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 اخلطاب الدعائى اإلسرائيلى عرب مواقع التواصل االجتماعى

 صفحة افيخاى أدرعى منوذجا
 *د. يسرا صبيح

 **د. رشا سمير

 :مقدمة

تعتبر وسائل اإلعالم اليوم من أبرز مظاهر العصر الحديث، فقد زاد االهتمام 

سس علمية ،  بها فى ظل التطور التقني الهائل لهذه الوسائل، واعتمادها على مناهج وأ

منها علم النفس الذى أمدها باألساااليا النفةااية المناساابة، ويةااهم اإلعالم بدور مهم فى 

لصااراعاب بين الدو ، وأحاابد أهد أهم األدواب للدعاية الدعاية والحرب النفةااية فى ا

والحرب النفةااية هيث االساات دام المنظم لوسااائلد ومواده للتلىير على  ناعاب الطر  

المةااتهد ل لذلت تةاا ر الدو  الوسااائل اإلعالمية فى عاان الدعاية والحروب النفةااية 

عالمية فى رسم حور  على العدو، ويُةِ ر الكيان الصهيوني العديد من اإلمكاناب اال

 ذهنية لدى الجمهور العربى عن دولة إسرائيلل 

ومع ظهور موا ع التواحاال االمتماعي ووسااائع اإلعالم الجديد واساات دامها 

بشااااكل ،بير، عمدب الدعاية الصااااهيونية إلى اساااات دامها بما يحقظ مصااااالحها، نظرا  

عالم االخرى، من سهولة للمزايا التي تتةم بها هذه الوسائع عن غيرها من وسائل اإل

اسااات دام، و در  على النشااار في أ  زمان ومكان، واسااات دامها تقريبا من مميع ف اب 

وعااااارائد المجتمع الم تلفة، فيسااااارائيل ومدوا راااااالتهم أخيرا  في موا ع التواحااااال 

االمتماعى، باعتبارها فضاااااب خصااااا يمكن من خاللد التلىير على المتلقين، خاحااااة 

سرا شر في هذه العرب، ،ما أن إ ئيل لديها فر ة فى الجيش اإلسرائيلي ترا ا ،ل ما ين

الوساااااااائع، وهذا من أمل عملية الدعاية المضااااااااد  من مهة، ومن مهة أخرى بث 

 سمومها في عكل أفكار وآراب وحور من علند ان ي دم إسرائيلل

 مشكلة الدراسة:

لعربية غة امن خال  متابعة بعض الصفحاب الرسمية االسرائيلية الناطقة بالل

على مو ع فيةااااابوي، تبين اساااااتغاللها للمحتوى الذى ينتجد ذراعها اإلعالمى افي اى 

سية، ومن خال   ةيا شكل يتوافظ مع أهدافها ال ادرعى من أمل تحقيظ أهدا  دعائيةل ب

فاعلية موا ع التواحاال االمتماعى فهى تعنى بانتشااار المورااوعاب الدعائية المومهة 

مشكلة الدراسة فى رحد وتحليل ال طاب الدعائى االسرائيلى  للجمهورل ومن ىم تتحدد
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من خال  حاافحة الناطظ باساام الجيش االساارائيلى باللغة العربية أفي اى أدرعى على 

مو ع فيةااابوي والتعر  على المعانى الكامنة فيها وتحليل دالالب الصاااور المنشاااور  

 وغيرهال

 أهمية الدراسة:

ال طاب الدعائى، فةااااااعوا منذ ساااااانين طويلة انتبد اليهود مبكرا  إلى خطر 

السااات دامد بشاااكل يدعم مصاااالحهم، ومع ظهور موا ع التواحااال االمتماعى، أيقن  

إسرائيل أن هذه الموا ع تعتبر أفضل االسلحة غير العةكرية هيث تمكن اسرائيل من 

مذب اآلخرين ومعلهم يتضامنون معها دون أن تةتهلت من  درتها العةكرية، و،ذلت 

كن  من التواحااال مع المجتمع العربى وخلظ  نواب تواحااال عبر موا ع التواحااال تم

االمتماعى لترويج عتى االفكار والمعتقداب باالرافة إلى الرد المقنع من تجاههم رد 

 أى دعاية مضاد ل

ومن هنا تلتى أهمية هذه الدراساة فى دراساة ال طاب الدعائى للمتحدب باساام 

على المرتكزاب او االسااااااليا الدعائية المةااااات دمة فى الجيش اإلسااااارائيلى للو و  

 ال طاب اإلسرائيلىل

 أهداف الدراسة:

 سرائيلى عبر موا ع التواحل االمتماعىلالتعر  على ال طاب الدعائى اإل -1

 بيان دور الناطظ بلسم الجيش اإلسرائيلى فى الدعاية اإلسرائيليةل -2

 ئيلىل إظهار المعانى الكامنة فى ال طاب الدعائى اإلسرا -3

 التعر  على است داماب الصور فى ال طاب الدعائى اإلسرائيلى ودالالتهال -4

عائى اإلسااارائيلى عبر حااافحة الكشااان عن ساااماب وخصاااائا ال طاب الد -5

 باسم الجيش اإلسرائيلى أفي اى أدرعىل الناطظ

 تساؤالت الدراسة:

ناطظ الما المعانى الكامنة فى ال طاب الدعائى اإلسرائيلى المنشور  بصفحة  -1

 باسم الجيش اإلسرائيلى أفي اى أدرعى؟

ما األساااااااليا الدعائية المةاااااات دمة من  بل افي ا  ادرعي والتي يب ها عبر  -2

 ؟خطابد المقدم على موا ع التواحل االمتماعي 

ما الدالالب الكامنة فى الصاااور المنشاااور  على حااافحة الناطظ باسااام الجيش  -3

 اإلسرائيلى أفي اى أدرعى موروع الدراسة؟
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 الدراسات السابقة: 

 1( 2112دراسة بةام )

هدف  الدراسة إلى وحن ظاهر  است دام ميش االهتال  اإلسرائيلي لموا ع  

التواحاال االمتماعي، واعتمد الباهث على أدا  المالهظة بالمشااار،ة من أمل اسااتقاب 

المعلوماب المكملة والالزمة من الميدان، وذلت عبر اسااااااتعما  متواحااااااال للموا ع 

والتطبيقاب االعالمية عبر الشااااابكة للتعر  على خفاياها، اى المشاااااار،ة فى توظين 

تقنياب وتطبيقاب االنترن  االتصااالية، بجانا األفراد المةااتعملين، للتعر  أ، ر على 

 الظاهر  وتحليلها من الداخلل

 وخلص  الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

أسس مديد  متغير  على نطاق واسع، وخلظ ان الدعاية الصهيونية تقوم على  -

بل مع الشااااااعوب  يد  من التطبيع وهذه المر  ليس مع الحكوماب،  لة مد ها

العربية التى هى فى االسااااااااس الحلقة المةااااااتهدفة فى هذا النوع الجديد من 

الدعاية باعتبار العدد الهائل من مةاااات دمى عاااابكاب التواحاااال العرب الذى 

 دململيون مةت  21يقدر بحوالى 

ها أفي اى أدرعى من  - بالرغم من هاالب الةاااااا رية الك ير  التى يتعرأ ل

خال  خال  التدويناب التى ينشرها على الفيةبوي، فهو ال يكترب ال بة رية 

وال بشاااتائم وهذه مهود راااائعة ،ان من الممكن اساااتغاللها وتوميهها بشاااكل 

 نلإيجابىل فهو مدرب ميدا  ليؤدى عملد ويتعامل مع هذه الموا 

إن خلظ هالة الشااااااتاب الفكرى وارااااااطراب الر ى، ومعل بعض الحقائظ  -

مجرد افكار يمكن تعديلها هد  آلة الدعاية الصاااهيونية من خال  اسااات دامها 

عااابكاب التواحااال االمتماعى، فصاااناعة هالة الصاااراع والتنا ض فى العقل 

العربى من خال  الصاااااور  المنشاااااور  على حااااافحاب عااااابكاب التواحااااال 

   االمتماعىل

 2( 2112دراسة إسماعيل )

هدف  الدراساااة إلى التعر  على ال طاب الدعائي اإلسااارائيلي خال  عدوان 

على  طاع غز ، بتحليل عينة من منشاااوراب الناطظ باسااام الجيش اإلسااارائيلي  2114

باللغة العربية أفي اى أدرعى على مو ع التواحااااااال االمتماعي فيس بوي، من خال  

ي المنشاااااوراب النصاااااية والموراااااوعاب الظاهر  والدالالب تحليل المعاني الكامنة ف

 الكامنة في الصور  الفوتوغرافيةل

وتنتمى الدراسااااااة إلى البحوب الوحاااااافية، واعتمد الباهث على منهج تحليل  

 121ال طاب مةت دما  أداتي تحليل المعاني الكامنة وتحليل الصور  على عينة منتقا  
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نا على حاافحة الناطظ باساام الجيش منشااور حااور  أو حااور  مع  251من أحاال 

 6/2/2114اإلساارائيلي أفي اى أدرعي خال  فتر  العدوان على  طاع غز  من تاري  

 ، مةت دما  نظرية االمند ل26/2/2114هتى نهايتد بتاري  

وخلصااااا  الدراساااااة إلى أن ال طاب الدعائي اإلسااااارائيلي عمل على تبرير  

حرص على ساااااالمتهم، ،ما ر،زب على اساااااتهدا  المدنيين الفلةاااااطينيين وإظهار ال

تحميل هر،ة هماس المةؤولية وهدها عن القتل والدمار ونزع عنها حفة اإلسالمية، 

وعمد ال طاب الدعائي إلى تجاهل إنجازاب المقاومة، مقابل تضااا يم إنجازاب الجيش 

اإلسارائيلي وترساي  حاورتد ،جيش ال يقهر، واسات دام ال طاب الدعائي اإلسارائيلي 

 ائياب بصور  ،بير لاإلهص

 (3)(2114دراسة هةين )

لتعر  على اتجاهاب ال طاب الدعائى االمريكى تجاه اهدف  الدراسااااااة الى 

المنطقة العربية، والكشاااااان عن غاياتد، والتعر  على اهدا  بث ال طاب االمريكى 

الذى يةااااااتهد  عااااااعوب المنطقة، وتحديد المنطلقاب التى القي  على عاتظ ال طاب 

 الدعائى من  بل القائمين على الةياسة االمريكية 

الدراساااااب الوحاااافية، اساااات دام الباهث فيها المنهج وتعد هذه الدراسااااة من 

المةحى وفى اطاره است دم اسلوب تحليل المضمون واداتى استمار  تحليل المضمون 

والمالهظة واعتمد فى عينة الدراسة على مجموعة من التصريحاب للةاسة االمريكان 

 31/5/2113الى  1/1/2112فى  نا  الحر  للمد  من 

 -ان :وخلص  الدراسة الى 

ال طاب الدعائى االمريكى ورد ساعى الوالياب المتحد  بشلن الملن النووى  لأ

االيرانى، ،محاولة ماد  لغرأ سااااااحا هذه التقنية من امتالي ايران القدر  

 النووية 

اظهر ال طاب الدعائى االمريكى سااااعيد الى هل القضااااية الفلةااااطينية، وهى  لب

الطرا  عملية المفاوراب،  مةاع غير ماد ، اذ تاتى بصفة الداعم والجامع

 دون بذ  مهود هقيقية حاد ة للضغع على اسرائيل

يعبر ال طاااب الاادعااائى عن التزام الوالياااب المتحااد  االمريكيااة تجاااه أمن  لب

 وهماية اسرائيل

يتجد ال طاب االمريكى الى تشااااااويد حااااااور  االخر، والمتم ل فى المنطقة  لب

دعائى، الذى يةااتطيع عن العربية، وبذلت هو يحقظ اهدى وظائن ال طاب ال

طريظ هذا التشوية التدخل فى الشؤون الداخلية لدو  المنطقة التى تعد عصا 

 الحيا  للعالمل
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 (4)م( 2114دراسة أبو غوش )

هدف  الدراساااة الى وحااان مضااامون المواد االعالمية المصاااور  التى تب ها 

بنانية مع اساااااارائيل، االمهز  االعالمية اىناب الموامهة بين المقاومة الفلةااااااطينية والل

 واستنباط الرسائل منها، وتقييم االعالم الحربى وتلىيره النفةى على مجرياب الحرب

تهد  هذه الدراساااة من الدراسااااب الوحااافية، واسااات دام  المنهج المةاااحى 

وفى اطاره اساالوب تحليل المضاامون، مةاات دمة ادائى المالهظة وتحليل المضاامون، 

باب  ياداب المقاومة الفلةااطينية، والمواد المنشااور  واعتمدب عينة الدراسااة على خطا

 م2116والمقاومة اللبنانية فى هرب  2114عبر مكاتبها االعالمية فى هرب 

 -وخلص  الدراسة الى :

ها العةااااااكرية واالعالمية وعمل  على  لأ أن هماس تمكن  من تطوير منظومت

للمقاومة من مهة، التنةااايظ بينهما، من امل توسااايع مبهة الحارااانة الشاااعبية 

 والتغلغل فى مبهة العدو االسرائيلى من مهة اخرىل

وىق  المقاومة الفلةاااطينية عملياتها العةاااكرية، وب تها للجماهير المةاااتهدفة،  لب

،عملية )نلهل عوز( التى رافقها خطاب فامل الحكومة االساارائيلية للقائد العام 

ومة ( التى تمكن  المقالكتائا عز الدين القةام محمد الضين، وعملية )زيكيم

من تةااااااريبها بعد انتهاب الحرب لتكذب فيها الر ية االساااااارائيلية التى اذع  

 مقتل الوهد  البحرية  بل وحولها المنطقة

عااكل هزب م م اال نامحاالسااتغال  االعالم الحربى والحرب النفةااية هيث  لب

 نجد فى بناب مصدا ية مع ممهوره المحلى والمعادى ورد على عدوه

 (5)( 2114دراسة ابو عنا )

هدف  الدراسة الى التعر  على مارسة الصحن االسرائيلية للحرب النفةية 

  2112اىناب الحروب، و د تم اختيار عدوان الرحاااص المصاابوب على غز  فى العام 

م ،نموذج لمعرفة ،يفية است دام الصحافة االسرائيلية للحرب النفةية، سواب 2112 –

الاداخلياة ، التى تةااااااتهاد  المجتمع االساااااارائيلى، او الجبهاة  ،اان ذلات على الجبهاة

ةطينين الذين تعرروا للحرب العةكرية  سى الفل سا شكل ا ةتهد  ب ال ارمية، التى ت

 والنفةيةل

وهى دراسااااة وحاااافية اساااات دم  منهج تحليل ال طاب، واعتمدب على ادا  

ىة ال ال يليةتحليل االطروهة واختيرب عينة الدراساااااة من الصاااااحن اليومية االسااااارائ

معاااارين، وهاااارتس، وياااديعوب اهرونوب( الصاااااااااادر  يلاااة اياااام العااادوان من )

لدراساااااااة على المقاالب االفتتاهية 12/1/2112هتى  22/12/2112 ، ،ما امري  ا

 والمقاالب التحليلية ومقاالب الرأى فى هذه الصحن 
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 -وخلص  الدراسة الى ان :

رب النفةااية على الجبهة الصااحافة االساارائيلية اسااهم  بدور مهم فى الح لأ

الداخلية وال ارمية، فعلى حاااااعيد الجبهة الداخلية حاااااورب  و  الجيش 

 وعظم  فى ردع الطر  الفلةطينىل

 دم  لنفةااها ،افة التبريراب لعملياب القتل والمجازر التى ارتكب  بحظ  لب

المدنيين الفلةاااطينيين وهدم المةاااامد والبيوب واساااتهدا  المؤساااةااااب 

 الدوليةل

 رفع الروح المعنوية للمجتمع االسرائيلى عمل  على لب

على حااعيد الفلةااطنيين عمل  الصااحافة على تشااوية ال صاام من خال   لب

اظهار هر،ة هماس ،حر،ة ارهابية متطرفة وهملتها مةااااا ولية الحرب 

 على غز  

 (6)( 2113دراسة ابراهيم )

 زهدف  الدراسة الى الكشن عن مضامين الدعاية البريطانية فى مريد  التايم

ازاب االوراااع الةااياسااية فى العراق بعد اهتال  الوالياب االمريكية وبريطانيا لها وما 

ال  اليها االوراع من تحوالب سياسية فى نظام الحكم واالحعد  االمنية واال تصادية 

الم تلفة و،ذلت الكشن عن االساليا الدعائية فى مريد  التايمز ومعرفة اهم المفرداب 

 دعائيا والعباراب الموظفة

وهى دراسااة وحاافية اعتمدب على المنهج المةااحى باساالوب المةااد الشااامل 

لكل الموروعاب الصحفية التى تناول  الشلن الةياسى العرا ى فى مريد  التايمز فى 

 ،ما است دم الباهث اسلوب تحليل المضمون  31/2/2111الى  1/2المد  من 

 -وخلص  الدراسة الى :

زب على مجموعة من المضااااااامين عن طريظ ان الدعاية البريطانية ر، لأ

ابرازهاااا وتكرارهاااا ال نااااع المتلقى بمو فهاااا الرافض ل روج القواب 

 االمريكية وتقليا عدد  واتها

اولاا  الاادعااايااة البريطااانيااة اهتمااام ،بيرا بااالتاادخاال االيرانى فى العراق  لب

و،ان  من اهم االسااااااااليا التى اعتمدتها الدعاية البريطانية فى مريد  

 التايمز هى الترهيا واسلوب تحويل االنتباه واسلوب االختيار

عماادب الاادعااايااة البريطااانيااة فى مريااد  التااايمز الى اسااااااتعمااا  بعض  لب

المفرداب والمصااااااطلحاب اللغوية التى ت دم الهد  الدعائى م ل : غزو 

(Invasion(  بد  اهتال )Occupation( والةنة والشيعة ،)Sunnis 

and Shia)  بد  الشعا( العرا ىThe Iraqi People) 
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 (7)( 2112دراسة منصور )

هدف  الدراسااااة الى تتابع ودراسااااة ظاهر  الدعاية االلمانية منذ بدايتها داخل 

المانيا وخارمها وخاحة فى الشرق االوسع والعراق والو و  على اهم الوسائل التى 

عائية التى وظفتها اساااااات دمتها الدعاية االلمانية تاري يا فى العراق واالتجاهاب الد

الدعاية االلمانية من خال  دراسااااااة تحليلية لالخبار والمقاالب االفتتاهية فى حااااااحن 

)العقاب، واالسااااااتقال ، والبالد( هيث ممع  المانيا والعراق عال اب مميز ، و،ان  

 المنطقة تشهد حراعا بين بريطانيا والمانيال

ها على باهث في مد ال ية اعت لدراسااااااااب الوحااااااف منهجين: المنهج  وهى من ا

التاري ى وتحليل المضااامون و د هدد الباهث العينة الزمنية لصاااحن الدراساااة ال الىة 

 ل1/2/1241الى  1/4/1241للمد  من 

 -و د خلص  الدراسة الى ان :

الاادعااايااة االلمااانيااة نجحاا  فى تعب ااة الرأى العااا العرا ى تجاااه بريطااانيااا  لأ

ما ريطانيا فى العراق ،مةااتغلة الةاا ع الشااعبى العرا ى نتيجة سااياسااة ب

وظف  عامل الدين وأول  العناية الكبير  بد ووظن القائم باالتصااا  هذا 

 االتجاه فى المناسباب الدينية ،االعياد وهلو  عهر رمضانل

اساااااات دم القائمون على الدعاية االلمانية فى العراق وسااااااائل اتصااااااا   لب

  مطبوعااة لترويج خطااابهااا الاادعااائى وتفعياال دعااايتهااا اذ اسااااااتعملاا

المنشاااوراب والهدايا وغيرها من الوساااائل المطبوعة التى يةاااهل هملها 

 ونقلها وتبادلهال

ابرز االساااااااليا التى انطوب عليها هى: الكذب والمناعااااااد  والت وين  لب

 واالستعانة باالحد اب، واظهار القو ل

 (8)( 2112دراسة سلمان )

 النشاااراب هدف  الدراساااة الى الكشااان عن االسااااليا الدعائية التى تضااامنتها

االخبارية فى  ناتى "الحر " االخبارية االمريكية، والعالم "االخبارية االيرانية" اىناب 

عرأ االهداب والتطوراب فى المنطقة والتعر  على االهدا  التى سااااااع   ناتى 

عالم االخبارية االيرانية الى تحقيقها من خال  منطقها  الحر  االخبارية االمريكية وال

 الدعائى 

الدراساة الى البحوب الوحافية مةات دمة المنهج المةاحى ومعتد  على  تنتمى

ادا  تحليل المضاااااامون واعتمدب على عينة من القناتين ولمد  ىالىة اعااااااهر تمتد من 

نشاااااار  لكاال  نااا  وتوزعاا  تلاات المواد  21بوا ع  31/5/2112لغااايااة  1/3/2112
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ية بوا ع  نا  الحر  و 2611االخبار نا  ما 2521ماد  اخبارية فى   د  اخبارية فى  

 العالم باسلوب الحصر الشامل 

 -وخلص  الدراسة الى :

ومود اساااااااليا دعاية فى  ناتى الحر  االمريكية والعالم االيرانية وهذه  لأ

االسااااااااليا هى: )التكرار واالمماع والتحريض والتضاااااا يم والمبالغة 

ية وواالستماالب العاطفية وتحويل االنتباه والتبرير وهصر العداب والتش

طاد  ياب ومن ماد على االهصاااااااائ والحزم فى الطموح والت وين واالعت

االختبار واالنتقاب المتحيز للمعلوماب واطالق التةاااامياب و،شاااان نوايا 

 ال صم وتفيد ادعاباب ال صم واالرتباط الزائن(

اسااات دم  الدعايتين االمريكية وااليرانية اسااااليا دعائية مديد  من  بل  لب

االهصااااائياب ومنطاد االختبار التى ظهرب فى  اساااااليا: االعتماد على

 الدعاية االمريكيةل

هقظ الملن او البرنامج النووى االيرانى نةااااابة اهتمام عالية فى الدعاية  لب

 االمريكية المومهة الى المنطقة العربية

 (9)( 2112دراسة مارى )

هدف  الدراسااااااة الى التعر  على التكتيكاب واالساااااااليا التى اساااااات دمتها 

م والتعر  على ،يفية 2112-2112الدعاية االسرائيلية اىناب العدوان على  طاع غز  

تجنيد الوساااائل االتصاااالية ل دمة االهدا  الةاااياساااية االسااارائيلية والتعر  على مدى 

 نجاح الدعاية االسرائيلية فى تحقيظ اهدافها

د ةوتعد الدراسة من البحوب الوحفية مةت دمة المنهج المةحى باسلوب الم

-العربية-الشااااااامل من خال  ادا  المالهظة لعينة من الفضااااااائياب العربية ) الجزير 

( خال   BBC-حااوب العراق الحر-مون  ،ارلو-( واالذاعاب )سااواLBC-الشاار ية

 12/1/2112 -22/12/2112الفتر  من 

 -وخلص  الدراسة الى :

 قاسرائيل است دم  اساليا الدعاية ،التكرار وهصر المةؤولية واطال لأ

 النعوب واسلوب الكذب واسلوب التضليل

ابرز الوسائل المةت دمة : الصور  النمطية للوا ع االنةانى لالسرائيليين  لب

ومعاد  الةاااامية للفلةاااطينيين ومد الصاااحفيين االمانا بالمعلوماب عبر 

البريد االلكترونى والرسائل القصير  ،ما انشلب  نا  على مو ع يوتيوب 

ةطينيين والتر،يز على انها ال تقل المدنيين ،ملبث حور المقاتليين ال ا فل
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اساااااات دم  مو ع تويتر لتبريد العدوان على  طاع غز ، ،ذلت الةااااااير  

 على بث االذاعاب المحلية الفلةطينية لبث المعلوماب والبياناب 

لم تحقظ الدعاية االسرائيلية النجاح المطلوب لها بةبا التباين الكبير فى  لب

طفا  الفلةاااااطينيين المشاااااوهين على عااااااعااااااب عدد القتلى وحاااااور اال

التلفزيون واساات دام الفةاافور االبيض و صاان مدرسااة الفاخور  التابعة 

 لالمم المتحد 

 (10)( 2112دراسة  اسم )

التعر  على وساااائل واسااااليا الحرب النفةاااية االسااارائيلية التى اساااتعملتها 

رب وسائل وادواب الحاسرائيل رد الشعا الفلةطينى داخليا وعربيا وخارما وتلىير 

النفةااية الم تلفة التى طبقتها اساارائيل على الشااعا الفلةااطينى فى انتفارااة اال صااى 

 م2111التى اندلع  فى العام 

تعد الدراسااة من البحوب الوحاافية و د اعتمدب على منهج تحليل المضاامون 

ية يلواست دم  ادا  استمار  تحليل المضمون لمجموعة من االوراق والوىائظ االسرائ

 التى حدرب خال  االنتفارة 

 -وخلص  الدراسة الى ان:

اساارائيل اسااتطاع  تحقيظ عدد من اهدا  الحرب النفةااية فى انتفارااة  لأ

اال صااااى ،ان من بينها تحقيظ هد  االسااااتفراد بال صاااام وعزلة عالميا 

وعربيا وعااعبياوعمل  ايضااا على ،ى الوعى الفلةااطينى ل فض سااقن 

 التو عاب وتغيير االتجاهاب 

استطاع  اسرائيل  لا المفاهيم من خال  تصوير االسرائيلى بالضحية  لب

والفلةااااطينى بالقاتل ارااااافة الى اسااااتهدافها لالمن النفةااااى واالمتماعى 

الراااااعا  المعنوياب وتحيم وهد  الشاااااعا الفلةاااااطينى وخلظ هالة من 

 التنا ضاب 

 هقق  اسااارائيل من خال  االلياب الم تلفة للحرب النفةاااية عامل الردع لب

 والقيام بعملية تضليل عاملة للرأى العام العالمى ل

 (11)( 2116دراسة مصطفى )

تةاااعى الدراساااة الى رحاااد مدى انعكاس الدعاية الةاااياساااية االمريكية على 

ية على العراق فى الفتر   ية خال  الحرب االنجلو امريك مضاااااامون الصااااااحن العرب

 فى التلىير على الرأى ،ذلت التعر  على الدعاية الةاااياساااية االمريكية 2112-2113

العام العاملى لتقبل فكر  الحرب وتورااايد اىر االساااتماالب اال ناعية فى تبنى الدعاية 

 الةياسية االمريكية 
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تنتمى الدراسااة الى البحوب الوحاافية واعتمدب على منهج المةااد االعالمى 

ع ربوالمنهج المقارن واساات دم الباهث اسااتمار  تحليل المضاامون واختارب الدراسااة ا

 –والةاياساية الكويتية  -والرياأ الةاعودية –حاحن عربية على )االهرام المصارية 

 15/3/2113هتى  1/2112-22واالنوار اللبنانية( عن الفتر  

 -وخلص  الدراسة الى :

ان امتالي العراق الةالح من اهم مرتكزاب الدعاية االمريكية فى ححن الدراسة  لأ

 التى تناول  الحرب االنجلو امريكية

اعتمدب على الترويج الى ان العراق على اتصاااااا  بالتنظيماب االرهابية والحرب  لب

 تةعى الى تحرير الشعا العرا ى

لدعاية من ومهة النظر االمريكية وهى مميعها تؤ،د القو   لب م ل  اهم مرتكزاب ا

االمريكية عةااااكريا وتكنولوميا فجاب : )التل،يد على ان الجيش االمريكى ساااايحقظ 

 -القو  هى الطريقة الوهيد  للتعامل مع ديكتاتور م ل حاااااادام -الةااااااريعالنصاااااار 

 االستفاد  من الغطاب الجوى والتفوق التكنولومى االمريكى(

 نوع الدراسة:

تندرج هذه الدراسااة راامن البحوب الوحاافية التى تةااتهد  تحليل خصااائا 

ظ الراهنة مجموعة معينة أو مو ن معين يغلا عليد حاااافة التحديد، أو دراسااااة الحقائ

عة ظاهر  أو مو ن أو مجموعة من األهداب، بهد  الحصااااااو  على  قة بطبي المتعل

 معلوماب ،افية ود يقة عنها، دون الدخو  فى أسبابها أو التحكم فيهال

 أدوات الدراسة:

 استمارة تحليل الخطاب وتضمنت: -1

تحليل المعنى الكامن، هيث يقوم باالهتمام بالمعنى الكامن من راااااامن تحليل 

ل طاب على فرراااية خالحاااتها أن تشاااكيل مدر،اب الجمهور المةاااتهد  ال تتم ا

ما ايضاااااااا   د تتم من خال   ظاهر  فى ال طاب، وإن فقع من خال  المعلوماب ال

األفكار الكامنة والموروعاب ذاب العال اب الضمنية التى يعكةها ال طاب، ويتم 

تى متلقى إلى الومهة الإنتاج ال طاب وحااياغتد بطريقة معينة، بحيث يومد فهم ال

يريدها منتجو ال طاب، هيث أن رحد المعانى الضمنية يمكن من معرفة األفكار 

 االساسية لمنتجى ال طابل

 تحليل الصورة: -2

يتجاوز تحليل الصاااااور  المعنى التقليدى لمفهوم الصاااااور  وهناي عناحااااار 

ن عل بين مكو فا ها فى العمظ والت عاد ها م ل اللون، وللصااااااور  أب طة ب هامرتب  ات
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الم تلفة، والتفاعل أيضااااا  بين مكوناتها ومكوناب المورااااوع وال طاب، وتجيا 

ست دم  الباه تان  على تةا الب ماذا أراف ؟ ماذا تعنى؟ هل تبرز مانبا  ما؟ وا

تحليل الصااااور  فى فهم المورااااوعاب المرتبطة بالصااااور المنشااااور  على عينة 

ب وسااايا ها الزمنى لاهداب الدراساااة، وفهم المعنى الضااامنى لها وربطها بال طا

 و   نشرهال

 مجتمع وعينة الدراسة:

اعتمدب الباه تان فى مجتمع الدراسااة على مو ع فيس بوي من خال  حاافحة 

الناطظ باساااااام الجيش االساااااارائيلى أفي اى أدرعى باللغة العربية، وهى حاااااافحة 

 رساامية على مو ع التواحاال االمتماعى فيس بوي، ويبلد عدد المعجبين بها و  

 ( ل  ٦٧٣٠٣٤١الدراسة )   

( وهتى )    ٦/١/٨٠٦٢اعتمااادب البااااه تاااان على الفتر  الزمنياااة من )  

(، و د  ام  الباه تان بتحليل الصااااااور  والصااااااور المرفقة بنا  ٣٦/١/٨٠٦٢

( منشاااورا  متنوعا  بين الفيديو والنا والصاااور  واهد وسااابعونوالبالد عددها )  

على مو ع التواحل االمتماعى فيس بوي لصفحة الناطظ باسم الجيش اإلسرائيلى 

 أفي اى أدرعىل

 اإلطار النظري للدراسة:

 الدعاية والخطاب الدعائى:

شلب بداياب  ةان ،ين يرسم ويكتا ويتكلم ويتواحل مع اآلخرين ن منذ أن عر  اإلن

الدعاية، وعلى الرغم من أن مصااطلد الدعاية لم يكن معروفا   بل القرن الةااابع عشاار 

إال أن النشااااااط الدعائى  د اسااااات دم منذ أ دم العصاااااور، ففى العراق القديم اسااااات دم 

اب أعدائهم واساااااتمالتهم إلى مانبهم، وفى وادى اآلعاااااوريون الدعاية للتلىير فى معنوي

النيل برع الفراعنة فى اساااااات دام فن الدعاية أىناب الحرب يماىلهم فى ذلت الصااااااينيون 

ةبظ بدب الحرب  شهير بال صم ،نوع من الدعاية ي سلوب الت ست دموا أ القدامى الذين ا

 ل12الفعلية 

للتلىير في أفكار خصااومد من و د اساات دم اإلنةااان منذ القدم أساااليا ووسااائل متعدد  

بنى اإلنةااااااان ومعنوياتهم وتةاااااا يرهم وفظ إرادتد، فقد عر  اليونانيون األساااااااليا 

الدعائية لتحقيظ أهدافهم الةاااياساااية بال طابة، ،ما برعوا فى اسااات دام أسااااليا الةاااا 

 ل13والشتم إلرعا  الروح المعنوية ل صومهم 

 أنواع الدعاية:

األنواع واأل ةاااااام بحةاااااا اختال  الهد  منها، أو  تنقةااااام الدعاية إلى مجموعة من

بحةااا األدا  المةاات دمة، ذلت أن الدعاية بتقةاايماتها أو طر ها الم تلفة لها دور بارز 
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في العال اب الدولية، وأحاااااابح  الدو  تلجل إليها لتنفذ سااااااياسااااااتها وأهدافها الداخلية 

 وال ارمية وتةت دمها في مميع مناهي الحيا ل

 ة وفق األسلوب المستخدم :تقسيم الدعاي

وهى نوع من الدعاية التي تقوم على إخفاب أهدافها ومصاااااادرها،  الدعاية الكامنة: -1

وال يكون الرأ  العام واعيا  بها، أو أن هناي من يحاو  التلىير فيد وتةاااااات دم هذه 

الدعاية الغموأ، ويزيد هذا النوع من الدعاية أىناب الحروب واألزماب وتعد هذه 

 ل14من أخطر أنواع الدعاية  الدعاية

تكون الدعاية الظاهر  على عكس الدعاية الكامنة، بةااابا ،ونها  الدعاية الظاهرة: -2

معلنة من خال  ومود نظام معرو  م ل وزار  الدعاية، وال يمنع أن يكون مانا 

 ل15منها غير ُمعلن أو معرو  

 تقسيم الدعاية وفق وظيفتها وأهدافها:

يهد  هذا النوع من الدعاية إلى الهدم بكل أعاااااااكالد، وإساااااااقاط الُم ل  الدعاية الهدامة: -1

األخال ية، ويعتمد هذا النوع على اساات ار  النزعاب الغريزية في النفس البشاارية راامن 

األهاسااايس البدائية لها، م ل: الشااات، والحقد، والحير ، وغيرها، وينشاااع هذا النوع من 

 ل16امتماعية وارطراباب أهلية الدعاية في الدو  التي تعانى من أزماب 

هي الدعاية التي تةعى إلى تحريض الجماهير لتقبل تغييراب  الدعاية التحريضية: -2

مذرية تتبناها الحكومة، و د انتعش  الحر،اب ال ورية والحروب الشعبية بالدعاية 

التحريضااااااية، وهى غالبا  ما تكون دعاية معاررااااااة، ويمكن أن تكون منقاد  من 

تحطيم الحكومة أو تغيير نظام الحكم، وهذا النوع من الدعاية  هزب يةااااااعى إلى

 ل17يعمل من خال  األزماب أو يقوم بيىارتها 

 :18تقسيم الدعاية وفق المصدر 

يقوم بها  ائد أو فنى أو سااااياسااااي أو رئيس ديني بحكم ساااالطتد  الدعاية العمودية: -1

ومو عد القياد  المتفوق فيها، ويةااااااعى للتلىير على الجمهور الذى يتبعد، وهكذا 

 تلتى الدعاية من أعلى إلى أسفلل

وهى دعاية تتم من داخل الجماعة وليس من فو ها، فليس هناي  الدعاية األفقية: -2

 ائد فجميع األفراد متةاااااوون، وتةااااعى إلى تشااااكيل "وعى متماساااات"، ويتم تقديم 

 مضمونها بطريقة ت اطا األذ،يابل

 :19تقسيم الدعاية وفق المضمون 

وهى التي تطلقها الدولة أو مهة ما لت ور على عاااااعا أو  الدعاية البيضاااااا : -1

دولة أو عدو، وهى تعتمد على الحجة والبرهان، وتكون حااااااحيحة في ميش 

 المنطظ، بحيث تظهر بشكل مقنع أ، ر من أ  مهةل
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وهى الادعااياة التي تقترب من الشااااااعااراب المجهولاة  الادعااياة السااااااودا : -2

المصاادر، والتي ال تكشاان عن مصااادرها الحقيقية، وتةااعى دائما  إلى التنكر 

وال داع، وتنمو بطرق ساااااارية سااااااوداب داخل  والت في، وإلى الحيل والكذب

أرأ العاادو، وتلحظ أبلد الضاااااارر بااالرأ  العااام الااذى تمااده باالخبااار زائفااة 

 ل20وتحدب بلبلة في اآلراب، وارطرابا  في األفكار 

هي خليع بين الدعاية البيضااااب والةاااوداب، فهي مقنعة في  الدعاية الرمادية: -3

حة المصااااااادر في آن آخر،  ها غير واراااااا لت آن، ولكن وت فى أمورا  غير ت

 المعلنة، وهى تحتاج إلى  در أ،بر من الذ،اب والفطنةل

 :21تقسيم الدعاية وفق الموضوع 

وتشاامل القضااايا ال احااة بالةااياسااة الداخلية وال ارمية  الدعاية السااياسااية: -1

لدولة ما، وترتبع موراااوعاب الدعاية بالحيا  الشااا صاااية لر سااااب الدو  أو 

سية م ل التفاوأ والمعاهداب   اد  األهزاب، ،ما تتعلظ ةيا بالموروعاب ال

 وغيرهال

 ويمكن تقسيم الدعاية السياسية إلى نوعين:

هيث تعتمد على اختراق هامز األيديولومية المحيع  الدعاية الخارجية: لأ

 بالدولة المومد إليهال

لداخلية: لب ية ا لدعا كل الصااااااراع بين الحكومة  ا ما يكون على عاااااا وهو 

 والمعاررةل

تهتم بكل القضااااايا والمورااااوعاب ال احااااة بلوراااااع  جتماعية:الدعاية اال -2

المجتمع، والعال اااب بين طبقاااتااد وف اااتااد الم تلفااة، إرااااااااافااة إلى الظواهر 

 االمتماعية وال قافية التي تشكل اهتمام أفراد الجمهورل

تشاامل المورااوعاب اال تصااادية التي تؤىر  الدعاية االقتصااادية أو التجارية: -3

هالي وأساعار الةالع وال دماب وغيرها، وتةات دم الدو  على اإلنتاج واالسات

 اإلعالن لاغراأ اال تصادية ال،تةاب األرباح الماليةل

 :22أساليب الدعاية 

تنوع  األساليا التي تم است دامها ومازال  تةت دم في الدعاية، إال أن هذه  

د، المومهة إلياألساليا ت تلن عن بعضها البعض باختال  أهدا  الدعاية والجمهور 

يةً نظرا   لدعا قائمون على ا ية ت تلن عن التي يةاااااات دمها ال لدعا كاب ا ،ما أن تكتي

لصعوبة تغيير األفكار واآلراب، لذلت فين مضمون الدعاية يكون أسهل إذا تعلظ بلفكار 

 مديد  لم يةبظ أن طره  من  بل، ومن أبرز أساليا الدعاية:
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 أسلوب التكرار والمالحقة: -1

األسااااالوب من أنجد األسااااااليا لتغيير الرأ  العام، فقد ،ان  الدعاية  يُعد هذا

االلمانية تةاااااات دم هذا األساااااالوب وتؤمن بلند األساااااالوب الم الي لم اطبة 

الجماهير، و د أ،د وزير الدعاية األلمانية موبلز على ذلت بقولد: "إن ساااااار 

ياب،  ولكن في الدعاية الفعالة يكمن ال فى إذاعة بياناب تتناو  آال  األعاااااا

التر،يز على بعض هقااائظ، وتوميااد آذان الناااس وأبصااااااااارهم إليهااا مرارا  

 ل23وتكرارا ، فالجماهير تلخذ و تا  ،بيرا  هتى تفهم وتتذ،ر" 

 أسلوب الكذب: -2

ما،  فة، وذلت لتحقيظ هد   ية إلى الكذب بدرماب م تل لدعا ما تلجل ا عاد  

اختالق و ائع هدي ة ويترافظ الكذب غالبا  مع تقديم معلوماب حااااااحيحة أو 

فاهي":  بد "، تا ناز  أدولن هتلر في ، حدب، و د  ا  الزعيم ال أخرى لم ت

ل وهذا ما فعلد بوش في العراق 24"،لما ،برب الكذبة ،لما حااااااد ها الناس" 

 هين زعم نشر الديمو راطية، والقضاب على سالح الدمار الشامل في بغدادل

 مبالغة:أسلوب التشويه بالحذف أو باإلضافة أو بال -3

يةت دم هذا األسلوب الحذ  أو إرافة بعض الكلماب أو العباراب التي تغير 

المعنى المقصاااود، و د تنوع  أعاااكا  الحذ  واإلراااافة، وبات  تعتمد على 

التكنولوميا الحدي ة في تر،يا الصااور وإعاد  ترتيا بعض مشاااهد ولقطاب 

عاااااكل  في اآلونة الفيديو، باإلراااااافة إلى موا ع التواحااااال االمتماعي التي 

 ل25األخير  أ،بر  در ممكن من وسائل اإلعاعاب 

 : 26أسلوب اإلثارة العاطفية  -4

تعتمد الدعاية أسااااساااا  على إىار  العواطن ال على المنا شاااة واإل ناع، و،ان 

هتلر يعتقد أن الجماهير فيها الك ير من خصااااااائا النةاااااااب، وأن اسااااااتجابة 

أ، ر مما هي عقلية، ولذلت فقد ،ان الجماهير تكون دائما  اسااااااتجابة عاطفية 

يدعو إلى أن تتجد الدعاية إلى العواطن وخاحة عاطفة الحقد، وأيةر الةبل 

 إلى إىار  الحقد هى التشهير فيجا تشويد سمعة الناس وتزيين الحقائظل

وتزيد من اساااات دام هذا األساااالوب غياب المورااااوعية وحااااعوبة اساااات دام 

دية تمكن من اسااااااتمالة الرأ  العام أو أساااااااليبها واسااااااتحالة ومود هقائظ ما

موامهة آخر مضااااااااد، ،ما هدب في االنت اباب البرلمانية البريطانية هين 

طولا بالموافقة على إتاهة وإباهة الشااااذوذ الجنةااااي إلرراااااب عااااريحة من 

 الناخبينل
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 :27إسا ة استخدام األسما  والمصطلحات  -5

أهم األساليا الدعائية، ينتشر هذ األسلوب على نطاق واسع في اإلعالم ،لهد 

هيث تنطلظ أسماب ومصطلحاب ال تتناسا وموهر األعياب التي تد  عليها، 

فعلى سااابيل الم ا : أطلق  أمريكا على غزو العراق اسااام "تحرير العراق"، 

،ما تتعمد إسااااارائيل إطالق أساااااماب يهودية  ديمة على المناطظ الفلةاااااطينية 

 غم من اند ذو طابع هجوميلوتةمية ميش إسرائيل بجيش الدفاع، بالر

 :28التشكيك في الذات أو في اآلخر  -6

يهد  هذا األسااالوب إلى زعزعة ال قة بالنفس أو باآلخر، أ  إهداب نوع من 

الهزيمة الداخلية، فقد اساااات دم  الدعاية اإلساااارائيلية أساااالوب التشااااكيت بعد 

، هيث ر،زب على عدم  در  الجيش 1262هزيمة الجيش المصاااااار  عام 

على موامهة الجيش اإلسااااارائيلي، المتفوق تكنولوميا ، مؤ،د  أن المصااااار  

الجيش اإلساااارائيلي ميش ال يقهر، وأن الجيش المصاااار  ميش رااااعين ال 

 يقوى على التعامل مع األسلحة الحدي ة، ولية  لديد  دراب  تالية ،افيةل

 :29االرتباط الزائف  -7

 اب بينها من أ  يةاات دم هذا األساالوب في هالة الربع بين أمور ال تومد عال

نوع، فعلى ساااااابيل الم ا : ربط  اإلدار  األمريكية على نحو غير د يظ بين 

اساااااتمرار اهتال  العراق وبين نشااااار الديمو راطية واالساااااتقرار في العراق 

والمنطقة العربية، و،ذلت ربط  إسرائيل بين الدمار الذى لحظ في لبنان عام 

 هدف  أسر منديين إسرائيليينل و يام هزب م بعملية عةكرية است 2116

 :30أسلوب عرض الحقائق  -8

يطلظ على هذا األسلوب عاد  اإلعالم، هيث يعتمد على الوحو  إلى الحقائظ 

للوحااااااو  إلى أ،بر عااااااريحة ممكنة من الناس، هيث إن الحقائظ تبقى أ، ر 

رسااوخا  و وية وأبقى من األ،اذيا والتهويل والشااائعاب، وينبع هذا األساالوب 

 ن اهترام عقلية الجماهيرلعاد  م

 التحليل الةيمولومى "الةيميائي": 

الةيميولوميا أو الةيميوطيقا مصطلحان منقوالن عن اللغة اإلنجليزية بمعنى  

علم اإلعااااااار  أو العالمة، ويترممهما البعض بالةاااااايمياب، والةاااااايميائية، والرمزيةل 

والةاايمياب ،ما يعرفها محمد عااومان: ليةاا  سااوى تةااا الب ت ا الطريقة التي ينتج 

 ل31الطريقة التي يةتهلت بها هذه المعاني  بها اإلنةان سلو،ياتد أ  معانيد، وهى أيضا  

وتوحاان الةاايميائياب بلنها العلم العام لكل أنةاااق التواحاال اللةااانية وغير اللةااانية، 

فهي نظااام منةااااااجم دا  يجمع مااا بين مااا هو لغو  ومااا هو غير لغو  للتعبير عن 
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القضااااااية، ،ما تعر  بلنها: النظرية العامة للعالماب، ويقصااااااد بالعالمة: ،ل ما يقوم 

بتبليد مفهوم محدد عن موراااااوع بل  عاااااكل ،ان، والةااااايميائياب هي ،ل األنةااااااق 

 ل32التواحلية التي يةتعملها اإلنةان ويةتعين بها فى محاور  اآلخر 

 ل33وتتميز مدرسة التحليل الةيمولومى بال صائا التالية 

ةانية أم  -1 سواب ،ان  ل ةان  ةت دمها اإلن سة التواحل بكل األعكا  التي ي درا

 أيقونيةل

 تعتمد على مفهومي الت اطا والقصد من التواحل في تفةير األدلة اللغويةل -2

تهتم بالداللة والتلويل، بمعنى  راب  األدلة والعالماب الةاااااايميائية وتكوينها،  -3

لكامنة فيها "،شاان المعاني المضاامر "ل وعرفة أبعادها التواحاالية والداللية ا

 والتلويل يعنى:  راب  المتلقي للعالمة وتفةيره لها "االنعكاس الذهني"ل

 تهتم بالصيغة التداولية، بمعنى: عال ة العالماب بالمةتعملين والمؤولين لهال -4

تهتم بدراسااااة المعطياب البصاااارية )حااااور الةااااينما، التليفزيون، والصااااور  -5

اب البصااااااريااة اللغويااة )ال طوط، والتنظيم الطباااعي المتحر،ااة(، والمعطياا

للصاااافحة(، وأنظمة التعبير المتفظ عليها )إعاااااراب المرور، والتم يل البياني 

 للمعطياب(ل

 الخطاب اإلعالمي ومنهج تحليل الخطاب اإلدراكي:

ارتبع هذا المنهج بلعما  الباهث الهولند  فان ديت، التي ر،زب على تحليل  

ل طاب الةاااااياساااااي وال طاب اإلعالمي، وتعد إساااااهاماب هذا الباهث األيديولوميا وا

األ، ر تلىيرا  على األبحاب الحدي ة في مجا  تحليل النصااااااوص اإلعالمية وال طاب 

اإلعالميل ولعل من أهم إسااااااهاماتد: إعاد  االعتبار للبحث المنظم والكمي الموسااااااع 

لى تطويره لنظرية تجمع للنصوص اإلعالمية وسيا ها اإلدرا،ي والمجتمعي، إرافة إ

بين تحليل النصااوص وبين االهتمام المتنامي بدراساااب االسااتقبا  عن طريظ وحاان 

 ل34أدق لكيفية ُحنع القواعد النصية إطاراب إلنتاج واستقبا  األخبار 

مفهوم فان ديت لل طاب يرتبع بنظرية عااااااااملة للعمياب اإلدرا،ية، بمعنى  

با  النصااااااوص تاج واسااااااتق ماد فى إن ية أو  االعت ماذج والرسااااااوماب ال يال على الن

االفترارااااااية اإلدرا،ية )البناياب الفو ية(، وهذه النماذج هى عبار  عن أيديولومياب 

تاج  ية اإلن ها خال  عمل ية ذات ية اإلدرا، ند ير،ز على العمل ية ومماعية، بمعنى أ فرد

لى زه عوخال  عملية اساااتقبا  وفهم األخبار والنصاااوص اإلعالمية، إراااافة إلى تر،ي

العال ة بين عملية الفهم والممارساااااااب االمتماعية، ولهذا يعتبر ديت أن النصااااااوص 

اإلعالمية هى مر،ز تجمع، ووساايلة إلظهار هذه النماذج االفترارااية اإلدرا،ية، وألن 

منهج ديت يعتمد على العملية اإلدرا،ية، نجد أن ديت ر،ز على تحليل الموراااااوعاب، 
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باب الفكرية، وأدوار الفاعل، إرافة إلى دور وخلفية منتج والتماست المنطقي، والتر،ي

النا، والمالمد األسااااالوبية للنصاااااوص، ،ما أخذ بعين االعتبار م تلن المةاااااتوياب 

واألبعاد التى يجا إخضاعها للتحليل فى المواد اإلعالمية م ل: )التصميم الكلي للماد  

 ب عند الكالم، والمظاهر غيرالمطبوعة، والتغيراب البيانية، وارتفاع وان فاأ الصو

الكالمياااة، وتر،يبااااب الجمااال، واآلليااااب البالغياااة، والااادالالب اللفظياااة، والمفرداب 

 ل35الم تار ( 

 :36 ويتميز منهج فان ديك بالخصائص التالية

ياق النا، بمعنى تر،يز تحليل هيا،ل النصااااااوص  -1 إنشااااااااب عال ة مع ساااااا

 ي ية أو ال قافية أو الةياسيةلاإلعالمية في إطار الةيا اب اإلدرا،ية أو التار

االهتمااام باااأليااديولوميااة في التحلياال، إذ يعتقااد باالنهااا تلعااا دورا  في عمليااة  -2

فاأليديولومياب تم ل األسااااااااس اإلدرا،ي لموا ن المجموعاب  التفةااااااير، 

 الم تلفة داخل المجتمعابل

االهتمام بتحليل المعنى الكامن أو الضاااااامني، وخصااااااوحاااااااا  في دراساااااااة  -3

 اب التي تشكل أساس النالاأليديولومي

 الجمع بين تحليل النصوص وبين دراساب االستقبا  )الجمهور(ل -4

 الجمع بين المؤعراب الكمية والكيفية في تحليل ال طابل  -5

 ميشيل فوكو وتحليل الخطاب:

يتناو  ميشاااااايل فو،و ال طاب ،حدب وممارسااااااة، هيث ر،ز االهتمام على  

 طاب عند فو،و إنتاج مرا ا ومنتقى ومنظم تحليل الفكر ومن ىم تحليل ال طاب، وال

تد  طا عد، من خال  عدد من اإلمراباب التي يكون دورها الحد من ساااااال ومعاد توزي

وم اطر ل ،ما ان فو،و يبتعد عن تحليل ال طاب من هيث مكوناتد اللغوية، فهو غير 

معنى بااالكتاال الكالميااة وتاالويلهااا، وممااالياااتهااا ومعااانيهااا المضاااااامر ، باال هو معنى 

الممارساااااااب التي تحيع وتتحكم بد، فال طاب ي ضااااااع لةاااااالطة تتيد لد الظهور أو ب

التالعااي، فهناي مةااتويان من الحضااور والغياب، و،الهما يحتاج إلى تعليل، غير أن 

فو،و يضاااااين مفهوم التوزيع الذى يحكم مفهوم ال طاب متجاوزا  الفكر  المبدئية التي 

ة لد، ففو،و يبحث توزيع ال طاب في الزمان تقوم على توزيع الوهداب اللغوية المكون

والمكان، والعال ة الناعاا ة مع المتلقي، مع العناية باألىر والدوافع، ف طاب ما  د يكون 

 ل37مةتبعدا  في ر عة مغرافية، في هين أند مقبو  ومرها بد في ر عة أخرى 

 :38المدرسة األلمانية في تحليل الخطاب اإلعالمي 

تمتاز المدرساااة األلمانية باهتمامها باللغة والبالغة وباالساااتراتيجياب الجدلية  

داخل ال طاب، و د ظهر في إطار هذه المدرساااااااة اتجاهان لتحليل ال طاب، تزعمد 
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األو  العالم ساايجموند ييجر، وال اني روب وودايل ويمكن اإلعااار  إلى مقوالب ييجر 

يدعو إ يل ال طاب، هيث  يا فى هو  إمراباب تحل ناف يا ،  يل ال طاب ،يف قاب تحل لى ب

الو   نفةااااد ومود وحاااافة منهجية محدد  لتحليل أ  خطاب، ولكن يجا أن يصاااامم 

تحليل ال طاب بشاااااكل متفظ مع اهتماماب الباهث وأهدافد ومضااااامون ال طاب محل 

 التحليل، ،ما ا ترح ان يشمل تحليل ال طاب اإلمراباب التالية:

 لل طابلتحليل البنية الكلية  -1

 تحليل الةياق اللفظي وغير اللفظيل -2

 التحليل اللغو  على المةتوى الجزئي للنال -3

التفةااير النهائي الذى يشاامل: تحليل الرسااالة والجمهور المةااتهد ، واإلطار  -4

االمتماعي واأليديولومي لل طاب، والمالمد اللغوية لفهم ال طاب، واآلىار 

 المقصود  لل طابل 

م األلماااني ماااس الااذ  ،ااان لااد بااالد األىر في أعمااا  وهناااي من أم ااا  العااال

 :39ووداي، هيث دعا إلى تبني ال طواب التالية في تحليل ال طاب 

 تحديد مضمون وموروع النال -1

 وحن ،يفية عرأ المضمون، أبى التحليل اللغو  وتحليل األسلوبل -2

 تحليل معاني الرسالة في عال تها بالةياق االمتماعي والتاري يل -3

 ين ال طواب الةابقة من أمل التوحل إلي است الحاب عامةلالربع ب -4

والبد من اإلعار  إلي أن مدرسة فيينا التي ينتمي لها ووداي تتعامل مع تحليل 

ال طاب باعتباره عملة بحث في آىار الحضاااار ، هيث يجا البحث في نشااال  

ال طاباب من خال  تحليل متعدد المةااااتوياب يةاااات دم منهج تتعدد فيد طرق 

لبحث، ولهذا تقوم مدرسااااااة فيينا بالجمع بين التحليل التاري ي والكمي علي ا

مةتو  ال طاب والممارسة االمتماعية، وبين التحليل الكيفي علي المةتو  

تد بمنهج  ما يمكن تةاااااامي نا تتبني  مدرساااااااة فيي الجزئي للنال بمعني آخر: 

 معلومابعلى اساات دام ،ل ال -بشااكل منتظم–ال طاب التاري ي، والذ  يقوم 

هذه المعلوماب  بلن  ما   يل وتفةااااااير ال طاب، عل هة في تحل ناب المتا يا والب

والبياناب تم ل ال لفية االمتماعية وال قافية واال تصادية والتاري ية لممارسة 

ال طاااب، أ  أن ال طاااب ال يمكن تحليلااد بمعز  عن المجتمع والتاااري ، 

   :40لتحليل ال طاب  وتقدم هذه المدرسة عددا  من ال طواب اإلرعادية

 ررور  فهم سياق النا والنصوص ذاب الصلةل -1

 بين التقارير والبياناب والو ائع الحيةل المقارنة -2
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التفر ة بين أبعاد التحليل )األبعاد الناتجة عن ال طاب، واألبعاد المحيطة  -3

 بال طاب(ل

 تحديد طريقة البحث والتصنين، وذلت في عد  ف اب هي: -4

 ال طابابلتعرين عكل ومضمون  -

 تحليل االستراتيجياب والتقنياب الجدليةل -

 توريد االرتباط بين النتائج والمالمد اللغوية علي المةتو  الجزئيل -

 نتائج الدراسة التحليلية 

 ال طاب الدعائي اإلسرائيلي عبر موا ع التواحل االمتماعي

 )حفحة افي ا  ادرعي نموذما (

 تحليل المنشوراب

ان دراساااة ال طاب الدعائي اإلسااارائيلي ومرتكزاتد بصاااور  عااااملة تتطلا ا، ر من       

دراسة وعلى ا، ر من حعيد ، اال اننا اعتمدنا على دراسة ال طاب الدعائي المومد للدو  

العربية والجمهور العربي الناطظ باللغة العربية ، هيث اختارنا عينة الدراساااااااة حااااااافحة 

ساارائيلي باللغة العربية افي ا  ادرعي ، والتي تتزايد اعداد متابعيد الناطظ باساام الجيش اإل

وهو و   التحليل الي ما  ٨٠٦٢بصااااور  ،بير  ، هيث بلد عدد متابعي الصاااافحة في عام 

 وهو ما يعكس مدى اال با  علي هذه الصفحة ل ٦٧٣٠٣٤١يقرب من 

عتماد على تحليل مزب من وعلى هجم االنتشاااار والتوساااع لهذه الصااافحة ، فقد تم اال        

الماد  الدعائية المنشاااور  على حااافحة الناطظ باسااام الجيش السااارائيلي باللغة العربية ، فقد 

 اعتمد في منشوراتد على العديد من المميزاب المتاهة على مو ع فيس بوي وهي:

 النا ل 

 الفيديو 

   الصور 

 االصور  مع الن 

  الفيديو مع النا 

الصور  المفرد  ونمع الصور  مع النا عبر االعتماد على  و د تم تحليل نمع        

أدواب تحليل ال طاب وبناب على اختيار العينة من الصاااااور  والنا ، فقد اعتمدنا في 

الدراسااة على أداتي تحليل الصااور  والمعنى الكامن في تحليل ،افة الصااور في الفتر  

 عينة الدراسة
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 المنشور األول 

 

 نص المنشور 

حااااااور  بللن ،لمة من معبر  لنديا حااااااباح اليوم ، اذا يتوافد في الةاااااااعاب األخير  

عشراب االال  من الفلةطينيين إلداب حال  الجمعة ال ال ة في عهر رمضان المباري 

في المةاااااجد األ صاااااى المباري والحرم االبراهيمي الشااااارين عبر المعابر في يهودا 

 والةامر  لللرمضان ،ريم 

 الكامن تحليل المعنى 

  استمالة عواطن الفلةطينيين تجاه الجنود اإلسرائيليين 

  تحةين الصور  الذهنية للجنود اإلسرائيليين 

  االعتماد على االىار  العاطفية للجمهور 

 تحليل الصورة 

 استمالة العواطن والمشاعر  تجاه الجنود اإلسرائيليين ل 

 المنشور الثاني 
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 نص المنشور

هين تجتمع انةااانيتنا مع حاالواتكم  ائد ساارية في ميش الدفاع يةاااعد هامة فلةااطينية 

في طريقها الداب حال  الجمعة من هذا الشهر الفضيل في المةجد األ صى لللالمةجد 

 األ صىلللرمضان ،ريم لللممعة مبار،د 

 تحليل المعنى الكامن 

  الجيش اإلساارائيلي اسااتمالة عواطن الجمهور بيبراز الصااور  لمدى إيجابية

 في مةاعد  الفلةطينيين 

  ستمالة المشاعر الدينية في اتاهتهم للصال  في المةجد األ صى خاحة في ا

 عهر رمضان 

  االدعاب باإلنةانية تجاه الدين اإلسالمي 

  است دام المصطلحاب ،ا " ميش الدفاع " بدالمن ميش االعتداب 

 تحليل الصورة 

  الدينية في عهر رمضان ويوم الجمعة لاستمالة العواطن والمشاعر 

 االدعاب بمراعا  ،بار الةنة من  بل  اد  اإلسرائيليين ل 

 المنشور الثالث 

 

 نص المنشور 

اعر  ا، ر عن إسرائيل لللتشتهر منطقة عما  إسرائيل ب ضرتها ومناظرها ال البة 

هي المدينة ويةااااكن القرى والمدن عااااما  إساااارائيل العرب واليهود معا لللهل تعلم ما

 األ،بر في منطقة عما  اسرائيل ؟للرمضان إسرائيلي رمضان ،ريم 
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 تحليل المعنى الكامن 

  ت بي  ومود الكيان اإلسرائيلي واالدعاب بيند حاها األرأ 

  التعامل مع  ومود االهتال  اإلسرائيلي في فلةطين بيند ورعا طبيعيا 

  توميد الجماهير الى هالة الةالم بين العرب واإلسرائيليين وتقبل ،ل منهما لالخر 

  محاولة فتد هوار مع الجمهور في طرح مجموعة من األس لة 

 االعتماد على أسلوب الكذب في االدعاب بملكية إسرائيل لهذه المدن الفلةطينية 

 تحليل الصورة 

 فلةطينية سيطر  إسرائيل الكاملة على ا،بر المدن ال 

 المنشور الرابع  

 

 نص المنشور 

في يوم # الجمعة ال الث من عااااااهر #  رمضااااااان المباري عبر عشااااااراب االال  من 

الفلةااطينيين من خال  المعابر في # يهودا والةااامر  للصااال  في # المةااجد األ صااى 

المباري و # الحرم االبراهيمي الشاااااارين ،وفي نفس الو   هناي بعض المشاااااااغبين 

ـ العنيف ـالشغا  ة على # الةياج األمني في # غزه ، ال الذين يحاولون القيام # بلعما  

 تفةدوا  اخرتكم بتنفيذ مصالد # هماس الدني ة 

 تحليل المعنى الكامن

  توميد الى ان ما تقوم بد إساارائيل من الةااماح للمصاالين المةاالمين في عااهر

رمضااااااان المباري بلداب عباداتهم وطقوسااااااهم الدينية في األما،ن المقدسااااااة 

ابل ان هناي تنفيذ العما  عااغا بتحريض وهرص اساارائيل على ذلت في مق
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هماس مع عدم مراعا  ان ذلت سااايضااار بالمةااالمين واند في هالة منعهم من 

 الصال  في عهر رمضان سيكون بةببا اعما  الشغا بتحريض من هماس 

  اساااات دام الهاعااااتاج للتل،يد على بعض العباراب الجمعة / رمضااااان / يهودا

وفيد توميد االنتباه لبعض التومهاب والةاااامر /اعما  الشاااغا /غز / هماس 

 ،لسباب ونتائج

  اعتمد المنشااور على االسااتمالة العاطفية في اساات ار  المةاالمين اللذين يريدون

تلدية العباد خاحاااة في عاااهر رمضاااان المعظم ، ،ما ر،ز على مدى هرص 

إسااارائيل في انها تحرص على تةاااهيل فتد المعابر لتلدية المصااالين للصاااال  

 ون وراب المنع وان هماس ستك

 تحليل الصورة 

  تورااد الصااور  ان هناي اختيارين اما ان تؤدوا عباداتكم بلمان واما سااتكون

هماس )أعداب م( ،ما أعاااار ،الم الصاااور  ساااببا في الدمار من ناهية ومن 

 منعكم من تلدية العباد  

  اعتمدب الصاااور  على أسااالوب عرأ الحقائظ هيث اما االساااتةاااالم وعدم

 ا الدمار الشغا وام

 المنشور الخامس 

 

 نص المنشور 

# ماهزون ومةااااااتعدون لجميع الةاااااايناريوهاب في الجو ،اليابةااااااة والبحر ليس من 

سينتهي يوم  سيبدأ مةاب اليوم تمرين عةكر  منوب البالد والذ   حالحكم اختبارنا ل

ل في اطار التمرين سااتكون هناي تحر،اب محةااوسااة لقواب االمن  ١٦١٦٦٢األربعاب ل

ة ل ،ما سااايبدأ اليوم تمرين في ، طائراب ومروهياب ساااالح الجو وساااياراب عةاااكري

مميع  واعد سالح الجو والذ  سينتهي يوم ال ميس ل تم الت طيع لهذه التمارين مةبقا 

 ل واعدب للحفاظ على  در  القواب ومهوزيتها 
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 تحليل المعنى الكامن 

  اساااتعراأ للقو  ومدى مهوزية الجيش اإلسااارائيلي بجميع  واتد وعلى ،افة

 اعما  عغا المةتوياب لموامهة أ  

  في ظل المنشااور الةااابظ لد مباعاار  وطبقا للصااور  التي تورااد الدمار في

هالة عدم االنصاااياع لالوامر ففي هذا المنشاااور تورااايد اعااااره ل لياب التي 

 سيتم بها تحقيظ الدمار ل

  اسااات دام أسااالوب التكرار والمالهقة هيث تم تكرار عباراب متعدون في البر

امن ومروهياب وساااالح الجو وساااياراب عةاااكرية واليابةاااة والبحر ،  واب 

 ، دراب القواب ومهوزيتها 

 تحليل الصورة 

   اسااااااتعراأ للقو  ومدى مهوزية الجيش بصااااااور للةااااااالح الجو  والبر

ست دام ،لمة مناوراب عةكرية تورد انهم في أهبة االستعداد وان العمل  وا

 مةتمر بالفعل

   المنشور السادس 

 

 نص المنشور 

فقر  اهلى طاولة اليكم مجموعة من حاااااور أرسااااالها لنا بعض المتابعين من في اطار 

 دو  م تلفة ، ماذا تفضلون من بين هذه المل،والب ؟

 تحليل المعنى الكامن 

  بعد الحديث عن  اسااااااتعراأ القو  والعضااااااالب من مهوزية القواب اعتمد

ظى حالمنشور على استعراأ اخر اال وهو تقبل االخر ومدى الشعبيد التي ت

بها الصفحة بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام وأيضا على مةتوى دولي  في 

 است دام بعض االلفاظ ،ا "المتابعين " و"دو  م تلفة "
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 تحليل الصورة 

اإلعاااار  الى ا،الب من دو  م تلفد و،لها ا،الب عااار ية وعربية تؤ،د على 

 اختال  الجماهير التي تم اإلعار  اليها في نا المنشور 

 شور السابع المن

 

 نص المنشور

يقا  مةاااتقبل الولد حااانع ابيد للللكن ماذا يحصااال لهذا الولد ان ،ان  هماس تةااايطر 

عليد وعلى عائلتد في  طاع غز  لل؟ فقد اختارب هماس ان تحتفل باهتفاالب عنيفة 

ودموية خال  عااااهر رمضااااان المباري ل هتى عااااهر رمضااااان ما ساااالم من ارهابكم 

 لللرمضان همةاو  لللرمضان إيراني 

 الكامن  ىالمعنتحليل 

  تحميل هر،ة هماس مةاا ولية ما يحدب من عنن ودمار وعدم مراعا  هرمة

 عهر رمضان المباري 

  ان ،ل ما يحدب من خراب ودمار في  طاع غز  بشااااكل عام وفي رمضااااان

 بشكل خاص فهو بةبا هماس ومن حنعها مما يؤىر على األميا  القادمة 

  توريد الصلة بين هماس وايران 

 سااااالوب االرتباط الزائن بين االرتباط بين عال اب هماس مع االعتماد على أ

ايران ،ما تقوم بد إسااارائيل من تدمير تجاه المواطنيين الفلةاااطنيين فهي تبرر 

 هجماتها بذلت 

 تحليل الصورة 

  ان أخطاب اإلباب يجنيها األبناب من دمار وخراب 

  فانوس  القنبلة داخلاند في رمضان  يتةبا االباب في  تل األبناب )  باست دام

 رمضان (
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 المنشور الثامن 

 

 نص المنشور 

يدعي  اد  هماس انتمادهم الى غز  ، ولكن انتمابهم الفعلي هو انتماب إيراني محض 

 ! هماس تدمر،م 

 تحليل المعنى الكامن 

  اظهار العال ة بين هماس وايران وانها المةاااااابا الحقيقي في أ  دمار وان  هناي

 ال   اد  هماس إليران تعاون وارد من خ

  االعتماد على أسلوب التشكيت في االخر في إيجاد عال ة وىيقة بين هماس ايران 

 تحليل الصورة 

  سي في ةيا ةنوار رئيس المكتا ال ابراز حور  القياد  في هماس يحي إبراهيم ال

هر،ة هماس في  طاع غز  وخلفد حاااور  العلم اإليراني وهو يؤ،د ما يشاااير اليد 

 شور في انتمائد إليران في هين ادعائد بانتمائد لغز  لنا المن

 المنشور التاسع 

 

 نص المنشور

  الجمعة ال ال ة من عاااهر رمضاااان المباري في المةاااجد األ صاااى  المباري ل

 هرية العباد  في إسرائيل ا وى من الن ،لمة ومن أ  اتهام 
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 تحليل المعنى الكامن 

  اظهار الحرص اإلساارائيلي على مصاالحة الفلةااطنيين بشااكل عام والمصاالين

 بشكل خاص 

  ترسااي  فكر  ان إساارائيل تمند الفلةااطنيين هرية العباد  خاحااة في االعااهر

 الم صصة لذلت وفي األما،ن المقدسة أيضا 

  االعتماد على أسلوب عرأ الحقائظ  بتوىيظ المنشور بصور  للمصلين 

 تحليل الصورة 

 ار حور  إسرائيل بيتاهة الفرحة للمصلين للصال  وهمايتهم اظه 

 المنشور العاشر  

 

 نص المنشور 

تك ر في عاااهر رمضاااان المةااالةاااالب والبرامج الرمضاااانية ال احاااة للأ  مةااالةااال 

 تفضلون من هذه المةلةالب ؟ رمضان ،ريم 

 تحليل المعنى الكامن 

 لةياسة لفتد  نواب للحوار مع الجمهور المتلقي بعيدا عن ا 

  اظهار الجانا اإلنةااااني والترفيهي إلسااارائيل وان لها اهتماماب اخر  غير

 الدمار وال راب ل

 تحليل الصورة 

  اسااتغال  مناساابة عااهر رمضااان ومحاولة اساات ار  المشاااعر في تفضاايالب

 الجمهور للدراما العربية الم تلفة 
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 المنشور الثامن المنشور التاسع ...المنشور العاشر ...المنشور الحادي عشر 

 

 

 نصوص المنشورات 

خصاااصااا  الصااافحة أربعة منشاااوراب بتاري  ال امن من يونيو بدون نا مع إرفاق 

 حور فقع 
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 تحليل الصور

  ةاب وان ذلت سرائيل للمعابر امام الفلةطينيين خاحة من الن تعبير عن فتد  إ

 يتم بمنتهى االةهولةل 

  اساااااات اادام أساااااالوب عرأ الحقااائظ بصااااااور من المعااابر التي يمر منهااا

 الفلةطينيين وبها الجنود اإلسرائيليين ل

 المنشور الثاني عشر 

 

 نص المنشور 

تا الةااااياسااااي لحماس إسااااماعيل هنية الى خاص :الرسااااالة التي بعث بها رئيس المك

المرعااد االعلى اإليراني والتي وحاافها اهد  اد  الحرس ال ور  االيراني بينها  ،ان  

مفصاااااالية فماذا  ا  أبو العبد الى أخيد اإليراني عشااااااية اهياب هماس وايران مليونية 

 ايران في  طاع غز ؟

 تحليل المعنى الكامن  

 ل "لفاظ " أبو العبد الخيد اإليرانين وهماس باست دام ااظهار  و  العال ة  بين ايرا

ية وهو يم ل اعلى  وان العال ة بين  اد  هماس والمرعاااااااد األعلى لل ور  اإليران

 سلطة في ايران )اعلى من سلطة رئيس الجمهورية (

  است دام أسلوب التشويد باإلرافة والمبالغة في طبيعة العال ة بين هماس وايران 

   تحليل الصورة

  ان الصور  تورد طبيعة عال ة  وية بين الجانبين اإليراني وهماس 

  سماعيل هنية التضليل بومود نا رسالة ظاهرها انها نا الرسالة الحقيقية من إ

ولكنها تحو  بعض الجمل االتي بها إعااااراب من التشاااويد والمبالغة ) مةاااتعدون 

تنفيذا لمصاااالحة مةااااتعدون بالم اطر  بمواطني غز   –ورااااع غز  تح  امرتت 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لللل
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 المنشور الثالث عشر 

 

 نص المنشور 

 بل  ليل  ام  طائراب ميش  الدفاع بيلقاب مناعااااااير في انحاب  طاع غز  تحذر من 

اال تراب الى الةااااياج األمني ومحاولة المةاااااس بد وارتكاب اعتداباب إرهابية رااااد 

مواطني إساااارائيل و واب األمن ، يعود ميش الدفاع ويحذر سااااكان غز  من اال تراب 

 لما هدب في اعما  الشاااااغا العنيفة في الى الةاااااياج واسااااات دامهم أدا   بيد هماس م

األسااااابيع األخير  ل ميش الدفاع ماهز ومةااااتعد لةاااايناريوهاب عديد  ومصاااامم على 

هماية سكان إسرائيل وسيادتها ل ميش الدفاع لن يةمد للمةاس بالبنية األمنية والةياج 

 الذ  يحمي مواطني إسرائيل وسيتحري رد ،ل من يحاو  المةاس بلمن إسرائيل 

 ليل المعنى الكامن تح

  استعراأ مدى  و  ونفوذ الجيش اإلسرائيلي 

  است دام ،لماب ،ا "المةاس بد " هيث اند ينبد بلهجة عديد   مجرد المةاس بالةياج األمني 

  التشكيت في االخر بان يكون الفلةطينيين أداه في يد هماس 

  من مر  للتل،يد على اسااااااات دام أسااااااالوب التكرار والمالهقة هيث ،رر "ميش الدفاع" ا، ر

 مهوزيتد من ناهية والى ات اذ مو ن سريع من مهة أخرى

  إساااااب  اساااات دام االسااااماب والمصااااطلحاب وهو أساااالوب دعائي يهد  بد الى محاولة ا ناع

 الجمهور بوحن ميش االهتال  اإلسرائيلي بجيش الدفاع ) فهو يدافع عن هقد ( 

 تحليل الصورة 

 د بعوا ا اية اعما  عاااغا بالقرب من الةاااياج وهي تتم ل في اعالن رسااامي يتوع

 األمني مع ومود عكل رسمي لل طاب وتحميل المة ولية الكاملة لحماس 

  استعراأ  و  الردع اإلسرائيلي ويقظتها 
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 المنشور الرابع عشر 

 

 نص المنشور 

ايران مصااااااادر اإلرهاب الذ  يفرأ ساااااايطرتد على  طاع غز  بواسااااااطة أذرعة 

تتم ل بحر،تي هماس و الجهاد اإلسااااااالمي االرهابيتين ل سااااااكان غز  اإلرهابية التي 

 التةمحوا لالرهاب بالةيطر  على هياتكم !

 تحليل المعنى الكامن 

  تحذير سااكان غز  من ساايطر  هماس عليها ووحاافها باإلرهاب هي ومع ما

تتعاون معهم من هر،ة الجهاد اإلسااااااالمي وان أ  نتائج الية دمار ساااااايكون 

 م اإلرهابية بةبا أعماله

  اظهار إسرائيل بحرحها على مصلحة الفلةطينيين 

  االعتماد على أسااالوب التشاااكيت في االخر هيث ترمي دائما على العال ة بين

 هماس وايران ووحفهما باإلرهاب ل

 تحليل الصورة 

  تصااوير ان بداية اإلرهاب  وانطال تد عند ايران وانها تدعم مميع التنظيماب

لصور  بالنا فهي تقصد هماس ،حر،ة إسالمية والجهاد اإلسالمية وبربع ا

 اإلسالمي ،ما ان الرسم يحتو  على اللحية مما يعكس الجانا الديني ل

 المنشور الخامس عشر 
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 نص المنشور 

هلم ايران المةااتحيل الوحااو  الى اورعااليم القدس يمر ،ما يبدو عبر اهتال  عواحاام 

يةميد ماللي طهران اليوم العالمي للقدس في  عربية هذه هي المناطظ التي اهتفل  بما

 مميع مناطظ تمكن  ايران وتحاو  بةع نفوذها وارهابها 

 تحليل المعنى الكامن 

  إظهار الصااااااور  الةاااااالبية إليران وإلطماعها في المنطقة العربية وال وان غايتها

 الكبرى القدس 

  اظهار مدى  و  الكيان الصهيوني في ردع ايران في الو   الالزم 

  االعتماد على أساااااالوب االرتباط الزائن في معل ايران هي وراب ،ل ال وراب في

 الدو  العربية 

 تحليل الصورة 

  ز  (غ –اليمن  –سوريا -سيطر  ايران على الدو  العربية والمتم لة في ) العراق 

 الدو  المذ،ور   تحريت ايران لل وراب في 

  ىوراب الدو  العربية بصبغة إيرانية 

 المنشور السادس عشر

 

 نص المنشور 

ال ااائن من الحظ عاااااايطااان اهمظ للليطلظ موالو مااا ياادعي هزب م في بلااد األرز 

شعا للحقيقة ؟!  همالتهم الجبانة للمقاطعة ل ألهذا الحد وحل بكم ال و  من معرفة ال

 وبين هظ الجمهور بالمعرفة 

 تحليل المعنى الكامن 

 ر ، تلليا الجماهير رااااااد هزب م وتشااااااويد حااااااورتد بمحاولتد خداع الجماهي

 واستنكار إلخفائهم الحقائظ 
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  التشكيت في االخر وفي موا فد 

 تحليل الصورة 

   اإلعااار  الى تطويع هزب م لإلعالم لتضااليل الجماهير مع توراايحد مدى خو

 هزب م من المتحدب باسم الجيش االسرئيلي افي ا  ادرعي ل

 المنشور السابع عشر 

 

 تحليل الصورة 

  استعراأ لمدى هةن االستقبا  والود على المعابر من  بل الجنود اإلسرائيليين 

 المنشور الثامن عشر 

 

 نص المنشور 

بينما ينعم  اد  هماس بل، ر وساااائل النقل تطورا ،يعاني عاااعا غز  من  ةاااو  العيش 

ومر الحيا  ، فهذا لاساااان ما يحدب عندما يكون القاد  بعيدين ،ا البعد عن مصااااالد 

 الشعا لللهماس تدمر مةتقبلكم لللمليونية ايران 

 تحليل المعنى الكامن 

  تلليا  سكان  طاع غز  على  اد  هماس  بعدم اهةاسهم بمعاناتهم المعيشية

 واهتياماتهم األساسية في هين ان   اد  هماس  يتمتعون برفاهية العيش ل

  االعتماد على األسلوب االىار  العاطفية لةكان غز  رد  اد  هماس 
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 تحليل الصورة 

    توراايد الفارق الكبير بين ما يعانيد سااكان  طاع غز  وخاحااة النةاااب ،بينما

 ينعم  اد  هماس بتر  العيش فهم  ال يشعرون بمعانا  ععوبهم ل

 المنشور التاسع عشر 

 

 نص المنشور 

اس بالدنيا ، يعاني الشاااااعا من النقا بلبةاااااع اسااااااساااااياب الحيا  بينما ينعم  اد  هم

 لللهماس تدمر مةتقبلكم لللل مليونية  ايران 

 تحليل المعنى الكامن 

  تكرار معنى نا المنشااور باساات دام أساالوب التكرار والمالهقة بالتل،يد على

عدم ا،تراب هماس بمعانا  الشاااعا الفلةاااطيني ، وان ،ان في هذا المنشاااور 

المعانا  على الشااعا ،لد في هين هصاارها في المنشااور  الةااابظ على  اسااقع

 سكان  طاع غز  

 تحليل الصورة 

 توريد الفارق الكبير بين ما يعانيد الشعا الفلةطيني  وما ينعم بد  ادتد 

 العشرون المنشور 
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هماس ت ير الفورااااى في ارأ غز  وتدمرها وايران تعجا بهذا الدمار الذ  ارتكا 

 بتوميهاتها وبدعمها المباعر بينما هي بعيد  عند في منطقة األمان لللمليونية ايران 

 تحليل المعنى الكامن 

  تحميل هماس وايران ،ل الدمار الذ  يحدب على األرارااااي الفلةااااطينية وترميد

 بتحريض ايران التي تدمر فلةطين بينما هي تنعم باألمانلان ،ل ما يحدب 

  االعتماد على أساااااالوب االرتباط الزائن في ارماع ،ل ما تقوم بد إساااااارائيل من

 عملياب دمار وخراب على األراري الفلةطينية الى هماس وايرانل

 تحليل الصورة 

 اظهار ان الدمار الذ  يحدب دائما بيد هماس وان ايران تدعم ذلت ل 

  الحاد  والعشرون المنشور 

 

 تحليل الصورة 

  توراااااايد لم ططاب هماس والتل،يد على ان إساااااارائيل دائما تكشاااااان هذه

 الم ططابل

  الثاني والعشرون المنشور 
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 نص المنشور 

نا ، تابعوني على التليغرام  لكن دعا  المقاطعة اللذين ي افون من موامهة الحقيقة عل

لتعرفوا ما يحاو  اتباع ايران اخفابه عند  ياداتهم للحمالب رااااااد  للللال ت افوا ففي 

 التلغرام ال اهد يعلم بينكم تتابعون الحقيقة 

 تحليل المعنى الكامن 

 ع ا افي ا  ادرعي و،لن دولة تقاطع  ع صنة  مو ن ايران تجاه إسرائيل في

 ع ا أيا ،ان  حفتد االعتبارية 

  محاولة اسااااتقطاب الجماهير لم تلن حاااافحاب موا ع التواحاااال االمتماعي التي

 يديرها افي ا  ادرعي لتوسيع  اعدتد الجماهيرية ل

  است دام أسلوب عرأ الحقائظ هيث ان التلغرام من ا، ر الصفحاب التي ال يومد

 يها لر ابة عل

 تحليل الصورة 

  اساااقاط العال ة بين ايران وهزب م باختيار حاااور  هةااان نصااار م بينما يشاااير

 نا المنشور الى ايران ل

 الثالث والعشرونالمنشور 

 

 نص المنشور 

هرية العباد  في إساااارائيل :  رابة نصاااان مليون مصاااالي يحيون ليلة القدر بالمةااااجد 

 الديمقراطية والحرياب في الشرق األوسع لاأل صى المباري اسرائيل عرش 

 تحليل المعنى لكامن 

  توميد األنظار ان إسرائيل بلد االمن واألمان مع االهتمام بحقوق االخرين 



 صفحة افيخاى أدرعى نموذجا الخطاب الدعائى اإلسرائيلى عبر مواقع التواصل االجتماعى

 115  السادس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

  االعتماد على أساالوب االساات ار  العاطفية باهتمامهم بالمصاالين في عااهر رمضااان

 المباري 

  االدعاب بمعرفة ما يهم المةلمين باهتمامهم بيهياب ليلة القدر 

 تحليل الصور  

  رسم حور  ذهنية عن االدعاب اإلسرائيلي بالحفظ على الحرياب 

 لعشرونوا الرابعالمنشور 

 

 نص المنشور 

ليلة القدر خير من الن عهر لللتصاد  الليلة ليلة القدر التي يؤمن بها المةلمون ، ان 

نز  فيها فتفتد أبواب الةماب مةتجيبة لدعواب ال ير وحلواب المحبة للوبهذه  القرآن

المناساابة دخل من خال  المعابر في يهودا والةااامر  هتى االن خمةااين الن فلةااطيني 

 في المةجد األ صى المباري في اورعليم القدس ل حلوا المل الةالم لللليلة مبار،ة 

 تحليل المعنى الكامن 

 الود والةااالم الذ  تنشااره إساارائيل نحو مةاالمي فلةااطين في  يشااير الى مدى

األما،ن المقدساااة  باتاهة الصاااال  في المةاااجد األ صاااى وتيةاااير الدخو  من 

 المعابر 

  يعتمد على أساااالوب االساااات ار  العاطفية نحو االدعاباب اإلساااارائيلية بنشاااار

 الةالم 

  ر ا، ر من منشاواالعتماد على أسالوب التكرار والمالهقة بتكرار الحديث في

 على االهتمام بالمقدساب الدينية وخاحة اإلسالمية ل

 تحليل الصورة 

  رسم حور  ذهنية لالهتمام بالمقدساب اإلسالمية 

  االىار  العاطفية باست دام االية القرآنية وادا  التةبيد ل 
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 ونوالعشر الخامسالمنشور 

 

 نص المنشور 

حااااااور  من ال ليل للمند  إساااااارائيلي من ميش الدفاع يلعا ،ر  القدم مع األوالد 

 الفلةطنيين  هل تحبون ،ر  القدم ومن تشجعون في المونديا  

 تحليل المعنى الكامن 

   اظهار اخال ياب الجنود اإلسرائيليين وهةن تعاملهم خاحة مع األطفا 

 تةامحد  تحةين حور  ميش الدفاع اإلسرائيلي وإظهار مدى 

  االعتماد على أسااالوب عرأ المصاااطلحاب واالساااماب في اسااات دام "ميش

 الدفاع" بما فيها من مغالطة وارحة فهو ميش االعتداب 

 االعتماد على االىار  العاطفية في استغال  األطفا  في الرواية اإلسرائيلية ل 

 تحليل الصورة 

  توريد التعايش الةلمي مابين الفلةطينيين واإلسرائيليين 

  تحةين حور  إسرائيل لدى الرأ  العام 

  السادس والعشرون المنشور 
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 نص المنشور 

بمناسااابة عيد الفطر المباري أتقدم لعموم المةااالمين في اسااارائيل والعالم بلهر التهاني 

 ن والبر،اب والتبريكاب للاعاده م على الجميع بال ير واليم

 تحليل المعنى الكامن 

  محاولة تطبيع العال اب بين إساااارائيل والفلةااااطينيين بشااااكل خاص والعرب

 المةلمين بشكل عام بالتظاهر بالحا والود والحرص على التهن ة بعيدهم 

  االعتماد على أسلوب االىار  العاطفية باالهتمام بلعياد المةلمين وتهن تهم بها 

 تحليل الصورة 

 اظهار الحرص اإلسرائيلي تجاه  المةلمين ل 

  ابراز الصور  اإليجابية للجانا اإلسرائيلي 

 السابع والعشرون المنشور 

 

 نص المنشور 

تتعدد أنواع االهتفاالب بعيد الفطر المباري في المنطقة اذ ان ،افة المجاالب مفتوهة 

هذه االهتفاالب في لقضااااااب اممل األو اب مع العائلة واألحاااااد اب اليكم مانا من 

 ،ين معيدين ؟ فطر سعيد  منابلس وانت

 تحليل المعنى الكامن 

  االدعاب بحالة الةاااالم داخل األراراااي الفلةاااطينية وانهم يعيشاااوا بدون إرهاب او

 اعتداب

  استتباب االمن داخل إسرائيل 

  تحةاااااين الصاااااور  الذهنية إلسااااارائيل في رعايتها لالمن وهرحاااااها هتى باعياد

 ن الفلةطينيي

  االستمااالب العاطفية لتعزيزها للعال اب االمتماعية 
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 تحليل الصورة 

  التهاب الشعا الفلةطيني في اعياده واهتفاالتد ونةياند لقضية اررد ووطند 

 إسرائيل بلد االمن واألمان توفره لشعبها ولمن تحتلهم ل 

  الثامن والعشرون  المنشور

 

 نص المنشور 

الفطر المباري في هذه المناسااابة اساااتمتعوا بلو اتكم برفقة يصااااد  اليوم او  أيام عيد 

 اهبتكم والتضيعوا الو   لتندموا على ،ل د يقة فيما بعد للللنصيحة العيد لللفطر سعيد

 تحليل المعنى الكامن 

    ت يير الفلةاااطينيين بين االساااتةاااالم التام وان ينشاااغلوا فقع باالعياد وامور الحيا

 العادية واما ال راب

  تحذير الفلةطنيين من أ  عمل سو  يدفعون ىمند وفي نفس اللحظة 

  االعتماد على االرتباط الزائن بين تفكيرهم في  ضاااايتهم وتحرير أراراااايهم وبين

 الندم على ذلت 

 تحليل الصورة 

   تحميل المقاومة الفلةااااطينية  مةاااا ولية الدفاع عن هظ الشااااهداب وان ذلت سااااو

 نيين لينعكس بالندم على با ي الفلةطي

 التاسع والعشرون المنشور 
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 نص المنشور

بعد هذا المنشااااور لصاااافحة هماس الرساااامية أتةاااااب  : أوال ان ،ان  هماس تشااااجع 

المنت ا العربي او اإليراني للل وىانيا : ان ،ان  هماس تتيد الفرحااااااة لشااااااعا غز  

   المغرب للايران ٨٠٦٢لمشاهد  المبارياب بدال من توريطهم باإلرهاب للروسيا 

 تحليل المعنى الكامن 

 المتابعة الجيد  من  بل اسرائيل لحماس ولموا عها الر مية ل 

 التحريض على هر،ة هماس والتشكيت انها  تفضل مصلحة ايران ل 

  تلليا الشاااااعا الفلةاااااطيني على هر،ة هماس بلنها في هين تهتم بالمبارياب

 تورط الشعا في مراب العملياب اإلرهابية 

  است دام أسلوب التشكيت في االخر في هر،ة هماس وعال تها بايران 

 تحليل الصورة 

  تعزيز الرواية اإلسرائيلية باهتمام هماس بمصلحة ايران 

 الثالثون المنشور 

 
 نص المنشور 

في المونديا  تجتمع العائلة واألحااااااد اب واال ارب وهو يشااااااكل مةاااااارا يربع  بين 

يلة التي تقو  العال اب اإلنةاااانية اما  اد  اإلرهاب الشاااعوب الم تلفة ليكون الوسااا

 فاختارو ان يكةروا مميع القيم ليفكوا هذه العال اب لصالد ارهابهم 

 تحليل المعنى الكامن 

  تشويد حور  هماس وتحميلها أ  إرهاب يحدب على األراري الفلةطينية 

  لفة لالشعوب الم تاالدعاب اإلسرائيلي بالعيش الةلمي وومود المحبة واأللفد بين 

 



 صفحة افيخاى أدرعى نموذجا الخطاب الدعائى اإلسرائيلى عبر مواقع التواصل االجتماعى

 152  السادس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

 تحليل الصورة 

  تحميل هر،ة هماس ال راب والدمار والتشت  الذ  يحدب بين الشعوب 

  لف  األنظار تجاه نوايا  اد  هماس اإلرهابية 

 الحادي والثالثون المنشور 

 

 تحليل الصورة 

  اظهار الجانا اإليجابي والةااالمي إلسااارائيل والتر،يز على ان لها اهتماماب

 أخرى غير الحرب والدمار 

 الثاني والثالثون المنشور 

 

 نص المنشور 

 ام  طائر  عةااكرية الليلة المارااية باسااتهدا  ساايار  اهد مةاا ولي خاليا الطائراب 

قد مابب بالوناب الحار تين في  طاع غز  ل ية  وال غار  ردا على تواحااااااال  الور  ال

اطالق الطائراب الور ية الحار ة والبالوناب المشتعلة نحو األراري االسرائيلية ، في 

األيااام األخير  هااذر ميش الاادفاااع ونفااذ عااد  غاااراب تحااذيريااة بااالقرب من ال اليااا 
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المةااااااؤولة عن الحرائظ وت ريا الحقو  في إساااااارائيل ، الحديث عن اعما  إرهابية 

لل طر ميش الدفاع مصااامم على مواحااالة التحري بشاااكل متصااااعد  تعرأ إسااارائيل

رد هذه االعما  مع است دام وسائل متنوعة ، تعتبر منطقة هماس اإلرهابية مة ولة 

 لكل ما يحدب في  طاع غز  او ينطلظ مند وستتحمل تداعياتد 

 تحليل المعنى الكامن 

   تحميل هماس مة ولية أ  غاراب او انتها،اب يقوم بها الجيش اإلسرائيلي 

  تلليا الجماهير على هر،ة هماس 

  است دام أسلوب التشكيت في االخر ووسن هماس باالرهابية 

 تحليل الصورة 

  تحويل هماس األدواب التي تنشاااااار المحبة والود الى أساااااالحة تؤد  الى ال راب

 والدمار 

 هماس في هجماتها اإلرهابية لن يظل الشاااعا ينعم بالةاااالم الذ   اند اذا اساااتمرب

 ينعم بد االن 

   الثالث والثالثون المنشور

 

 نص المنشور

في هذا المونديا  هناي اربع فرق عربية تم ل العالم العربي وترفع اساااااامد لنفت ر بها 

 الذ  مميعا بينما تبقى فر ة اإلرهاب التي تقن ايران على رأسااااااها مصاااااادرا للدمار

 يرفضد ،ل هر ،ريم النفس التدعوا اإلرهابيين يفةدون بهجة المونديا  

 تحليل المعنى الكامن 

  تشويد حور  ايران وانها دائما وراب أ  دمار في المنطقة 

  اظهار اهتمام إسرائيل بالدو  العربية وما يحدب بها 
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 تحليل الصورة 

  تحالن  وى اإلرهاب رد مصلحة الدو  العربية 

 الرابع والثالثونالمنشور 

 

 نص المنشور 

حاااور  األهدا  التي راااربها ميش الدفاع في عاااما   طاع غز  الليلة الماراااية ردا 

على مواحاااالة اطالق بالوناب وطائراب ور ية ت ريبية إلهراق مناطظ في اساااارائيل 

 ولتعريض سكاننا لل طر  

 تحليل النص الكامن 

 لى عمل لصالد اإلسرائيليين والفلةطينيين عالتحدب بصيغة الجمع و،لن إسرائيل ت

 هد سواب 

  دائما ماتكون ررباب إسرائيل رد  فعل ولية  هي البادئة 

  بيان وتورااايد  در  الجيش اإلسااارائيلي ومهوزيتد واساااتعداده لضااارب م ططاب

 هماس ومحاحرتها 

 تحليل الصورة 

  استهدا  المجمعاب العةكرية لحماس ومحاحرتها 

  انعكاس  در  الجيش اإلسرائيلي وسيطرتد على الورع 

 الخامس والثالثونالمنشور 
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 نص المنشور 

غاراب ملموساااااااة على موا ع لحماس ردا على اطالق البالوناب والطائراب الور ية 

موا ع  ٩الت ريبيتين  وتحذير من تصااااااعيد الرد للل ام  مقاتالب هربية باسااااااتهدا  

وفي مو ع اخر النتاج وسااااااائل  تالية تابعة لمنظمة  إرهابية في مجمعين عةااااااكريين

هماس اإلرهابية في عااااااما   طاع غز  لللمابب الغاراب ردا على اطالق الطائراب 

الور ية والبالوناب الت ريبيتين باتجاه األرارااااااي اإلساااااارائيلية للانها عملياب إرهابية 

 تعرأ سكان منوب إسرائيل للدمار 

 تحليل المعنى الكامن 

  تورااااايد ان ما تقوم بد إسااااارائيل هو رد  فعل للدفاع عن نفةاااااها تجاه ما تقوم بد

 هماس من عملياب إرهابية 

   اظهار مدى  و  ومهوزية الجيش اإلساااااارائيلي والتي تةااااااتطيع تحديد األهدا

 الت ريبية بةهولة وموامهتها في الحا  

  من مر  داخل اساااات دام أساااالوب التكرار والمالهقة في تكرار بعض الكلماب ا، ر

 المنشور ل

 تحليل الصورة 

  اظهار مهوزية الجيش اإلسرائيلي لموامهة هر،ة هماس اإلرهابية 

 السادس والثالثون ورشالمن

 

 نص المنشور 

اليد فاذا سااللتم نصاار م و هنيد   االنةااان بطبعد يميل الى المكان الذ  يشااعر بينتمائد

 تهم ايران فالبرغم من بعدهما الجغرافيأ  فريظ ،ر   دم يشجعون بالطبع ستكون اماب

عن ايران اال انهماااا  ريباااان فكرياااا والى  اااادتهاااا اإلرهاااابيين الاااذين يزعمون الفتن 

 واإلرهاب في الشرق األوسع 
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 تحليل المعنى الكامن 

  التل،يد على العال ة القوية بين  ياداب ،ل من ايران وفلةطين ولبنان 

 األوساااع وبين التحالن بين نصااار م  الربع بين اإلرهاب في منطقة الشااارق

 وهنيد و اد  ايران 

  االعتماد على أسااالوب االىار  العاطفية تجاه ،ر  القدم وان  اد  الدو  العربية

 يشجعون من دونهم وهي ايران 

 است دام اسلوب التشكيت في االخر بيظهار االرتباط بين الدو  ال الىاب 

 تحليل الصورة 

  تشوية حريد لصور  هةن نصر م وهنية بوحفهم  اد  اإلرهاب 

 اظهار نوايا هةن نصر م وهنيد في اختيارهم ايران 

 والثالثون السابع المنشور 

 

 نص المنشور 

موا ع  ٧هدفا إرهابيا في  ٦٦ ام  مقاتالب سااالح الجو للمر  ال ال ة الليلة باسااتهدا  

ية عل عة لمنظمة هماس اإلرهاب تدريا تح  تاب ها مو ع  طاع غز  من بين ى طو   

ارراااي لللهتى االن  ام ميش الدفاع من خال  مقاتالب ساااالح الجو باساااتهدا  نحو 

هدفا إرهابيا في  طاع غز  ردا على اطالق القذائن الصااااروخية خال  الةااااعاب  ٨٢

المارااااية للللمنظمة هماس اإلرهابية  ادب الليلة هجوم حاااااروخي خطير مةااااتهدفة 

بهة الداخلية اإلساااارائيلية وتقود  طاع غز  وسااااكانها نحو التصااااعيد ل هماس تعتبر الج

مةاا ولة عن ،ل مايجر  في  طاع غز  وسااتتحمل تداعياب نشاااطاتها اإلرهابية رااد 

مواطني إسارائيل لللميش الدفاع ماهز ومصامم على تحقيظ مهمة الدفاع عن مواطني 

 قدير المو ن إسرائيل وسو  يصعد نشاطاتد وفقا للحامة ولت
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 تحليل المعنى الكامن 

  اظهار القدراب االست باراتية  لقواب الجيش اإلسرائيلي 

  بيان مدى الجهوزية والقدر  على ردع أ  اعتداباب 

  الربع بين الضاااارباب المومهة لقطاع غز  وبين ما  ام  بد هماس من من اطالق

 القذائن الصاروخية 

   هصاار المةاا ولية في الدمار في هر،ة هماس وان ما  م  بد إساارائيل مجرد رد

 فعل لحماية أراريها 

   االعتماد على االىار  العاطفية نحو  در  الجيش االسااارائيل بالحكمة في التصااار

 بعد  راب  الوا ع 

  االعتماد على أساالوب التشااكيت في االخر هيث تحميل هماس ،افة الدمار المومود

 رفين في الط

 تحليل الصور  

   بيان مدى  و  ومهوزية الجيش اإلسرائيلي و و  اسلحتد خاحة الةالح الجو 

 المنشور الثامن والثالثون 

 

 نص المنشور

حاااور  رااارباب ميش الدفاع راااد اهدا  هماس اإلرهابية الليلة الماراااية في  طاع 

 غز  

 تحليل المعنى الكامن 

  ان القصن الذ  يقوم بد الجيش اإلسرائيلي هدفد الدفاع في ومد اإلرهاب 

  بيان مدى الدمار الذ  لحظ بقطاع غز  بةبا هماس 

  االعتماد على أسلوب التشكيت في االخر بنةبة اإلرهاب دائما الى هماس 
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 تحليل الصورة 

  اظهار مدى د ة عمل القواب اإلسرائيلية في تحديد اهدا  اعدابها 

 لدمار الذ  لحظ بحر،ة هماس ا 

  بيان العدد الهائل للمجمعاب العةاااكرية التابعة لمنظمة هماس مع بيان  در  الجيش

 اإلسرائيلي في الةيطر  عليها 

 المنشور التاسع والثالثون 

 

 نص المنشور

 ٣اهد  إرهابيةل في  ٢ ام  مقاتالب سااااااالح الجو للمر  ال ال ة الليلة باسااااااتهدا  

تابعة لمنظمة هماس اإلرهابية على طو   طاع غز  من بينها مو ع تدريا مجمعاب  

تح  ارراااي لللهتى االن  ام ميش الدفاع من خال  مقاتالب ساااالح الجو باساااتهدا  

قذائن الصااااااااروخية خال   ٨٢نحو  يا في  طاع غز  ردا على اطالق ال فا إرهاب هد

ة هجوم حاااااروخي خطير الةاااااعاب المارااااية للللمنظمة هماس اإلرهابية  ادب الليل

مةتهدفة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وتقود  طاع غز  وسكانها نحو التصعيد ل هماس 

تعتبر مةاا ولة عن ،ل مايجر  في  طاع غز  وسااتتحمل تداعياب نشاااطاتها اإلرهابية 

رااااد مواطني إساااارائيل لللميش الدفاع ماهز ومصاااامم على تحقيظ مهمة الدفاع عن 

   يصعد نشاطاتد وفقا للحامة ولتقدير المو نمواطني إسرائيل وسو

 تحليل المعنى الكامن 

  ظهار القدراب االست باراتية  لقواب الجيش اإلسرائيلي 

  بيان مدى الجهوزية والقدر  على ردع أ  اعتداباب 

  الربع بين الضاااااارباب المومهة لقطاع غز  وبين ما  ام  بد هماس من من

 اطالق القذائن الصاروخية 
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  هصار المةا ولية في الدمار في هر،ة هماس وان ما  م  بد إسارائيل مجرد

 رد  فعل لحماية أراريها 

  مة في بالحك يل  ية نحو  در  الجيش االساااااارائ عاطف ماد على االىار  ال االعت

 التصر  بعد  راب  الوا ع 

  االعتماد على أساااااالوب التشااااااكيت في االخر هيث تحميل هماس ،افة الدمار

 رفين المومود في الط

 تحليل الصورة 

   رسالة تحذيرية وتهديدية لحماس مراب افعالهم اإلرهابية 

 المنشور االربعون 

 

 نص المنشور 

 ام  مقاتالب هربية الليلة باستهدا  ىالىة اهدا  إرهابية داخل مجمع عةكر  تابعة 

لمنظمة هماس اإلرهابية منوب  طاع غز  وذلت ردا على مواحااالة اطالق الطائراب 

الور ية والبالوناب الت ريبية باتجاه األرارااي اإلساارائيلية للميش الدفاع مصاامم على 

هذه االعما  اإلرهابية طالما هناي هامة مواحاااافاب التحري بشااااكل متصاااااعد رااااد 

 لوباست دام رسائل متنوعة 

منظمة هماس اإلرهابية تعتبر مةااا ولة عن ،ل ما يجر  في  طاع غز  او ينطلظ مند 

 لوستتحمل التداعياب 

 تحليل النص الكامن 

  االعتماد على التكرار والمالهقة في المنشااوراب المتتالية هيث تم تناو  نفس

ما يدور هو  النا ببعض  فة ولكن بنفس المعنى وهو  ياغاب الم تل الصاااااا

ماادى مهوزيااة الجيش اإلساااااارائيلي و اادرتااد على موامهااة منظمااة هماااس 
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اإلرهابية مع توميد التهديد المةتمر لحماس وردعها بقو  الجيش اإلسرائيلي 

وان ،ل ما يدور عبار  عن رد  فعل لما تقوم بد هماس من هر،اب إرهابية 

 ال من هو الشعا وان من يدفع 

 تحليل الصورة 

 ساظهار استعداداب الجيش وردعة لحر،ة هما 

 المنشور الحادي واالربعون 

 

 نص المنشور 

ةكان  المضحت المبكي ان  حاهبة  هذا الحةاب أ  هر،ة هماس اإلرهابية التوفر ل

غز  بهجة المونديا  وهتى تمكنهم من مشاااااهد  محمد حااااالح وبا ي الالعبين العرب 

وذلت بشاااكل متعمد فنشااااطاتها اإلرهابية تقودهم نحو التصاااعيد والذ  ي دم فقع ايران 

 روسيا عجع مصر للتصعيد المونديا  

 يل المعنى الكامن تحل

  ظهور هماس بومهين األو  علي حاااافحتها الرساااامية باهتمامها بالريارااااة

وبالمونديا  في هين ان اعمالها اإلرهابية ارااااااطرب إساااااارائيل للقصاااااان 

المةااتمر مما لم يجعل الفلةااطينيين يتمكنوا من االسااتمتاع بمشاااهد  المونديا  

 لبةالم 

  بااا  امر تقوم بااد هماااس او باال  التكرار والمالهقااة بربع ايران وتوريطهااا

 لروسيا ردمار يحدب ظهور الومد الجديد والشريت في الدما

  االعتماد على أساالوب االىار  العاطفية بتلليا الفلةااطينيين علي هماس وعدم

 مرعا  هقو ها االمتماعية ،با ي المجتمعاب 

  اهتمام إسرائيل بلدق التفاحيل في مصلحة الشعا الفلةطيني 
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 رة تحليل الصو

 تشويد حور  هماس بيظهار ومهها االخر ل 

  الثاني واالربعون المنشور

 

 نص المنشور 

الوا ي الذ،ر  من وسااااائل منع الحمل وهو هرام باإلسااااالم هةااااا بعض الفقهاب لكن 

المضاااحت المبكي ان هماس تةااات دم هذه الوسااايلة أيضاااا لإلرهاب اذا،نتم بحامة الى 

 لم ا  اخر لكون هذه الجماعة وانصارها خوارج مش ععبية همةاوية 

 تحليل المعنى الكامن 

 فها بال وارج وهي من الف اب الضالة تكفير هماس واخرامها من الدين ووح

 عن اإلسالم 

 االدعاب بالمعرفة بالدين اإلسالمي واهكامد واالهتكام ال وا  الفقهاب 

  االعتماد على أسلوب التشكيت في االخر 

  االعتماد على أساااالوب االرتباط الزائن بين ما تقوم بد هماس وبين خرومها

 من الدين ل

 تحليل الصورة

  مما تفعلد هر،ة هماس من مهة ومن ابراز ع صية الفنان التهكم والة رية

عاد  امام واساااات دام مملة تد  على الةاااا رية فيها اسااااقاط على ما تقوم بد 

 هماس 

  اظهار رعن هر،ة هماس باست دامها الوا ي الذ،ر  ،لدا  لإلرهاب 
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 المنشور الثالث واالربعون 

 

 تحليل الصورة 

  نزع الصاااااافة اإلسااااااالمية عن هر،ة هماس وعدم اهترامها لاديان بقيامها

 باألعما  الت ريبية من الحرائظ وغيرها 

 الرابع واالربعون  المنشور 

 

 نص المنشور 

 د تجر هماس بلفعالها  طاع غز  للتصااااااعيد هيث تةاااااات دم طرق وأدواب إرهابية 

    تحاو  التةتر وراب ذرائع باتمتنوعة هدفها المةاس بيسرائيل لكنها في نفس الو 

مكشوفة فالبالوناب والطائراب الور ية الت ريبية مزب من أفعا  هماس ولية  هرا،ا 

 ععبيا فرغم فشل هماس المتكرر نحذر،م من مكرها وعرها ألننا نعر  ،ين نرد 

 تحليل المعنى الكامن 

  هصااار أ  هر،اب مقاومة في فلةاااطين فقع وان إسااارائيل متل،د  من رراااا

 الشعا بومودها 

  تحميل هماس مة ولية ما يتعرأ لد  طاع غز  من عملياب تدميرية 
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  اظهار الصاااااور  الةااااالبية لحماس وان إسااااارائيل هي من تقن مع الشاااااعا

 اإلسرائيلي رد هماس 

 والمالهقة  االعتماد على أسلوب التشكيت في االخر والتكرار 

 تحليل الصورة 

   القاب الضاااوب على العملياب ال ريبية لحماس وان االمر أيضاااا تح  سااايطر

 إسرائيل فهي تعر  ،ين ترد 

 المنشور الخامس واالربعون 

 

 نص المنشور 

ندرب منودنا على القتا  وفعل ،ل ما بوساااعهم للدفاع عن الوطن لكننا في نفس الو   

 ر تعاطفا مع الغير بغض النظر عن ديند ومنةاااااايتد فهذه ندربهم على ان يكونوا ا،

الحالة م ل هاالب متعدد  ي رج منودنا من نشاطاتهم الروتينية لتقديم يد العون لغيرهم 

فهذه المر  من ال ليل هيث يةاااااعد اهد منودنا مةاااانا فلةااااطينيا يحمل اغرارااااد الى 

 منزلد للممعة مبار،ة ل

 تحليل المعنى الكامن 

  لف  األنظار للصور  اإليجابية للجنود اإلسرائيليين وال دماب التي يقدمونها 

  ديمقراطية إسرائيل وهياديتها 

 تحةين الصور  الذهنية للجنود اإلسرائيليين 

   االعتماد على اىار  العاطفة تجاه الجنود اإلسرائيليين 

 تحليل الصورة 

  اظهار االمن واألمان اإلسرائيليين 
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  دس واالربعون الساالمنشور

 

 نص المنشور 

هماس تزعم ان اطالق البالوناب والطائراب الور ية الت ريبية هي هراي عااااعبي هقا 

؟ ميش الدفاع يكشااان أساااماب نشاااطاب هماس معروفين في  طاع غز  وراااالعين في 

التومية والمةااااااااعد  وفي اطال ها ل ازيل القناع من مديد عن محاوالب هماس لجر 

عبية بل عملياب إرهابية تقوم بها  طاع غز  نحو التصعيد ، الحديث ليس عن اعما  ع

هماس لذلت فين هماس تتحمل المةاا ولية الكاملة عن عوا ا هذه العملياب اإلرهابية ل 

سكان غز  هماس تحاو  التغطية على فشلها في إدار  القطاع وعلى فشلها في اعما  

 العنن اإلرهابية على الةياج وتوريطكم ،ونوا هذرين 

 تحليل المعنى الكامن 

 ار رااعن المقاومة للجيش اإلساارائيلي واند ال يومد معاررااة لد اال من اظه

  بل هماس 

  استعراأ  دراب الجيش االست باراتية على ممع المعلوماب 

  توريع هماس في رد  الفعل اإلسرائيلية وانها الةبا في ذلت 

  اظهار الجوانا اإلنةاااااانية إلسااااارائيل وهرحاااااها على مصااااالحة الشاااااعا

 الفلةطيني

 على أسلوب التشكيت في االخر بتحميل هماس مة ولية ما هدب   االعتماد 

 صورة لتحليل ا

  اسااااااتعراأ  و  إساااااارائيال االساااااات بااراتياة في ممع المعلومااب ومعرفاة

 المتورطين 

  ان هماس تورط الشباب في اعمالها اإلرهابية 

  ان الجنا  الحقيقيون والمحررااااااون على اإلرهاب مجهولون في هين تورط

 البةطاب ممن يتعررون للعقوبةالشباب 
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 المنشور السابع واالربعون 

 

 نص المنشور 

 بل  ليل اطلظ حاااااااروط من بطارية باتريورب باتجاه  طعة موية دون طيار ا ترب  

من مهة ساااوريا باتجاه االراراااي اإلسااارائيلية نتيجة لذلت ابتعدب الطائر  عن الحدود 

الدفاع الجو  الى مانا أنظمة الرحااد دون ان يتم رحااد احااابتها ل لقد ،شااف  أنظمة 

التهديد بشااااكل مةاااابظ و بل خر د المجا  الجو  اإلساااارائيلي ميش الدفاع لن يةاااامد 

خرق الةاااياد  الجوية لدولة إسااارائيل وسااايتحري راااد أ  تهديد للمةااااس بمواطنيها ) 

 حور  من األرعين(

 تحليل المعنى الكامن 

 رائيلي الحيطة والحذر الدائمين من مانا الجيش اإلس 

  اسااااتعراأ  دراب الجيش في راااارب األهدا  والقدر  االساااات باراتية على ممع

 المعلوماب 

  االعتماد على أسلوب التشكيت في االخر دون ذ،ر حريد  للجهة المشكوي فيها 

 تحليل الصورة 

  اظهار الجهوزية لدى الجيش اإلسرائيلي 

 االستعداد للتصد  الى اعتداب 

 الثامن واالربعون المنشور 
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 نص المنشور  

اعتقد ان الةبا ممكن  ٨٠٦٢غاب المنت ا الوطني اللبناني من المونديا  في روسيا 

ان يكون ان لبنان دولة تعيش في داخلها دولة أخرى هيث تحاو  الدولة اإليرانية بةع 

سااايكون  لهيمنتها ،ليا على  الدولة الوطنية اللبنانية فماذا سااايكون مصاااير المنت ا؟ ه

ام ساااااايحافظ على اسااااااتقاللد ؟مونديا   ٨٠٨٨فرعا للمنت ا اإليراني في مونديا  

 اإلرهاب 

 تحليل النص الكامن 

  هيمنة وسيطر  ايران على لبنان 

  تلليا الشعا اللبناني على  عال ة دولتد بييران 

   التاسع واالربعون  المنشور

 

 نص المنشور 

تم اغالق هةاااباتد على الفيةاابوي والتويتر فهذا هو  اعلن هزب م اإلرهابي الليلة اند

الورااع عندما يتم اساات دام عاابكاب التواحاال االمتماعي لنشاار اإلرهاب والتحريض 

سرائيل فحةا بل رد العرب والمةلمين في المنطقة ،بما  والحقد والحةد ليس رد إ

كل لذ  يشاااااافي ذلت مواطني لبنان اللذين ينفرون من اإلرهاب اإليراني في المنطقة ا

يشااااااكل هزب م اهد اذرعد ،هبل الكذب  صااااااير هتى الفيةاااااابوي والتويتر باتوا 

 اليحتملون أ،اذيا نصر م وتحريضد على اإلرهاب ،هجا اعالم هزب م 

 تحليل المعنى الكامن 

 تشويد حور  ايران وانها دائما وراب أ  دمار في المنطقة ل 

 ا يطرأ على هزب م خاحة ما يديندالمتابعة الجيد  من  بل إسرائيل لكا م 

  االعتماد على أسلوب التكرار والمالهقة في وحن هزب م بدعم اإلرهاب 
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 تحليل الصورة 

  ان غلظ الفيةاابوي والتويتر ال احااة بحةاان نصاار م نتيجة منطقية ال،اذيبد

 ودعمد لالرهاب 

  االعتماد على حاااااور  الفنان المشاااااهور عاد  امام وما لد من عاااااعبيد ،بيره

بتشااااويد هةااااننصاااار  -من خال  ما ،تا في الصااااور  –واساااات دام ما يقولد 

 وهزب م 

  توراايد مدى هرص إساارائيل الدائم لحةاان نصاار م وإظهار عدائها لد ولما

 يب دل

 خمسون ال المنشور

 
 نص المنشور 

  ٨٠٦٢ان روسيا ،ين يرى العالم اير

 تحليل المعنى الكامن 

 محاولة استقطاب اآلراب رد اإليرانيين 

 تحليل الصورة 

  تصنين إسرائيل لشعوب المنطقة ما بين إرهابي او رياري 

 وحن اهد الرموز الةياسية اإليرانية باإلرهاب ل 

  تلليا الشااااعا اإليراني على هر،اتد الةااااياسااااية هيث انها ساااابا في وحاااام

 الشعا بي،ملد باإلرهاب 

 الحادي والخمسون  المنشور
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 تحليل المعنى الكامن 

من هفر هفر  الخيد و ع فيها ،هذا ما هصاااااال اليوم من  رب  البير  في رام م هيث 

ا أدى الى هرائظ في اهد  اموا عاااااابان بيعااااااعا  اإلطاراب للقيام بلعما  عااااااغا ،مم

الحقو  الفلةااااطينية واغالق طرق العبور للةااااياراب الفلةااااطينية ،هرق اإلطاراب ما 

 ينفع ،التلوىوا البي ة

 تحليل المعنى الكامن 

  ان ما تحصده فلةطين بليد  ابنابها هيث انهم من  اموا باععا  النيراب التي

 تةبب  في نشوب الحرائظ 

 ببوا في اغالق الطرق امام الةياراب ان الفلةطينيين هم من تة 

  ان استهدا  الفلةطينيين اليذاب اإلسرائيليين انقلا عليهم 

  االعتماد على أسلوب االىار  العاطفية 

 تحليل الصورة 

  تةليع الضوب ان الفلةطينيين هم من يةببون ال راب لبالدهم 

  العربياستعما  االم ا  العربية مما يد  على توغل إسرائيل في الشلن 

 المنشور الثاني والخمسون

 
 تحليل الصورة 

 بيان مدى مهوزية الجيش اإلسرائيلي رحده الدائم لعدوه 

  موانع او هصون مما يهد  اليد  ال تمنعدان الجيش اإلسرائيلي 
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 نص المنشور 

منظمة هماس اإلرهابية ساتتحمل ىمن اإلرهاب وعدم االساتقرار ، اغارب  واتنا الليلة 

المارااااية من خال  طائر  ودبابة على ساااايار  تابعة لناعااااع في خلية هماس الطالق 

البالوناب الت ريبية باإلراااافة الى مو عي رحاااد تابعين لحماس في عاااما   طاع غز  

 حاروخيا بيتجاه األراري اإلسرائيلية  ،بالمقابل نفذب هماس اإلرهابية هجوما

 تحليل المعنى الكامن 

  اساااتعراأ للقو  ومدى مهوزية الجيش اإلسااارائيلي بجميع  واتد وعلى ،افة

 المةتوياب لموامهة أ  اعما  عغا 

  لدى الجيش اإلساااااارائيلي ومتابعتد لالمر ومعرفة يان مدى  و  الرحاااااااد  ب

 افة الى موا ع عدوهم  لالناعطين واعمالهم الت ريبية ، هذا باإلر

 است دام أسلوب التكرار والمالهقة لمدى االستعداب االسرائيلية 

 تحليل الصورة 

   اسااااااتعراأ للقو  ومدى مهوزية الجيش بصااااااور للةااااااالح الجو  والبر

ست دام ،لمة مناوراب عةكرية تورد انهم في أهبة االستعداد وان العمل  وا

 مةتمر بالفعل

 ثالث والخمسونالمنشور ال

 
 نص المنشور

يقو  حااااااديقي المةاااااالم من ال ليل بمناساااااابة يوم الجمعة المباري :اللهم في هذا اليوم 

المباري اهدنا الى الطريظ المباري وانشاااار ساااالمت فيد وسااااالمت واررااااى عنا يارب 

 العالمين

 تحليل المعنى الكامن 

  محاولة استجداب العاطفة للمةلمين 

  االدعاب بالةعي الى الةالم والدعو  اليد 

  االعتماد على أسلوب استجداب العاطفة للمةلمين في ،ل مكان 

 تحليل الصورة 

  مدى الةاااماهة اإلسااارائيلية وانها بلد االمن واألمان وهي من يةاااعى وينشااار

 الةالم 
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 المنشور الرابع والخمسون 

 
 نص المنشور 

مباري للطياراب الجديداب في سااااااالح الجو  المتفو اب في سااااااالح الجو اإلساااااارائيلي

 األ وى عالميا تهانينا الحار  

 تحليل المعنى الكامن 

  استعراأ مهوزية الجيش اإلسرائيلي في عتى االتجاهاب 

  توريد مدى الحرياب والديمقراطياب في إسرائيل 

 تةليع الضوب على دعم هقوق المرأ  داخل إسرائيل 

 تحليل الصورة 

 يحققد الجيش اإلسرائيلي محليا وعالميا مدى التطور الذ   

 الخامس والخمسون  المنشور

 
 نص المنشور 

هذه هي مالبس العمل العةااااااكرية الجديد  لمحاربي ميش الدفاع اإلساااااارائيلي والتي 

ساااااايبدأامتحانها في الفتر  القريبة ببعض وهداب الجيش ، تتميز هذه المالبس براهتها 

والروتينية المتنوعة في ،افة التضااااااااريس واالهوا   ومالئمتها للعملياب التشااااااغيلية

 الجوية في ميش الدفاع نطمد دائما لالفضل 

 تحليل المعنى الكامن 

 هو محاحر بال طعام او مالبس  استفزاز الشعا الفلةطيني هيث اند و   ما

 فالجيش اإلسرائيلي يةعى لرفاه منوده
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  اإلسرائيليينتصدير حور  الةالم واالمن التي يعيشها الجنود 

  اسااتعراأ لاساالحة مع المالبس يد  على مدى مهوزية الجيش اإلساارائيلي

 واستعداده

 والمصاااطلحاب بوحااان الجيش اإلسااارائيلي بجيش  باسااااب اسااات دام االساااما

 الدفاع وتكرارها 

 تحليل الصورة 

 التل،يد على اهتمام الجيش اإلسرائيلي بجنوده على ،افة المةتوياب وسعيد لراهتد 

 ة الجيش اإلسرائيلي واستعدادهم للدفاع مهوزي 

 المنشور السادس والخمسون 

 
 نص المنشور 

ساايقام اليوم هفل ت رج دور  الطيران منوب البالد لتنضاام مجموعة إرااافية لطيار  

ساااااالح الجو األفضااااال في المنطقة فبعد ان  ضاااااى هؤالب االبطا  ىالب سااااانواب في 

التدريباب المك فة والمعقد  ، ان األوان ليقطفوا ىمار تعبهم ويجنوا ما زرعوا لدومتم 

 لنا ذخرا ولدولتكم وذويكم ف را 

 يل المعنى الكامن تحل

  استعراأ  و  الجيش اإلسرائيلي وامكاناتد 

   هرص الجيش اإلسرائيلي ان يتلقى افراده خدمة متميز 

 تحليل اصورة 

  استعراأ القو  واالمكانياب 

  التفاخر بقو  الجيش اإلسرائيلي ومهوزيتد 

 

 المنشور السابع و الستون
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 تحليل الصورة 

  لاألراري اللبنانيمة ولية هزب م في تدنيس 

 

 المنشور ال امن والةتون 

 
 نص المنشور 

ما ترمي الحجار  عالةياراب يمكن اخوي فيها، ام  بل  ليل مشاغا فلةطيني من دير 

نظام برمي الحجار  باتجاه الشااااارع المحاذ  للقرية فاحاااااب  ساااايار  مواطن عربي 

إساارائيلي من ،فر  اساام االمر الذ  الحظ االراارار بالةاايار  وبحمد م لم تكن هناي 

 إحاباب بشرية ، الحجر اعمى 

 المعنى الكامن تحليل 

  محاولة استجداب العاطفة في است دام لفظ مواطن عربي 

  بيان ان ما يحدب حغيرا ام ،بيرا تعرفد إسرائيل 

 تحليل الصورة 

  بيان مدى ال راب الذ  يحققد الفلةطينيين في هظ اإلسرائيليين 

 

 المنشور التاسع والستون 

 
 نص المنشور 

ب نتعامل معد بجدية وإحاارار لن نةاامد باسااتغال  نعيد ونحدد البالوناب الحار ة إرها

 رموز االهتفاالب للقيام باإلرهاب هماس تجر،م للحضيض
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 تحليل المعنى الكامن 

  ان الفلةطينيين يحولون ما هو مظاهر للفرح واالهتفاالب الى خراب ودمار 

  االسرئيليين يةتمتعون باالهتفا  بينما يةعى الفلةطينيون لل راب 

  االعتماد على أسلوب التشكيت في االخر فالفلةطينيين هم من يةعون لل راب 

 تحليل الصورة 

  ان تجمع الشعا اإلسرائيلي على الفرح واالهتفاالب بينما يجتمع الفلةطينيين

 على ال راب واإلرهاب والدمار 

 المنشور السبعون 

 
 نص المنشور 

ميش اإلنةااااانية حااااور  بعث بها اهد األحااااد اب الةااااوريين تل ا آراب الك ير من 

الةوريين والعرب في روب تقديم ميش الدفاع المةاعداب اإلنةانية للفارين الةوريين 

نتيجة الورااااع المترد  منوب سااااوريا هذا هو الفرق بين ما تقدمد إساااارائيل وبين ما 

 سوريا تفعلد ايران وميليشياتها اإلرهابية في 

 تحليل المعنى الكامن 

  االدعاب بالو و  بجانا الشعا الةور  في ازمتد 

  شعا شكيت في االخر وان ايران هي من تضطهد ال سلوب الت االعتماد على أ

 الةور  

  ادعاب اإلنةانية والمةاعد  للشعوب العربية 

  االعتماد على أسلوب االىار  العاطفية 

 تحليل الصورة 

 ألدلة على إنةانية الجيش اإلسرائيلي است دام الشواهد وا 

   بيان ععبية الجيش اإلسرائيلي 
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 المنشور الحادي والسبعون 

 
 نص المنشور 

بينما تدمر ايران وميليشياتها التكفيرية وعلى رأسها هزب م سوريا وتشرد 

ين ب م اب االال  من منازلهم تقدم إسرائيل يد العون لجيرانها الةوريين هذا هو الفرق

إرهاب ايران واتباعها وبين إسااارائيل وميشاااها االبي حاااور  بعث بها متابع ساااور  

 على تويتر

 تحليل المعنى الكامن 

   التشكيت الدائم في ايران ودورها الت ريبي تجاه الشعا الةور 

   بيان الجانا اإلنةاني لدى إسرائيل وو وفها بجانا الشعا الةور 

 من دمااار وإرهاااب ومااا تقوم بااد  المقااارنااد بين مااا تقوم بااد ايران

 إسرائيل من عملياب إنةانية

  القاعد  العريضة إلسرائيل على موا ع التواحل االمتماعي 

  االعتماد على االىار  العاطفية للجانا اإلنةاني اإلسرائيلي 

 

 تحليل الصورة 

  اإلحااااالهاب التي تقوم بها إساااارائيل في مقابل الدمار الذ  تقوم بد

 األراري الةوريةايران في 

  اىار  العاطفة في الدمار الذ  لحظ بالمواطنين الةوريين وذويهم 
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 النتائج العامة للدراسة 

اليقاس نجاح الدعاية او فشلها بتقديم مضامينها بصور  مطلقة ، فربما تحقظ نجاهاب 

قع ففي موانا وت فظ في موانا أخرى، فال طاب الدعائي اإلسااارائيلي ال يةاااتهد  

المتابع العربي الفلةطيني ، انما لديد متابعين من الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ، وتةانده 

فيها الصحن المحلية اإلسرائيلية ، ،بديعوب ، وهآرتس ، ومعارين ، وإسرائيل اليوم 

، ،ذلت البرامج التليفزيونية واالذاعاب والتي تةااااااتهد  رفع الروح المعنوية والحفاظ 

 ةل  الداخلية اإلسرائيليعلى الجبهة 

تحطيم الروح المعنوية وتبرير الجرائم والمجازر ، تعد من سلم أولوياب ،ما تةتهد  

ال طاب الدعائي اإلساااااارائيلي ، و د عمل مرومو الدعاية منبا الى منا مع االلياب 

العةاااااكرية التي تةاااااتهد  الفلةاااااطينيين ، والمتابع لصااااافحة المتحدب باسااااام الجيش 

جد ان حاافحاتد على موا ع التواحاال االمتماعي ال    بوال ونجح  في ياإلساارائيلي 

كل طينيين  مةاات مرا رااعن الر يا الفلةااطينية  بشااةااالتلىير على الروح المعنوية للفل

خاص والعربية بشااااااكل عام ، والتي اعتمدب على ال طاباب الجماهيرية واالعتماد 

  ائمة الدو  في الدبلوماسااية على الوسااائل التقليدية  وهو ما يورااحد تصاادر إساارائيل

الر مية في هين تلخر فلةاااااطين والدو  العربية لهذه القائمة وهو ما وراااااحد التقرير 

 العالمي للدبلوماسية الر مية 

فقد تصااادرب إسااارائيل  ائمة الدو  في الدبلوماساااية الر مية هيث اول  اهتماما ،بيرا 

لوماساااااية على الشاااااعوب فاهتم  للدبلوماساااااية الر مية ال،تشاااااافها مدى تلىير هذه الدب

 بموا ع التواحل االمتماعي بكل أنواعها 

 سمات الخطاب الدعائي اإلسرائيلي  

  اظهار الحرص الدائم على ساااالمة المدنيين باساااتعراأ المةااااعداب التي يقوم بها

الجنود اإلسااارائيليين للمدنيين الفلةاااطينيين وهو ما اوراااحتد الصاااور المرفقد مع 

 المنشوراب ل

   تيرير اسااااتهدا  بعض المدنيين الفلةااااطينيين اللذين تةااااتغلهم هماس في االعما

اإلرهابية ،البالوناب التي تم تناولها بشااااكل مك ن في المنشااااوراب وان إساااارائيل 

 دائما تقوم برد  الفعل تجاه ما تقوم بد هماس 

 ظيران ولبنااان في تحقييانهااا الاادائم باارالتر،يز على اتهااام هماااس باااإلرهاااب وإ ت 

 مصالد مشتر،ة في دعم اإلرهاب وتشويد حور  ععوبهم 

 تحميل هماس وهدها المةااااااؤولية دوما عن فصااااااائل المقاومة،وذلت  التر،يز على

لحصااار الموراااوع بداخلها والترميز على تحملها مةاااؤولية ما آ  اليد القطاع من 

ئيل لية  مع الشعا الفلةطيني ، وانما مع هماس اهصار ودمار وان مشكلة اسر

التي تمارس اإلرهاب ، ويعاني بةاااااببها ساااااكان القطاع بينما يعيش  ادتها في هيا  

 فارهد بعيدا تماما عن معانا  الشعا الفلةطيني 
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  الحرص على تلليا الرأ  العام الفلةطيني رد هماس، عبر العديد من المنشوراب

اهية فالتي تروج لها حاافحة افي ا  في المقارنة بين معانا  الشااعا الفلةااطيني ور

  اد  هماس 

 يقهر عبر نشر الدعاية  هاول  إسرائيل مرارا وتكرارا ترسي  حورتها ،جيش ال

المعزز  باالهصااااباب عن هماس وموا عها، إراااافة الى نشااار حاااور المقاتالب 

الحربية خاحاااااة الجوية منها وان هدفها دائما التصاااااد  لالرهاب الفلةاااااطيني في 

 موامهة الشعا اإلسرائيلي المةالم 

 عتماد على تحطيم الروح المعنوية للجمهور العربي والفلةااااااطيني باساااااات دام اال

االهصائياب عبر تقليل من  در  المقاومة واست دامهم لاسلحة الضعيفة والتقليدية 

،البالوناب الحار ة بالتزامن مع تضاااا يم إنجازاب الجيش اإلساااارائيلي عبر نشاااار 

وزيتد وتمكند من رحااد ،ل اهصااائياب بعملياتد العةااكرية واسااتعراأ مدى مهو

 موا ع هماس و درتها على  صفها وتدميرها 

  تنوع  األساااااااليا الدعائية التي اعتمدب عليها حاااااافحة المتحدب باساااااام الجيش

اإلسااااارائيلي و،ان ا، رها أسااااالوب االىار  العاطفية وأسااااالوب التكرار والمالهقة 

 وإساب  است دام األسماب والمصطلحاب و التشكيت في االخر ل

 توصيات الدراسة 

  المحور األو  : على مةتوى موا ع التواحل االمتماعي 

فضااد وتكذيا منشااوراب العدو اإلساارائيلي من خال  الصااور واالسااتعاند باالنفو  -

مرافيت والفيديو مرافيت و،ل التقنياب الحدي ة التي تةهم بشكل ،بير بدعم المعنى 

 والبرهند عليهم بتضمين اإلهصاباب 

شاااب حاافحاب على موا ع التواحاال االمتماعي يديرها مت صااصااون العمل على ان -

لمهاممة الصاااافحاب اإلساااارائيلية مع القدر  على هشااااد الجمهور العربي والدولي 

 لالنضمام لهذه الصفحاب 

  المحور ال اني : على مةتوى ال طاب اإلعالمي 

ماد  إعالمية  وية تعمل عل -  ىالتميز في ال طاب اإلعالمي على ان يحتو  على 

 دهض الذرائع واال،اذيا اإلسرائيلية 

التر،يز على اسااااااتهدا  العدو اإلساااااارائيلي للمدنيين في ،ل هجماتد مع دعم ذلت  -

 بالصور الحية واإلهصاباب واألر ام 

  المحور ال الث: على مةتوى الكادر اإلعالمي 

عربي مت صاااا في مجا  االعالم عبر وساااائل العمل على تطوير ،ادر اعالمي  -

التواحااال االمتماعي من خال  عقد عد  برامج لرفع ،فاب  االعالم العربي بشاااكل 

عام والفلةاطيني بشاكل خاص ، هيث ان القضاية الفلةاطينية هي  ضاية ،ل عربي  

وهناي راااارور  ملقا  على عاتظ االعالم وهي عدم رااااياع القضااااية الفلةااااطينية 

 ب وهم من يةتهدفهم العدو اإلسرائيلي عبر الدبلوماسية الر مية خاحة عند الشبا
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