املنظمــة لتقــدمي عــرض افتتــاحي لهــذا 

كــانون األول/ ديســمبر اجلــاري، ومت تكــرمي قائــد األوركســترا، يعقــوب بــن  4املهرجــان يف 
يف ألصــالة) (اسيمون، ملساهماته يف إعادة األصـوات اليهوديـة إلـى املغـرب"، وجـاءت صـفة 

%)، التي تشـير إلـى متتـع املغـرب باإلبـداع والتميـز يف عديـد مـن 25املرتبة الثانية بنسبة (
اإلشـارة إلـى   -عينة الدراسـة  –املجاالت كالسياحة، وهذا ما حدا بالصفحات اإلسرائيلية  

اء أكتـوبر) جـ  22رغبة املواطنني اإلسرائيليني يف زيارة املغرب سنوًيا، ففي منشور بتاريخ (
فيــه: "هــل تعرفــون كــم إســرائيلي يــزور املغــرب ســنوًيا؟ عشــرات اآلالف مــن اإلســرائيليني 
يزورون املغرب كل سنة ويتمتعون باملناظر اخلالبة ويعودون بانطباعات ممتازة عـن املغـرب 
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والشـــعب املغربـــي ويتحـــدثون باعجـــاب عـــن صـــيانة الكنـــائس اليهوديـــة باعتبارهـــا تـــراث 
زارت املغرب برفقة والدتها تقول: "النـاس هنـا لطيفـون للغايـة،  مشترك، سائحة إسرائيلية

مـع إسـرائيل يف املركـز   (الســالم)والكل يريد مساعدتنا. نحن نستمتع جدا". وجاءت صفة  
%)، وقـد أشـادت صـفحة "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة" بالشـعب املغربـي 18,7الثالث بنسبة (

دور الكبيــر الــذي قــام بــه العاهــل املغربــي ورغبتــه يف الســالم والتواصــل مــع إســرائيل، وبالــ
  الراحل احلسن الثاني ومساهمته كوسيط يف اتفاقية السالم بني إسرائيل ومصر.

%)، حيــث 12,5يف املركــز الرابــع بنســبة ((احتــرام الشــرائع وحريــة العبــادة) وجــاءت صــفة 
يـاد إلـى حريـة ممارسـة الطقـوس واألع  -عينـة الدراسـة  –أشارت الصـفحات اإلسـرائيلية  

ديسـمبر) بعنـوان "عيـد األنـوار حانوكـا يف   25اليهودية داخل املغرب، ففي منشور بتاريخ (
ــه: " ــاملغــرب" جــاء في ــدار ب ــًرا عــن احتفــاالت يهــود املغــرب يف ال ــون املغربــي تقري ث التلفزي

البيضاء بعيد األنوار يف أجواء التسامح والتعـايش حيـث ميـارس اليهـود شـعائرهم الدينيـة 
  ا أحلى التعايش!.بكل حرية. م

ــفة  ــاءت صـ ــانية)وجـ ــبة ( (اإلنسـ ــامس بنسـ ــز اخلـ ــفحة 2,6يف املركـ ــادت صـ ــد أشـ %)، وقـ
"إسرائيل تتكلم بالعربية" وسلطت الضوء على اللفتة اإلنسانية مللـك املغـرب وعزائـه ألسـرة 

لفتــة ديســمبر) جــاء فيــه: " 5رئــيس الطائفــة اليهوديــة بــاملغرب، وذلــك يف منشــور بتــاريخ (
جاللة امللك محمد السادس ملك املغرب يف عزائه ألسرة املرحوم أرمون كيكي   إنسانية من

رئــيس الطائفــة اليهوديــة بفــاس ووجــدة وصــفرو مشــيًدا مبزايــا الفقيــد وإخــالص الرعايــا 
ــي  ــودي املغربـ ــالتراث اليهـ ــة بـ ــل املهتمـ ــع التواصـ ــا مواقـ ــت فحواهـ ــة تناقلـ ــود يف برقيـ اليهـ

  ".بإسرائيل
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  (األردن)مالمح صورة   .26
  )  26جدول (

  يوضح مالمح صورة األردن 
إسرائيل تتكلم    

  أفيخاي أدرعي   بالعربية
  اإلجمالي

  الدولة  
  املتغير    

  األردن   األردن 

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %46,2  6            6  التعاون والتقارب مع اآلخر 
  %30,8  4        4      اإلنسانية 

تهنئة اآلخر يف األعياد  
  %23  3  1      1    1  واملناسبات

  % 100  13  اإلجمالي

خر 
اآل

ت 
ما

س
  

  %66,6  6            6  التعاون مع إسرائيل

  %33,3  3            3  السالم مع إسرائيل

  % 100  9  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
) منشـــورًا خـــالل فتـــرة الدراســـة، 13بعـــدد ( (التاســـع)،جـــاءت دولـــة (األردن) يف املركـــز 

" إســرائيل تــتكلم بالعربيــةويالحــظ مــن حتليــل مضــامني تلــك املنشــورات اهتمــام صــفحة "
) منشـورًا، يف حـني لـم تتنـاول صـفحة 12باحلديث عن األردن، حيث بلغ عدد املنشورات (

واحــد فقــط، "أفيخــاي أدرعــي" دولــة األردن باحلــديث أثنــاء فتــرة الدراســة إال يف منشــور 
ظ مــن بيانــات اجلــدول الســابق الصــورة اإليجابيــة التــي رســمتها صــفحة "إســرائيل  وُيالحــَ
تـــتكلم بالعربيـــة" لدولـــة "األردن" مـــن خـــالل األهـــداف والســـمات اإليجابيـــة يف املضـــامني 

  املقدمة.
  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة

ــار  ــاء هــــدف إظهــ ــارب)جــ ــاون والتقــ ــبة  (التعــ ــز األول بنســ ــرائيل واألردن يف املركــ بــــني إســ
)، ظهر ذلك واضًحا من خالل عدة منشورات تشير إلـى وجـود تعـاون مشـترك بـني 2,46%(

، يف كثير من مجاالت الزراعة واملياه والغاز واالقتصـاد والتجـارة والسـياحة إسرائيل واألردن
اإلسرائيلية مع العالم العربي األوسع، وأنَّ العالقة بني البلدين تشكل منوذًجا لنمو العالقات  

يف التعامــل مــع الشــعب األردنــي يف املركــز الثــاني بنســبة  (إظهــار اإلنســانية)وجــاء هــدف 
%)، حيــث حرصــت صــفحة "إســرائيل تـــتكلم بالعربيــة" علــى إبــراز إنســانية تعامـــل 30,8(
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(تهنئة اآلخر يف ، واحتل هدف إسرائيل مع أفراد الشعب األردني، خاصة يف املجال الطبي
نـــوفمبر)  29%)، ففـــي منشـــور بتـــاريخ (23املركـــز األخيـــر بنســـبة ( األعيـــاد واملناســـبات)

مصــحوبًا بصــورة ملدينــة البتــراء األثريــة األردنيــة، هنــأ "أفيخــاي أدرعــي" شــعب األردن بيــوم 
اجلمعة، جاء يف املنشور "يقول صديقي املسلم من األردن يف يوم اجلمعـة املبـارك: سـبحانك 
اللهــم يــارب األكــوان يــا ســامع الســائل يف كــل مكــان اهــدنا اجلنــة وبــر األمــان واجعلنــا مــن 

  .أحبابك املقربني، # جمعة_ مباركة"
  ثانًيا: مالمح صورة (األردن) يف املضامني املقدمة:

أكدت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على عـدد مـن السـمات اإليجابيـة لـألردن، فجـاءت 
ــبة ( شـــاركة)(التعـــاون واملصـــفة  %)، 66,6بـــني األردن وإســـرائيل فـــى املرتبـــة األولـــى بنسـ

وحرصــت الصــفحات اإلســرائيلية عينــة الدراســة علــى إظهــار هــذا التعــاون واملشــاركة بــني 
 املثمر يف كثير من مجاالت (الزراعة واملياه والغاز واالقتصاد والتجارة والسـياحة)،  البلدين

%)، وقــد أشـــادت 33,3ملركـــز الثــاني بنســـبة (مــع إســرائيل يف ا (الســـالم)وجــاءت صــفة 
صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" مبرور ربع قرن على معاهدة السالم بني األردن إسرائيل، 

أكتــوبر)  26وبالــدور الكبيــر الــذي قــام بــه امللــك احلســن بــن طــالل، ففــي منشــور بتــاريخ (
صادف اليوم الـذكرى جاء فيه: " "ربع قرن على معاهدة السالم بني إسرائيل واألردن"بعنوان  

تشـرين  26للتوقيع على معاهدة السالم بني دولة إسرائيل واململكة األردنية يف يـوم   25الـ
بحضور امللك احلسني بن طالل ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابـني   1994األول أكتوبر  

مـن العالقـات   والرئيس األمريكي بيل كلينتون، وقد أشار هذا اليوم إلى بداية عصر جديد
الســلمية بــني الــدولتني، وتشــكل هــذه العالقــات الفريــدة مــن نوعهــا حجــر أســاس للســالم 
واالستقرار ملنطقتنا بأسرها، وتعزز من قوة العناصـر املعتدلـة يف منطقتنـا، وكـذلك تشـكل 

ــي األوســع،  ــالم العرب ا لنمــو العالقــات اإلســرائيلية مــع الع أيادينــا ممــدودة للســالم منوذجــً
  مع كل جيراننا".  احلقيقي

 
  ) ھذا الطفل األردني خضع لعملیة زراعـة كبـد  نوفمبر) بعنوان 24نشرت صفحة "إسرائیل تتكلم بالعربیة" منشوًرا بتاریخ"

یتحدث عن رضیع أردني یدعى "مرسل البلعوس" یعاني  بعد والدتــھ مــن مالزمــة جینیــة في إسرائیل ونجا من الموت"  
تفــاقم وضــع الرضــیع مــع مــرور  نادرة ومتعددة األجھزة تدعى "الجیل"، ناجمة عن تراكم سوائل المرارة في الكبد، ومع

ر األطباء من أنَّ عدم الوصول إلى متبرع بطفح الكبد سیعرض الولیــد للمــوت، توجھــت عائلــة مرســل إلــى الزمن وتحذی
التي تقدم خدمات في السیاحة الطبیة في إسرائیل سیما أنَّ الجھاز الصحي في الــبالد یتمتــع بدرایــة   IImedcareمنظمة

لعائلــة إلــى إســرائیل تــم تشــخیص متبــرع وافــق علــى وبعد أن ساعدت المنظمة في دخول ا، وخبرة كبیرة في ھذا المجال
  تبرع بجزء من كبده للطفل األردني، وتكللت عملیة الزرع بنجاح في مشفى شنایدر لألطفال. 
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ــة - ــة الدراسـ ــرائيلية عينـ ــفحات اإلسـ ــرى يف الصـ ــة األخـ ــدول العربيـ ــن الـ ــدد مـ ــر عـ ــل ورد ذكـ ، مثـ
 (البحــرين، وقطــر، وليبيــا، والــيمن، والعــراق، والســودان، واجلزائــر، وســلطنة عمــان، وتــونس)

%) لكـل منهـا، ويالحـظ مـن أهـداف املضـامني املقدمـة 0.5ولكن بنسب ضئيلة ال تتعـدى (
ة إلــى وجــود تعــاون مشــترك بــني إســرائيل وتلــك الــدول العربيــة، أو تقــدمي التهنئــة اإلشــار

هــدفت  (البحــرين)مبناســبة األعيــاد واملناســبات الســعيدة، ففــي إطــار احلــديث عــن دولــة 
أكتــوبر) اإلشــارة إلــى وجــود تعــاون  22بتــاريخ ( -عينــة الدراســة-الصــفحات اإلســرائيلية 

 "دانــا باتبنيشــتي"مـن خـالل مشـاركة بعثـة برئاسـة   مشترك بني إسرائيل والبحـرين، وذلـك
ــة اإلســرائيلية، يف مــؤمتر األمــن البحــري  مــديرة قســم األمــن اإلقليمــي يف وزارة اخلارجي
ــن  ــيج مـ ــفن يف اخللـ ــن السـ ــدفاع عـ ــبل الـ ــاقش سـ ــذي نـ ــة، الـ ــة املنامـ ــمة البحرينيـ بالعاصـ

حات اإلسـرائيلية أفـادت الصـف (قطــر)االعتداءات اإليرانيـة، ويف إطـار احلـديث عـن دولـة 
ا مـن(  19بتاريخ (  –عينة الدراسة   ا إسـرائيلًيا مكونـً ) أطبـاء زار 9نوفمبر) بـأنَّ وفـًدا طبيـً

 18العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة يف املؤمتر الدولي جلراحـة األطفـال، ويف تـاريخ (
مـة أ  –)  (ســلطنة عمــانالتهنئـة لــ  -عينـة الدراسـة-نوفمبر) قدمت الصفحات اإلسـرائيلية  

  ).49مبناسبة العيد الوطني الـ( -وشعًبا
ــة الدراســة –حرصــت الصــفحات اإلســرائيلية  - ــد  -عين ا بــني علــى التأكي بــأنَّ هنــاك تقاربــً

، وذلك من خالل وجود تشابه وتقـارب بـني الشعبني اليهودي والعربي على املستوى اللغــوي
ه صــلة القرابــة بــني مرادفــات عربيــة وعبريــة، وهــذا التقــارب والتشــابه بــني اللغتــني مرجعــ

الشعبني العربي واليهودي؛ فالعرب واليهود أوالد أعمام، وهذا ما أكدتـه صـفحة "إسـرائيل 
"ال فــرق يف ديســمبر) بعنــوان  11تــتكلم بالعربيــة" مــن خــالل عــدة منشــورات، ففــي تــاريخ (

ين " أشارت الصفحة إلـى "أنَّ النـاس صـنفان، أخ لـك يف الـداإلنسانية بالعربية أو بالعبرية
أو نظيـر لـك يف اخللـق، ومـا املرادفـات العربيــة العبريـة املرفقـة إال جتسـيًدا لهـذه املقولــة، 

ــة يف فــنحن أوالد أعمــام ولغتنــا تــوأم ــة قريب "، وقامــت الصــفحة بــذكر عــدة مرادفــات عربي
(آدم/ ادام، نفــس/ نيفــيش، إلــه/إيل، حيــاة/ املبنى واملعنى بني اللغتني العربيـة والعبريـة مثـل  

ــاييم ــي)حـ ــاني/ إنوشـ ــوش، إنسـ ــان/ إنـ ــوت، إنسـ ــانية/ إينوشـ ــت، إنسـ ــاك ، موت/مافييـ ، وأنَّ هنـ
ا بــني عديــد مــن عبــارات الترحيــب بــاللغتني العربيــة والعبريــة، وحرصــت صــفحة  تقاربــً
املتحدث العسكري باسم اجليش اإلسرائيلي "أفيخاي أدرعي" علـى تأكيـد هـذا املعنـي مـن 

 اللغتني العربيـة والعبريـة، ففـي منشـور بتـاريخ خالل عدة منشورات تتحدث عن تشابه بني
ا فقــط، بــل م) بعنـوان  2019أكتوبر    21( "تشــابه مــدهش يف املرادفــات الدينيــة، لســنا جيرانــً

ــى  هنــاك تشــابه بــني لغاتنــا"، ــة يف املبن ــة قريب ــات عربي ــذكر عــدة مرادف ــت الصــفحة ب قام
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يبــون هــاعوالميم، تبــارك وتعــالى/ (رب العــاملني/ رواملعنى بني اللغتني العربيـة والعبريـة مثـل  
، يتبراخ ويتعال، احلي القيوم/ حاي فيكيام، الباري/ هابوري، رحمن/ رحمان، رحيم/ رحــوم)

كما حرصت صفحة "أفيخاي أدرعي" على االحتفال باليوم العاملي للغة العربية، وذلـك مـن 
نحويـة يف خالل عدد من الفيديوهات حتدث فيها "أفيخـاي أدرعـي" عـن بعـض القواعـد ال
أنَّ اليهــود اللغــة العربيــة وقــام بشــرحها!، وأشــار أفيخــاي مــن خــالل تلــك الفيــديوهات إلــى 

ــية، ــة الفارسـ ــدث اللغـ ــي تتحـ ــران التـ ــن إيـ ــرب مـ ــى العـ ــالقرب إلـ ــى بـ ــاريخ  أولـ ــور بتـ ــي منشـ ففـ
ــمبر 18( ــوان 2019ديسـ ــة قـــد شـــرف اهللا قـــدرهام) بعنـ ــا لغـ ــة  ... "أنـ ــرآن يف ليلـ ــا أُنـــزل القـ بهـ

"شــكلت حملــة درع حتــدث "أفيخــاي أدرعــي" عــن الضــبط النحــوي الصــحيح جلملــة القــدر" 
من خالل كتابة تلك اجلملـة أربـع الشمال انكسارًا حلزب اهللا، لم يشف منه حتى يومنا هذا" 

ا مــرات بصــور مختلفــة يف الضــبط النحــوي الفتخــر بهــذه ، وذكــر بأنــه "لــو كــان ســيبويه حيــً
ملعنى، بخالف أتباع حزب اهللا، ألن اختصاصـهم باللغـة اجلملة، وأكملها من ناحية النحو وا

 الفارسية فقط.  
على تـرويج بعـض األغـاني الشـعبية   -عينة الدراسة  –كما حرصت الصفحات اإلسرائيلية  

التي يغنيهـا اليهـود  "هافا ناجيال"اليهودية بالنسخة العربية، مثل األغنية الشعبية اليهودية 
ــاال ــرائيل والعـــالم يف احتفـ ــة يف إسـ ــة دار اإلذاعـ ــة فرقـ ــخة العربيـ ــأداء النسـ ــام بـ تهم، وقـ

 اإلسرائيلية يف صوت إسرائيل. 
بأنَّ هناك نقــاط تشــابه بــني على التأكيد  -عينة الدراسة  –حرصت الصفحات اإلسرائيلية   -

علـى مسـتوى أمـور العقيـدة أو مسـائل الشـريعة واألحكـام، الديانتني اليهودية واإلسالمية،  
 "اجلنــة والنــار يف املعتقــد اليهــودي"م) بعنوان  2019ديسمبر    3ريخ (ففي منشور فيديو بتا

حتدث الفيديو عن نقاط التشابه مع الديانـة اإلسـالمية بالنسـبة ألمـور الغيبيـات اخلاصـة 
ــاريخ ( ــر بتـ ــاك فيـــديو آخـ ــار، وهنـ ــة والنـ ــة  29باجلنـ ــل تســـمح الديانـ ــوان "هـ ــوبر) بعنـ أكتـ
يديو عن ضوابط استخدام الزينة يف الكتـب اإلسالمية باستخدام املجوهرات؟" يتحدث الف

أكتـوبر) عـن أوجـه التشـابه بـني التقـومي العبـري   31املقدسة، وحتدث فيديو آخر بتـاريخ (
 ونظيره اإلسالمي.  

ــة للعــاملني العربــي  -عينــة الدراســة –حرصــت الصــفحات اإلســرائيلية  - علــى تقــدمي التهنئ
املولـد النبـوي الشـريف نشـرت صـفحة   واإلسالمي مبناسبة األعياد الدينيـة، ففـي مناسـبة

نــوفمبر) منشــورًا مصــحوبًا بصــورة للمســجد النبــوي  9"إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" بتــاريخ (
الشـــريف، تهنـــئ املســـلمني باملولـــد النبـــوي، جـــاء فيـــه "نتقـــدم بـــأحر التهـــاني والتبريكـــات 

لـى املسـلمني للمسلمني مبناسبة حلول ذكرى املولد النبوي الشريف، عسـى أن يعيـده اهللا ع
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يف البالد والعـالم اإلسـالمي بـاخلير والبركـة يف ظـل التعـايش واإلخـاء والسـالم"، ونشـرت 
صفحة "أفيخاي أدرعي" تهنئة للعـالم العربـي واإلسـالمي يف ذلـك اليـوم مصـحوبة بصـورة 

يف وفــم الزمــان تبســم وثنــاء،  **ولــد الهــدى فالكائنــات ضــياء للمســجد احلــرام جــاء فيهــا: "
ا، ويف هــذه املناســبة أذكــركم بشــمس ذكــرى املو ا مباركــً لــد النبــوي الشــريف أمتنــى لكــم يومــً

ا للعنــف والنفــاق، لعــلَّ املنظمــات  ــر، كارهــً ا للغي ــً النبــي محمــد الــذي كــان متســامًحا ومحب
 اإلرهابية يف منطقتنا تتعظ من سنة الرسول".

 ثانًيا: املحور اإلقليمي 

  صورة إيران  .1
 )27جدول رقم (

  مالمح صورة إيران يوضح 
  اإلجمالي  أفيخاي أدرعي     إسرائيل تتكلم بالعربية     

  الدولة  
  املتغير    

  إيران  إيران
  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
 

  %27,9  19      6      13  التحريض باآلخر
  %23,5  16      6      11  تشويه صورة اآلخر
  %14,7  10      4      6  التهديد والوعيد
  %14,7  10      6      4  استعراض القوة 

  %11,8  8      2      6  االستهزاء والتهكم
  %5,9  4      3      1  متثيل دور الضحية
  %1,5  1        1      التقارب مع اآلخر

  % 100  68  اإلجمالي 

خر
اآل

ت 
ما

س
  

  %34,6  27      9      18  اإلرهاب 
  %15,4  12  2      10      الفقر 

  %14,1  11      2      9  االستبداد
عدم اإلحساس  

  %11,5  9      2      7  باملسئولية

التدخل يف شئون 
  %10,3  8      2      6  اآلخرين 

  %9  7      2      5  الكذب واخلداع 
  %5,2  4      0      4  معاداة السامية 

  % 100  78  اإلجمالي

 
   جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشورات خالل فترة الدراسة؛ نظراً لتكــرار أكثــر مــن

  ھدف أو سمة  في منشور واحد.
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  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
 حــازت إيــران علــى اهتمــام واضــح بالنســبة لصــفحتي "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" و"أفيخــاي -

) منشـورًا خـالل 53أدرعي"، حيث بلغ إجمـالي عـدد املنشـورات التـي تتحـدث عـن إيـران (
"إســـرائيل تـــتكلم ) منشـــورًا يف صـــفحة 30فتـــرة الدراســـة، حيـــث بلـــغ عـــدد املنشـــورات (

ا التماثـل 23مقابل (  "،بالعربيــة ) منشـورًا يف صـفحة "أفيخـاي أدرعـي"، كمـا يالحـظ أيضـً
ية" وصفحة "أفيخاي أدرعـي" يف رسـمهما ملالمـح صـورة بني صفحة "إسرائيل تتكلم بالعرب

"إيــران"، وظهــر أثــر ذلــك واضــًحا مــن خــالل أهــداف املضــامني املقدمــة والســمات املميــزة 
  إليران على النحو اآلتي:

  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة
يتضــح مــن حتليــل مضــامني املنشــورات املقدمــة تنــوع أهــداف مضــامني املنشــورات التــي  

%)، 27,9بـاآلخر يف املرتبـة األولـى بنسـبة (  (التحــريض)تتحدث عن إيـران، وجـاء هـدف  
وذلك من خالل حتريض الشعب اإليرانـي ضـد النظـام اإليرانـي احلـالي، باعتبـاره السـبب 

زت فــى حالــة القمــع والفقــر واجلــوع واخلــ راب الــذي يشــعر بــه الشــعب اإليرانــي، وقــد ركــّ
على ترويج وتضخيم مظاهر احتجاجات الشـعب   -عينة الدراسة  -الصفحات اإلسرائيلية  

"ســيد خامينــائي! زمانــك مضــى، ارحــل مــن هنــا! اإليراني ضد النظـام، ففـي منشـور بعنـوان  
يف إيـران طفـح الكيـل: اجلـوع أكتـوبر) مصـحوبًا بفيـديو جـاء فيـه: "  3بتـاريخ (  نحن جياع"

يتكلم وبصوت عاٍل، هذا املشهد هو ثمرة تدخل إيران يف شؤون املنطقة ورصـد ميزانياتهـا 
لتــدمير جوارهــا وزرع اإلرهــاب يف كــل العــالم علــى حســاب شــعبها الــذي طاملــا وعدتــه بــأنَّ 

آخـر   وضعه سيتحسن بعد أن جاء املاللي إلى سدة احلكـم يف نهايـة السـبعينات"، ومنشـور
ــاريخ ( ــوان  25بت ــوفمبر) بعن ا أراد احليــاة"ن ــه: " "إذا الشــعب يومــً أصــوات الســخط جــاء في

تتعالى يف إيران ضد القيـادات التـي آثـرت توظيـف مواردهـا يف االرهـاب ضـد دول عربيـة 
"، كـذلك حرصـت وإسرائيل على حساب الشعب الذي يتطلع إلـى احلريـة واحليـاة الكرميـة

ــرائيلية  ــفحات اإلسـ ــةع -الصـ ــة الدراسـ ــران  -ينـ ــد إيـ ــة ضـ ــدول العربيـ ــريض الـ ــى حتـ علـ
باعتبارها تغزو عواصم أربع دول عربية، وتسعى خللق الفوضـى يف الشـرق الوسـط، وأنهـا 
ال تهدد إسرائيل فقط بل تهدد كذلك جميع الدول العربية، وهذا ما ظهر واضًحا يف عـدد 

إيــران"   -"# خلــصبعنـوان  من املنشورات، وقامت صفحة "أفيخاي أدرعي" بتفعيـل هاشـتاج  
دعــت فيــه املــواطنني يف إيــران وغيرهــا مــن الــدول العربيــة إلــى تفعيــل هــذا الهاشــتاج، 

الصــفحات ومواجهــة التموضــع اإليرانــي الــذي يهــدد االســتقرار اإلقليمــي، كــذلك حرصــت 
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على حتريض النظام العاملي ضد إيران بدعوى كذب النظـام   -عينة الدراسة  -اإلسرائيلية  
  ي على العالم بشأن برنامجه النووي.  اإليران

%)، وذلــك مــن خــالل 23.5يف املرتبــة الثانيــة بنســبة ( (تشــويه صــورة اآلخــر)وجــاء هــدف 
تشويه صور النظام اإليرانـي، ووصـفه باإلرهـاب ودعـم املنظمـات واملليشـيات اإلرهابيـة يف 

تــة يرتكبــون عــدد مــن الــدول العربيــة، ووصــف قــادة وأفــراد هــذا النظــام بــأنهم قنابــل موقو
(التهديــد و(اســتعراض القــوة)  وجاء هـدفا  جرائم حرب ويسعون دائًما لزعزعة االستقرار،  

%) لكل منهما، وذلك من خالل اإلعالن عـن شـن 14.7يف املرتبة الثالثة بنسبة (  والوعيــد)
اجلــيش اإلســرائيلي لعــدد مــن الغــارات علــى عــدد مــن األهــداف العســكرية لفيلــق القــدس 

ا نحــو تأليــب النظــام العــاملي ضــد إيــران اإليرانــي يف ســو ريا، وأنَّ إســرائيل ستســعى دائمــً
املركــز الرابــع  (االســتهزاء والــتهكم) واحتــل هــدفوتشــديد الضــغوط التــي متــارس عليــه، 

"علــى %) من خالل االستهزاء والتهكم بعدد من قيادات النظام اإليراني مثـل 11,8بنسبة (
 14مية يف إيــران، كمــا حــدث يف منشــور بتــاريخ (املرشــد األعلــى للثــورة اإلســال خــامنئي"

نوفمبر) ووصفه بأنه "لص وكاذب وقـذر وحرامـي وفاسـق وفـاجر ومعتـدي"، ومنشـور آخـر 
ــي  ــه الســخرية واالســتهزاء بــالرئيس اإليران ــنفس التــاريخ هدف ووصــفه "حســن روحــاني" ب

الســتعطاف (اباملخرب وأنه يسعى لنشر الفوضى وعدم االستقرار يف املنطقة، وجاء هدف 
%)، مـــن خـــالل اإلشـــارة إلـــى أنَّ 5,9يف املرتبـــة اخلامســـة بنســـبة ( ومتثيـــل دور الضـــحية)

إسرائيل ال تسعى أبًدا للتصعيد ولكنها تقـوم فقـط بـالرد علـى االعتـداءات عليهـا، وأن كـل 
مــا تفعلــه مبثابــة عمليــات دفاعيــة تقــوم بهــا للــدفاع عــن جنودهــا ومواطنيهــا ضــد النظــام 

ق القــدس اإليرانــي املتواجــد داخــل األراضــي الســورية، ومنظمــات املقاومــة اإليرانــي وفيلــ
  الفلسطينية التي يدعمها النظام اإليراني.  

%)، وذلك من خالل اإلشارة 1,5يف املركز األخير بنسبة (  (التقارب مع اآلخر)وجاء هدف  
ــى  ز يف التعامــل بــني إيــران ، أنَّ إســرائيل ال حتمــل ضــغينة ضــد الشــعب اإليرانــيإل وأنهــا متيــِّ

جـاء ذلـك يف يف منشـور بتـاريخ  ,كنظام إرهابي مستبد وبني الشــعب اإليرانــي كشــعب صــديق
نــوفمبر) بعنــوان وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي "كــاتس" يف رســالة إلــى الشــعب اإليرانــي 20(

لوثيــق يف نحــن أصــدقاؤكم، ونحــن شــعبان كــان لهمــا تــاريخ طويــل مــن التعــاون ا"نصــت علــى: 
املاضي. آمل أن تعود تلك األيام. يقوم نظامكم بقمعكــم وبقمــع املحتجــني يف العــراق وأمــاكن 

ويجب أن يدعم العالم احلر هذه االحتجاجات التي متثل اإلرادة للحريـة   أخرى يف املنطقة،
  ".والوصول إلى حياة أفضل
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  :ثانًيا: مالمح صورة (إيران) يف املضامني املقدمة
ــل مضــامني املنشــورات املقدمــة  يف  عــدم وجــود أي ســمة إيجابيــة لـــ"إيران"يتضــح مــن حتلي

مة، فجميع السمات التى حتدد مالمح صورة "إيران" خـالل فتـرة  مضامني املنشورات املقدَّ
%) 34,6بنسـبة (  -عينـة الدراسـة  –الدراسة سمات سلبية، ورّكزت الصفحات اإلسرائلية  

ال تهـدد إســرائيل فحسـب، بــل تهـدد بإرهابهــا دولــة إرهابيــة  هــاعلـى تصـوير "إيــران" علـى أن
"اليوم املنشود قادم ال محالة، قهــر ففي منشور بعنوان  كذلك الدول العربية والنظام العاملي،

" عبــارة عــن صــورة كاريكــاتير، جتمــع بــني إســرائيل والــدول إرهــاب إيــران والعــيش يف ســالم
ك الســفينة "إســرائيل والــدول العربيــة" وأمــام العربيــة يف ســفينة حربيــة، ومكتــوب علــى تلــ

  السفينة قرش مفترس ميثل إيران.
%)، مـن خـالل اإلشـارة إلـى حالـة الفقـر 15,4املركز الثاني بنسبة ((الفقر)  واحتلت صفة  

نتيجــة تــدخل ايــران يف شــؤون واجلــوع وغــالء املعيشــة التــي يعــاني منهــا الشــعب اإليرانــي 
"النظــام نــوفمبر) بعنــوان  21درعــي" فيــديو بتــاريخ (املنطقــة، ونشــرت صــفحة "أفيخــاي أ

ــوين راح  ــدقع، لـ ــر املـ ــن الفقـ ــون مـ ــاني اإليرانيـ ــا يعـ ــاب، بينمـ ــل اإلرهـ ــتمر يف متويـ ــي يسـ اإليرانـ
  توصلوا؟".

%) مـــن خـــالل وصـــف النظـــام 14,1املركـــز الثالـــث بنســـبة ( (االســـتبداد)واحتلـــت صـــفة 
ملنــاخ احلريــة والدميوقراطيــة  اإليرانــي باالســتبداد وقمــع احلريــات وعــدم إعطــاء فرصــة
زت الصــفحات اإلســرائلية بنســبة ( ــّ ــي، ورك ــى تصــوير النظــام 11,5للشــعب اإليران %) عل

وال يسـعى لتـوفير األمـان واالسـتقرار   بأنه نظام ال يستشعر املسئولية جتــاه شــعبه،اإليراني  
 %) علـى وصـف10,3بنسـبة (  -عينة الدراسـة  –لهم، كما حرصت الصفحات اإلسرائيلية  

وذلـك بسـبب بالتــدخل يف شــئون اآلخــرين وعــدم احتــرام اســتقاللية الــدول،  النظام اإليرانـي  
التدخل اإليراني يف إدارة شئون الدولة اللبنانية، وذلـك عـن طريـق منـدوب إيـران يف لبنـان 
"حسن نصر اهللا" والتدخل يف شئون سوريا عـن طريـق فيلـق القـدس واملليشـيات الشـيعية، 

يعية يف العــراق، وتهريــب األمــوال إلــى قطــاع غــزة لــدعم املنظمــات ودعــم املليشــيات الشــ
%)، مــن خــالل التأكيــد 9بنســبة ( (الكــذب واخلــداع)الفلســطينية اإلرهابيــة، وجــاءت صــفة 

على كذب إيران فيما يخص برنامجها النووي، وهذا ما صّرح به رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ر) بأنَّ إيران تواصل الكذب وإخفاء برنامجها نوفمب  7"بنيامني نتنياهو" يف منشور بتاريخ (

املركـز األخيـر (معــاداة الســامية)    النووي وتشـكل خطـًرا علـى العـالم بأسـره، واحتلـت صـفة
  %).  5,1بنسبة (

  



 

               887 

  صورة (تركيا)  .2
  

 )28رقم ( جدول 

  يوضح مالمح صورة تركيا
إسرائيل تتكلم  

  أفيخاي أدرعي    بالعربية   
  إلجماليا

  الدولة  
  املتغير    

  تركيا   تركيا 

  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني 
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

  %55  11      5      6  تشويه صورة اآلخر
  %25  5      2      3  التهديد والوعيد
  %20  4      1      3  التحريض باآلخر

  % 100  20  اإلجمالي

خر
اآل

ت 
ما

س
  

  %50  10      5      5  اإلرهاب 
  %30  6      1      5  التدخل يف شئون اآلخرين 

  %20  4      2      2  انتهاك حقوق اإلنسان
  % 100  20  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
ــغ إجمــالي عــدد املنشــورات التــي تتحــدث عــن  - ــا (بل ) منشــورًا يف 12) منشــورًا، (20تركي

) منشــورات يف صــفحة "أفيخــاي أدرعــي"، 8صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" مقابــل (
ــة" وصــفحة "أفيخــاي أدرعــي" يف  ــتكلم بالعربي ــني صــفحة "إســرائيل ت ــل ب ظ التماث وُيالحــَ

قدمـة رسمهما ملالمح صورة "تركيا"، ظهر أثر ذلك واضًحا من خـالل أهـداف املضـامني امل
  والسمات املميزة لتركيا على النحو اآلتي:

  :أوًال: أهداف املضامني املقدمة
يتضــح مــن حتليــل مضــامني املنشــورات املقدمــة، تنــوع أهــداف مضــامني املنشــورات التــي  

%)، 55يف املرتبــة األولــى بنســبة ( (تشــويه صــورة اآلخــر)تتحــدث عــن تركيــا، وجــاء هــدف 
وذلك من خالل تشويه صور النظام التركي، ووصفه باإلرهاب ودعم املنظمـات واملليشـيات 

بيــة، وأنَّ تركيــا تنتهــك حقــوق اإلنســان وتقــوم بعمليــات اإلرهابيــة يف عــدد مــن الــدول العر
ــاح  ــة يف تطهيــر عرقــي بحــق األكــراد نتيجــة لالجتي العســكري التركــي للمحافظــات التركي

  شمال سوريا.
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%)، وذلـك مـن خـالل اإلعـالن 25يف املرتبة الثانية بنسبة (  "التهديد والوعيد"وجاء هدف  
ــة إســرائيل بشــدة  ــاح العســكري اعــن إدان ــة يف ســوريا، االجتي ــي للمحافظــات الكردي لترك

إسـرائيل سـتبذل كـل جهـد ممكـن  ، وأنَّ األكراد تركيا ووكالئها بتطهير عرقي بحقوحتذير 
يف املركـز  (التحــريض)بينمـا جـاء هـدف  لتقدمي الدعم واملساندة للشعب الكردي الباسـل،

%)، من خالل حتريض إسـرائيل األنظمـة العربيـة والـدول الغربيـة ضـد 20األخير بنسبة (
تركيــا، بــدعوى دعــم تركيــا للمنظمــات اإلرهابيــة وتــدخلها الســافر يف املنطقــة العربيــة، 
وقيامها بعمليات تطهير عرقـي لألكـراد يف شـمال سـوريا، وهـذا مـا حـدا بـوزير اخلارجيـة 

أكتــوبر) ولعــدد مــن الــدول  30للتوجــه إلــى اليونــان مســاء ( ائيل كــاتس"اإلســرائيلي "يســر
األخــرى إلقنــاع املســئولني اليونــانيني باالنضــمام إلــى املبــادرة اإلســرائيلية للوقــوف بجانــب 

  األكراد ضد الغزو التركي.  
 :ثانًيا: مالمح صورة (تركيا) يف املضامني املقدمة

املنشـورات املقدمـة، عـدم وجـود أي سـمة إيجابيـة لــ"تركيا" يف يتضح مـن حتليـل مضـامني  
مة، فجميــع الســمات التــى حتــدد مالمــح صــورة "تركيــا" خــالل فتــرة   مضامني املنشورات املقدَّ

زت الصــفحات اإلســرائلية الدراســة جــاءت ســلبية ــّ ــة الدراســة –، ورك %) 50بنســبة ( -عين
ركــة حمـاس اإلرهابيــة يف فلســطني، علـى تصــوير "تركيـا" علــى أنهـا دولــة إرهابيــة تـدعم ح

كمــا حرصــت  وأنهــا ال تهــدد إســرائيل فحســب، بــل تهــدد بإرهابهــا كــذلك الــدول العربيــة،
علــى وصــف تركيــا بأنهــا تنتهــك حقــوق اإلنســان  -عينــة الدراســة–الصــفحات اإلســرائيلية 

نــوفمبر)  6وتقــوم بعمليــات تطهيــر عرقــي ضــد األكــراد يف ســوريا، ففــي منشــور بتــاريخ (
ت نائبــة وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلية "تســيبي خوتــوفيلي" تركيــا قيامهــا بعمليــة غــزو اتهمــ

ــوف مــن   ــات األل ــر مئ ــواطنني وجــرح اآلالف وتهجي ــات امل ــل ملئ ــه قت ــتج عن لشــمال ســوريا ن
%) علـى اتهـام 30بنسـبة (  -عينـة الدراسـة  –ديارهم، كما حرصت الصفحات اإلسرائيلية  

عـدم احتــرام اسـتقاللية الــدول، وذلـك بســبب التــدخل و بالتــدخل يف شــئون اآلخــرينتركيـا 
  التركي يف سوريا وفلسطني.  
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 املحور الدولي  ثالًثا:
  صورة (الواليات املتحدة األمريكية) .1

 ) 29( جدول 

  يوضح مالمح صورة الواليات املتحدة األمريكية
إسرائيل تتكلم  يو 

  أفيخاي أدرعي  بالعربية 
  اإلجمالي

  الدولة  
  املتغير    

  الواليات املتحدة   الواليات املتحدة 
  %  ك  أفراد   منظمات   دولة   أفراد   منظمات   دولة 

ني  
ام

ض
 امل

ف
دا

أه
  

التعاون والتقارب مع  
  اآلخر

12      7      19  63,3%  

االهتمام بالعلم  
  والبحث العلمي

  7      4    11  36,7%  

  % 100  30  اإلجمالي

ة  
ابي

ج
إلي

ت ا
ما

س
ال

  

  %44,2  19      7      12  واملشاركة التعاون  

  %27,9  12    5      7    التفوق العلمي

  %18,6  8      3      5  الدفاع عن إسرائيل

  %9,3  4      2      2  محاربة اإلرهاب

  % 100  43  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
مــن إجمــالي عــدد املنشــورات التــي  (األول)جــاءت (الواليــات املتحــدة األمريكيــة) يف املركــز  -

) منشورًا خالل فترة الدراسة، ويالحظ مـن حتليـل 21تتحدث عن اآلخر الغربي، بعدد (
" باحلديث عن الواليات إسرائيل تتكلم بالعربيــةمضامني تلك املنشورات اهتمام صفحة "

) منشــورات يف 9) منشــورًا، مقابــل (12ث بلــغ عــدد املنشــورات (املتحــدة األمريكيــة، حيــ
التي  الصورة اإليجابيــةُيالحظ من بيانات اجلدول السابق كما صفحة "أفيخاي أدرعي"،  

رسمتها صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" للواليـات املتحـدة األمريكيـة مـن خـالل أهـداف 
مة، وذلك على النحو اآل  تي:  املضامني والسمات املقدَّ

  

 
   جاء إجمالي عدد األھداف والسمات أكثر من عدد المنشـورات خـالل فتـرة الدراسـة؛ نظـًرا لتكـرار

  أكثر من ھدف أو سمة  في منشور واحد.
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 :أوًال: أهداف املضامني املقدمة
بني إسـرائيل والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف املركـز   (التعاون والتقارب)جاء هدف إظهار   -

)، ظهر أثر ذلك من خـالل عـدة منشـورات تشـير إلـى وجـود تعـاون %3,63األول بنسبة (
علـى املسـتوى السياسـي واالقتصـادي   الواليات املتحـدة األمريكيـةمشترك بني إسرائيل و

والعســكري والعلمــي والتكنولــوجي، وهــذا مــا ظهــر واضــًحا أثنــاء زيــارة وزيــر اخلارجيــة 
ــرائيل ( ــو" إلسـ ــك بومبيـ ــي "مايـ ــوبر  18األمريكـ ــوزراء 2019أكتـ ــيس الـ ــب رئـ م) وترحيـ

ا يف له قائًال: "أيها الـوزير بومبيـو، أهـال وسـهال بـك مجـدد  اإلسرائيلي "بنيامني نتنياهو"
ــا مباحثــات هامــة حــول تعزيــز التحــالف بيننــا وحــول املنطقــة  أورشــليم يــا مايــك، أجرين

أشــكرك وأشــكر الــرئيس ترامــب لــدعمكما  أود أن .والتحــديات املختلفــة التــي نتعامــل معهــا
. الشـرق األوسـط هـو سـاحة مـن املشـاكل واالهتـزازات ولكـن إن كـان املتواصل إلســرائيل

ــاك شــيء يبــرز فــوق كــل هــذا  فهــو اســتقرار ومتانــة التحــالف بــني إســرائيل والواليــات هن
حتدثنا عـن مواصـلة تعزيـز هـذا التحـالف وأود أن آشـكرك لـدعمك املتواصـل.   .املتحــدة

  شكرا وأهال وسهال بك مرة أخرى يف أورشليم".
%)، وهـذا 36,7يف املركـز الثـاني بنسـبة (  (االهتمام بالعلم والبحــث العلمــي)وجاء هدف   

علـى تأكيـده مـن خـالل اإلشـارة إلـى   -عينة الدراسـة  –ما حرصت الصفحات اإلسرائيلية  
ــراكة  ــرائيل يف العديـــد مـــن املجـــاالت، والشـ ــوق العلمـــي والتقـــدم التكنولـــوجي يف إسـ التفـ

ميــة والبحثيــة والتعــاون املســتمر بــني مراكــز األبحــاث العلميــة يف إســرائيل واملراكــز العل
ــا ( ــد "ماساتشوســتس" للتكنولوجي ــع معه ــاون م ــل التع ــة، مث ــع )، MITاألمريكي ــاون م والتع

ووكالـــة فضـــاء "ناســـا"  "بـــن جوريـــون"مجلـــس االبتكـــارات األوربـــي، والتعـــاون بـــني جامعـــة 
  األمريكية.

  :ثانًيا: مالمح صورة (الواليات املتحدة األمريكية) يف املضامني املقدمة
ابه بني الصفحات عينة الدراسة يف رسم صورة إيجابية للواليات املتحدة يالحظ وجود تش

 (التعــاون واملشــاركة)األمريكية من خـالل عـدد مـن السـمات اإليجابيـة، حيـث جـاءت صـفة  
%)، وحرصت الصـفحات 44,2بني إسرائيل و(الواليات املتحدة) فى املرتبة األولى بنسبة (

هــذا التعــاون والتقــارب يف الــرؤى بــني اجلــانبني، اإلســرائيلية عينــة الدراســة علــى إظهــار 
وتصوير إسرائيل وأمريكا كشركاء يف االستهداف باإلرهاب مـن جهـة، وشـركاء يف محاربـة 

  .اإلرهاب من جهة أخرى
 

   ) أكتوبر) بعنوان " رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة اإلسرائیلیان یرحبان بعملیة  27في منشور بتاریخ
ئیس الوزراء ووزیر الدفاع نتنیاھو قبـل قلیـل: "أھنـئ استھداف زعیم تنظیم داعش" جاء فیھ " قال ر
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%)، التـي تشـير إلـى متتـع 27,9يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة (  (التفــوق العلمــي)وجاءت صفة  
الواليات املتحدة وجامعاتها ومراكزها البحثية والعلمية باإلبداع والتميز والتفوق، وهذا مـا 

  حدا باملراكز البحثية واجلامعات اإلسرائيلية إلى التعاون مع تلك اجلامعات واملراكز.  
ــرائيل)وجـــاءت صـــفة  ــبة ( يف (الـــدفاع عـــن إسـ %)، وقـــد أشـــادت 6,18املركـــز الثالـــث بنسـ

الصفحات اإلسرائيلية مبساندة الواليات املتحدة ودفاعها الـدائم عـن إسـرائيل، وحرصـت 
م) بعنــوان 2019نــوفمبر  26علــى نشــر كــل مــا يؤكــد هــذا املعنــى، ففــي منشــور بتــاريخ (

مريكـي مايـك " صـّرح وزيـر اخلارجيـة األاحلوار هـو احلـل بعـد سـنوات مـن النـزاع العقـيم"
ــو  ــه: بومبيـ ، "آن االوان أن تتخلـــى الـــدول العربيـــة عـــن املقاطعـــة وتتفاعـــل مـــع اســـرائيل"بأنـ

ــفة  ــاءت صـ ــة اإلرهـــاب) وجـ ــبة ((محاربـ ــع بنسـ ــز الرابـ مـــن خـــالل وصـــف  ,%)9,3يف املركـ
  الواليات املتحدة بأنها دولة راعية للسالم، وحتارب اإلرهاب يف شتى أنحاء العالم.

ورد ذكــر عــدد مــن الــدول الغربيــة واألوربيــة األخــرى يف الصــفحات اإلســرائيلية عينــة  -
(البرازيــل، واألرجنتــني، والبرتغــال، وأملانيــا، وقبــرص، والفلبــني، وهــاييتي، الدراســة، مثــل 

ولكـن بنسـب ضـئيلة  واليونان، وبوليفيــا، وأورجــواي، وإيطاليــا، وحلــف شــمال األطلســي)،
ا، ويالحـــظ مـــن نتـــائج التحليـــل تنـــوع أهـــداف املضـــامني %) لكـــل منهـــ1,0ال تتعـــدى (

حرصت الصـفحات  (البرازيل، واألرجنتني، وأوروجــواي)املقدمة، ففي احلديث عن دول  
بــني إســرائيل وتلــك الــدول يف املجــال  التعــاون واملشــاركةاإلســرائيلية علــى إبــراز هــدف 

ــاريخ ( ــوبر) رّحبــت الصــفحات اإلســرا 28الرياضــي، ففــي منشــور بت ئيلية مبجــيء أكت
إلـى إسـرائيل للمشـاركة يف مبـاراة السـالم املقامـة   "رونالــدينو"النجم العاملي البرازيلـي  

أكتــوبر) بــني قــدامى منتخــب إســرائيل وقــدامى منتخــب البرازيــل مبشــاركة جنــوم  29(
الســـامبا (كاكـــا، وبيبيطـــو، وريفالـــدو، ورودرتـــو كـــارلوس، وآخـــرين)، كـــذلك رّحبــــت 

ــرائيلية ب ــفحات اإلسـ ــاريخ (الصـ ــي " 28تـ ــب األرجنتينـ ــارة الالعـ ــوبر) بزيـ  ميســـي"أكتـ
ومنتخـــب األرجنتـــني إلســـرائيل للمشـــاركة يف املبـــاراة الرياضـــية الوديـــة بـــني منتخبـــي 
األرجنتـــني واألوروجـــواي علـــى اســـتاد بلومفيلـــد يف مدينـــة تـــل أبيـــب يـــوم (اإلثنـــني 

ديسمبر) على إبراز لقاء   8نوفمبر)، كذلك حرصت الصفحات اإلسرائيلية بتاريخ (18
"، "كريســتيانو رونالــدو تس، بــالنجم البرتغــاليوزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، يســرائيل كــا

 
الرئیس ترامب على اإلنجاز الكبیر المتمثل بالعملیة التي أدت إلى مقتل زعـیم داعـش البغـدادي. ھـذا 
یعكس إصرار الدول الحرة بقیادة الوالیات المتحدة على العمل معا لمحاربـة قـوى اإلرھـاب المتمثلـة 

ل التي تمارس اإلرھاب. ھذا ھو معلم مھم ولكنھ یشكل جزءا مـن معركـة بالتنظیمات اإلرھابیة والدو
  أطول یجب علینا االنتصار فیھا".
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ســالم جمهــوره  لرونالــدو العــب يوفنتــوس اإليطــالي، أثنــاء زيــارة األول إليطاليــا، ونقــل
 العريض يف إسرائيل ومتنياتهم له بالتوفيق بالدوري األوروبي.

حرصــت الصــفحات اإلســرائيلية علــى إبــراز هــدف  (بوليفيــا)ويف احلــديث عــن دولــة  -
إسرائيل وبوليفيا، من خالل اإلعالن عن استئناف العالقـات الدبلوماسـية   التقارب بني

ــالرئيس املعــادي  بــني الــدولتني بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن عقــد، وذلــك إثــر اإلطاحــة ب
ــإدارة صــديقة إلســرائيل، وأنَّ هــذه اخلطــوة ســتدعم مــوراليس  إلســرائيل واســتبداله ب

 الم.العالقات اخلارجية إلسرائيل ومكانتها يف الع
ويف احلــديث عــن دولــة (اليونــان) حرصــت الصــفحات اإلســرائيلية علــى إبــراز هــدف   -

التعاون بني إسرائيل واليونان يف املجال العسكري، من خالل زيارة رئيس هيئـة األركـان 
حيث مت استقباله إلسرائيل،    اجلنرال "كريستوس كريستودولو"العامة للجيش اليوناني  

وحرصـت الصـفحات اإلسـرائيلية علـى تأكيـد أن  ,تـل أبيـب يفيف معسكر رابني "هكريا" 
ــق للنجــاح  ــالم طري ــه يف الع ــدفاع اإلســرائيلي ونظرائ ــني جــيش ال ــاون والتشــارك ب التع

املشــتركة لســالح والتفــوق، وقــد انعكــس هــذا علــى أرض الواقــع مــن خــالل التــدريبات 
لــى قــدر أهــل "ع بعنــوان ديســمبر) 10البحريــة يف قبــرص، التــي مت اإلعــالن عنهــا يــوم (

 العزم تأتي العزائم". 
حرصت الصفحات اإلسـرائيلية علـى إبـراز (الفلبني، وهاييتي)  ويف احلديث عن دولتي   -

إلغاثــة منكــوبي  هــدف اإلنســانية، مــن خــالل البعثــات اإلنســانية إلــى هــاييتي والفلبــني
 "إعصــار يوالنــد" يف الفلبــني، ولتقــدمي مســاعدات طبيــة وإنســانية للســكان املحليــني يف

 هاييتي.
حرصت الصفحات اإلسرائيلية علـى إبـراز هـدف   (أملانيــا)ويف سياق احلديث عن دولة   -

مـــن خـــالل اإلشـــارة إلـــى معـــاداة الســـامية التـــي (االســـتعطاف ومتثيـــل دور الضـــحية)، 
يتعرض لها اليهـود يف أملانيـا، األمـر الـذي ترتـب عليـه هجـوم معـاٍد للسـامية أمـام أحـد 

ــ ــة يف مدين ــد اليهودي ــل شخصــني، املعاب ــوم الغفــران وأســفر عــن مقت ــا ي ة "هــاال" بأملاني
وحرصت صفحتا "إسرائيل تتكلم بالعربية" و"أفيخاي أدرعـي" علـى إبـراز هـذا احلـدث 

م) واملوقف الرسمي اإلسرائيلي جتاهه، وذلك من خالل تصـريح 2019أكتوبر    9يوم (
اجلاليــة اليهوديــة يف  رئــيس الــوزراء نتنيــاهو بــأنَّ العمليــة اإلرهابيــة التــي ارتكبــت ضــد

ــا  مدينــة هــاال األملانيــة يف يــوم الغفــران تشــكل دلــيًال علــى أن معــاداة الســامية يف أورب
تتزايد، وأنه يجب علـى احلكومـة األملانيـة أن تواصـل العمـل بحـزم ضـد ظـاهرة معـاداة 

 السامية.
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حرصـت الصـفحات اإلسـرائيلية علـى (حلــف شــمال األطلســي)  ويف سياق احلديث عـن   -
ــدف  ــراز هـ ــرائيلي)إبـ ــكري اإلسـ ــوق العسـ ــكري  (التفـ ــاون العسـ ــالل التعـ ــن خـ ــك مـ وذلـ

والتدريبات املشتركة بني سالح البحرية اإلسرائيلية مع القوات البحريـة التابعـة حللـف 
 شمال األطلسي (الناتو).  

  أساليب اإلقناع املستخدمة يف حتديد صورة األنا وصورة اآلخر
  ) 30جدول (

  صورة األنا وصورة اآلخر  حتديديوضح أساليب اإلقناع املستخدمة يف 

  الصفحات اإلسرائيلية          
  

  أساليب االقناع 

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي

  %  ك  %  ك

  %1,4  9  .%3  1  %2,8  8  عقالنية

  %28,3  177  %40,9  141  %12,8  36  عاطفية

  %70,3  440  %58,8  203  %84,3  237  االثنان معا

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي

  0,000مستوى املعنوية=      0,306معامل التوافق=       2درجة احلرية=    64,491= 2كا        

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
يتضــــح مــــن بيانـــــات اجلــــدول الســـــابق اســــتخدام صــــفحتي "إســـــرائيل تــــتكلم بالعربيـــــة"  -

و"أفيخاي أدرعي" أساليب عقالنية وعاطفيــة يف حتديــد صــورة األنــا وصــورة اآلخــر، وجــاء 
ا يف املرتبـــــة األولـــــى بنســـــبة  االعتمـــــاد علـــــى أســـــاليب اإلقنـــــاع العقالنيـــــة والعاطفيـــــة معـــــً

ــرة70,3( ــالل فتــ ــورات خــ ــدد املنشــ ــن عــ ــاليب  %) مــ ــتخدام األســ ــاء اســ ــا جــ ــة، بينمــ الدراســ
%)، وجــاء االعتمــاد علــى األســاليب العقالنيــة 28,3العاطفيــة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة (

  %).9يف املرتبة األخيرة بنسبة (
يشير التحليل اإلحصائي لبيانات اجلدول السابق إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا بـني  -

فحة "أفيخـاي أدرعـي" مـن حيـث أسـاليب اإلقنـاع صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" وص
املستخدمة خـالل فتـرة الدراسـة، حيـث بلـغ مسـتوى املعنويـة (صـفًرا)، وملعرفـة مصـدر 
التباين مت إجراء االختبارات البعدية التي أظهرت فروًقا دالة إحصائًيا لصـالح صـفحة 
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ني أسـاليب اإلقنـاع "إسرائيل تتكلم بالعربية"، حيث كانت األكثـر اعتمـاًدا علـى اجلمـع بـ
%) يف صـفحة "أفيخـاي 58,8%) مقابـل (84,3املنطقية والعاطفية مًعا وذلـك بنسـبة (

أدرعـــي"، وكانـــت صـــفحة "إســـرائيل تـــتكلم بالعربيـــة" األقـــل اعتمـــاًدا علـــى األســـاليب 
%) مقابـــل 12,8العاطفيـــة مبفردهـــا يف حتديـــد صـــورة األنـــا واآلخـــر، وذلـــك بنســـبة (

 .أدرعي"  %) يف صفحة "أفيخاي9,40(
 أوًال: أساليب اإلقناع العقالنية

  ) 31( جدول 

  يوضح أساليب اإلقناع املستخدمة يف حتديد صورة األنا وصورة اآلخر
  الصفحات اإلسرائيلية              

  
  االستماالت العقالنية 

  أفيخاي أدرعي   إسرائيل تتكلم بالعربية
  اإلجمالي 

  %  ك  %  ك

  %47  350  %56,7  161  %41,0  189  أدلة ووقائع 
  %28,7  214  %26,8  76  %30,0  138  أرقام وإحصائيات 

  %10  74  %10,5  30  %9,5  44  بناء النتائج على املقدمات
  %9,5  71  %2,5  7  %13,9  64  تصريحات وبيانات

  %3,0  22  %1,4  4  %4,0  18  تفنيد وجهة النظر األخرى
  %1,3  10  %2,1  6  %0,8  4  لوائح وقرارات 

  %0,5  4  0  0  %0,8  4  النظرعرض وجهتي 

  % 100  745  % 100  284  % 100  461  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
من حيث أساليب اإلقنـاع املنطقيـة املسـتخدمة، بّينـت نتـائج التحليـل أنَّ االعتمـاد علـى  -

%)، فيمـا اسـتخدم أسـلوب (األرقـام 47(األدلة والوقـائع) جـاء يف املركـز األول بنسـبة (
%)، وجاء أسلوب (بناء النتـائج علـى املقـدمات) يف املركـز 28,7) بنسبة (واإلحصــائيات
%)، وأتى أسلوب (ذكـر تصـريحات وبيانـات) يف املركـز الرابـع بنسـبة 10(الثالث بنسبة  

%)، ثـم أسـلوب (اللـوائح 3%)، تاله أسلوب (تفنيد وجهـة النظـر األخـرى) بنسـبة (9,5(
%)، بينما جاء أسلوب (عرض وجهتي النظر) يف املركـز األخيـر 1.3والقرارات) بنسبة (

  ).%5,0بنسبة ضئيلة بلغت (
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 ثانًيا: االستماالت العاطفية

  )32جدول رقم (

  يوضح االستماالت العاطفية املستخدمة يف حتديد صورة األنا وصورة اآلخر 
  الصفحات اإلسرائيلية                     

  
  االستماالت العاطفية

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي
  %  ك  %  ك

  % 21,9  458  % 24,3  277  % 19,0  181  أساليب بالغية

  % 17,6  370  % 17,0  193  % 18,5  177  ألفاظ عاطفية 

  % 16  336  % 15,6  178  % 16,5  158  دالالت األلفاظ 

  % 11,6  244  % 13,5  154  % 9,4  90  الشعارات والرموز 

  % 8,1  170  % 6,2  71  % 10,3  99  صيغ أفعل التفضيل

  % 6,5  137  % 10,8  123  % 1,4  14  التخويف 

  % 6,0  126  % 3,2  37  % 9,3  89  حقيقةانتقاء ما يدل على أن اللفظ 

  % 3,7  79  % 2,0  23  % 5,8  56  االستشهاد بأشخاص مشهورين 

  % 3,2  67  % 2,1  25  % 4,4  42  التقارب يف العادات والتقاليد

  %2  43  % 1,5  18  % 2,5  25  التقارب يف الشرائع والعقائد

  % 1,5  33  % 2,5  29  .% 4  4  االستشهاد بأبيات شعرية وأقوال مأثورة 

  % 1,3  29  .% 8  10  %2  19  االستشهاد بنصوص مقدسة 

  % 100  2092  % 100  1138  % 100  954  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
املستخدمة مع املضامني املنشورة يف صفحات الدراسة،   تنوعت االستماالت العاطفية -

مثــل (الكنايــة واالســتعارة (األســاليب البالغيــة) وبينـت نتــائج التحليــل أنَّ االعتمــاد علـى 
 

    على ساحل تــل جفونھا الشمس  تغمضقبل أن مثل ( األسالیب البالغیةمن نماذج االستماالت المستخدمة
)، جیراننـا  وھــم  ،حمـیم  شــعب  المصــري  الشعبمثل (  واأللفاظ العاطفیة)،  األلوان في األفق  تتماھىأبیب،  

، وتم استھدافھ ألنھ كان یسعى لتنفیذ عملیات قنبلة موقوتةمثل (بھاء أبو العطا كان بمثابة    ودالالت األلفاظ
مثل (نجمة داوود، وغصن الزیتون، والبوق، والقبعة الیھودیــة، والمــآذن،   والشعارات والرموز)،  تخریبیة

م الــدول،...)، وصــیغ أفعــل التفضــیل مثــل (ســالح الجــو اإلســرائیلي والھــالل األحمــر، والشــموع، وأعــال
في المنطقة)، واالستشھاد بأبیات شعریة وأقوال مأثورة  مثل (قم للمعلم وفھ التبجیال .. كاد المعلــم   األفضل

أن یكون رسوال، ولد الھدى فالكائنات ضیاء.. وفم الزمان تبسم وثناء، من جد وجد ومن سار على الــدرب 
ا فأنبتنـا ، خیر البر عاجلھ،...)، واالستشھاد بنصوص مقدسة مثل: ("وصل ونزلنا من السماء مـاًء مباركـً

یفتح لك الرب كنـزه الصـالح، السـماء، لیعطـي مطـر أرضـك فـي ، و"9" سورة قبھ جنات وحب الحصید
  ).28:12" سفر التثنیة حینھ، ولیبارك كل عمل یدك
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 (األلفــاظ العاطفيــة)%)، وجـاء اسـتخدام  21,9والتشبيه) جاء يف املركز األول بنسبة (
ــبة ( ــاني بنسـ ــز الثـ ــل الهـــدف%)، 17,6يف املركـ ــن ا ولعـ ــاظ العاطفيـــة مـ ــتخدام األلفـ سـ

(دالالت وجــاء اســتخدام  ،إحــداث تــأثير نفســي ووجــداني يف مســتخدمي تلــك الصــفحات
) يف الشـــعارات والرمـــوز%)، وجـــاء اســـتخدام (10يف املركـــز الثالـــث بنســـبة ( األلفـــاظ)

ــبة ( ــع بنسـ ــز الرابـ ــتخدام 11,6املركـ ــى اسـ ــيل)%)، وأتـ ــل التفضـ ــيغ أفعـ ــز  (صـ يف املركـ
يف املركـــز الســـادس ) التخويـــف( اســـتماالت)، تـــاله اســـتخدام %16اخلـــامس بنســـبة (

) يف املركـــز انتقـــاء مـــا يـــدل علـــى أن اللفـــظ حقيقـــة%)، وجـــاء اســـتخدام (6,5بنســـبة (
ــاله 6الســابع  بنســبة ( %)، وجــاء 7,3بنســبة ((االستشــهاد بأشــخاص مشــهورين) %)، ت

ــتخدام ( ــادات والتقاليـــداسـ ــارب يف العـ ــع التقـ ــز التاسـ ــبة () يف املركـ ــاء 3,2بنسـ %)، وجـ
ــتخدام ( ــرائع والعقائـــــداســـ ــبة (التقـــــارب يف الشـــ ــر بنســـ ــز العاشـــ %)، ومت 2) يف املركـــ

ــأثورة)  ــعرية وأقـــوال مـ ــات شـ ــبة ((االستشـــهاد بأبيـ ــاء (1,5بنسـ ــا جـ ــهاد %)، بينمـ االستشـ
  .%)3,1) يف املركز األخير بنسبة (بنصوص مقدسة

  عناصر اإلبراز 

  )33جدول(

  إلبراز املضامني املقدمة يوضح عدد عناصر املستخدمة 
  الصفحات                             

  
  وسائل اإلبراز 

إسرائيل تتكلم 
  أفيخاي أدرعي   بالعربية

  اإلجمالي 
  %  ك  %  ك

  %50,3  921  %64  919  %0,5  2  الوسم (الهاشتاج)
  %37  678  %26,4  380  %75,6  298  صور ورسوم 

  %11  203  %7,9  114  %22,5  89  فيديو 

  %1,5  29  %1,6  24  %1,2  5  إلكترونيرابط 

  100  1831  100  1437  100  394  اإلجمالي

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
من حيث وسـائل اإلبـراز املسـتخدمة مـع املنشـورات اخلاصـة بصـفحات الدراسـة، جـاء  -

بنســبة  (الصــور والرســوم)%)، تليــه 50,3يف املرتبــة األولــى بنســبة ((الهاشــتاج) الوســم 
 (الــرابط اإللكترونــي)%)، واحتـل 11يف املركز الثالث بنسـبة ()  الفيــديو(%)، وجاء  37(

  %).  1.5املركز األخير بنسبة (
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يشير التحليل اإلحصائي لبيانات اجلدول السابق إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا بـني  -
الصفحتني مـن حيـث وسـائل اإلبـراز املسـتخدمة وتكرارهـا، حيـث بلـغ مسـتوى املعنويـة 

"أفيخــاي أدرعــي" (صفًرا)، وميكن تفسـير ذلـك مـن خـالل اإلشـارة إلـى اهتمـام صـفحة 
ــز األول بنســبة (الهاشــتاجم (بالوســ ــث جــاء يف املرك ــراز، حي ــل 64) كعنصــر إب %) مقاب

%) فقــط يف صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة"، بينمــا اهتمــت صــفحة "إســرائيل 0,5(
%) مقابـــل 75,6تـــتكلم بالعربيـــة" بــــ(الصور والرســـوم) كعنصـــر إبـــراز وذلـــك بنســـبة (

 %) يف صفحة "أفيخاي أدرعي".26,4(
فقـد حققـت صـفحتا "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة"، و"أفيخـاي أدرعـي"   بق،بناًء على مــا ســ  -

الصــور والرســوم درجة عالية من اإلبراز للمحتـوى املقـدم، حيـث اسـتخدمت الصـفحتان  
ــق االســتغالل األمثــل  والفيــديو ــي حتقي ــا يعن ــدم، وهــو م ــوى املق ــراز املحت كعناصــر إلب

ثرات البصــرية متمثلــة يف ، حيــث تعتبــر املــؤإعالميــةإلمكانــات الفــيس بــوك كمنصــة 
 الصور والفيديو أكثر األدوات تأثيًرا وقدرة على اإلقناع وجذب اآلخرين.

ــراز مــع املــواد املنشــورة، حيــث  الهاشــتاجوّظفــت صــفحة "أفيخــاي أدرعــي"  - كعنصــر إب
ــك  ــًدا مــن الوســوم (الهاشــتاجات) املتنوعــة بهــدف تشــجيع مســتخدمي تل أطلقــت عدي

 املنشــورة، وحتقيــق أكبــر قــدر مــن االنتشــار لتلــك املــواد،الصــفحات لقــراءة تلــك املــواد 
ــتاج  ــل فالهاشـ ــع التواصـ ــتخدمي مواقـ ــاه مسـ ــذب انتبـ ــؤثرة يف جـ ــم األدوات املـ ــن أهـ مـ

ــل  ــع التواصـ ــر مواقـ ــارة عبـ ــوعات املثـ ــنيف املوضـ ــذه األداة بتصـ ــوم هـ ــاعي، وتقـ االجتمـ
عة ملا لها مـن االجتماعي، وتسهيل عملية الوصول إليها، واكتسبت تلك األداة شهرة واس

قدرة على الوصول إلى أكبر عدد من املستخدمني، وفيما يلي توضيح لكيفية اسـتخدام 
 كل من هذه العناصر على النحو اآلتي:
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 أوًال: الصور 
   )34جدول رقم (

 يوضح العالقة بني صفحات الدراسة من حيث عدد ونوع الصور املستخدمة إلبراز املضامني 
 الصفحات                 

  
  املتغير

إسرائيل تتكلم  
  اإلجمالي   أفيخاي أدرعي  بالعربية 

  

مستوى      2كا
  املعنوية 

  %  ك  %  ك

عدد   0,859  305
  الصور 

  % 77,5  324  % 77,5  179  % 77,5  145  صورة

  % 12,7  53  % 12,1  28  % 13,4  25  صورتان 

  % 9,8  41  % 10,4  24  % 9,1  17  ثالثة فأكثر 

  % 100  418  % 100  231  % 100  187  اإلجمالي 

نوع  
  الصور 

  % 75,6  316  % 78,4  181  % 72,2  135  موضوعية 

  % 16  67  % 13,9  32  % 18,7  35  شخصية 
  % 4,3  18  % 3,5  8  % 5,3  10  إنفوجرافيك

  % 2,9  12  % 3,0  7  % 2,7  5  كاريكاتير 
  % 0,7  3  % 1,3  3  0  0  خرائط 

  % 0,5  2  0  0  % 1,1  2  جمالية   
  % 100  418  % 100  231  % 100  187  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
مـة، جـاء    من حيث استخدام الصور كعنصر إبراز - عــدد املنشــورات يف املنشورات املقدَّ

عــدد املنشــورات %)، بينمـا جـاء 77,5واحدة) يف املركز األول بنسـبة (  صــورة(  املُلَحق بها
عــدد املنشــورات جـاء %)، يف حـني 12,7( بنسـبةلثـاني ا املركـز يف (صـورتان) املُلَحق بهــا
ق بهــا %)، ويشــير التحليــل 9,8( بنســبة األخيــر املركــز (ثــالث صــور فــأكثر) يف املُلحــَ

عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إلــى 
ة كعامـــل إبـــراز ملضـــامينها  الصـــفحات عينـــة الدراســـة مـــن حيـــث عـــدد الصـــور املُلحقـــَ

  ).859,0)، وهي غير دالة عند مستوى معنوية (305( 2املنشورة، حيث بلغت قيمة كا
مــن حيــث نــوع الصــور املســتخدمة كعنصــر إبــراز ملنشــورات الصــفحات عينــة الدراســة،  -

ــاءت  ــوعية)جـــ ــور املوضـــ ــبة ( (الصـــ ــز األول بنســـ ــاءت 75,6يف املركـــ ــور %)، وجـــ (الصـــ
 الثالـث املركـز يفوجــاء (اإلنفوجرافيــك) %)، 16بنسـبة ( الثــانييف املركز  الشخصية)

 
  والقاعدة اإلحصائیة تنص على أنــھ ، لعدم وجود نتائج معبرة(نوع الصور) ) مع فئة 2لم یتم تطبیق معامل (كا

%) فإنَّ ھــذا یؤکــد زیــف العالقــة 20) عن (5إذا زادت عدد الخانات الصفریة التي تقل أرقامھا عن الرقم (
  (نوع الصور).إحصائیًا، وھو ما أظھرتھ نتائج ھذا الجدول في فئة 

   2)، وھذا ما تم اإلشارة إلیھ في الجدول رقم (54المستخدمة كمنشور صورة ( جاء إجمالي عدد الصور.(  



 

               899 

ــبة ( ــاله 4,3بنسـ ــاتير)%)، تـ ــبة ( (الكاريكـ ــاءت %)، 2,9بنسـ ــرائط)وجـ ــز  (اخلـ يف املركـ
كعنصر إبـراز يف املركـز األخيـر  اجلمالية)(الصور )، يف حني جاءت 0,7الرابع بنسبة (

 ).0,5بنسبة (
ــابقة - ــائج الســـ ــن النتـــ ــح مـــ ــور  يتضـــ ــرائيلية بتوظيـــــف الصـــ ــفحات اإلســـ ــام الصـــ اهتمـــ

واستخدامها كعنصر إبراز، وهو ما يتناسـب مـع طبيعـة صـفحات التواصـل االجتمـاعي 
ــل، ــك الصــفحات، الــذي ال يفضــل مــواد صــحفية ذات طــابع تفصــيلي طوي  وجمهــور تل

حيث تعتبر املؤثرات البصـرية مـن أكثـر األدوات تـأثيًرا حقيق أكبر قدر من التفاعل، ولت
 وقدرة على اإلقناع وجذب اآلخرين.

 ثانًيا: الفيديو
   )35جدول رقم (

 يوضح العالقة بني صفحات الدراسة من حيث نوع وعدد مشاهدات الفيديوهات 
  الصفحات اإلسرائيلية                 
  املتغير

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي
  %  ك  %  ك

يو
يد

لف
ع ا

نو
  

  % 41,4  84  % 71,9  82  % 2,2  2  فيديو خاص بأفيخاي أدرعي

  % 1,24  49  % 11,4  13  % 40,4  36  مقطع من برنامج تليفزيوني 

  % 11,3  23  % 13,2  15  % 9,0  8  أغنية أو استعراض 

  % 14,8  30  % 2,6  3  % 30,3  27  فيديو مواطن شخصي

  % 5,4  11  % 0,9  1  % 11,2  10  فيديو وثائقي 

  % 3,0  6  0  0  % 6,7  6  مقطع من فيلم 

  % 100  203  % 100  114  % 100  89  اإلجمالي 

ات
هد

شا
 امل

دد
 ع

  % 4,9  10  % 0,9  1  % 10,1  9  10,000إلى أقل   1من 

  % 6,4  13  % 0,9  1  % 13,5  12  20,000إلى أقل من  10,000

  % 13,8  28  % 3,5  4  % 27,0  24  30,000إلى أقل من  20,000

  % 74,9  152  % 94,7  108  % 49,4  44  فأكثر  30,000

  % 100  203  % 100  114  % 100  89  اإلجمالي 

 
  لعـدم وجـود نتـائج معبـرة(نوع الفیدیو) و(عــدد المشــاھدات) ) مع فئتي 2لم یتم تطبیق معامل (كا ،

طبقًا للقاعدة اإلحصائیة التي تنص على أنھ إذا زادت عدد الخانات الصفریة التي تقـل أرقامھـا عـن 
%) فإنَّ ھذا یؤکد زیف العالقة إحصائیًا، وھو ما أظھرتھ نتائج ھذا الجدول في 20) عن (5الرقم (

  الفئتین السابقتین.
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يو 
يد

لف
ة ا

مد
  

  % 52,7  107  % 66,7  76  % 34,8  31  أقل من دقيقة 
  % 25,6  52  % 18,4  21  % 34,8  31  من دقيقة إلى أقل من دقيقتني 

  % 11,8  24  % 11,4  13  % 12,4  11  دقائق  3من دقيقتني إلى أقل من 
  % 9,9  20  % 3,5  4  % 18  16  دقائق فأكثر  3

  % 100  203  % 100  114  % 100  89  اإلجمالي 

  0,00مستوى املعنوية =   523,2= 2كا

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
ملنــشورات الصـفحات عينــة الدراســة،   مـن حيـث نوع الفيـديو املـستخدم كعنـصر إبــراز -

وهـي تلـك  %)،41.4فـي املركـز األول بنـسبة بلغــت (  (فيديو خاص بأفيخاي أدرعي)جاء  
الفيديوهات العسكرية التي تنشر على صفحة "أفيخـاي أدرعـي"، ويظهـر فيهـا جنـود مـن 

" أو أحـد إيــالاجليش اإلسرائيلي، ويقـوم املتحـدث العسـكري "أفيخـاي أدرعـي" أو كـابنت "
ــابعني،  ــة املتـ ــديوهات ومخاطبـ ــالظهور يف تلـــك الفيـ ــود بـ ــامج تـــاله (اجلنـ مقطـــع مـــن برنـ

) يف املركـز فيــديو مــواطن شخصــي%)، وجـاء (24.1) يف املركز الثاني بنسبة (تليفزيوني
) يف املركـز الرابـع بنسـبة أغنيــة أو اســتعراضبينما جـاء فيـديو (  %)،14.8الثالث بنسبة (

%)، بينمـا احتـل فيـديو 5.4) يف املركز اخلامس بنسـبة (ديو وثــائقيفيوجاء (%)،  11.3(
  %).3) املركز األخير بنسبة (مقطع من فيلم(
 جـاءتمن حيث مدة الفيديو املستخدم كعنصر إبراز ملنشورات الصفحات عينة الدراسة،   -

قـل وجاءت املـدة مـن (دقيقـة إلـى أ %)،52,7أقل من دقيقة يف املركز األول بنسبة ( املـدة
%)، وجاءت املـدة مـن (دقيقتـني إلـى أقـل مـن 25,6من دقيقتني) يف املركز الثاني بنسبة (
وجاءت املدة من (ثالث دقائق فأكثر) يف   %)،11,8ثالث دقائق) يف املركز الثالث بنسبة (

 %).9,9املركز الرابع بنسبة (

داللـة إحصـائية يشير التحليل اإلحصائي لبيانات اجلدول السابق إلى وجـود عالقـة ذات   -
الصفحات عينة الدراسة مـن حيـث مـدة الفيــديو املــستخدم كعامـل إبـراز ملضـامينها  بني

 ،)00,0) وهـي دالـة عنـد مسـتوى معنويــة (25,523( 2بلغـت قيمـة كـا املنشـورة، حيـث
ــى اســتخدام  وميكــن ا عل ــر حرصــً ــأنَّ صــفحة "أفيخــاي أدرعــي" كانــت أكث ــك ب تفســير ذل

 
  )وھذا مـا تـم اإلشـارة إلیـھ فـي الجـدول  )،28جاء إجمالي عدد الفیدیوھات المستخدمة كمنشور فیدیو

  ).2رقم (
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يـث جـاءت الفيـديوهات األقـل مـن دقيقـة يف املرتبـة األولـى فيديوهات قصـيرة الوقـت، ح
 %) يف صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية".  34.8%) مقابل (66.7بنسبة (

مــن حيــث عــدد مشــاهدات الفيــديو املســتخدم كعنصــر إبــراز ملنشــورات الصــفحات عينــة  -
%)، تـاله 74,9) يف املركـز األول بنسـبة(فـأكثر  30,000(  املشــاهداتالدراسة، جاء عدد  
ــاهدات ( ــدد املشـ ــن عـ ــن  20,000مـ ــل مـ ــى أقـ ــبة 30,000إلـ ــاني بنسـ ــز الثـ ) يف املركـ

ــل مــن  10,000مــن وجــاء عــدد املشــاهدات ( )،13,8%( ــى أق ــز 20,000إل ) يف املرك
) يف 10000إلــى أقــل مــن  1مــن )، بينمــا جــاء عــدد املشــاهدات (%6,4الثالــث بنســبة (

 ).%4,9املركز األخير بنسبة (
اهتمام الصـفحات اإلسـرائيلية بتوظيـف الفيـديو واسـتخدامه   النتائج السابقةيتضح من   -

ة األشـهر يف  كعنصر إبراز، السيما مع دخول الفيسبوك يف منافسة أمـام اليوتيـوب املنصـَّ
ا يف زيــادة مــّدة بقــاء املســتخدمني  حيــث  عــرض املحتــوى املرئــي، يــؤدي الفيــديو دورًا مهمــً

تفوق مقاطع الفيديو على جميع املحتويات   من خالل  على صفحات التواصل االجتماعي،
األخرى على وسائل التواصل االجتماعي، نظًرا لكونها أكثر جاذبيـة مـن الـنص والصـورة، 
وسرعة انتشارها بني مستخدمي اإلنترنت لتفضيل املحتوى املرئي على املحتـوى النصـي، 

مـن أكثـر األدوات تـأثيًرا  حيـث تعتبـر املـؤثرات البصـريةولتحقيق أكبر قدر مـن التفاعـل،  
 وقدرة على اإلقناع وجذب اآلخرين.

  ثالًثا: الروابط
  ) 36جدول (

  يوضح العالقة بني صفحات الدراسة من حيث نوع وعدد الروابط املستخدمة كعنصر إبراز
  الصفحات اإلسرائيلية                    

  
  املتغير

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية

  اإلجمالي
  %  ك  %  ك

عدد 
  الروابط 

  % 100  29  % 100  24  % 100  5  رابط

  0  0  0  0  0  0  رابطان 

  0  0  0  0  0  0  ثالثة فأكثر 
  % 100  29  % 100  24  % 100  5  اإلجمالي 

نوع  
  اإلحالة 

  % 86,2  25  % 83,3  20  0  5  مواقع تواصل اجتماعي

  % 6,9  2  % 8,3  2  0  0  مدونات شخصية 

  % 6,9  2  % 8,3  2  0  0  مواقع حتميل فيديو 

  % 100  29  % 100  24  % 100  5  اإلجمالي 
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  :تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي
ملنــــشورات الصـــفحات عينــــة بلـــغ إجمـــالي عـــدد الـــروابط املســـتخدمة كعنصـــر إبـــراز  -

) روابـط يف 5أدرعي"، مقابل ( ) رابًطا يف صفحة "أفيخاي24) رابًطا: (29(  الدراسـة
صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، ومـن حيـث عــدد الــروابط فــي املنــشور جــاءت كافـة 

  . %)100املنـشورات حتتـوي علـى (رابـط واحـد) بنــسبة (
(مواقــع التواصــل فــي منــشورات الــرابط، جــاءت اإلحالــة إلــى   اإلحالـــةنـوع  مـن حيـث   -

(مواقــع حتميــل يليهــا اإلحالـــة إلـــى  %)،86,2املركـــز األول بنـــسبة (فـــي  االجتمــاعي)
 %) لكل منهما.6,9يف املركز الثاني بنسبة (  (مدونات شخصية)و  ،فيديو)

كإحالـة إلـى مواقـع التواصـل  -بنسبة كبيرة –(منشور الرابط) واستخدامه    لعلَّ مجيء -
االجتمــاعي؛ يعــود لرغبــة القــائمني علــى الصــفحات اإلســرائيلية يف حتقيــق أحــد أهــم 

التابعة للمؤسسة التـي   اإلعالمية األخــرى  للمنصات  الترويجاألهداف من إنشائها وهو  
قدر من التكامـل بـني املنصـات املختلفـة تتبعها الصفحة، وذلك يف إطار محاولة حتقيق  

ــل  ــرى مثـ ــل األخـ ــع التواصـ ــط مواقـ ــر روابـ ــالل نشـ ــن خـ ــات، مـ ــك املؤسسـ ــة لتلـ التابعـ
(انســتجرام، وتــويتر، ويوتيــوب،... إلــخ)؛ لــذا قامــت صــفحة "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة" 

وهــي صــفحة إســرائيلية باللغــة العربيــة تهــدف إلــى تقــدمي "صــحتنا" بــالترويج لصــفحة 
حـول بعـض األمـراض املزمنـة كالسـكري والسـمنة وغيرهـا، كمـا حـرص طبية    مشورات

"أفيخاي أدرعي" على ترويج الصفحات اخلاصة به علـى مواقـع التواصـل األخـرى مثـل 
 (انستجرام، وتويتر،... إلخ).  
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  رابًعا: التفاعل
 )37جدول رقم (

  املنشورة على صفحات الدراسة يوضح أشكال تفاعل املستخدمني مع املضامني 
  الصفحات اإلسرائيلية           

  
  املتغير

إسرائيل تتكلم  
  أفيخاي أدرعي  بالعربية 

  اإلجمالي 
مستوى    2كا

  املعنوية 
  %  ك  %  ك

895,93  0,000  

ات 
جاب

إلع
د ا

عد
  

  % 12,9  81  % 22,0  76  % 1,8  5  1000أقل من 
: أقل من   1000

2000  
61  21,7 %  119  34,5 %  180  28,8 %  

: أقل من  2000من 
3000  

51  18,1 %  55  15,9 %  106  16,9 %  

  % 41,4  259  % 27,5  95  % 58,4  164  فأكثر  3000
  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

شر 
لن

ة ا
عاد

إ
  

  % 52,2  327  % 76,2  263  % 22,8  64  100: أقل من  1من 

804,18  0,000  

:  أقل من 100من 
200  

60  21,4 %  35  10,1 %  95  15,2 %  

: أقل من  200من 
300  

52  18,5 %  25  7,2 %  77  12,3 %  

  % 20,3  127  % 6,4  22  % 37,4  105  فأكثر  300
  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

831,51  0,000  
ات

يق
عل

لت
د ا

عد
  

  % 21,2  133  % 23,2  80  % 18,9  53  1000أقل من 
: أقل من  1000من 

2000  
87  31,0 %  58  16,8 %  145  23,2 %  

: أقل من  2000من 
3000  

89  31,7 %  64  18,6 %  153  24,4 %  

  % 31,2  195  % 41,4  143  % 18,5  52  فأكثر  3000

  % 100  626  % 100  345  % 100  281  اإلجمالي 

  تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يأتي:
، جـاء عـدد مـع املضـامني املنشـورة علـى صـفحات الدراسـة  اإلعجاباتمن حيث عدد   -

)، تـاله عـدد اإلعجابـات %41,4) فــي املركـز األول بنسـبة (فـأكثر  3000اإلعجابات (
وجـــاء عـــدد  )،%28.8الثـــاني بنســـبة ( املركـــز) يف 2000إلـــى أقـــل مـــن  1000مـــن (

 
  ) یقصد باإلعجاب ضغط المستخدم على ذر (أعجبنــي) أوlike أو أحــد الرمــوز التعبیریــة التــي تشــیر إلــى ،(

اتجاه المستخدم تجاه المنشور، للتعبیر عــن موقفــھ تجــاه المنشــور، وھنــاك ســبعة رمــوز تعبیریــة تتمثــل فــي 
  وأحببتھ، وأدعمھ، والضحك، واالنبھار، وأحزنني، وأغضبني).(أعجبني، 
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)، بينمـا %16,9) يف املركز الثالث بنسبة (3000إلى أقل من    2000اإلعجابات من (
  ).%12,9) يف املركز األخير بنسبة (1000إلى أقل من  1جاء عدد اإلعجابات من (

لبيانات اجلدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية   اإلحصــائييشير التحليل   -
 حيــث، اإلعجابات مـع املضـامني املنشـورةمن حيث عدد  الصفحات عينة الدراسة بني

وهــذه الفــروق ، )00,0) وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويـــة (93,895( ٢كانــت قيمــة كــا
فـأكثر)   3000(  لصالح صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، حيث كان معـدل اإلعجابـات

 %) يف صفحة أفيخاي أدرعي.  27,5%) مقابل (58,4يف املركز األول بنسبة (
) فـي املركـز 100أقل مــن  إلى 1، جاء عدد إعادة النشر من (مشاركة املنشومن حيث   -

) يف املركــز الثــاني فــأكثر 300)، تــاله عــدد إعــادة النشــر (%52.2األول بنســبة بلغـــت (
ــز 200إلــى أقــل مــن  100مــن وجــاء عــدد إعــادة النشــر ()، %20.3بنســبة ( ) يف املرك

) يف 300إلى أقــل مــن    200من  بينما جاء عدد إعادة النشر (  )،%15.2الثالث بنسبة (
 .)%12.3املركز األخير بنسبة (

يشير التحليل اإلحصائي لبيانات اجلدول السابق إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا بـني  -
بلغت قيمـة  ، حيـثللمضامني املنشورة الدراسة، من حيث إعادة النشرالصفحات عينة 

وهـذه الفـروق لصـالح صـفحة ،  )00,0) وهي دالة عند مستوى معنويـة (18,804(٢كا
فـأكثر) يف املركـز األول  300تتكلم بالعربية"، حيث جاء معدل إعادة النشـر (  إســرائيل"

 أفيخاي أدرعي.  %) يف صفحة  6,4%) مقابل (37,4بنسبة (
) فــأكثر  3000مـن حيـث عــدد التعليقــات علــى املضــامني املنشــورة، جــاء عــدد التعليقــات ( -

إلــى أقــل مــن  2000مــن )، تــاله عــدد التعليقــات (%31,2فـــي املركـــز األول بنـــسبة بلغـــت (
إلــى أقــل  1000مــن )، وجــاء عــدد التعليقــات (%24,4) يف املركــز الثــاني بنســبة (3000

ــن  ــبة ( ) يف2000مـ ــث بنسـ ــز الثالـ ــات (%23,2املركـ ــدد التعليقـ ــاء عـ ــا جـ ــن )، بينمـ ــل مـ أقـ
 ).%21,2) يف املركز األخير بنسبة (1000

يشير التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق دالة إحــصائًيا مـن حيـث عــدد التعليقــات علــى  -
) وهــي دالــة 831,51( ٢املضــامني املنشــورة علــى صــفحات الدراســة، حيـــث بلغــت قيمــة كــا

)، وهذه الفروق لصالح صفحة "أفيخاي أدرعــي"، حيــث كــان 0,00مستوى معنويـة (  عند
%) يف 18,5%) مقابــل (41,4فــأكثر) يف املركــز األول بنســبة ( 3000معــدل التعليقــات (

 صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية".
 

   قد تكون مشاركة المستخدمین للمنشورات على صــفحاتھم الخاصــة بــدافع تأییــدھم لمــا جــاء بھــا، أو اســتنكارھم
  لمحتواھا، وفي كال الحالتین تعد المشاركة إحدى صور تفاعل المستخدمین مع المنشورات. 
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مـة مـن خـالل   بناًء على ما ســبق، صـفحتي يتضح أنَّ هناك تفاعًال متزايًدا مع املضـامني املقدَّ
"إسرائيل تتكلم بالعربية" و"أفيخاي أدرعي"، وقد تنوع هذا التفاعل مـا بـني إعجـاب أو إعـادة 

خاصــة صــفحة   –وحترص الصفحات اإلسرائيلية  ،  نشر أو التعليق على تلك املضامني املقدمة
علــــى فكــــرة تعظــــيم التفاعــــل مــــن املتــــابعني العــــرب، حتــــى وإن كــــان تفــــاعًال  -"أفيخــــاي أدرعــــي"

فعلى الرغم من كثرة التعليقات السلبية واملهينة التــي يتلقاهــا "أفيخــاى أدرعــي" جتــاه ،  اسلبيً 
 ال يقوم بحذف تلك التعليقات، ولعل ذلك يعود لألسباب اآلتية:منشوراته، إال أنه 

مينح الصفحات اإلسرائيلية ومنشـوراتها انتشـارًا  -وإن كان سلبًيا -زيادة عدد التعليقات  -
  ورواًجا أكبر بني شرائح مختلفة من اجلمهور العربي.واسًعا 

ُيعــّد التعليــق علــى منشــورات الصــفحات اإلســرائيلية مبثابــة "اعتــراف افتراضــي ضــمني"  -
وهذا من شأنه خلق حالة من االحتكاك بني العـرب واليهـود، وكأنـه ،  بالتواصل مع إسرائيل

لكيــان اإلســرائيلي مــن تطبيــع غيــر مقصــود، وهــذا ميثــل احلــد األدنــى مــن مســتهدفات ا
 املتابعني العرب.

يشــير تكــرار التعليقــات الســلبية مــن املتــابعني أنفســهم علــى أكثــر مــن منشــور إلــى اطــالع  -
أولئك املتابعني على منشورات الصـفحة بصـفة دوريـة، وهـو مـا يعرضـهم خلـوض نقاشـات 

ذه مــع مســئولي تلــك الصــفحات وغيــرهم مــن املؤيــدين إلســرائيل، قــد يــؤدي إلــى جنــاح هــ
الصفحات يف زعزعة معتقدات البعض جتاه الكيان اإلسرائيلي وحقـائق الصـراع بـني هـذا 

 الكيان وبني فلسطني والدول العربية.
  
  
  
 

 
  المقـدم، أو مـن   قد یكون التفاعل سلبیاً من خالل التعلیقات السلبیة مـن المسـتخدمین تجـاه المحتـوى

تعلیقــات خالل الرموز التعبیریة التي تشیر إلى اتجاه المستخدم تجاه المنشور، والحظ الباحـث وجـود 
ــري  ســلبیة ــا الحــظ وجــود الرمــز التعبی ــة، كم بنســبة (أغضــبني) تجــاه معظــم المنشــورات المقدم

) مـن إجمـالي 14,5(%) من إجمالي منشـورات صـفحة (إسـرائیل تـتكلم بالعربیـة)، ونسـبة  12,9(
(أغضــبني) منشورات صفحة (أفیخاي أدرعي) خالل فترة الدراسة، ویُالحظ وجود الرمـز التعبیـري  

في المنشـورات التـي تتحـدث عـن غـارات عسـكریة إسـرائیلیة تجـاه أھـداف فلسـطینیة أو لبنانیـة أو 
ى أحـد الرمـوز سوریة، أو اسـتھداف أحـد مـن عناصـر المقاومـة الفلسـطینیة، أو محاولـة التقـرب إلـ

العربیة سواء على المستوى السیاسي أو الریاضي أو الفني...، أو قیام بعض األشـخاص المشـھورین 
  بزیارة إسرائیل أو الدعوة إلى التطبیع مع إسرائیل. 
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 :أهم النتائج العامة
مــة عبــر صــفحتي "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة"،  .1 كثافــة وتنــوع املضــامني اإلعالميــة املقدَّ

و"أفيخــاي أدرعــي"، بهــدف الوصــول إلــى شــرائح متعــددة ومتنوعــة مــن رواد مواقــع 
  التواصل االجتماعي العرب.

وجــود متاثــل واضــح بــني صــفحتي "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة"، و"أفيخــاي أدرعــي" يف  .2
ورة األنا واآلخر، وأحياًنا تكون املنشورات واحدة على الصـفحتني، رسمهما ملالمح ص

 مما يشير إلى وجود تنسيق بني القائمني على إدارة الصفحتني.
ــة  .3 ــة  "األنــا"تنوعــت هوي ــني هوي ــا ب مــة خــالل املضــامني املنشــورة م (إســرائيلية، املقدَّ

%)، 86,9ألول بنسـبة (وجاءت الهوية اإلسرائيلية يف املركـز اويهودية، واالثنان مًعا)،  
%)، يف حــني مت تقــدمي الهــويتني 7,7تلتهــا الهويــة اليهوديــة يف املركــز الثــاني بنســبة (

 %).5,4اإلسرائيلية واليهودية مًعا بنسبة (
حرصت كل مـن صـفحتي "إسـرائيل تـتكلم بالعربيـة"، و"أفيخـاي أدرعـي" علـى تقـدمي  .4

، مــن خــالل عــدد مــن الســمات بشــكل إيجــابياإلســرائيلية أو اليهوديــة "األنــا" صــورة 
) صفة إيجابية، التي تسعى إلـى تسـويق النمـوذج اإلسـرائيلي يف 14اإليجابية بلغت (

صــورة الدولــة الصــديقة املســاملة واملحبــة للشــعوب العربيــة ولإلنســانية، إضــافة إلــى 
كونها تتمتع بالدميوقراطيـة والتقـدم والرفاهيـة، والتميـز يف مجـاالت االبتكـار والفـن 

افة والتكنولوجيا، والـدفاع عـن الـوطن وسـالمة املـواطنني، وإظهـار العـداء جتـاه والثق
 احلركات واملنظمات اجلهادية اإلسالمية والدول املعادية إلسرائيل.   

مت تقســيمها مــا بــني هويــة  -خــالل فتــرة الدراســة –هويــة لآلخــر  )35(مت حتديــد  . 5
التركيــز علــى عــدد مــن الــدول  مت فعلــى املســتوى العربــي)، (عربيــة، وإقليميــة، ودوليــة

 (فلســـطني، ومصـــر، ولبنـــان، وســـوريا، واإلمـــارات، واملغـــرب، واألردن)،العربيـــة متثلـــت يف 
ــتوى اإلقليمـــي ــي  وعلـــى املسـ ــى دولتـ ــز علـ ــا)،مت التركيـ ــران، وتركيـ ــى  (إيـ ــتوى وعلـ املسـ

 (الواليات املتحدة األمريكية).مت التركيز على دولة    الدولي
كــز األول مــن إجمــالي عــدد املنشــورات، وحتــددت مالمــح يف املر (فلســطني)جــاءت   . 6

ــى  ــطني" علـ ــورة "فلسـ ــة صـ ــن الناحيـ ــيادة مـ ــد أو السـ ــع بالتواجـ ــة تتمتـ ــت دولـ ــا ليسـ أنهـ
، وإمنا هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن األفـراد يعيشـون يف هـذه التاريخية أو القانونية

ة مثل األرض، وفصائل ومنظمات معادية إلسرائيل، وصفت بعدد من السمات السلبي
ــدم  ــان، وعـ ــوق اإلنسـ ــاك حقـ ــداع، وانتهـ ــؤلية، والكـــذب واخلـ ــل املسـ ــاب، وعـــدم حتمـ (اإلرهـ

ورّكزت الصفحات اإلسرائيلية علـى تصـوير أفـراد   االستقاللية، واجلهل، والفوضى)،



 

               907 

بســـبب اســـتمرار  (الفقـــر) و(اجلهـــل)،الشـــعب الفلســـطيني أنهـــم يعـــانون مـــن وطـــأة 
هاد وغيرهما يف االستيالء على مقدرات منظمات املقاومة الفلسطينية كحماس واجل

الفلسطينيني واستخدامها يف عملياتهم اإلرهابية ضد إسـرائيل، بـدًال مـن اسـتغاللها 
 لصالح املواطنني.

)، مـن خـالل مجموعـة مـن 48قامـت الصـفحتان بتقـدمي صـورة إيجابيـة عـن عـرب ( .7
  إسرائيل).(التعايش السلمي، والدفاع عن السمات متثلت يف 

، حيـث (لبنان، وســوريا)يتضح من نتائج الدراسة عدم وجود أي سمة إيجابية لدولتي  .8
زت الصـــفحات اإلســـرائيلية علـــى تصـــوير  تنتشـــر فيهـــا  علـــى أنهـــا دولـــة(لبنـــان) ركـــّ

، بســبب التــدخل اإليرانــي يف إدارة شــئون الدولــة اللبنانيــة، الفوضــى وعــدم االســتقرار
تســتهدف أمــن وســالمة  إرهابيــة علــى أنهــا منظمــة(حــزب اهللا) كمــا وصــفت منظمــة 
زت الصـفحات اإلسـرائيلية علـى تصـوير   )،الكذب واخلــداعمواطني إسرائيل، وبـ( وركـّ

علــى أنهــا منظمــة  (فيلــق القــدس)، كمــا وصــفت إرهابيــةعلــى أنهــا دولــة  (ســوريا)
ـــ ــوري بـ ــعب السـ ــفت الشـ ــرائيل، ووصـ ــالمة إسـ ــن وسـ ــتهدف أمـ ــة تسـ ــر إرهابيـ (الفقـ

ذلك بسبب عدم االسـتقرار والتـدخل اإليرانـي يف إدارة الشـأن السـوري، ، ووالضياع)
ـــ (ووصــفت النظــام الســوري  انتهــاك حقــوق و عــدم االســتقاللية،و الكــذب واخلــداع،ب

ــارة إلـــى أناإلنســـان ــالح  ◌ّ◌َ)، وذلـــك مـــن خـــالل اإلشـ النظـــام الســـوري يخـــدم املصـ
  اإليرانية التي تتعارض مع املصالح السورية.

صــفحتي "إســرائيل تــتكلم بالعربيــة"، و"أفيخــاي أدرعــي" يف رســم  بــني وجــود تشــابه . 9
ــة لصــورة  ــح إيجابي متثلــت يف  (مصــر، والســعودية، واإلمــارات، واملغــرب، واألردن)،مالم

و(احلفــاظ علــى مــع إسـرائيل،  (التعــاون واملشــاركة)عـدد مـن السـمات اإليجابيــة، مثـل
ــرائيل، والســــالم)  ــع إســ ــادة)، مــ ــى دور العبــ ــاظ علــ ــة واحلفــ ــرائع املختلفــ ــرام الشــ (احتــ

التي تشير إلى متتع تلك الدول العربية باحلضارة واإلبـداع و(اإلنسانية)، و(األصــالة)  
  يف العديد من املجاالت كالفن والرياضة وغيرهما. 

على تقدمي التهنئة للعاملني العربـي   -عينة الدراسة  –حرصت الصفحات اإلسرائيلية   .10
علــى أنَّ هنــاك تشــابًها بــني الــديانتني ســالمي مبناســبة األعيــاد الدينيــة، والتأكيــد واإل

  اليهود والعرب على املستوى العقائدي واللغوي.
ــت الســمات الســلبية ملالمــح صــورة  .11 ــى املســتوى اإلقليمــي متثل يف تصــوير  (إيــران)عل

بهــا كــذلك ، ال تهــدد إســرائيل فحســب؛ بــل تهــدد بإرهاإرهابيــةإيــران علــى أنهــا دولــة 
اســـتبداد النظـــام اإليرانـــي وعـــدم مســـئوليته جتـــاه الـــدول العربيـــة والنظـــام العـــاملي، و
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الكــذب واخلــداع، ، ووالتدخل يف شــئون اآلخــرين وعــدم احتــرام اســتقاللية الــدولشعبه،  
 يف أنهـا(تركيــا)  كما حتددت السمات السلبية املشكِّلة ملالمح صـورةومعاداة الســامية،  

حركــة حمــاس اإلرهابيــة يف فلســطني، وأنهــا ال تهــدد إســرائيل  دولــة إرهابيــة تــدعم
بأنهــا تنتهــك حقــوق فحسب؛ بل تهدد بإرهابها كـذلك الـدول العربيـة، ووصـف تركيـا 

بالتــدخل يف وأنهــا تقــوم اإلنســان وتقــوم بعمليــات تطهيــر عرقــي ضــد األكــراد يف ســوريا، 
  وال حتترم استقاللية الدول. شئون اآلخرين

يوجد تشابه بني عينة الدراسة يف رسم صورة إيجابية للواليـات   ولياملستوى الدعلى   .12
ــت يف  ــة متثل ــات املتحــدة،  (التعــاون واملشــاركة)املتحــدة األمريكي بــني إســرائيل والوالي

الــذي تتمتــع بــه الواليــات املتحــدة وجامعاتهــا ومراكزهــا البحثيــة  (التفــوق العلمــي)و
  .(الدفاع عن إسرائيل)والعلمية،  

ورد ذكر عدد مـن الـدول الغربيـة واألوربيـة األخـرى يف الصـفحات اإلسـرائيلية عينـة  .13
(البرازيل، واألرجنتني، والبرتغال، وأملانيا، وقبــرص، والفلبــني، وهــاييتي، الدراسة، مثل  

، وذلك بهدف إظهار واليونان، وبوليفيا، وأورجواي، وإيطاليا، وحلف شمال األطلسي)
ــية بـــني إســـرائيل وتلـــك الـــدول، أو  التقـــارب والتعـــاون ومتانـــة العالقـــات الدبلوماسـ

استعراض القوة والتفوق العسكري للجيش اإلسرائيلي من خـالل املنـاورات املشـتركة 
ــن خــالل ــار اإلنســانية م ــدول، أو إظه ــك ال ــع بعــض تل ــات اإلنســانية م ــدمي  البعث وتق

 مساعدات إسرائيلية لبعض هذه الدول.
عــدًدا مــن األســاليب عربيــة"، و"أفيخــاي أدرعــي" صــفحتا "إســرائيل تــتكلم بالوظفــت  .14

 العقلية واالستماالت العاطفية والتخويفية إلبراز معالم صورة األنا واآلخر.
عـدًدا مـن الوسـائل  صفحتا "إسرائيل تتكلم بالعربيـة"، و"أفيخـاي أدرعـي"استخدمت   .15

 لكتروني).  إلبراز املضامني املقدمة، مثل (الصور، والفيديو، والهاشتاج، والرابط اإل
مــة مــن خــالل صــفحتي  .16 أظهــرت نتــائج الدراســة التفاعــل املتزايــد مــع املضــامني املقدَّ

"إسرائيل تتكلم بالعربية" و"أفيخاي أدرعي"، وقد تنـوع هـذا التفاعـل مـا بـني إعجـاب 
، وتكمــن خطــورة هــذا التفاعــل أو إعــادة نشــر أو التعليــق علــى تلــك املضــامني املقدمــة

وكأنه تطبيـع غيـر ، مبثابة "اعتراف ضمني" بالتواصل مع إسرائيل يف أنه ُيعدُّ املتزايــد  
مقصــود، وهــذا ميثــل احلــد األدنــى مــن مســتهدفات إســرائيل مــن متابعيهــا العــرب، 
إضافة إلـى أنِّ التفاعـل املتزايـد مـع املضـامني املقدمـة ميـنح الصـفحات اإلسـرائيلية 

 تلفة من اجلمهور العربي.ومنشوراتها انتشارًا واسًعا ورواًجا أكبر بني شرائح مخ
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 توصيات: 
ضـــرورة تفعيـــل دور املؤسســـات اإلعالميـــة العربيـــة يف حتصـــني اجلمهـــور العربـــي،   .1

ــاد  ــالل إيجـ ــن خـ ــك مـ ــرائيلي، وذلـ ــي اإلسـ ــراع العربـ ــاريخ الصـ ــباب بتـ ــة الشـ وتوعيـ
إســتراتيجية إعالميــة عربيــة موحــدة قابلــة للتطبيــق، تقــوم بإظهــار حقيقــة صــورة 

ــة االحــتالل  ــاريخ الفلســطيني، وإثبــات أحقي اإلســرائيلي، الــذي يســعى إلــى محــو الت
إســرائيل يف احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية، وقطــع أيــة عالقــة عربيــة وفلســطينية 

  باألراضي املحتلة.
ــة  .2 ــة واللغــات احلي ــة متخصصــة، باللغــة العبري ــة عربي ــة إنشــاء منصــات إعالمي أهمي

أي العـام الـدولي، ملواجهـة اخلطـاب الـدعائي ملخاطبة الـرأي العـام اإلسـرائيلي، والـر
اإلســرائيلي، الــذي يســعى إلــى خلــق واقــع مــن التطبيــع االفتراضــي، وبنــاء جــدار مــن 

 الثقة بينه وبني املتابعني العرب.
تدريب وتأهيـل كـوادر إعالميـة متخصصـة يف مجـال اإلعـالم عبـر شـبكات التواصـل  .3

ــً  ــة عامليـ ــورة العربيـ ــني الصـ ــل حتسـ ــن أجـ ــاعي، مـ ــاءات االجتمـ ــى االدعـ ــرد علـ ا، والـ
 اإلسرائيلية وتفنيدها.

التنبيــه علــى تــوخي احلــذر يف التعامــل مــع مواقــع التواصــل االجتمــاعي اإلســرائيلي،  .4
حيــث إنَّ هــذه املواقــع يشــرف عليهــا فــرع اإلعــالم االجتمــاعي، الــذي طــوَّره اجلــيش 

جـاد حالـة م) بهدف التـأثير يف وعـي اجلمـاهير العربيـة، وإي2009اإلسرائيلي عام (
 من اإلعجاب واالنبهار لدى البعض اآلخر جتاه إسرائيل.
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