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ا �لتي عرفها �لعالم  يعتبر �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي من �أكثر �ل�شر�عات �لممتدة تاريخيًّ
هذ�.  يومنا  حتى  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  �أو�خر  منذ  �ل�شر�ع  وم�شادر  جذور  وتمتد  �لمعا�شر، 
�لجو�نب  مختلف  ي�شمل  باأنه  �ل�شر�عات  من  غيره  عن  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  ويتميز 
ف�شاًل عن  و�لنف�شية وغيرها، هذ�  و�لثقافية  و�لقت�شادية  و�لع�شكرية  و�ل�شيا�شية  �لإ�شتر�تيجية 
على  �لموؤ�ش�شة  �لدينية  و�لمز�عم  لالأ�شاطير  �ل�شهيونية  �لعقيدة  قبل  من  �لمكثف  �ل�شتخد�م 
�لتف�شير �لمحرف و�ختالق وقائع دينية من �لتور�ة و�لتلمود وغيرهما من �لتف�شير�ت �لدينية 
لهذ�  �لعلمانية  �لأيديولوجية  �لعقيدة  مع  �ل�شهيوني  �لم�شروع  قادة  مزجها  �لتي  �لمحرفة 

�لم�شروع ومقولتها �لرئي�شية.

له  و�إنما هو �شر�ع  بين طرفين،  م�شلح  لي�ص مجرد �شد�م  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع 
جذوره �لتاريخية �لتي ترجع �إلى بد�يات �لقرن �لما�شي، تد�خلت فيه عو�مل عديدة جعلته في 
�لنهاية و�حًد� من �أعقد �ل�شر�عات �لدولية �لمعا�شرة، فيكفي �أن هذ� �ل�شر�ع �كتنفته حروب 
عديدة.  مر�ت  �لمو�جهة  خطر  �إلى  �لعالم  عر�شت  وق�شايا  و�شائل  عنه  وتفرعت  و�أزمات، 

وتكمن خطورته في تاأثيره على �شالم و�أمن �لعالم، ولي�ص منطقة �ل�شرق �لأو�شط وحدها.

عدة  تناول  على  �لدر��شة  تركز  ثم  ومن  �لدر��شة،  هذه  �أهمية  �لمنطلق جاءت  هذ�  من 
مو�شوعات فرعية تتعلق بال�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي؛ وهي:

المو�سوع الأول: �لجو�نب �لنف�شية في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي.
المو�سوع الثاني: �لو�شائل �لإ�شر�ئيلية لك�شر �لحاجز �لنف�شي في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي.

المو�سوع الثالث: دور م�شادر �لثقافة في �شياغة روؤى �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي.



الجوانب النف�سية في ال�سراع العربي الإ�سرائيلي

�ل�شر�ع،  ت�شبب  �لتي  �لمو�شوعية  �لظروف  عن  ف�شلها  يمكن  ل  �لنف�شية  �لعو�مل  �إن 
فهناك �ختالف في �لهتمام وفروق حادة في �لأيديولوجيات بين �أطر�ف �ل�شر�ع ل يمكن 
�أن نف�شرها بب�شاطة باعتبارها �آثاًر� لعدم �لثقة �لمتبادلة �أو �لمدركات �لخاطئة، لكن �لعو�مل 
�لنف�شية ت�شهم في �إذكاء هذ� �ل�شر�ع بخلق �لعو�ئق �لتي تحول دون �أي تغيير في �لأيدلوجيات 
�لعالقة  فديناميات  �ل�شيكولوجية.  �لعو�مل  بفعل  تجمدت  �لتي  �لمت�شارعة  �لإدر�ك��ات  �أو 
�شيا�شتها  تغير من  �أن  �ل�شعب على �لأطر�ف  �ل�شر�ع يجعل من  �نغما�ًشا في  �ل�شر�عية تخلق 
�أكثر  جديدة  �شيا�شة  هناك  و�أ�شبح  �إليها،  �أدت  �لتي  �لمو�شوعية  �لظروف  تغيرت  ولو  حتى 
�لجديدة  �لم�شالح  �إدر�ك  عدم  في  هنا  �لنف�شي  �لحاجز  ويكمن  �لقومية.  لم�شالحها  مالءمة 

و�لموقف �لمتغير. 

ن �لأطر�ف من �لنقا�ص  �إن �لتغلب على هذه �لعو�ئق �لنف�شية ل يحل �ل�شر�ع، لكنه يمكِّ
من  بدًل  �للحظة  هذه  في  �لقائمة  �لقومية  و�لم�شالح  �لمو�شوعية  �لظروف  من  �أ�شا�ص  على 

�لتجمد على ت�شور�ت قديمة و�لبحث عن �شورة للطرف �لآخر في كتب �لتاريخ))(.

فاإن  مر�حله،  �إحدى  تمثل  قد  و�إنما  �ل�شر�ع،  عن  بدياًل  بال�شرورة  لي�شت  �لت�شوية  �إن 
ت�شتهدف  �أن  يمكن  �لخارجية  �ل�شيا�شة  لتنفيذ  و�لدعائية  و�لدبلوما�شية  �لقت�شادية  �لأدو�ت 
نف�ص �لهدف �لذي ت�شتهدفه �لأد�ة �لع�شكرية في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي، وهو تطويع �إر�دة 

))( هربرت كليمان، »�لآثار �لنف�شية ملبادرة �ل�شاد�ت على �ملجتمع �لإ�رص�ئيلي«، جريدة الأهرام )9 دي�شمرب 977)(.



9

مقاومة  فاإن  �لهدف،  هذ�  تحقيق  �إلى  �لع�شكرية  غير  �لأدو�ت  �تجهت  فاإذ�  �لآخر.  �لطرف 
�لطرف �لآخر في هذ� �ل�شدد دفاعية كانت �أم هجومية – تتجاوز �لمتناع �ل�شلبي عن �لتعامل 
�إلى �لمو�جهة �لإيجابية �لمنظمة. وفي �شوء ذلك، يمكن �أن تتحدد عالقة �لتاأثير بين طرفي 

تطبيع �لعالقات كعالقة متكافئة �أو كعالقة �شيطرة وتبعية. 

�لنف�شي عبر تاريخ �شر�عها مع �لعرب في تحقيق  �إ�شر�ئيل ��شتغلت �لعامل  و�إذ� كانت 
تناق�شات  فاإن  �لعالم،  بيهود  ربطهم  وفي  ليهودها،  �لجماعي  و�لنتماء  �ل�شيا�شي  �لإدماج 
�لمجتمع �لإ�شر�ئيلي بتركيبته �لمعقدة �لفريدة ترتبط بطابعه �لأ�شا�شي باعتباره مجتمًعا ع�شكريًّا 

يعتمد في تما�شكه وبقائه وتطوره على جولت �لقتال �لمتعاقبة. 

وعلى هذ� �لأ�شا�ص تعبر �شيكولوجية �لعالقات �لم�شرية �لإ�شر�ئيلية بعد �لت�شوية عن حالة 
تطبيقية من حالت �لعالقة متعددة �لأبعاد بين علمي �لنف�ص و�ل�شيا�شة، تلك �لعالقة �لتي تتبلور 
في علم �لنف�ص �ل�شيا�شي. و�إذ� كان من �لمفتر�ص �أن يكون لمنطق �لخبرة �لتاريخية �لمتعلقة 
تحديد  في  �لأ�شا�شي  دوره  عدو�نية،  مكونات  من  عليه  تنطوي  بما  �لطرفين،  بين  بال�شر�ع 
�لكيفية  على  يوؤثر  �أن  ا  �أي�شً �لمت�شور  من  فاإن  �لنف�شي،  �ل�شر�ع  خريطة  من  �لت�شوية  مو�شع 

�ل�شكلية و�لمو�شوعية لها، وعلى مدى ��شتمر�ريتها بعد �لو�شول �إليها. 

ومثلما يوؤثر �لجالء عن �لأر�ص �لمحتلة على �لبيئة �لنف�شية لطرفي �لت�شوية، فاإن �ل�شكل 
�لذي يتم به هذ� �لجالء قد ل يقل �أهمية، عن تاأثير �لجالء ذ�ته، فالن�شحاب من م�شتعمرة بعد 
تدميرها ل ي�شاوي في وقعها �لمعنوي ت�شليمها دون �إلحاق �أي �شرر مادي بها، و�لن�شحاب 
�لكامل ل يتكافاأ مع �ل�شتمر�ر في �لحتفاظ بجزء من �لأر�ص �لمحتلة �أيًّا كانت م�شاحته.))( 

))( حممد ماهر قابيل، »�ل�رص�ع �لنف�شي يف �لعالقات �مل�رصية �لإ�رص�ئيلية«، دورية املوقف العربي، �لعدد 69 )يناير 986)(: 69–)7.
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لل�شر�ع  �ل�شاملة  �لأبعاد  من  �لر�شمية  وغير  �لر�شمية  �لمو�قف  بين  �لتمييز  فاإن  كذلك 
في ما�شيه وحا�شره وم�شتقبله، له عالقته �لوطيدة يتبين �لتناق�شات �لذ�تية و�لغيرية في �إدر�ك 
في  �لمتخ�ش�شين  بين  حتى   - عربي  �إجماع  وجود  عدم  من  ذلك  على  �أدل  ولي�ص  ماهيته. 
ا �أو  علم �ل�شيا�شية - على مفهوم �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي؛ حيث كونه محدًد� �شاماًل، �شلميًّ
ا �أو �إدر�كيًّا، م�شيريًّا �أو غير م�شيري.  ا �أو جوهريًّا، م�شلحيًّ عنيًفا، من�شبًطا �أو غير من�شبط عر�شيًّ
�ل�شر�ع، وفى  �لمتعلقة بحل  �لت�شور�ت  في  تبايًنا  بالتالي  يعك�ص  �لمفاهيم  �لتفاوت في  هذ� 
�لمو�قف �لمعلنة وغير �لمعلنة منه، ومن ثم ينعك�ص بدرجات مختلفة على م�شار�ت �ل�شر�ع 

�لنف�شي بين �لطرفين.))(

�شوف يتم تناول �لبعد �لنف�شي في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي من خالل تناول مو�شوعين 
�أ�شا�شيين؛ هما �لبار�نويا في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي، و�لحاجز �لنف�شي في �ل�شر�ع �لعربي 

�لإ�شر�ئيلي، و�لعو�مل �لموؤثرة في ت�شكيله.

اأوًل: البارانويا في ال�سراع العربي الإ�سرائيلي

على  �ل�شوء  �إلقاء  بدون  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  في  �لنف�شي  �لبعد  در��شة  يمكن  ل 
غيرهم  من  �أف�شل  �أنهم  �شعبها  يعتقد  فاإ�شر�ئيل  �لإ�شر�ئيلية،  و�ل�شخ�شية  �لإ�شر�ئيلي،  �لد�خل 
و�أنهم �شعب �هلل �لمختار، و�أن �لآخرين ينا�شبونهم �لعد�ء، و�إذ� لم توجد هذه �لظروف �نتفى 

تعريف �إ�شر�ئيل نف�شها و�شط �لأمة �لعربية. 

))( �ملرجع �ل�شابق. 
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فلكل معتٍد رو�ية، ولكل �شحية رو�ية �أخرى. رو�ية �لمعتدي وو�شائل �إعالمه ت�شكل 
جزًء� ل يتجز�أ من �إ�شتر�تيجيته ومن �أدو�ت حربه �لتي يجند بو��شطتها جبهته �لد�خلية من جهة، 

ويحاول من خاللها �إ�شعاف معنويات �لخ�شم من جهة �أخرى.

فاإذ� كنا جميًعا نملك �ل�شتعد�د للبار�نويا))(، فلعل هناك مكاًنا في �لمجتمع لكل من 
يعاني من درجة كافية من �لبار�نويا قد يميل لأن يزدري نف�شه، وينكر حقه في �لوجود، ويعتقد 
�أنه �أقل من غيره. فنجده تابًعا وخا�شًعا، وقد يكون ور�ء هذ� �لإعالن لدونيته �إح�شا�ص مناق�ص 
بالعظمة ولكنه محبط، �أي �إح�شا�ص باأنه فعاًل �أف�شل �لقوم، ولكنه �أحبط في محاولته لتحقيق 
ذلك، فاأخفاه باإبر�ز نقي�شه. فكثيًر� ما نجد �أن �لإن�شان �لخا�شع ما هو �إل طاغية قد تر�جع، 
�إلى  يميل  �لذي  �أي  �لعك�ص  �لحال هناك  �لمنا�شبة لالنق�شا�ص، وبطبيعة  �للحظة  ينتظر  ولعله 
�لنمط قد يجد من يوؤكد له هذ�  �إح�شا�شه بالأف�شلية على �لآخرين. وهذ�  تاأكيد ذ�ته و�إعالن 
�لإح�شا�ص من ذوي �لنمط �ل�شابق، فال�شيد �شيد لأن هناك من يوؤكد له ذلك، فالذي يعتقد �أنه 
�أنه دنيء، كالهما يكمل �لآخر، ولكن �لتكامل ينفي �لت�شابه، فكالهما  عظيم و�لذي يعتقد 
�لندية وغياب  و�نعد�م  بالوحدة  ي�شعر  له. ولذ� فكالهما  ا  مناق�شً بل  �لآخر مختلًفا عنه  يرى 

�لحو�ر، و�لوحيد خائف؛ لأنه يعلم �أن �لآخر يعد له �لعدة ليهجم عليه. 

عليه  �لنق�شا�ص  وي�شهل  متما�شك  غير  �لبنية  غالًبا �شعيف  يكون  �لمجتمع  ومثل هذ� 
من �لخارج. وهو يرد على �لنق�شا�ص بانق�شا�ص م�شاد �أو �نق�شا�ص وقائي، وينتهي به �لأمر 
لأن يكون في عالقته مع ذلك �لذي ت�شارع معه �إما �شيًد� �أو م�شوًد�،  فهو ل يعرف �لندية في 

د�خله، وبالتالي ل يعرفها في عالقته مع �لخارج. 

))( �لبار�نويا  »جنون �ل�شطهاد« “Paranoia” مر�ص نف�شي مزمن يت�شم بالوهم“Delusion”؛ وهي �أفكار �شاللية يعتنقها �ملري�ص ويوؤمن 
�إمياًنا وثيًقا بتعر�شه لال�شطهاد و�ملالحقة ويف�رص �شلوك �لآخرين تف�شرًي� يت�شق وهذ� �لعتقاد. 

ملزيد من �لتفا�شيل: فائز حممد علي �حلاج، جنون الهذاء الزوري: )البارانويا( )د.م.، )98)(: 7.  
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قبل  باأنهم �شحية مالحقة من  �ليهود  �لإ�شر�ئيلية م�شطلح يطلق على �شعور  و�لبار�نويا 
�ل�شهيونية  �أن  �إل  �لتاريخ،  �ليهود في  بها  بماآ�ٍص مر  �رتبط  �لذي  �ل�شعور  �لعالم. هذ�  �شعوب 
مرة  كل  في  وقلبهم  عقلهم  ي�شتحوذ  �شحية«  و»تر�ث  �شحية«  »وعي  �إلى  وحولته  وظفته 

يو�جهون من يعار�شهم �أو يعاديهم. 

�أقنعت  بف�شلها  �لتي  �ل�شهيونية  �لإ�شتر�تيجية  يتجز�أ من  �شكلت جزًء� ل  �لبار�نويا  هذه 
�ليهود للهجرة و�ل�شتيطان في فل�شطين من جهة، وبف�شلها ��شتطاعت ك�شب تعاطف دول 
�لعالم معها. وفق عقلية �لبار�نويا ووعي �ل�شحية تمت �شياغة وترويج رو�ية �لحركة �ل�شهيونية 
بو�شفها حركة دفاع عن �لبقاء، وذلك لطم�ص حقيقة تحالف �لم�شالح بين �ل�شهيونية باعتبارها 
�لتي  و�لأخالقية«  »�لإن�شانية  �لرو�ية  �شكلت  �لرو�ية  هذه  �ل�شتعمار.  وبين  ��شتيطانية  حركة 
بررت وغطت ب�شاعة ممار�شات هذ� �لتحالف �أمام �لر�أي �لعام �ليهودي و�لعالمي. �لبار�نويا 
�ليهود  روؤية  ت�شوه  و�لتي  �ليوم  �ليهودية  �لعقلية  في  رئي�شيًّا  عن�شًر�  ي�شكالن  �ل�شحية  ووعي 
للو�قع وتجعلهم يف�شرون �لمقاومة �لفل�شطينية على �أنها نوع من �لعد�ء »�لال�شامي« لليهود، 
وبالتالي يبررون ��شتمر�ر �لحتالل بحجة �لدفاع عن �لنف�ص، بدًل من �أن يدركو� �أن �لحتالل 

هو �لم�شبب �لرئي�شي لعمليات �لمقاومة.))( 

ففي �إ�شر�ئيل يعتقد �لنا�ص �أنهم �أف�شل من غيرهم و�أنهم �شعب �هلل �لمختار، و�أن �لآخرين 
�إ�شر�ئيل نف�شها، ولذ� وجدت  ينا�شبونهم �لعد�ء، و�إذ� لم توجد هذه �لظروف �نتفى تعريف 
�إ�شر�ئيل نف�شها و�شط �لأمة �لعربية في زمننا هذ�، فهي ج�شم غريب تكون �أ�شا�ًشا مما تبقى بعد 
ا �ل�شحية �لذي يتمكن �لغرب  �إنه �أي�شً �أن ف�شل �لغرب في �لتخل�ص منه كما كان ياأمل هتلر. 
بو��شطته من �لتكفير عن ذنبه وهو �أنه ظالم وم�شتبد، فهو يكفر باأن يغدق على �إ�شر�ئيل، ولكنه 

  Marwan Dwairy, “The Role of Fear and Guilt in the Israeli Politics”, Qadaya Israelya: The Palestinian forum  )((
for Israeli Studies 4 (Fall 2001):32-340.
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في �لوقت ذ�ته يعلم �أن في �إغد�قه هذ� �أكثر من تكفير، فهو يقوي حليفه ويدفع �أجر �لجندي 
�لمقد�م �لذي وقف في �ل�شفوف �لأولى في �ل�شر�ع مع �لعرب. �إنه ينتقم من �لعرب وي�شعى 

لإخ�شاعهم �أو �إطالة خ�شوعهم �لذي ظنو� �أنهم تجاوزوه.)6(

�لبار�نويا �ليهودية كانت ول ز�لت جزًء� ل يتجز�أ من �لإ�شتر�تيجية �لعدو�نية �لإ�شر�ئيلية 
�لتي بو��شطتها نجحت في جمع �شفوف �لجبهة �لد�خلية �لإ�شر�ئيلية ور�ء �لحرب و�لتو�شع. 
�ختر�ق هذه �لبار�نويا يجب �أن يكون هدًفا فل�شطينيًّا وجزًء� من �إ�شتر�تيجية فل�شطينية وعربية 
ت�شمل برنامج �ل�شالم �لو��شح ومقاومة �لحتالل و�ل�شتيطان ب�شدة وحزم. �أما �لمقاومة غير 
�لمدرو�شة من حيث �لكم و�لمكان و�لتوقيت ربما تفرغ �شحنات �لغ�شب و�لنقمة، لكنها من 

�لممكن �أن تكون كارثية.)7(

الدفاعيات النف�سية المرافقة للبارانويا

غير  نف�شية  دفاعية  �آليات  ��شتعمال  عبر  تمر  �لآخر  و�شيطنة  �ل�شحية  بدور  �لتم�شك  �إن 
و�عية  )Defense Mechanisms( ت�شوه �لو�قع من جهة وتحافظ على �لر�حة �لنف�شية و�لثقة 
بالنف�ص من جهة �أخرى، وفيما يلي بع�ص �لدفاعيات �لنف�شية �لتي تعمل عادة لتكمل كلٌّ منها 

مهمة �لآخر.)8(

)6( حممد �شعالن، م�رس والعرب واإ�رسائيل: انعكا�سات من العيادة النف�سية )�لقاهرة، )98)(: )8)-)8). 
 Dwairy, “The Role of Fear and Guilt in the Israeli Politics”: 40.  )7(

 Marwan Dwairy, “Psychology of Oppressor and Psychology of Oppressed (Psichologia shel Medake ,  )8(
Psichologia shel Meduke)”, In Real Time: Al-Aqsa, edited by A. Ophir (n.p., n.d.): 280-287.
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 Denial  اإلنكار

�لذهني  �لنظام  لن�شفت  و�لإ�شر�ئيليين  �ليهود  وعي  دخلت  لو  عديدة  حقائق  هناك 
هذه  بين  من  يهودي.  طفل  كل  عليها  يتربى  �لتي  �ل�شهيونية  �لحكاية  يعتمد  �لذي  و�لنف�شي 
�لممكنة لإنقاذ  �لو�شائل  ��شتنفاد كل  �ل�شهيونية مع جهات ل�شامية، وعدم  تو�طوؤ  �لحقائق: 
و��شطهاد  تمييز  �شيا�شة  و�نتهاج  وت�شريده،  �لفل�شطيني  �ل�شعب  و�قتالع  �لنازية،  من  �ليهود 
عن�شري �شد �لعرب في �إ�شر�ئيل، و�حتالل �شعب �آخر و�لقيام بجر�ئم ب�شعة �شده. �آلية �لإنكار 

تحرر �شاحبها من عبء هذه �لحقائق على �لعقل و�ل�شمير.

�لإنكار، مثله مثل بقية �لدفاعيات �لنف�شية، ي�شوه �لو�قع �لمو�شوعي ويبعد �ل�شخ�ص عن 
�إدر�كه، خا�شة �إدر�ك مكونات �لو�قع �لتي تخل بالتو�زن �لنف�شي. �لإنكار �إذن يم�ص �شميم 
�لتفكير �لمنطقي بغ�ص �لنظر عن م�شتوى ذكاء �شاحبه، ويف�شر لنا كيف ل يرى �لإ�شر�ئيلي 
�لتناق�ص �لبديهي بين �ل�شالم و�لحتالل. فهو يطالب �لفل�شطينيين بال�شالم ول يدرك في تلك 
�للحظة �أن هناك �حتالًل �أ�شاًل، و�أنه ل يمكن تحقيق �شالم بوجود �لحتالل. كذلك، ل يرى 
�إ�شر�ئيل  في  �لعرب  �لمو�طنين  يطالب  فهو  �لقومي،  و�لتمييز  �لتعاي�ص  بين  �لبديهي  �لتناق�ص 
�لعربي  يطرح  حين  قائم.  �لتمييز  طالما  �لتعاي�ص  تحقيق  يمكن  ل  �أنه  يدرك  ول  بالتعاي�ص 
وللتعاي�ص  لل�شالم  �شرطين  باعتبارهما  �لإ�شر�ئيليين  مع  جد�له  في  و�لتمييز  �لحتالل  ق�شيتي 
يلقى ��شتغر�ًبا ويتهم باأنه يقحم �ل�شيا�شة في غير مكانها. هذ� هو �لإنكار بعينه �لذي يحافظ 
بو��شطته �لإ�شر�ئيلي على تو�زنه �لنف�شي بو��شطة �إنكار هذ� �لو�قع غير �لمتو�زن. ي�شبه �لإنكار 
دفاعية �أخرى وهي �لكبت �لتي ينكر بو��شطتها �ل�شخ�ص لي�ص �لحقيقة �لخارجية �ل�شعبة فقط 
بل حقيقة د�خلية »د�فع �أو �شعور« ل تن�شجم مع �شورة �ل�شخ�ص عن نف�شه. �لأطفال �لذين 
�إخوتهم  من  غيرتهم  يكبتون  و�لأطفال  �لو�لدين،  من  غ�شبهم  يكبتون  و�لديهم  قمع  يعانون 
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وكر�هيتهم لهم تحا�شًيا لل�شعور بالذنب. بنف�ص �لروح يكبت �ل�شهيونيون و�إ�شر�ئيل نو�ياهم 
�لأنانية و�لعدو�نية وهم مقتنعون باأنهم وطنيون و�إن�شانيون.)9(

 Projection  اإلسقاط

بدون  �لمرء  يقوم  �لذ�ت  عن  تماًما  �ل�شلبية  �لم�شامين  و�إبعاد  و�لكبت  �لإنكار  لتدعيم 
وعي باإ�شقاط هذه �لم�شامين على �لآخر. �لإ�شقاط ُيبعد �لتهمة عن �لذ�ت وفي �لوقت نف�شه 
يبرر �لنو�يا �لعدو�نية و�لعن�شرية �شد ذلك �لآخر ويبرر ممار�شتها بحجة �أن �لآخر هو �لطرف 
عدو�نية  �إ�شقاط  �لإ�شقاط:  لدفاعية  حرفي  تطبيق  هي  و�لعربي  �لفل�شطيني  �شيطنة  �ل�شرير. 
�إ�شر�ئيل من جهة،  �لعدو�نية ونفيها عن  �إنكار  لتثبيت  �لفل�شطيني؛  و�إ�شر�ئيل على  �ل�شهيونية 
و�شائل  تقوم  و�لإ�شقاط  �لإنكار  لتثبيت  �أخرى.  �لفل�شطينيين من جهة  �لعدو�نية �شد  ولتبرير 
�لإعالم �لإ�شر�ئيلية عمًد� بت�شخير �للغة لهذ� �لغر�ص، فت�شمية �لمكافح �لفل�شطيني »مخرًبا« 
و�لن�شال �لفل�شطيني »�إرهاًبا« �إنما ي�شقط �ل�شر على �لفل�شطيني من جهة، ويحول دون �إيقاظ 

�شمير �لإ�شر�ئيليين �شد �لممار�شات �لعدو�نية �لإ�شر�ئيلية من جهة �أخرى.)1)(

Reaction formation  التكوين العكسي

�أحياًنا ل يكفي �إنكار �لحقيقة �لُمرة وتكون هناك حاجة لإظهار عك�ص هذه �لحقيقة 
بالغيرة  ي�شعرون  �لذين  �لأطفال  �شاحبها.  وعي  عن  بل  فح�شب  �لآخر  عن  لي�ص  لإخفائها 
ب�شمهم  ويقومون  لإخوتهم  بحبهم  بالت�شريح  فيفرطون  للغيرة  ا  معاك�شً �شلوًكا  يظهرون 
ب�شكل ز�ئد؛ لكي يبعدو� عن وعيهم، في �لأ�شا�ص، �ل�شعور �لعدو�ني لإخوتهم. �ل�شهيونيون 

،”S. Thompson، ”Raging Against Self Defense: A psychiatrist Examines The Anti-Gun Mentality  )9(
Jews for the Preservation of Firearms Ownership، http://jpfo.org/filegen-n-z/ragingagainstselfdefense.

.htm
Marwan Dwairy, “Psychology of Oppressor and Psychology of Oppressed”: 237.  )(1(
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و�إ�شر�ئيل يبالغون في تاأن�شنهم تجاه بع�ص �لماآ�شي فير�شلون دعًما �إن�شانيًّا ل�شعب منكوب هنا 
يقدمونها  �شغيرة  كل  �إبر�ز  في  يبالغون  هناك،  زلز�ل  في  �نتكبت  لبالد  �إنقاذ  فرقة  وير�شلون 
مو�قفهم  �أنف�شهم  �أمام  لينفو�  �لأ�شا�ص  في  بل  فح�شب  �لآخر  لإقناع  لي�ص  �لعرب  للمو�طنين 
�لعن�شرية وممار�شاتهم �ل�شطهادية. �لتكوين �لعك�شي يقف ور�ء دعم �لغرب غير �لمتحفظ 
يقوم  �لال�شامية.  �إ�شر�ئيل و�ل�شهيونية �شفة  ما تطلق عليه  فوًر� �شد كل  لإ�شر�ئيل و��شطفافه 
�لغرب بالت�شامن مع �ليهود و�إ�شر�ئيل ويتحا�شى مو�جهتها لي�ص خوًفا من �أن يتهم بالال�شامية 
فح�شب، بل ليوؤكد لنف�شه وينفي هذه �ل�شفة �أمام نف�شه؛ لينقي �شميره بعدما �قترفه من جر�ئم 

ل�شامية �شد �ليهود و�شد �شعوب ل�شامية �أخرى.)))(

ثانيًا: الحاجز النف�سي في ال�سراع العربي الإ�سرائيلي 

وتثبط  تكف  �لتي  للعو�مل  وي�شير  ليفين«  »كورت  ل��  ين�شب  �لنف�شي  �لحاجز  مفهوم 
�ل�شلوك في مجال �لحياة، مثل كل �لقوى �لتي تمنع �لفرد من �أد�ء عمل �أو ن�شاط ما. فكل عقبة 

�أو مانع ي�شادف �لإن�شان في حياته �لنف�شية �شو�ء تغلب عليه �أم ل يعتبر حاجًز�. 

بما  �لتاأثر  من  تمكنه  ل  �لتي  �لفرد  �شلبية  في  تتمثل  عقلية  حالة  يعد  �لنف�شي  و�لحاجز 
حوله وتمنعه من �إنجاز �أفعال معينة. وتتمثل �لآليات �لنفعالية للحو�جز �لنف�شية في خبر�ت 
ومو�قف �نفعالية �شلبية مكثفة. وتتج�شد �لحو�جز �لنف�شية في �ل�شلوك �لجتماعي للفرد من 
خالل �لحاجز �لت�شالي؛ حيث تتجلى في غياب �لم�شاركة �لوجد�نية �لمتبادلة بين �لأ�شخا�ص، 

وكذلك في �لحو�جز �لدللية.)))(

 Ibid: 38-40.   )(((
)))(  فرج عبد �لقادر طه، و�آخرون، معجم علم النف�س والتحليل النف�سي )بريوت: د�ر �لنه�شة �لعربية، د.ت.(: ))).
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وقد جاءت �إ�شارة �لبدء في �إعادة �شياغة �لحاجز �لنف�شي من جانب �لرئي�ص �ل�شاد�ت؛ 
في  تبلورت  ثم  �لقد�ص،  زيارة  عزمه  عن  �أعلن  عندما  �لنف�شي  �لحاجز  م�شطلح  ��شتخدم  �إذ 
خطابه بالكني�شت �لإ�شر�ئيلي؛ حيث ذكر �أن هذ� �لحاجز يمثل 71% من �لم�شكلة بين �لعرب 
و�لإ�شر�ئيليين. وكان هذ� �لطرح من �شرور�ت �لزيارة. فطالما �أن 71% من �ل�شر�ع ب�شبب 
ما يكتنفها  �لنف�شي بكل  �لحاجز  لتحطيم هذ�  �لرئي�ص لإ�شر�ئيل  فاإن زيارة  نف�شية  م�شكالت 
للحل في نظره. ويك�شر  �آفاًقا جديدة  يفتح  تعد عماًل رياديًّا  من م�شكالت و�شعوبات ربما 
�لحلقة �لمفرغة �لتي تدور فيها �لق�شية، وي�شاعد على �إيجاد مخرج �شلمي ل�شعوب �لمنطقة 
�لكني�شت   في  في خطابه  �ل�شاد�ت  �لرئي�ص  �أعلنه  ما  �أفعالها، وهو  وردود  �لعنف  �شل�شلة  من 
�لإ�شر�ئيلي في 1) نوفمبر 977).)))( وتخطي هذ� �لحاجز هو هدف زيارة �لقد�ص كما �أعلن 

�ل�شاد�ت في خطابه في نوفمبر977).)))(

لقد تلقت �لدو�ئر �لعلمية في �إ�شر�ئيل �إ�شارة �لرئي�ص �ل�شاد�ت ب�شاأن �لم�شمون �لنف�شي 
للنز�ع، و�شارعت بتطويع �لفكرة من خالل عر�ص �أنه �إذ� كان �لرئي�ص �ل�شاد�ت �أكد قبل مجيئه 
�إلى �إ�شر�ئيل �أن 71% من �لنز�ع هو نز�ع نف�شي، ولكنه لم يف�شل لنا ما هي �لثالثين في �لمائة 
�لأخرى، و�ل�شوؤ�ل ما �لذي عبر عنه في هذ� �لقول؟ �ألم يعبر بذلك عن قول معروف، وهو �أن 
"علينا �أن نعرتف مًعا، باأن هذ� �جلد�ر قد وقع وحتطم يف عام )97)، ولكن بقي جد�ر �آخر، هذ� �جلد�ر �لآخر ي�شكل حاجًز� نف�شيًّا معقًد�   )(((
بينكم وبيننا، حاجًز� من �ل�شكوك، حاجًز� من �لنفور حاجًز� من خ�شية �خلد�ع، وحاجًز� من �لأوهام حول �أي ت�رصف �أو فعل �أو قر�ر، 
وحاجًز� من �لتف�شري �حلذر �خلاطئ لكل حديث �أو حدث. وهذ� �حلاجز �لنف�شي هو �لذي عربت عنه، يف ت�رصيحات ر�شمية، باأنه ي�شكل 
�شبعني يف �ملائة من �مل�شكلة. و�إنني �أ�شاألكم �ليوم - بزيارتي لكم - ملاذ� ل مند �أيدينا، ب�شدق و�إخال�ص، لكي نزيل مًعا �شكوك �خلوف و�لغدر 

و�لتو�ء �ملقا�شد و�إخفاء �لنو�يا؟ 
ملاذ� ل نت�شدى مًعا ب�شجاعة �لرجال، وبج�شارة �لأبطال �لذين يهبون حياتهم لهدف �أ�شمى؟   

ملاذ� ل نت�شدى مًعا بهذه �ل�شجاعة و�جل�شارة لكي نقيم �رصًحا �شاخًما لل�شالم، يحمي ول يهدد..ي�شع لأجيالنا �لقادمة �أ�شو�ء �لر�شالة �لإن�شانية   
نحو �لبناء و�لتطور ورفعة �لإن�شان؟"

كلمة �لرئي�ص حممد �أنور �ل�شاد�ت �أمام �لكني�شت �لإ�رص�ئيلي، بجل�شة �لكني�شت �خلا�شة رقم )) للكني�شت، بتاريخ 1) نوفمرب 977).   
  http://sdatw3k-h2001/sadat/speeches/browser.aspx?SID=650

�إ�رص�ئيل؛  �إىل �لكني�شت يف  �أن �ذهب  �أبنائي  �أل يجرح �بن من  �إنني م�شتعد يف �شبيل  �أ�شعب قر�ر، وقلت لكم وللعامل  �إىل  "وقد �هتديت    )(((
لأ�شارحهم بكل �حلقائق ولأقول لهم كلمة �حلق و�لعدل و�ل�شالم؛ حتى �أحطم بذلك جد�ر �ل�شكوك و�خلوف وفقد�ن �لثقة".

خطاب �لرئي�ص �ل�شابق �ل�شاد�ت يف جل�شة �فتتاح جمل�ص �ل�شعب، وهي �جلل�شة �ل�شهرية �لتي �أعلن فيها �ل�شاد�ت ��شتعد�ده للذهاب للقد�ص    
بل و�لكني�شت �لإ�رص�ئيلي، 977)".
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كل نز�ع موجود في ذهن �لإن�شان �أوًل وقبل كل �شيء ولو لم يكن موجوًد� في ذهنهم لما كان 
ا م�شالح �لدولة في ذهن �لنا�ص. وبهذ�  له وجود؟ �إن في �شياغة كهذه، وقول كهذ� تكمن �أي�شً

�لتحديد �أو �لو�شف لم ن�شف �أي �شيء لفهم �لمو�شوع �لمطروح �أمامنا.

     ولكن يبدو �أن �لرئي�ص �أر�د �أن يقول �شيًئا �آخر وهو: �أن هناك عالقات معينة متبادلة 
بين �لمجال �لنف�شي و�لم�شالح. وعبر �ل�شاد�ت عن ذلك في منا�شبات �أخرى. وقال �إن �لدول 
�لعربية ل تثق في �إ�شر�ئيل، و�إن �إ�شر�ئيل ل تثق في �لدول �لعربية. و�لذي برز من هذه �لأقو�ل 
�أن تغييًر� معيًنا في �لمجال �لنف�شي من �شاأنه �أن يوؤثر على �لم�شالح، و�أن تغييًر� معيًنا في تحقيق 
زيارته  طريق  عن  �أر�د  �ل�شاد�ت  �أن  ويبدو  �لنف�شي.  �لمجال  في  يوؤثر  �أن  �شاأنه  من  �لم�شالح 

لإ�شر�ئيل �أن ي�شع هذ� �لفتر��ص مو�شع �لختبار.)))( 

العوامل الموؤثرة على الحاجز النف�سي في ال�سراع العربي الإ�سرائيلي

�لقائم  �ل�شالم  فاإن  �لر�شمي  �لم�شتوى  على  �إ�شر�ئيلية  م�شرية  �إقامة عالقات  من  بالرغم 
ت�شوبه حالة من �لفتور، فلقد تطورت �لعالقات على مدى هذه �لفترة بين �لدولتين و�إن كان 
�لتي عكرت  �لأحد�ث  بع�ص  �لوقت  نف�ص  في  وقعت  لكن  بطيء ومح�شوب.  ب�شكل  ذلك 
�لجو �لعام بالإ�شافة �إلى رو��شب �لما�شي، ف�شاهمت �لأفعال �لإ�شر�ئيلية �لمتوح�شة في ت�شويه 
�شورة �إ�شر�ئيل باعتبارها �شريكة في �ل�شالم، وهو ما �أدى بطبيعة �لحال �إلى ��شتدعاء �لما�شي 
للظهور مرة �أخرى. ولعل من �أبرز �لعو�مل �لتي �شاهمت في زيادة �لحاجز �لنف�شي بين طرفي 

�ل�شر�ع ما يلي: 

العربية"؟، ورقة عمل، )د.ن، د.ت(: �ص7. والدول  اإ�رسائيل  بني  ثقة  عام عالقات  بوجه  �ستقوم  )))( �ألوف هار�يفني، "هل 
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1- اآلراء المسبقة، المخاوف، والخبرات السابقة 

فلقد  �لمنطقة؛  تاريخ  في  نوعه  من  فريًد�  حدًثا  �لعربي  �لم�شرق  في  �إ�شر�ئيل  قيام  كان 
�لفتح  �لطويل غزو�ت وحروًبا وتمزقات، ولكنه منذ  تاريخه  بدء  �لعربي منذ  �لم�شرق  �شهد 
�لإ�شالمي حتى �لربع �لأول من �لقرن �لع�شرين، ظل محافًظا على هويته �لعربية: لغة وتاريًخا 
�إلى �لوجود دولة غريبة �لوجه و�ليد و�لل�شان،  �إ�شر�ئيل، ظهرت  وثقافة وجغر�فية. ومع قيام 

وتحمل طابًعا مختلًفا جد �لختالف عن طابع �لمنطقة. 

�لبريطاني  بال�شتعمار  �لدولة و�رتباطها  �إن طريقة تكون هذه  بل  ولي�ص هذ� فح�شب، 
�لعربي  �لمحيط  دول  تجاه  �لد�ئمة  �لعد�ئية  و�شيا�شتها  �لأ�شليين،  �ل�شكان  بخا�شة، وطردها 
�لحالة  طبعت  �لتي  �لبارزة  �ل�شمة  معها  �ل�شر�ع  من  جعلت  �شدها،  �لمتكررة  وحروبها 
�ل�شيا�شية، و�لع�شكرية، و�لثقافية،  �أ�شكاله  �ل�شر�ع بكافة  �لتاريخ. و�لمق�شود هنا  �لر�هنة في 

و�لقت�شادية، و�لنف�شية.)6)(

و�لأفكار  �لعقائد  من  مجموعة  تر�شيخ  �إلى  �لإ�شر�ئيلية  �لممار�شات  من  �لكثير  �أدت 
لتغذية  �لم�شري  �ل�شعب  لدى  كبير  ��شتعد�د  وجود  و�إلى  �إ�شر�ئيل،  ل�شورة  بالن�شبة  �لم�شبقة 
م�شاعر �لنتقام من �لإ�شر�ئيليين. �إن خريطة مر�شوًما فيها حدود »�إ�شر�ئيل �لكبرى« من �لنيل 
�لقد�ص وتعبر هذه  �لكني�شت في  �ل�شرق، وفًقا ل�شورة معلقة في  �لفر�ت في  �إلى  �لغرب  في 
�لخريطة عن �لتطلعات �لتو�شعية لإ�شر�ئيل، خريطة ر��شخة في �أذهان �لعرب. هذ� ف�شاًل عن 
�أن هناك رموًز� �أو دللت �شيكولوجية كثيرة في �أن�شطة �ل�شتخبار�ت �لإ�شر�ئيلية توؤدي �إلى 
تكوين �شورة عن �إ�شر�ئيل، وتنعك�ص هذه �لدللت حتى في �لأعمال �لفنية وفي �لتعبير�ت 

احلركة ال�سهيونية وال�رساع العربي: الإ�رسائيلي يف مائة عام..درو�س املا�سي... واآفاق امل�ستقبل )�لقاهرة: معهد  )6)( �أحمد �شدقي �لدجاين، و�آخرون، 
�لبحوث و�لدر��شات �لعربية، 111)(: 9)).   
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�لخوف  ي�شاعف  �لذي  �لعالمي  �لمو�شاد  لمبنى  �ل�شيكولوجية  �لدللة  مثل،  �لم�شتخدمة 
و�لطيارين  للمظليين  تذكاري  ن�شب  �إ�شر�ئيل 11))  في  يوجد  �لعرب، وكذلك  نفو�ص  في 

و�شائقي �لدبابات و�لم�شاة.)7)( 

�إن �لخبر�ت و�لتجارب �ل�شابقة مع �إ�شر�ئيل �شاهمت في تكوين �شورة ذهنية م�شتمرة 
عن �إ�شر�ئيل في �لمجتمع �لم�شري - هي �شورة �شلبية - و�أن ما يظهر من �شور �أخرى من 
�أول  �أن تظهر عند  �ل�شلبية قد تغيرت، بل هي كامنة ما تلبث  �أن �ل�شورة  حين لآخر ل يعني 
ظرف يهيئ لظهورها من مكمنها، وعادة ما يتعلق هذ� �لظرف بطبيعة ومجرى �ل�شر�ع مع 

�إ�شر�ئيل. 

�إن �أ�شباًبا عدة �جتمعت لت�شهم في بناء �لحاجز �لنف�شي بين �لطرفين �لذي ي�شهم بدوره 
مليئة  قناعات �شلبة  �ل�شر�ع ولدت  مع  �لمبا�شرة  �لم�شريين  فخبرة  �ل�شلبية،  �ل�شورة  بناء  في 
بال�شور �لعد�ئية �ل�شلبية نحو �إ�شر�ئيل. ومن �أهم هذه �لأحد�ث �لغار�ت �لجوية وقتل �لأطفال 
في بحر �لبقر، و�لمو�جهات في �شو�رع بور�شعيد و�ل�شوي�ص وهدم �لبيوت، ووجود جيل من 
متطلبات  �لح�شول على  في  �ليومية  و�لمعاناة  �أمل،  �أو  �لقتال دون حلم  �ل�شباب على جبهة 

�لحياة نتيجة ما تخلفه �لحروب. )8)(

�إن �لحروب �لتي تم خو�شها في �لما�شي تن�شئ �لتاريخ �لجماعي على �لمعاناة وفقد�ن 
�لثقة، وينتقل في �لذ�كرة �لجماعية من جيل �إلى جيل، فهذه �لتجارب �ل�شابقة ت�شع �لأ�شا�ص 

)7)( حتيي �لن�شب �لتذكارية ذكرى �ملوتى يف خم�ص حروب تقليدية و��شعة �لنطاق؛ حيث يقف �لن�شب د�خل حميط مع�شكر �لتاأهيل. ويتكون 
من عدة مباٍن بحو�ئط خر�شانية وكتلة من حو�ئط باحلجر �لرملي تتجمع على هيئة »مخ ب�رصي«. ومت �ختيار هذ� �ل�شكل؛ لأن �لذكاء هو كل 

ما يعنيه �لعقل �لب�رصي ولي�ص �شكاًل برونزيًّا يقف وقفة بطولية.
ملزيد من �ملعلومات ميكن �لرجوع �إىل: عمر هارون �خلليفة، علم النف�س واملخابرات )بريوت: �ملوؤ�ش�شة �لعربية، 111)(: )))-))).  

)8)(  �شعيد �مل�رصي، »�لروؤى �لجتماعية و�لثقافية لإ�رص�ئيل يف �ملجتمع �مل�رصي«، يف اإ�رسائيل من الداخل: خريطة الواقع و�سيناريوهات امل�ستقبل، حترير 
نادية م�شطفى، �أعمال �ملوؤمتر �ل�شنوي �ل�شاد�ص للبحوث �ل�شيا�شية )�لقاهرة: مركز �لبحوث و�لدر��شات �ل�شيا�شية، )11)(: 8))-))).
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لتفاعالت �لحا�شر و�لم�شتقبل)9)(. من خالل هذ� �لمفهوم نف�شر �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي 
على �أ�شا�ص �أن �لتجارب �لتاريخية و�لماآ�شي في �لذ�كرة �لجماعية لل�شعبين من �أ�شعب و�أعقد 

.� ما يو�جه هذ� �ل�شر�ع، وذلك ما يجعل �ل�شر�ع م�شتمرًّ

�إ�شر�ئيل كانت جزًء� من �لجو �لعام  ويمكن �لقول: �إن �لآر�ء �لم�شبقة و�لمخاوف من 
مع عو�مل �أخرى �شاهمت في �لتباطوؤ و�لحذر �لذي تقدم به �لنظام في م�شار تطبيع �لعالقات 

مع �إ�شر�ئيل.

2- الحروب مع إسرائيل

�لأ�شخا�ص  بين  �لنف�شية للحرب تختلف  �لآثار  �أن  �ل�شابقة  �لتجارب و�لحروب  �أثبتت 
بمقد�ر  �لمبا�شر،  �لخطر  عن  مناأى  في  كانو�  ممن  وغيرهم  �لحدث  د�خل  عا�شو�  �لذين 
باأنه معني  �لفرد مع �لأحد�ث و�شعوره  �لإح�شا�ص �ل�شخ�شي بهول �لحدث، وبمدى تفاعل 

بالحرب.)1)( 

�إن �لحروب من �لموؤثر�ت �لهامة لإحد�ث تغير�ت نف�شية و�جتماعية لدى �لأفر�د، خا�شة 
و�لجتماعية،�إذ   �لنف�شية  �ل�شطر�بات  ودرجات  لأنو�ع  ومعاناتهم  باتجاهاتهم  يتعلق  فيما 
ليقت�شر دور �لحرب على �لخبرة �ل�شادمة فقط، و�إنما يمتد �لتاأثير �إلى بناء حاجز نف�شي مع 

�لعدو.)))( 

  Claudia Seymour, “Social Psychological Dimensions of Conflict”, Beyond Intractability, http://www.)(9(
  beyondintractability.org/essay/social-psychological

http://www.  .)(116 )�أغ�شط�ص   ((( �لعدد  �جلي�ص،  جملة  للحرب«،  �لنف�شية  �لآثار  فرتة  بعد  تظهر  ما  »غالًبا  �شومط،  �شليم  رميا    )(1(
lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=12466

 Richard F. Molhico, “The Psychosocial Impact of War Trauma and Torture on Southeast Asian Refugees  )(((
 Am.J.” Psychiatry (12 December 1987): 144.
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�لقرنين  في  �لأحد�ث  محور  ولز�لت  كانت  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  حروب  �إن 
عام  منذ  و�إ�شر�ئيل  �لعرب  بين  �ندلعت  �لحروب  من  فكثير  و�لع�شرين،  و�لحادي  �لع�شرين 
�لعرب، وهو ما يمثل بدوره  �لجرم في حق  �إ�شر�ئيل ترتكب  8)9) حتى �لآن، فما ز�لت 

عقبة قوية تعمل على تغذية �لحاجز �لنف�شي بين �لم�شريين و�لإ�شر�ئيليين.

�لجتماعية  �لآثار  ننكر  �أن  يمكن  ول  ممتد،  �شر�ع  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  �إن 
و�لنف�شية لهذ� �ل�شر�ع، وبالطبع هناك تغيير�ت نف�شية و�جتماعية طر�أت كردود فعل لما مر 
به �لعرب من خبر�ت �شادمة في �لحروب؛ وذلك للعناية بها ولتوفير �لظروف و�لإمكانات 
و�أ�شاليب �لرعاية �لمختلفة ل�شتعادة �لطماأنينة و�لأمن �لنف�شي، و�لعمل على تعديل ما �أ�شاب 

�لجنود و�لمدنيين من �شلبيات و��شطر�بات على حدٍّ �شو�ء.  

3- أسطورة التفوق اإلسرائيلي

لقد د�أبت كثير من �أجهزة �لإعالم �لعربية �لر�شمية و�ل�شعبية، وكثير من رجال �لحكم 
ل  �لتي  �لم�شلمات  من  ُم�شلمٌة  وكاأنها  �لإ�شر�ئيلي  �لتفّوق  ق�شية  ترديد  على  �لأقالم  وحملة 
تحتاج �إلى نقا�ص؛ وعلى تر�شيخها في �لأذهان و�لم�شاعر؛ وعلى �لدعوة �إلى �لعتر�ف بها، 
و�لنطالق منها، و�لبناء عليها في مخططات �لحا�شر و�لم�شتقبل؛ وعلى �تخاذها ذريعة لكل 
�لحالي،  �لو�قع  بقبولنا �لأمر  – في زعمهم - »ِعلميين و�قعيين!«  تخاذل و��شت�شالم لنكون 
و��شتم�شاكنا  له،  برف�شنا  خياليين«  »عاطفيين  ل  �أ�شا�شه؛  على  وت�شرفنا  له،  و��شت�شالمنا 
»�لمتحجر« بحقنا �ل�شرعي �لثابت في �لوطن و�لكر�مة و�لحياة. وي�شتغل هوؤلء ما نزل وما 
مذهبهم  �شحة  على  للتدليل  و�لكو�رث،  �لهز�ئم  من  و�لم�شلمين  بالفل�شطينيين  ينزل  يز�ل 
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�لحاجز  حجم  بزيادة  بدوره  يقوم  ما  وهو  �ل�شتغالل.  من  ماكرة  باطلة  �ألو�ًنا  وم�شلكهم، 
�لنف�شي.)))(

4- الفكر السياسي الصهيوين وعقلية الحصار

لم يكن �أمام �إ�شر�ئيل بكل ُعن�شريتها و�أطماعها �لتو�شعية و�شيا�شتها �لعدو�نية �إل �أن تاأخذ 
�شورة �لدولة �لع�شكرية �لفا�شية �لتي تقوم على �لعنف �لم�شلح، ولذلك بو�أت �لعمل �لع�شكري 
دولة  وتو�شيع  وبناء  لإن�شاء  �لم�شمونة  و�لركيزة  �لأهم  �لعمل  �أنه  �أ�شا�ص  على  �ل�شد�رة  مكان 
�إ�شر�ئيل على ح�شاب �لأمة �لعربية. �إن �إ�شر�ئيل ترى �أنه ل يمكن �أن تكون �إ�شر�ئيل في �أمان 
�لعرب  �لع�شكري في عالقاتها مع  �لم�شلح و�لعمل  �لعنف  �عتمدت على  �إذ�  �إل  د�ئم  و�شلم 
�لذين يحيطونها من كل �لجو�نب، فاليهود يعتقدون �أنه �شياأتي يوم يقوم فيه �لعرب بالهجوم 
على �إ�شر�ئيل وتدميرها، لذلك نجد حز�مات �أمنية من �لم�شتوطنات تمثل ر�دًعا لأي هجوم 

عربي وتت�شدى له.

فكرهم  وي�شكل  بينهما،  �لعالقة  �أ�شا�ص  هو  �لأمن  باأن  يقتنعون  و�ليهود  �لعرب  �إن 
ومعتقد�تهم، ويرجعون لالأمن في �أي قر�ر�ت يتخذونها. ون�شتدل على �أهمية هذه �لمعتقد�ت 
�ل�شالمة  �أهمية  ت�شدد على  �لأمن  �لمجتمعية حول  �لمعتقد�ت  �إن  بار تل«:  قاله »د�نيال  بما 
�ل�شخ�شية و�لبقاء على قيد �لحياة �لوطنية وتحديد �لظروف �لمالئمة لتحقيق �أهد�فها في �شياق 
�شر�ع ي�شتع�شي على �لحل. فهذه �لمعتقد�ت �شرورية لمجتمعات في �شر�ع ي�شتع�شي على 
�لحل ينطوي على �لعنف و�لأعمال �لعد�ئية و�لحروب، �إنها تعطي �لأمن �أولوية عالية تكون 

�آخن،  يف  �لإ�شالمي  �ملركز  )�أملانيا:  املا�سية  احلروب  يف  ال�سيا�سية  واإدارتها  القّوة  لأ�سباب  مقارنة  درا�سة  الإ�رسائيلي:  التفّوق  حقيقة  �شبيب،  )))(  نبيل 
 .(:)(98(
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�لمجتمع  �أفر�د  وح�شد  و�لمجتمعية،  �ل�شخ�شية  �لقر�ر�ت  لتخاذ  �لمنطقي  �لأ�شا�ص  بمثابة 
للم�شاركة �لفعالة في �ل�شر�ع.)))(

�إن عقلية �لح�شار �لإ�شر�ئيلية قديمة، فهي تمتد �إلى 111) عام؛ حيث �إن �لعالم يعادي 
�لإ�شر�ئيلية فهي ل تز�ل ت�شكل �شدمة للمجتمع  �لمحرقة  ا جاءت  �لقدم، و�أي�شً �ل�شامية منذ 
�لإ�شر�ئيلي، فاليهود يقتنعون بمعادة �لعالم لهم وح�شارهم؛ حيث �إن �شتة ماليين يهودي لقو� 

حتفهم و�لعالم ل يز�ل غير مبال، فهم يقتنعون �أن تاريخهم مبني على معاد�ة �لعالم لهم. )))(

�لكثير  فعلو�  فاإنهم  �لمحرقة  عن  كثيًر�  يختلف  �أنه  برغم  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  فال�شر�ع 
�لعربية  �لدول  �إ�شر�ئيل 8)9) حاولت  �أجل �لحفاظ على عقلية �لح�شار، مع قيام دولة  من 
و�لأردن  م�شر  نظامية  جيو�ص  خم�شة  قبل  من  للغزو  �إ�شر�ئيل  فتعر�شت  تدميرها،  بن�شاط 
فر�ص  و�أعلنت  حدودها  �لعربية  �لدول  جميع  �أغلقت  ذلك  وبعد  ولبنان.  و�لعر�ق  و�شوريا 
حظر على �إ�شر�ئيل، وقامت بال�شغط على �لعالم لوقف �لعالقات مع �إ�شر�ئيل و�لحفاظ على 
حالة �لحرب، ورف�شت �لعتر�ف باإ�شر�ئيل، وخا�شت �إ�شر�ئيل حروًبا كبرى عدة مع �لدول 
�لح�شار  معتقد�ت  عزز  ذلك  كل  �ليهود،  �شد  �لفل�شطينية  �لهجمات  �إلى  بالإ�شافة  �لعربية 
�إز�ء  وعزز �لحاجز �لنف�شي، و�أي�شا يعتبرون في كثير من �لأحيان �نتقاد�ت �لمجتمع �لدولي 

�ل�شيا�شات �لإ�شر�ئيلية بمثابة دليل على نطاق و��شع لمعاد�ة �ل�شامية.

 Paper were presented at annual meeting, Daniel Bar-tal, and Dikla Antebi, “Siege Mentality in Israel”,   )(((
The international society of political psychology, Tel Aviv (June 1989), http://www.psych.lse.ac.uk/psr/

  PSR1992/1_1992BarTa.pdf
  Ibid.  )(((
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ويتلخ�س الفكر ال�سهيوني في مجموعة من الأفكار؛ وهي كالتالي: 

�لتغلب على �لكم �لعربي بالكيف �ليهودي.( )
تطبي��ق نظرية �شيا�شة �ل�شتيطان �لدفاعي لمجموعات م��ن �ل�شعب لزيادة �لقدرة �لدفاعية ( )

وخلق �لر�بطة بين �لفرد و�لأر�ص في �لم�شتعمر�ت �لدفاعية على �أر�ص فل�شطين و�لجولن.

�إن�شاء جي�ص قوي مجه��ز لي�شاير �لع�شر �لحديث و�لدفاع عن �لدولة وتنفيذ مخططاتها ( )
�لتو�شعية لتحقيق �لأهد�ف �لقومية �لعليا. 

�لعتماد على �إحدى �لدول �ل�شناعية �لكبرى لدعمها بال�شالح و�لعتاد وموؤ�زرتها �شيا�شيًّا ( )
و�قت�شاديًّا و�لدفاع عن وجهة نظرها. هذه هي �أهم مقومات �لفكر �لإ�شر�ئيلي.)))(

5- نظرية األمن اإلسرائيلي 

تقوم نظرية �لأمن �لإ�شر�ئيلي في �لأ�شا�ص على �لتفوق و�لردع ومفهوم �لحرب �لخاطفة 
�أقطار �لوطن �لعربي  �أن �لقدر�ت �لنووية لإ�شر�ئيل تتنامى مقارنة بكل  و�لق�شيرة، ولذ� نرى 
ا  مجتمعة. وترى �إ�شر�ئيل �أن ��شتمر�ر �أمنها ل يدوم �إل �إذ� ��شتمر �لأمن �لقومي �لعربي معر�شً
�إطار  في  تدخل  �لإ�شر�ئيلي  و�لوجود  �لعربي  �لقومي  �لأمن  بين  �لعالقة  فاإن  للخطر، وهكذ� 

�ل�شيا�شة �ل�شفرية؛ حيث �إن تحقق �أيٍّ منها يعني نفي و�إلغاء �لآخر. 

ويرتكز مفهوم �إ�شر�ئيل لالأمن �لقومي على �شمان توفير �لقدرة على تاأمين كيان �لدولة 
وحماية م�شالحها �لحيوية من خالل �متالك �لقدر�ت �لع�شكرية �لمتطورة، و�لتي تمثل من 
وجهة نظر �إ�شر�ئيل �لخيار �لأكثر �أهمية لدعم كيانها وبقائها، وبذلك تكون �لقوى �لمو�جهة 
وتقوم  �إقليميًّا،  �لموؤثرة  �ل�شاملة  �لقوة  بناء  مقومات  �متالك  عن  تخليها  لخطورة  مدركة  لها 

)))(  حممد �لعملة، الأمن القومي العربي ونظرية تطبيقه يف مواجهات الأمن الإ�رسائيلي )عمان: د�ر �جلليل، 991)(: )67-6.
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�إ�شر�ئيل بتطوير قدرتها �لنووية بناًء على �لإ�شتر�تيجية �لع�شكرية �لقائمة على �أ�شا�ص �لحتفاظ 
ا للدول �لعربية  بالتفوق �لع�شكري و�حتكار �لر�دع �ل�شتر�تيجي �لنووي، وتعتبره ر�دًعا �إقليميًّ
�لمجاورة، �إل �أننا نرى �أن �لم�شكلة تكمن في �أن تطوير هذه �لقدر�ت قد تتحول �إلى قوة نووية 
عالمية ومن هنا ي�شبح �لأمر في نطاق �لإطار �لعالمي و�إ�شعاف �لقر�ر�ت �لخا�شة ول�شيما من 

مجل�ص �لأمن باإخالء منطقة �ل�شرق �لأو�شط من �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل.)6)(

6- قضية القدس

�تجاهات  في  �لتاأثير  وبوؤرة  �لإ�شر�ئيلي،  �لعربي  �ل�شر�ع  في  �لز�وية  �لقد�ص حجر  تمثل 
وم�شار�ت هذ� �ل�شر�ع على �لم�شتوى �لإقليمي و�لدولي. وهي و�حدة من �لق�شايا �ل�شاخنة في 
�شر�ع يعتبر �لأعقد و�لأطول عمًر� في تاريخ �لأمم �لمتحدة. )7)( فالقد�ص في �لعتقاد �لإ�شالمي، 
لها مكانة دينية مرموقة، �تفق على ذلك �لم�شلمون بجميع طو�ئفهم ومذ�هبهم وتوجهاتهم، بل 
و�إجماع �لأمة �لعربية كلها من �أق�شاها �إلي �أق�شاها. فلي�ص �أمًر� غريًبا �أن يلتزم �لجميع بوجوب 

�لدفاع عن �لقد�ص، و�لغيرة عليها، و�لذود عن حماها، وحرماتها ومقد�شاتها.)8)(

فترتكب قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي مجازر مروعة �شد �لعائالت �لفل�شطينية �لمدنية 
لقد ك�شفت  �لإ�شر�ئيليين.  �لنف�شي �شد  �لحاجز  �لعرب ويوؤجج  يثير م�شاعر  �لبريئة، وهو ما 
�أن  عمليات �لتلذذ بالقتل �ل�شادية �لتي �رتكبها جنود �لحتالل مع �لفل�شطينيين �لتاأكيد على 
�لإ�شر�ئيليين هم �أقرب �إلى �لمر�شى �لنف�شيين، فتعك�ص ممار�شات �لحتالل �لإ�شر�ئيلي �شادية 

و�ملتابعة،  للتن�شيق  ز�يد  مركز  �ملتحدة:  �لعربية  �لإمار�ت  )دولة  والإبهام  احلقيقة  بني  الإ�رسائيلي  النووي  ال�سالح  �لظاهر،  عبد  �شعيد  حممود    )(6(
.(7-(( :)(11(

)7)(  وليد ح�شن �ملدلل، »�إ�رص�ئيل وم�شتقبل �لت�شوية يف �لقد�ص، غزة – فل�شطني«، جملة اجلامعة الإ�سالمية 6)، �لعدد ) )يونية 118)(: 819.
)8)(  يو�شف �لقر�شاوي، »�لقد�ص ق�شية كل م�شلم«، �أخو�ت من �أجل �لأق�شى،

http://www.foraqsa.com/08DFEA19-FF42-48CD-8C1D-90C833539002/FinalDownload/DownloadId-53D245
BA7DDE6B8D00375E1F873FC6F5/08DFEA19-FF42-48CD-8C1D-90C833539002/library/books/aqsa_

books/alQudsMuslimIssue/alQudsMuslimIssue.pdf
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متعمد  با�شتهد�ف  �شورها  �أب�شع  تاأخذ  �لفل�شطينيين  �لمو�طنين  �شد  يمار�شها جنوده  مظلمة 
لالأطفال بالقتل و�لأذى �لنف�شي و�لج�شدي.

هذ� ف�شاًل عن ما قامت به قو�ت �لحتالل من خالل تحويل قطاع غزة خالل �لحرب 
�لأبي�ص  �لف�شفور  بينها  من  مرة،  لأول  ت�شتخدمها  �لتي  خا�شة  �أ�شلحتها،  لكافة  مختبر  �إلى 
ومتفجر�ت �لمعدن �لكثيف �لخامل »�لد�يم«؛ حيث ت�شببت هذه �لذخائر �لفتاكة و�لمحرمة 
ا لي�ص فقط في قتل مئات �لمو�طنين بل في بتر وتقطيع �أو�شال �لمئات من �لأطفال و�لن�شاء  دوليًّ
و�ل�شباب �لذين �أ�شيبو� بها، �إلى جانب �لعديد من �لمو�طنين �لذين فقدو� �أب�شارهم بعد �حتر�ق 

عيونهم جر�ء تلك �لأ�شلحة �لم�شتخدمة.

�أنه يعمل في مناطق �لحروب منذ  1) عاًما، ولكنه »لم  �إلى  و�أ�شار �لطبيب �لنرويجي 
ير مثل هذه �لإ�شابات من قبل ،  متهًما �إ�شر�ئيل بتحويل غزة �إلى حقل تجارب لل�شالح �لفتاك 

�لجديد . )9)(

وجاء ��شتخد�م هذ� �ل�شالح برغم �أن �تفاقية جنيف تمنع ��شتخد�م �لأ�شلحة �لتي تحدث 
»�إ�شابات  �إحد�ث  في  يت�شبب  من  معاقبة  على  تن�ص  كما  �شرورية«،  وغير  ز�ئدة  »�إ�شابات 
�تفاقية جنيف  �لر�بع من  �لبند 7))/ �لجزء  ج�شدية و�شحية خطيرة عند �لمدنيين«. وين�ص 
�لر�بعة ب�شاأن حماية �لأ�شخا�ص و�لمدنيين وقت �لحرب، على »محاكمة �لأ�شخا�ص �لمتورطين 
في �نتهاك �لتفاقية »بالإقد�م على �أيٍّ من �لأفعال �لآتية، بحق �أ�شخا�ص �أو ممتلكات محمية 

http://www.alarabnews.com/ نيوز،  العرب  دوليًّا«،  حمرمة  �أ�شلحة  �لنتفا�شة   قمع  »�أ�شلحة  �رصخ،  �أبو  وحممد  �حللبي،  خالد   )(9(
alshaab/2004/07-05-2004/p7.htm
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بموجب هذه �لتفاقية؛ وهي: �لقتل �لعمد، و�لتعذيب، و�لمعاملة �لال �إن�شانية، بما في ذلك 
�لتجارب �لبيولوجية، و�لت�شبب بالمعاناة �أو �لإ�شابات �لج�شدية �أو �ل�شحية �لخطيرة«. )1)(

7- قتل األسرى المصريين

عن طريق �ل�شدفة وبعد ثالثين �شنة على �لمجزرة يف�شح �لتاريخ »�شارون« باعتباره �لآمر 
بقتل مجموعة من �لأ�شرى �لم�شريين في حرب )967)(. ولقد طال �لزمن لفت�شاح هذه 
�لجريمة؛ لأن �لم�شريين كانو� يعتبرون هوؤلء �لأ�شرى في عد�د �لموتى. وجاء �لك�شف عن 
وجودهم وت�شفيتهم في مجزرة جماعية على ل�شان �شابط �حتياط �إ�شر�ئيلي من �لم�شاركين 
في �لمجزرة، وهو ما �أ�شهم بدور كبير في زيادة �لحاجز �لنف�شي بين �لم�شريين و�لإ�شر�ئيليين.

8- العنصرية والعدوانية كمقومات للمجتمع اإلسرائيلي

من �أكثر ما يتميز به �لحتالل �لإ�شر�ئيلي �لنزعة �لعن�شرية، لي�ص في �لحرب فقط بل في 
�لأو�شاع �لعادية؛ حيث يكتوي �لمو�طن �لفل�شطيني ينير�ن �لعن�شرية �لإ�شر�ئيلية �لتي ت�شتهدفه 

في تفا�شيل حياته �لعامة و�لخا�شة، وت�شادر حرياته �لمكفولة دوليًّا و�إن�شانيًّا.

�ليهودية  �ل�شخ�شية  لدى  �لعدو�نية  �أوجدت  �لتي  هي  �لعن�شرية  �لتور�تية  �لثقافة  �إن 
�لإ�شر�ئيلية تجاه �لآخر، ومنهم �لفل�شطينيون و�لعرب، فمن �لتر�ث �لديني �ليهودي )�لتور�ة 
��شتلهمو�  ثم  �لب�شعة،  �لمجازر  لرتكاب  دفعتهم  �لتي  �لعدو�نية  �لروح  ��شتلهمو�  و�لتلمود( 
تقاليد �لروح �لعدو�نية في �لفكر و�ل�شلوك �ل�شهيوني �لقديم، فال�شهيونية فكر و�شلوك موبوء 
يتو�شل  �لتي  �لأدو�ت  من  و�لإرهاب  �لإجر�م  �أ�شبح  ولذلك  و�لديني،  �لعن�شري  بالتع�شب 

http://www.arabhumanrights. ،1)( »�تفاقية جنيف ب�شاأن حماية �لأ�شخا�ص �ملدنيني يف وقت �حلرب«، فهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية(
  org/publications/un/geneva4-49a.html#part2
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بها �ل�شهاينة لإعادة �شياغة �شخ�شية �ليهودي �لمعا�شر، وقد جعلت �ل�شهيونية من �ل�شعب 
�لفل�شطيني ميد�ًنا ف�شيًحا لتجريب �لعقلية �ليهودية، وتخريج خبر�ء �لإرهاب و�لمجازر.)))( 

بل  �لحرب  قادة  من  ع�شكرية  لتعليمات  �إفر�ًز�  لي�شت  �لإ�شر�ئيلي  �لجي�ص  وح�شية  �إن 
من مجتمع يعج بالعن�شرية و�لكر�هية و�لفوقية و�لعدو�نية، ومن عالم متح�شر ين�شاع للقوي 
هزيمة  �إ�شر�ئيل  تلقت  ذلك  ورغم  يحاكمها.  ثم  �ل�شحية  يقتل  حتى  جر�ئمه  للجالد  ويبرر 
�أخالقية نكر�ء، وف�شحت حرب غزة �ل�شعار�ت �لتي تروجها في �لعالم زوًر� وبهتاًنا، وبينت 
�أن �إ�شر�ئيل �شرعان ما تف�شل وتر�شب عندما يتطلب �لموقف و�لختبار وحتى �لحرب »مبادئ 

�أخالقية و معايير �إن�شانية و�حتر�ًما لأب�شط �لقو�نين �لدولية«.

كثيًر� ما نجحت �إ�شر�ئيل وهي �لدولة �لمعتدية �لتي تمثل �لمحتل �لغا�شب في ت�شوير 
وك�شب  عطفه  و��شتدر�ر  �هتمامه  ل�شتقطاب  �لعالم؛  �أمام  �شحية  �أنها  على  نف�شها  وت�شويق 
تنك�شف  ما  �شرعان  ولكن  و�ل�شيا�شي،  و�لإعالمي  و�لقت�شادي  �لع�شكري  وتاأييده  تعاطفه 
ا نف�شية م�شتع�شية«، وهو ما ي�شتدعي  لتظهر مكنونات �ل�شخ�شية �ليهودية »�لتي تعاني �أمر��شً
قادته  ومحاكمة  لمالحقته  �لمحتل  للكيان  �لمهين  �لأخالقي  �ل�شقوط  هذ�  ��شتثمار  �شرورة 

ب�شفتهم مرتكبي �أب�شع جر�ئم �لإن�شانية في �لع�شر �لحديث.

9- الصورة النمطية للعريب لدى اإلسرائيلي 

بد�ية  على  قرن  من  و�أكثر  �ل�شهيوني  �لكيان  قيام  على  قرن  ن�شف  من  �أكثر  م�شى  لقد 
�ل�شعي لتاأ�شي�شه، وما ز�لت �شورة �لعربي في �لثقافة و�لتربية �ليهودية و�حدة ل ير�شم معالمها 

�إل �ألو�ن »قاتمة« ول تعرف �شوى مفرد�ت �لكر�هية و�لعد�ء. 

http://www.drsregeb.com/ ،شالح ح�شني �لرقب، »�رص وح�شية �ملجازر �ليهودية �ملتو��شلة يف فل�شطني«، موقع الدكتور �سالح الرقب� )(((
index.php?action=detail&nid=3
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�إن �ل�شيا�شة �لتربوية �لإ�شر�ئيلية تقوم �أ�شا�ًشا على مرتكز�ت دينية خا�شة تدعو �إلى ربط 
�لإن�شان �ليهودي باأر�ص فل�شطين باعتبارها �أر�ص �ل�شعب �لمختار. ومن ثم فلم يكن �رتباط 
�ليهودي بالأر�ص �لفل�شطينية �رتباًطا عاديًّا، بل من �شميم �لعقيدة �ليهودية، وهو ما ت�شبب في 
�إخر�ج جيل متع�شب ي�شعر بال�شتعالء على بقية �ل�شعوب ومت�شبث بالأر�ص، وهو ما ي�شاهم 

بدوره فى تغذية م�شاعر �لحاجز �لنف�شي و�لفجوة �لموجودة بين �لطرفين.)))(

�أن �ليهود مميزون عن �شائر �لب�شر، و�أن هذ� �لتمييز لي�ص  �إن �لحركة �ل�شهيونية تعتقد 
�لنهاية  �أن يخ�شعو� في  �لغوييم »�لأغيار«  �لب�شر، بل هو من �شنع �لرب، و�أن على  من �شنع 
لإر�دة ورغبة �لخالق. كما �أن وجود �ليهود في فل�شطين هو حق لهم، بناًء على هبة من �لرب. 
تنفيذ  يعملو� على  �أن  �لأقل ح�شارة  �لآخرين  �أن على  �لدينية،  يعني ح�شب معتقد�تهم  وهذ� 
�لإر�دة �لإلهية، بخدمة �ليهود و�أهد�فهم. وهذ� �لموقف موّجه �إلى كل يهودي. و�أما �لعرب، 
�إن �ل�شهيونية  فاإن �لموقف �ل�شهيوني و�لإ�شر�ئيلي �شدهم، يت�شاعف في تطرفه وعدو�نيته، 
فو� في �لأدبيات �ل�شهيونية  تعد �لعربي ممثاًل لالأغيار في �لما�شي و�لحا�شر، و�أن �لأغيار ُو�شِ

باأنهم »ذئاب، قتلة، مترب�شون باليهود، معادون �أزليون لل�شامية«.)))(

في  �ل�شهيوني  للمخطط  �لرئي�شي  �لنقي�ص  ي�شكلون  �لعرب  �أن  �إلى  ذلك  �شبب  ويعود 
فل�شطين، ولهذ� فقد بنى �لفكر �ل�شهيوني و�لإ�شر�ئيلي موقًفا مت�شدًد� وعدو�نيًّا من �لعرب؛ 
حيث قام بت�شويه �شمعة �لعرب ب�شتى �لو�شائل؛ من �أجل خلق حقائق �إ�شر�ئيلية ودولية تخدم 
م�شالح �إ�شر�ئيل. وفر�ص �ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي نف�شه على �لمفكرين �لإ�شر�ئيليين، �لذين كتبو� 
ا �إلى �لماأثور �لديني و�لتاريخي  عن �ل�شخ�شية �لعربية، بطريقة غير مو�شوعية، م�شتندين �أي�شً

)))(  �إبر�هيم ن�رص �لدين دبيكي، �سورة املجتمع العربي يف مناهج تدري�س اللغة العربية يف اإ�رسائيل )د.م.: كلية �للغات و�لرتجمة. جامعة �مللك �شعود، 
.(8 :)(11(

و�لآد�ب،  و�لفنون  للثقافة  �لوطني  �ملجل�ص  )�لكويت:   6(  ،61 رقم  �ملعرفة  عامل  �شل�شلة  ال�سهيونية،  الأيدلوجية  �مل�رصى،  �لوهاب  عبد   )(((
(8(-(79 :)(988
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في �لكتب �لمقد�شة �ليهودية. ولم يكن �لفكر �ل�شهيوني فقط هو �لذي �شوه �شورة �لعرب، 
ا �شد  �أي�شً �آر�ء عن�شرية وعدو�نية  �إن �ل�شيا�شيين وزعماء �لحركة �ل�شهيونية و�إ�شر�ئيل لهم  بل 

�لعرب، مبنية على ما جاء في �لتور�ة و�لتلمود �شد من هو غير يهودي.)))(

�إن �ل�شورة �لذ�تية لالإ�شر�ئيلي و�شورته لالآخر �لعربي ت�شهم في تغذية �لم�شاعر برف�ص 
و�أن  �أمة جاهلة ومتخلفة،  �أنهم  �لعرب على  �لإ�شر�ئيلي  في�شور  معه،  �لحو�ر  �أو حتى  �لآخر 
ذلك يعود �إلى طبيعة �لإن�شان �لعربي نف�شه، غير �لقابل للتطور؛ حيث يميل �إلى فردية طاغية 
وعدو�نية »يكره �أخاه ويعتدي على �بن عمه وي�شرق جير�نه«. ومنذ بد�ية دعوة زعماء �لحركة 
�ل�شهيونية، يهود �أوروبا �إلى �لهجرة �إلى فل�شطين، كان هناك موقف معاٍد للعرب عند معظم 
�لمفكرين، فلقد حاولو� ت�شوير فل�شطين، على �أ�شا�ص �أنها �أر�ص �شحر�ء ل يقطنها �أحد �شوى 

ل و�لمتخلفين، غير �لمرتبطين بالأر�ص.)))(  �لبدو �لرحَّ

و��شتمر �لفكر �ل�شهيوني بعد قيام �إ�شر�ئيل، في ت�شويه �شورة �لعرب من خالل و�شائل 
�لإ�شر�ئيلية. و��شتغلت  �لمد�ر�ص  �لتعليم في  �لإ�شر�ئيلي و�لأدباء و�لمفكرين ومناهج  �لإعالم 
مو�طنون  �أنهم  �أ�شا�ص  على  تعاملهم  �لذين  �إ�شر�ئيل،  في  �لفل�شطينيين  �لعرب  وجود  �إ�شر�ئيل 
من �لدرجة �لثالثة، في بث دعاية عن�شرية �شدهم. كذلك ركز �لفكر �لإ�شر�ئيلي على ت�شويه 
�لذي ل يقهر،  �لمثالي و�لمتح�شر  �ليهودي  �لمحافظة على �شورة  �أجل  �لعرب؛ من  �شورة 
»ومثل هذه  �لبحر.  في  �ليهود  رمي  يريدون  �لذين  و�لمتخلفين،  »�لجبناء،  بالعرب  �لمحاط 
وفي  �لدولي،  �لعام  �لر�أي  تك�شب  لكي  �لخارج؛  في  �لعرب  �شد  �إ�شر�ئيل  وجهتها  �لدعاية 

�لد�خل؛ لكي تحافظ على تفوق �لعن�شر �ليهودي �لمتمدن �شد �لعرب. )6)(

 Theodore Herzel, The Jewish State, An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question (London: .  )(((
1934): 34.

تيودور هرتزل، يوميات هرتزل )بريوت: مركز �لأبحاث م.ت.ف، 968)(: 78.  )(((
)6)( �أحمد �شعيد نوفل، دور اإ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��شات و�ل�شت�شار�ت، 117)(: )).
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و��شتمر�ًر�  لهذه �ل�شيا�شة فقد �متالأت �لكتب �لمدر�شية �لتي ت�شرف عليها وز�رة �لمعارف 
و�لثقافة �لإ�شر�ئيلية بالمو�شوعات �لمختلفة �لتي ت�شوه �شورة �لعربي عند �لطالب �لإ�شر�ئيليين، 
�أية  وتحر�شهم على �لعرب بطريقة عن�شرية و��شحة. ومن �لمعروف �أن �لنظام �لتعليمي في 
وهذ�  و�أيدلوجيته.  لمعتقد�ته  وفًقا  لمو�طنيه  وثقافية  وتربوية  �شيا�شية  تن�شئة  �إلى  ي�شعى  دولة 
ما ينطبق على �لمناهج �لتعليمية في �إ�شر�ئيل؛ �إذ ي�شعى �لم�شئولون �لإ�شر�ئيليون �إلى تكري�ص 
�لتعليمية  �لمناهج  تناولت  فقد  ولهذ�  �لإ�شر�ئيليين.  تفوق  و�إلى  �لعرب،  عن  �أ�شا�شية  مفاهيم 
�لعرب و�لم�شلمين في �لما�شي و�لحا�شر على �أ�شا�ص �أنهم متخلفون، ويعي�شون حياة �لبد�وة، 
�لعهود ول  بينهم، ل يحترمون  فيما  بع�شهم ويتقاتلون د�ئما  يهاجمون  و�أنهم قطاع طرق، 

�لمو�ثيق.)7)(

10- الصورة النمطية لإلسرائيلي لدى العريب 

هناك عدد من �لأفكار �لنمطية �لتي يتم�شك بها �لم�شري نحو �لإ�شر�ئيلي، منها �لثقة 
بالأقوى،  لالحتماء  �لد�ئم  و�ل�شعي  �لآخرين،  على  بالتعالي  و�ل�شعور  �لغرور،  حتى  بالنف�ص 
و�لإح�شا�ص  و�لمغامرة،  و�لخوف،  و�ل�شك،  و�ل�شخط،  و�لنتهازية،  �لعاطفي،  و�لبرود 
بال�شياع، و�لتمرد على �لو�قع �لجتماعي، و�لغدر، وعدم �حتر�م �لمو�ثيق �لدولية، و�لعدو�ن 
�لأخالق،  و�نعد�م  و�ل�شعوب،  و�لأمم  �لأفر�د  بين  و�لإيقاع  �لأر�ص،  على  �ل�شتيالء  بهدف 

و�لعتد�ء على �لمقد�شات، و�ل�شك في �لآخرين، و�لتنكر لالآخرين.)8)(

�إن �لأفكار �لنمطية عن �لإ�شر�ئيليين تت�شف بال�شلبية �ل�شديدة؛ وهي �شورة �شلبية م�شتمرة 
عبر فترة طويلة. كما �أن توقيع �تفاقية �ل�شالم بين م�شر و�إ�شر�ئيل لم ينجم عنها تغير جوهري في 

)7)(  عمرو ح�شني، »�شورة �لعربي يف �ملناهج �لإ�رص�ئيلية«، جملة �سد التمييز، �لعدد 7 )يوليو )11)(: )). 
)8)(  ر�شاد �ل�شامي، ال�سخ�سية اليهودية يف اأدب اإح�سان عبد القدو�س )�لقاهرة: كتاب �لهالل )99)(: 79). 
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طبيعة �لأفكار �لنمطية �ل�شلبية عن �لإ�شر�ئيليين لدى �لم�شريين. ويرجع �شبب ��شتمر�ر �لأفكار 
�لإ�شر�ئيلية  �لم�شرية  �ل�شالم  برغم معاهدة  �لم�شريين،  �لإ�شر�ئيليين لدى  �ل�شلبية عن  �لنمطية 
�لتي تم توقيعها في 6) مار�ص 979)، �إلى �لأفعال �لتي  يقوم بها �لإ�شر�ئيليون �شد �لعرب 
و�لفل�شطينيين؛ حيث تعمل على تر�شيخ �ل�شورة �ل�شلبية عن �لإ�شر�ئيليين، وهو ما يوؤدى �إلى 

�زدياد �لحاجز �لنف�شي و�لتم�شك بمجموعة �لأفكار �لنمطية.)9)(

تخلق  �لمقاطعة  و�أن  �لتع�شب،  يولد  �لتنافر  �أن  هي  �لمنطق  تحكم  �لتي  �لمعادلة  �إن 
تابًعا  متغيًر�  لل�شر�ع  �لنف�شية  �لأبعاد  كون  مع  بال�شرورة  تتعار�ص  ل  معادلة  وهي  �لتطرف، 
لل�شر�ع  �ل�شيكولوجية  �لمعالجة  على  �لقت�شار  و�أن  له،  �لو�قعية  �لأبعاد  هو  م�شتقل  لمتغير 
ي�شتند �إلى ت�شخي�ص قا�شر لطبيعته، �إل �أن �لتحفظ �لأ�شا�شي على فكرة �للجوء �إلى علم �لنف�ص 
في ظل �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي – ولو بالتكامل مع �لو�شائل �لأخرى لمعالجة �ل�شر�ع - 
�إمكانية ��شتخد�م �لأدو�ت �لنف�شية في �لتاأثير �لمنظم على �أحد �لطرفين ل�شالح  �إنما ينبع من 
�لطرف �لآخر من خالل �لقنو�ت �لمفتوحة �لتي يتيحها �لتعامل �لمبا�شر. وبذلك تتحول ثنائية 
�أهد�ف  تحقيق  �إلى  �لنف�شي  بال�شر�ع  ت�شل  �لتجاه  �أحادية  لحركة  �شكلي  �إطار  �إلى  �لحو�ر 
�لطرف �لأقدر على �إد�رته ل�شالحه، ولي�ص �إلى �ل�شيغة �لتوفيقية �لمثلى بين منطقتين مختلفتين. 

�لتحفظ  يفر�ص  �لمعملي  و�لعزل  لالقتطاع  �ل�شيا�شية  �لظو�هر  قابلية  عدم  �أن  كما 
�لمنهجي في محاولت �لتحليل �لنف�شي لها.. فطرفا �ل�شر�ع - �أي �شر�ع - قد ل يكونان 
ل  قد  �ل�شيكولوجي  �لمحلل  �إن  وحيث  �لمثال.  �شبيل  على  �لعدو�نية  درجة  في  مت�شاويين 
ي�شتطيع �أن يعك�ص بدقة م�شتويات �لتفاوت �لو�قعي في هذ� �ل�شدد على مر�يا �لدر��شة �لبحثية، 
تبدو و��شحة. وب�شفة  �لخ�شو�ص  بهذ�  نتائج �شائبة  �إلى  �لو�شول  �لإخفاق في  فاإن محاذير 

)9)(   طه �مل�شتكاوي، �سورة الذات والآخر بني العرب واإ�رسائيل )�جليزة : عني للدر��شات و�لبحوث �لإن�شانية و�لجتماعية، 117)(: )7.
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�لتحليالت  مثل هذه  م�شار  بعيد على  �إلى حدٍّ  يوؤثر�ن  �لوعي  �لولء ومدى  �تجاه  فاإن  عامة، 
�لتي يمكن �أن ت�شتخدم في �لتاأثير �لمعنوي، كما يمكن �أن ت�شتغل �شاتًر� دعائيًّا. ويرتبط ذلك 
بمحاولت تغيير �لقيم �لن�شبية لعنا�شر �ل�شر�ع من خالل �إلقاء �لعنا�شر �لنف�شية على �لعنا�شر 
�لو�قعية ب�شكل يحيل �ل�شر�ع �إلى مفاهيم عاطفية مثل �لرغبة في �لقت�شا�ص لكر�مة نالت منها 
ما  �ل�شر�ع. وهو  يي�شر مهمة  �أن  �شاأنه  من  �لتب�شيط  مثل هذ�  �أن  �أ�شا�ص  �لهزيمة، وذلك على 

يتوقف على مدى �ل�شتجابة �لمتبادلة بين �لطرفين بهذ� �لخ�شو�ص. )1)(

 � م�شتمرًّ ز�ل  �إ�شر�ئيل، وما  قيام دولة  قبل  �ل�شهيوني  �لخطر  بد�أنا حديثنا عن  لقد  ا  حقًّ
�تفاقها  قدر  قط  مو�شوع  على  تتفق  لم  �لعربية  �لدول  �إن  قلنا  �إذ�  نبالغ  ل  ولعلنا  �ليوم.  حتى 
�أيقونة  �إلى  قد تحولت  فل�شطين«  �إن كلمة »تحرير  �إ�شر�ئيل و�ل�شهيونية، حتى  على خطورة 
�إليها  تلجاأ  كما  �شعوبها.  على  قب�شتها  �إحكام  لتبرير  �لعربية  �ل�شلطات  من  �لعديد  �إليها  تلجاأ 
�لعديد من �لتنظيمات �لمعار�شة لح�شد �شفوف �لمعار�شين لل�شلطة، وما �إن ينهار نظام عربي 
�إل ويت�شمن �لبيان �لأول للنظام �لجديد ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر وعًد� بتحرير فل�شطين، 

وتخويًنا للنظام �ل�شابق �لذي تهاون في مو�جهة �لعدو �ل�شهيوني.)))(

)1)(  قابيل، »�ل�رص�ع �لنف�شي يف �لعالقات �مل�رصية �لإ�رص�ئيلية«: 71-69.
)))(  قدري حفني، »�جلو�نب �لنف�شية �لجتماعية لل�رص�ع �لعربي �لإ�رص�ئيلي«، برنامج جلنة علم النف�س )�لقاهرة: �ملجل�ص �لأعلى للثقافة، ) فرب�ير 

.)(119
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�لوعي  �شعيد  على  هائلة  نف�شية  �شدمة  �لعربية  �لمنطقة  في  �إ�شر�ئيل  ولدة  �أوجدت 
�لجماعي �لعربي. فلم يكن بمقدور �لإن�شان �لعربي �أن يقبل بوجود دولة �إ�شر�ئيل باأية مقاربة 
كانت، فهو ل يوؤمن بوعد �لتور�ة ل�شعب �هلل �لمختار، كما �أنه لم يكن طرًفا في م�شروع �لإبادة 
�لنازية لليهود)))(. تعتمد نظرية �ل�شتقر�ء �لتاريخي، لدى تطبيقها في مجال �لم�شتقبليات على 
�أكثر دقة  توقع  �إلى  للو�شول  �لح�شبان  �لر�هن في  �أخذ متغير�ت  يقت�شي  �لذي  �لر�هنية،  مبد�أ 
�أن  هي  �لر�هنة  �لمتغير�ت  �أبرز  ولعل  عبره.  �لحدث  �شيتكرر  �لذي  �لنمط  �أو  �لطريقة  حول 
تتوزع م�شالحها  )�لغيتو(؛ بحيث  �ليهود  نف�شها في حارة  �أقليات تحتجز  يعودو�  لم  �ليهود 
�أجو�ء وظروف �لمجتمعات �لتي تقع فيها �لحارة. فقد تجمعت هذه �لأقليات في  بح�شب 
دولة �شميت باإ�شر�ئيل. وبالتالي فاإن �لر�هن مختلف عن �لما�شي في نو�ٍح عديدة؛ �أهمها �أن 
يهود �إ�شر�ئيل باتو� يملكون قوة عملية لمو�جهة عقدة �لمذبحة. فتطور هذه �لعقدة و�أمر��شها 
�إلى  ذلك  تخطو�  بل  �أدو�تها،  في  و�لمبالغة  �لقوة،  بملكية  يكتفون  �ليهود ل  �لخطيرة جعل 
�شلوك عدو�ني قهري يجعلهم عاجزين عن �ل�شعور بالأمان ما لم يوؤكدو� قدرتهم على �لعتد�ء 
�إ�شتر�تيجية عديدة  �أخطاء  �رتكاب  �لإ�شر�ئيلية مجبرة على  �لقيادة  �أتت  ثم  على �لآخر. ومن 

http://www. نت،  مناع.  هيثم  �لعربي«،  �لعامل  يف  �لإن�شان  وحقوق  �لدميقر�طية  وتطور  �لإ�رص�ئيلي  �لعربي  »�ل�رص�ع  مناع،  هيثم    )(((
haythammanna.net/lectures/conflit%20arabe.htm  كتبت هذه �ملحا�رصة يف  6)/997/9)، وقد مت �إ�شافة ما يوؤكد توجهها 

من �أحد�ث تبعت ذلك.
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تحت �شغط �لجمهور �لمذعور �لذي ل يمكن طماأنته �إل عبر �إثبات �لقدرة �لإ�شر�ئيلية على 
�لعدو�ن، حتى بات بالإمكان �لحديث عن تطور عقدة �لمذ�بح �إلى جنون �ل�شطهاد.)))(

�أو دبلوما�شية، و�إنما  �إقامة عالقات تجارية  �إن �لتطبيع بالن�شبة لإ�شر�ئيل ل يعني مجرد 
ب�شيادتها  ا  قانونيًّ �عتر�ًفا  �لدولية توفر لإ�شر�ئيل  �إن �لتفاقيات  �ل�شر�ع.  هو مر�جعة لمفاهيم 
كدولة، ولكن هذ� �لعتر�ف ل يوفر لها �شرعية وجودية عند �ل�شعوب �لعربية، وهذ� ما يوؤكده 
رئي�ص �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي �ل�شابق �شارون من خالل قوله: �إن »�لتفاقيات �لتي نوقعها مع �لدول 
�لعربية ل ت�شاوي �لورق �لذي ُتكتب عليه، وترمي �إ�شر�ئيل بكل ثقلها من �أجل �لتحول �إلى 
كيان طبيعي في �لمحيط �لعربي. فرغم ما تملكه من �أ�شباب �لقوة، فما ز�ل ينظر �إليها باعتبارها 

كياًنا ماديًّا وثقافيًّا غريًبا عن �لهوية �لح�شارية للمنطقة«.)))(

هو  وجوهره  و�إ�شر�ئيل  �لعرب  بين  �لنف�شي  �لحاجز  ك�شر  من  �لأ�شا�شي  �لهدف  �إن 
بوجود  بالت�شليم  �لتغيير  هذ�  يبد�أ  �أن  على  و�لإ�شالمي،  �لعربي  �لجانب  على  تغيير  �إحد�ث 
�إ�شر�ئيل كدولة في �لمنطقة، ويمتد �إلى تقييد قدر�ت �لعالم �لعربي �لع�شكرية، وتغيير معتقد�ته 
�ل�شيا�شية و�إعادة �شياغة �شبكة عالقاته، �إ�شافة �إلى تحقيق مطالب �أمنية و�إقليمية و�شوًل �إلى 

تغيير �لمو�قف تجاه هذ� �لكيان ب�شورة جذرية. 

لتحقيق  �ل�شهيونية  �لإ�شتر�تيجية  �أه��د�ف  من  هدًفا  ذ�ته  في  �لتطبيع  يبدو  ما  وبقدر 
ا يعد �أد�ة من �أدو�تها في �لعمل، يتكامل مع �أدو�ت  �لأهد�ف �ل�شهيونية في �لمنطقة فاإنه �أي�شً
�لعمل �لأخرى من ع�شكرية ودبلوما�شية في محاولة لك�شر �لحاجز �لنف�شي بين �لإ�شر�ئيليين 

 :)(11( �جل�شدية،  و�لنف�شية  �لنف�شية  �لدر��شات  مركز  )طر�بل�ص:  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سة  �سيكولوجية  املغلولة:  النف�س  �لنابل�شي،  �أحمد  حممد    )(((
.(( -((

)))(   ماأمون �شويد�ن، �نعكا�شات خطة �لرتباط �أحادية �جلانب على عملية �لتطبيع، ور�شة عمل، مركز �لتخطيط �لفل�شطيني )6)/))/)11)(.  
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و�لعرب. فالعمل �لع�شكري مهما كانت طاقاته يبقى عاجًز� عن تحقيق جزء مهم من �لأهد�ف 
�لحيوية للحركة �ل�شهيونية مثل دمج �إ�شر�ئيل في �لمنطقة، وتلبية �حتياجاتها �لمتز�يدة لم�شادر 

�لمياه، ودعم نموها �لقت�شادي وهذ� ما تتكفل به �لإ�شتر�تيجية �لإ�شر�ئيلية للتطبيع. )))(

�لعربية  �لقومية  تيار  وهى:  �أ�شا�شية؛  م�شادر  له  لإ�شر�ئيل  بالن�شبة  �لعربي  �لخطر  �إن 
ا  �شيا�شيًّ منظمون  فل�شطينيون  و�شوريا«،  »م�شر  لإ�شر�ئيل  مجاورة  عربية  دول  م�شر،  بقيادة 

وم�شلحون.)6)(

�لتفاقية  توقيع  فبعد  �ل�شيء،  بع�ص  نجحت  �لإ�شر�ئيلية  �لخطط  �إن  �لقول  ويمكننا 
�لم�شرية – �لإ�شر�ئيلية تر�جعت �شعار�ت �لقومية، وز�ل خطر �لدول �لمجاورة بخروج �أكبر 

دولة عربية من د�ئرة �ل�شر�ع. 

�إن �لم�شمون �لإ�شتر�تيجي لل�شالم هو �إحد�ث تغير على �لجانب �لعربي يبد�أ ب�شرورة 
تقبل �إ�شر�ئيل، ول يكفي قبول �إ�شر�ئيل كدولة، بل يتعين قبولها باأ�شا�شها �لأيديولوجي، ومن ثم 
ياأتي دور �لو�شائل �لإ�شر�ئيلية لك�شر �لحاجز �لنف�شي بين �ل�شعوب وتقبل �إ�شر�ئيل في �لمنطقة. 

�ل�شعوب  بين  �لنف�شي  �لحاجز  لك�شر  محاولة  في  �لو�شائل  من  عدد  �إلى  �إ�شر�ئيل  تلجاأ 
و�قت�شادية،  �شيا�شية،  و�شائل  �إلى  �لو�شائل  هذه  تق�شيم  يمكن  ثم  ومن  و�لإ�شر�ئيليين،  �لعربية 

وثقافية. 

http://www.aljamaa.net/ar/document/2316. والإح�سان،  العدل  جماعة  ومقاومته«،  نتائجه  خماطره،  »�لتطبيع:  �حلكيم،  عفاف    )(((
shtml

جريدة  �إىل مدريد«،  �أحمد ح�شني، »من كامب ديفيد  �ل�شيا�شي و�جلرن�ل �لإ�رص�ئيلي »�أمو�شى برملوتر«، �نظر: جمدي  )6)( كما يقول �مل�شت�شار 
http://elshaab.org/thread.php?ID=4778 ،)(1(( ال�سعب 9)) �أغ�شط�ص
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اأوًل: الو�سائل ال�سيا�سية الإ�سرائيلية لك�سر الحاجز النف�سي

�لحو�جز  وتخطي  ك�شر  يمكن  من خاللها  �لتي  �لرئي�شة  �لبو�بة  �ل�شيا�شية هي  �لو�شائل 
�أنو�ع �لعالقات؛ لأنه  �أو �لإذن �لم�شبق لإقامة مختلف  �لتاأ�شيرة �لر�شمية  �إنه ي�شكل  �لنف�شية. 
�لأول  �لم�شئول  �أو  �لحاكم  بها  يقوم  و�لتي  �لعليا  �لر�شمية  �لم�شتويات  على  �شيا�شية  ممار�شة 
و�لحكومة و�أع�شاوؤها و�لأجهزة �لأمنية وغيرها. �إنه �لممار�شة �لر�شمية �لتي كان يقوم عليها 
معظم �لأنظمة �لعربية علًنا، وكان يحميها ويدفع باتجاهها ويجند �لقوى �لممكنة في �شبيل 

حمايتها و��شتمر�رها. 

�لم�شتوى  �عتيادية على  �إقامة عالقات  �لعمل على  �أو  �إقامة  �لعربية  �لقياد�ت  �إن هدف 
�لر�شمي مع �لعدو بخا�شة على م�شتوى �لحكام و�لقادة و�لروؤ�شاء و�لملوك، وبما يملكه هذ� 
�لم�شتوى من �إمكانات وو�شائل لن�شر هذه �لعالقات على كافة م�شتويات �لن�شاط �لعام. وهذ� 
�لموؤ�ش�شات وت�شن  �لنا�ص وتدير  تمثل  �لتي  �لقياد�ت  �أي  �ل�شيا�شية،  �لقياد�ت  �أيدي  يتم على 
�لقو�نين وتتبنى �شيا�شات د�خلية وخارجية توؤثر مبا�شرة في �أو�شاع �لنا�ص �لمختلفة، وتوؤثر في 

مو�قفهم �لذهنية وفي �شلوكياتهم وطرق تعاملهم مع �لم�شتجد�ت �لمادية و�لمعنوية.

�إن تلك �لو�شائل �لمتبعة في محاولة لك�شر �لحاجز �لنف�شي ل تنطوي على مجرد �إقامة 
و�إنما  �لمتنازعة،  غير  �لعالم  دول  بين  �لعتيادية  �لعالقات  هي  كما  معها  �عتيادية  عالقات 
يدخل في عمق �لذ�ت �لعربية و�لإ�شالمية، وله �نعكا�شات ذ�تية وجماعية ذ�ت �شبغة ح�شارية 
بمعنى  و�إنما  �أ�شاًل،  لم تكن موجودة  �إقامة عالقات  �أجل  لي�شت و�شائل من  �إنها  وتاريخية. 
تاريخية وح�شارية ودينية. وهو ل ينطوي على  �أبعاد  �لنظر في  تاريخ طويل و�إعادة  مر�جعة 
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مجرد م�شالح متبادلة �أو م�شتركة تعود بمنافع مادية على �لطرفين، و�إنما ي�شمل �لوعي بالذ�ت 
و�لقر�ءة �لعربية للتاريخ و�لهوية و�لأ�شول. 

مجرد  �إلى   بالأ�شا�ص  تهدف  ل  �لنف�شي  �لحاجز  لك�شر  �لمتبعة  �ل�شيا�شية  �لو�شائل  �إن 
�إلى مر�جعة مفاهيم �ل�شر�ع  �أو �شفار�ت، و�إنما تهدف  �إقامة عالقات تجارية �أو مفو�شيات 
�لعربية  للنظرة  قلب جذرية  تكون عملية  �أن  �أي يجب  �لدينية..�إلخ.  و�لأ�ش�ص  �لتاريخ  وفهم 
و�لإ�شالمية تجاه �إ�شر�ئيل و�ليهود؛ بحيث ين�شاأ عربي م�شلم جديد بمفاهيم جديدة تن�شف كل 
ما �شبق بخلفياته وحيثياته. و�إن لم يكن �لتطبيع كذلك فاإن جذور بروز �ل�شر�ع من جديد تبقى 
ا فاإنه لبد من ن�شف �لأ�شول  كامنة حتى يحين وقت �نبثاقها. فاإذ� كان لل�شر�ع �أن ُيدفن نهائيًّ
يكون  �أن  يجب  �لتطبيع  فاإن  وعليه  �لإ�شالمية.  �لعربية  �ل�شخ�شية  ت�شكيل  و�أ�ش�ص  و�لمنابت 
منهاًجا حياتيًّا جديًد� ومبرمًجا بطريقة موؤثرة تخلق قيًما تربوية و�أخالقية جديدة متنا�شبة مع 

�لمرحلة وت�شكل �أ�شا�ص �لم�شتقبل. 

�إ�شر�ئيل مقبولة باعتبارها جزًء� ل يتجز�أ من �لمنطقة ومعترًفا بها هكذ�،  وحتى تكون 
فاإنه لبد من توفر �لقبول �ل�شعبي بها. لم يكن �لأمر �شهاًل فالبد من تحقيق �ختر�قات تجعل 
�لحتكاك بينها وبين مختلف فئات �ل�شعب �لعربي ممكًنا. وفي ظل �لعد�ء �لو��شع لإ�شر�ئيل 
و�شائل  �شوى  �أمامها  يكن  ولم  متوفرة،  �لعادية  �لإقناع  و�شائل  تكن  لم  �لعربي  �لوطن  في 

�لتفاقيات و�لمعاهد�ت. 

من ثم �تخذت �إ�شر�ئيل مدخل �لمعاهد�ت و�لتفاقيات؛ من �أجل �ل�شيطرة على �لعالم 
�لعربي �شيا�شيًّا، و�لعمل على ك�شر �لحاجز �لنف�شي. ونعر�ص فيما يلي باإيجاز لهذه �لتفاقيات 

بالقدر �لذي يخدم حديثنا عن �لو�شائل �ل�شيا�شية:
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1- معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل

�لكيان  مع  عربية  دولة  توقعها  معاهدة  �أول  و�إ�شر�ئيل  م�شر  بين  �ل�شالم  معاهدة  تعد 
�ل�شهيوني و�لذي �شهدت قبل توقيعها �شجالت عديدة وجولت ولقاء�ت للرئي�ص �لأمريكي 
�لمد�ولت  هذه  �إثرها  على  �شميت  وقد  �ل�شاد�ت.  �لر�حل  و�لرئي�ص  كارتر«  »جيمي 
�إثرها قاطعت �لدول �لعربية م�شر  ا دبلوما�شية �لهاتف، وعلى  �أي�شً �إليها  بالمكوكية، ون�شبت 

وُنقل مقر جامعة �لدول �لعربية من �لقاهرة �إلى تون�ص.

فلم يم�ِص على حرب �أكتوبر �أربع �شنو�ت حتى ز�ر �لرئي�ص �لم�شري �أنور �ل�شاد�ت في 
9) نوفمبر عام 977) �لقد�ص، في رحلة ��شتفزت �لعالم �لعربي و�لإ�شالمي. وفي 7)�شبتمبر 
ع �لكيان �ل�شهيوني و�لحكومة �لم�شرية معاهدة �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل وعلى �إثرها تم  978) وقَّ

�إنهاء �ل�شر�ع بينهما، وتاأ�ش�شت عالقات طبيعية كاملة.)7)( 

في  �لعدو  �شفارة  على   (981 فبر�ير  في  �ل�شهيوني  �لكيان  علم  رفع  ذلك  وبموجب 
�لقاهرة. وقد ظلت هذه �لمعاهدة تحكم �شيا�شة �لنظام �لم�شري على �لدو�م. ول �أدل على 
�ل�شغوط  �لمقاومة، وممار�شة  �لح�شار على قطاع غزة، و��شتهد�ف رجال  �إحكام  ذلك من 

على قوى �لمقاومة للقبول ب�شروط �لرباعية �لدولية.

�لطرفان عالقات  يقيم  �مللحق �لأول  �ملن�شو�ص عليه يف  �إمتام �لن�شحاب �ملرحلي  �ملادة �لأوىل على: )عند  �لثالثة من  �لفقرة  )7)( حيث ن�شت 
طبيعية وودية بينهما(، كما ن�شت �لفقرة ))( من �ملادة �لثالثة على: )يتفق �لطرفان على �أن �لعالقات �لتطبيعية �لتي �شتقام بينهما �شت�شمن 
�لعرت�ف �لكامل و�لعالقات �لدبلوما�شية و�لقت�شادية و�لثقافية، و�إنهاء �ملقاطعة �لقت�شادية و�حلو�جز ذ�ت �لطابع �لتمييزي �ملفرو�شة �شد 
�شبتمرب،  �لقاهرة، 7)  و�لقطاع،  �ل�شفة  �لذ�تي يف  �حلكم  و�تفاق  و�إ�رص�ئيل  م�رص  بني  �ل�شالم  معاهدة  ن�ص  و�ل�شلع(.  �لأفر�د  �نتقال  حرية 
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=112&table=ar_ و�ملعلومات.  للتوثيق  �لفل�شطيني  �ملركز   ،(978

 documents&CatId=5"
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2- اتفاقية أوسلو

ل �لختر�ق �لأول في جد�ر �ل�شمود  �إذ� كانت معاهدة �ل�شالم بين م�شر و�إ�شر�ئيل ت�شكِّ
�لعربي، فاإن �تفاقية �أو�شلو وما تالها من �تفاقيات �لقاهرة وز�ي يفر )و�ي بالنتي�شن(، ت�شكل 

�لف�شل �لأخطر على �لق�شية �لفل�شطينية.

فعلى �لرغم من ثقل م�شر �لتاريخي و�لب�شري، ودورها في �ل�شر�ع مع �لعدو �ل�شهيوني، 
و�لر�شمية،  �ل�شعبية  و�لإد�نة  بالرف�ص  قوبلت  �ل�شهيوني  �لكيان  مع  عها  وقَّ �لتي  �لمعاهدة  فاإن 
�لباب  فتحت  �أو�شلو  �تفاقية  ولكن  م�شر.  من  �لعامة  و�أمانتها  �لعربية  �لجامعة  مقر  نقل  وتم 
و��شًعا �أمام كل �لمتطلعين لإنهاء �ل�شر�ع مع �لعدو �ل�شهيوني، فمنظمة �لتحرير �لفل�شطينية هي 
�لممثل �ل�شرعي و�لوحيد لل�شعب �لفل�شطيني بموجب قر�ر�ت �لقمة �لعربية، و�إنهاء �شر�عها 

مع �لعدو يعني خروج �لنظام �لعربي �لر�شمي من �لمعركة، ونف�ص يديه من �لق�شية.

في  �أو�شلو  في  �لأولى  بالأحرف  �لتوقيع  تم  وعلنية  �شرية  متو��شلة  مفاو�شات  فبعد 
�لفل�شطيني، ووّقع  �لذ�تي  �لحكم  ترتيبات  ب�شاأن  �لمبادئ  �إعالن  �تفاق  9)/8/)99) على 
عليه ر�شميًّا في و��شنطن في ))/9/)99). وقد جاء �لتفاق في )7)( مادة و))( مالحق 
ومح�شر �جتماع. وقد �شّكل هذ� �لتفاق وما تاله من �تفاقات تحالًفا بين �لمنظمة و�لكيان 
�ل�شهيوني. ومن �أولى �أولوياته �لتعاون �لأمني، ومحاربة ما ي�شمى بالإرهاب و�أعد�ء �ل�شالم، 
�لق�شايا  تاأجيل  تم  حين  في  �ل�شيادة،  ذ�ت  �لعبرية  �لدولة  د�خل  فل�شطيني  ذ�تي  حكم  لقاء 
�لرئي�شية: �لقد�ص، وحق �لعودة، و�لحدود، و�لمياه، �إلى مرحلة لم تاأت على �لرغم من مرور 

فترة طويلة على �لتفاقية.)8)(

http://www.alburayj. ،8)( »�تفاقية �أو�شلو، �إعالن �ملبادئ حول ترتيبات �حلكومة �لذ�تية �لفل�شطينية ))/9/)99)«، الربيج: ق�ساء القد�س(
com/p%20oslo%201.htm
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�لق�شية  ت�شفية  على  موؤ�شًر�  و�عتبرته  �لتفاق،  بهذ�  �ل�شهيونية  �لدو�ئر  رحبت  وقد 
�لفل�شطينية، وتحويل منظمة �لتحرير �إلى ذر�ع �شيا�شي وموؤ�ش�شة للفل�شطينيين تعمل من د�خل 

�لمناطق تحت ب�شر �لكيان �ل�شهيوني.

في  �أن ح�شل  بعد  �لفل�شطينية،  �ل�شرعية  على  �ل�شهيوني  �لعدو  �لتفاقية ح�شل  وبهذه 
�أ�ش�شت  وبهذ�  �لدولية،  �ل�شرعية  على  عام 8)9)  �لعربية، وفي  �ل�شرعية  على  ديفيد  كامب 
�لتفاقية لإنهاء حالة �لعد�ء و�ل�شر�ع �لذي ��شتمر لعدة عقود، و�شوًل �إلى م�شالحة تاريخية، 
�حتالل،  دولة  باعتباره  م�شئوليته  من  و�أر�حته  له،  نظير  ل  نظيًفا  �حتالًل  لالحتالل  ووفرت 
تترتب عليها م�شئوليات تجاه �ل�شعب �لو�قع تحت �لحتالل، و�أخلت �لعرب من �لم�شئولية 
بدولة  مرتبط  ذ�تي  لحكم  و�أ�ش�شت  �لفل�شطيني،  �لد�خل  �إلى  �ل�شر�ع  ونقلت  �لق�شية،  عن 

ا �أو كونفدر�ليًّا، وفتحت �لباب �أمام �لتمدد في �لبالد �لعربية و�لإ�شالمية. �أخرى فيدر�ليًّ

3- المبادرة العربية للسالم 2002

�إذ� كانت �تفاقيات كامب ديفيد، و�أو�شلو، وو�دي عربة �تفاقيات منفردة، فاإن ما �شّمي 
ا  عربيًّ �إجماًعا  تعتبر  ع�شرة  �لر�بعة  �لعربية  �لقمة  موؤتمر  �أقرها  �لتي  لل�شالم،  �لعربية  بالمبادرة 
ر�شميًّا على �إنهاء �لق�شية �لفل�شطينية، لقاء دولة فل�شطينية على حدود �لر�بع من يونية عام 67، 
�لمبادرة  هذه  هو�ن  ومع  �أجلها.  من  و�لعرب  �لفل�شطينيون  �شحى  �لتي  �لأهد�ف  متجاهلة 
عبارة خادعة  له  �لذي �شيغت  �لعودة  في ذلك حق  بما  فل�شطين،  �أخما�ص  باأربعة  وتفريطها 
»حل عادل لق�شية �لالجئين في �شوء �لقر�ر�ت �لدولية« فاإنها قوبلت بالرف�ص و�ل�شتخفاف 
من �لكيان �ل�شهيوني، �لذي �أغرته قوته، وهز�ل �لنظام �لعربي �لر�شمي، وتهافته على �لحلول، 
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وحملت �لعدو على مزيد من �لت�شدد، و�لم�شي قدًما في تحقيق �أهد�فه. فكل �لتنازلت �لعربية 
و�لحو�فز �لأمريكية لم تحمله على مجرد �لقبول بوقف �ل�شتيطان مدة ت�شعين يوًما.)9)(

في هذ� �ل�شدد يمكننا �لقول �إن �إ�شر�ئيل �عتمدت على �آليتين، في بث �لياأ�ص و�لإحباط؛ 
وبدورهم  �لمنطقة.  على  بها  تهيمن  ع�شكرية  و�آلية  للهزيمة  قابلة  عربية  قياد�ت  �شنع  وهما 
�عتمد �لقادة �لعرب على �آليتين؛ وهما �لتم�شي �للفظي مع تطلعات �لجماهير وتاأهيلها للتفتت 
و�لهز�ئم من خالل �شيا�شاتهم �لد�خلية و�لخارجية. تكامل �لدور �لإ�شر�ئيلي مع �لدور �لقيادي 
�لعربي، و�نتهت �لأو�شاع �إلى حيث �أر�دت �إ�شر�ئيل وهو �لجلو�ص على طاولة �لمفاو�شات 

ل�شنع �شالم معها يقوم على �لعتر�ف �لمتبادل وفتح �لأبو�ب �أمام �لعالقات �لعتيادية.)1)(

ثانيًا: الو�سائل القت�سادية الإ�سرائيلية  لك�سر الحاجز النف�سي

وتو�شعها  �إ�شر�ئيل  لأمن  منا�شبة  �أو�شاع  وخلق  �لحقائق  طم�ص  حلقات  تكتمل  لكي 
وب�شط هيمنتها على �لمنطقة، تقوم حملة و��شعة من �لوعود بالثر�ء و�لرخاء �لقت�شادي. فال 
يكفي �إجبار �لنا�ص على �لتنكر لأنف�شهم و�إلغاء ذ�تهم، و�إنما من �لمهم تقديم �لحو�فز لذلك. 
لفت  على  قدرة  من  فيه  لما  �لحو�فز  ر�أ�ص هذه  على  �لقت�شادي  �لتطوير  �لحديث عن  يقف 
�لأنظار و�إثارة �لهتمام. وقد تم تجربة بريق تح�شين ظروف �لمعي�شة في م�شر لتزيين �تفاقات 
كامب ديفيد. وعد �لرئي�ص �ل�شاد�ت �شعبه بالنعيم و�لخروج من ماأزق �لفقر، وعاونته في ذلك 

http://www.freearabvoice. ،9)(  �إبر�هيم علو�ص، »مبادرة �ل�شالم �لعربية تفتح �أبو�ب �لتطبيع و�لتوطني على م�رص�عيها«، ال�سوت احلر العربي(
org/arabi/maqalat/MobadretAlSalamTafta7AbwabAlTatbee3.htm

)1)(  عبد �ل�شتار قا�شم، »تطبيع �ملفاهيم«، جملة ع�رس الفكر )يونية 1)1)(: 7)-1).
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�لدول �لغربية، وعلى ر�أ�شها �لوليات �لمتحدة، حتى ظن �شعب م�شر �أن �ل�شلح مع �إ�شر�ئيل 
عبارة عن مفتاح لحل كل م�شكالته.

ويمكن اإجمال الأهداف القت�سادية الإ�سرائيلية في المنطقة العربية فيما يلي:

�إلغاء �لمقاطعة �لقت�شادية �لعربية وجعل �لبالد �لعربية �شوًقا للمنتجات �لإ�شر�ئيلية.( )

توفير �شبل �ل�شتقر�ر و�لحياة و�لنماء و�لزدهار لالقت�شاد �لإ�شر�ئيلي.( )

تقوي��ة �لو�شع �لقت�ش��ادي �لإ�شر�ئيلي بتعامل جميع �ش��ركات �لعالم معه وح�شوله على ( )
�لمو�د �لخام من �لبلد�ن �لعربية �لقريبة و�إعادة ت�شديرها م�شنعة �إليها.

��شتثمار �لطاقة �لنفطية �لعربية ل�شالح �لكيان �ل�شهيوني.( )

ترويج �لأ�شلحة �لإ�شر�ئيلية في �لبلد�ن �لعربية.( )

��شتثمار �لثروة �لمائية �لعربية ل�شالح �إ�شر�ئيل وحلفائها.( 6

��شتغالل �لأيدي �لعاملة �لعربية �لرخي�شة.( 7

�لتغلغل �لقت�شادي في �لعالم �لعربي وتخريب �قت�شادياته.( 8

�إقام��ة �ش��ركات وم�شروع��ات �قت�شادي��ة و�شياحية م�شترك��ة ل�شرب �لقت�ش��اد �لعربي ( 9
و�لإ�شالمي.)))(

)))(  جمدي قرقر، »ثقافة �ملقاطعة �رصورة عملية وو�جب �رصعي يف مو�جهة �لتطبيع«، ورقة عمل فى موؤمتر الأحزاب العربية نحو اإ�سرتاتيجية �سعبية 
للمقاطعة العربية دم�سق ))) – 7) يناير )11)(.
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ثالثًا: الو�سائل الثقافية الإ�سرائيلية لك�سر الحاجز النف�سي 

�لو�شائل؛ نظًر� لح�شا�شيتها، ولهذ� تحظى  �أخطر  �لثقافية �لإ�شر�ئيلية من  �لو�شائل  تعتبر 
�لأفكار  �نت�شار  ور�ء  من  �لكبرى  �لفائدة  �لإ�شر�ئيليون  ويدرك  �إ�شر�ئيلي.  و�إلحاح  باإ�شر�ر 

و�لأيدولوجيا �ل�شهيونية في �لبالد �لعربية. 

يتحول  ل  �لنجاح  هذ�  فاإن  �شالحها،  تفوق  في  يوًما  نجحت  �إذ�  �أنها  �إ�شر�ئيل  تدرك 
�لأولى  �لمرتبة  في  �لثقافة  كانت  ونف�شيًّا،  ثقافيًّا  �شاندته  �إذ�  �إل  �لأر�ص،  على  د�ئم  ن�شر  �إلى 
عند �ل�شهيونية، فقبل �أن تقيم دوَلتها �لعدو�نية على �أر�ص فل�شطين �لعربية، �أ�ش�شت مرتكز�ت 
لثقافتها �لمكونة من �لأ�شاطير و�لعن�شرية و�لحقد على �لآخرين، زرعت هذه �لثقافة في عقل 

�ليهودي؛ كي يتحول �إلى �شهيوني بامتياز.)))(

�لحاجز  ك�شر  �أجل  من  �لو�شائل  �أخطر  من  �لثقافية  �ل�شهيوني  �لختر�ق  و�شائل  �إن 
�لنف�شي، فقد يكون  �أخطر نتائج �تفاقيات �لت�شوية بين �لنظام �لعربي �لر�شمي و�إ�شر�ئيل؛ حيث 

�إن �لهدف �لنهائي لهذ� يتركز في محاور رئي�شة هامة، �أبرزها:

�لو�شول �إلى عقل �لمو�طن �لعربي ووجد�نه.( )
�شرب �لمناعة �لنف�شية لديه.( )

)))( ففي عام 1)9) �أن�شئ �أول معهد �شهيوين يف حيفا يهتم بدر��شة �لإن�شان �لعربي من �لد�خل، و�مل�شاعر و�لأخالق، و�لقيم �لروحية، و�لقيم 
�لنف�شية و�جلمالية، و�لفل�شفية، و�لقيم �لقومية و�لوطنية، و�رصورة �لعمل على ت�شويهها، ومن ثم قتلها باأ�شاليب كثرية. ول يز�ل هذ� �ملعهد 

قائًما حتى �لآن، وهو �لذي ي�رصف على تنفيذ �ل�شيا�شة �ل�شهيونية يف �لإعالن و�لثقافة و�جلي�ص، ويقود �حلرب �لنف�شية على �لعرب.
)ربيع و�شيف  �لعدد ))، ))  ال�سيا�سي،  الفكر  جملة  �لثقافي�ة«،  �ملو�جه�ة  معروف، »يف  فوزي  �إىل:  �لرجوع   �ملعلومات ميكن  من  ملزيد    

((1 :)(11(
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دف��ع �لعرب �إل��ى �لقبول بالآخ��ر »�لإ�شر�ئيلي« في �لفت��رة �لمقبلة �شم��ن �شروطه �لتي ( )
يفر�شها في ع�شر قوته.

�لتروي��ج لفكرة �لتعاي�ص مع �لآخ��ر »�لإ�شر�ئيلي« في كل �لقطاع��ات. و�شينعك�ص هذ� ( )
حتًم��ا في �لمناهج �لمدر�شية �لر�شمية، �لتي �شتكون ملزمة باإجر�ء �لتغيير�ت فيها، بما ل 

يتناق�ص مع �لتفاقيات �لمعقودة.)))(

تنطلق �ل�شهيونية في �لتعامل مع �لعرب من بع�ص ما ن�ص عليه �لّتلمود حين يقول: »�إن 
�ل�شيطرة على �لإن�شان تتم عبر عقله وفكره« كما ينطلقون في �لتعامل مع �لعرب وفق قناعات 
تو�شل �إليها �ل�شهيوني؛ مثل: »مو�شيه د�يان«، �لذي قال يوًما: »�إن �لعرب ل ي�شتفيدون من 
�لتاريخ«. �شاق مثاًل على ذلك من حرب 967)؛ حيث كان تنظيم �لجي�ص وخطة عملياته، 
�لعالمية  �لحرب  �عتمد في معارك  �لذي  �لبريطاني، و�لفرن�شي  �لنظام  وخطوط تحركه على 

�لأولى وكاأن �لحرب �لعالمية �لثانية لم تحدث. )))(

�إن ��شتخد�م �ل�شهيونية ل�شالح �لثقافة جعل نفوذها د�ئًما �أكبر بكثير من ن�شبتها �لعددية 
ومع هذ� �لتاأثير �شار من �لممكن �لقول، �إن معظم �لموؤثرين في حقول �لثقافة في �شرق �لعالم 
وح�شارتهم  وموطنهم  بالعرب  �لأمر  يتعلق  حين  بالعقول  تالعب  لعملية  خا�شعون  وغربه 
لوجودهم،  �لجغر�في  �لتجاهل  على  �إ�شر�ر  هناك  مثاًل  وطموحاِتهم؛  وثقافتهم  و�أفكارهم 
في  تدخل  ل  �لت�شمية  وهذه  �لأو�شط.  �ل�شرق  �لإ�شر�ئيلي  �لآخر  عند  �شار  �لعربي  فالوطن 
ح�شبانها �أقطار �لمغرب �لعربي �لتي يتعمدون نزع �شفة �لعروبة عنها وو�شفها ب��� )�ل�شمال 

عدنان �أبو عامر، »�لتطبيع �لثقايف، �لأهد�ف و�ل�شو�هد و�لتعرث«، جملة ع�رس الفكر )يونية 1)1)(: 8).  )(((
)))(  حممد ح�شنني هيكل، »عام من �لأزمات: كالم يف �ل�شيا�شة«، جملة وجهات نظر )فرب�ير )11)(: 8.
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�لإفريقي(. وفي �لحالتين و�شف جغر�في ير�د تر�شيخه في �لذ�كرة و�لمو�شوعات �لعالمية)))(، 
ثقافته. و�ن�شجاًما مع  �أو  �أو ح�شارته  بالعتبار هوية �شكانه  ياأخذ  �لجغر�في ل  �لو�شف  هذ� 
ذلك فاإن �لمو�شوعة �ليهودية، و�لمو�شوعة �لبريطانية ل تفرد�ن »للعرب« �أو »للعربي« مادة 
خا�شة بهما بحروف متميزة كما تفعالن مع �لمو�د �لأ�شا�شية �لتي تكتب بحروف و��شحة 
�لعرب كمقدمة لإخر�جهم من  �لم�شوهة عن  �ل�شورة  وعناوين متميزة. هذ� بق�شد تكري�ص 

�لتاريخ بعد �أن حاولو� طم�ص وجودهم من �لمو�شوعات ومن �شاحة �لثقافة �لعالمية. )6)(

معظم  تربح  �أنها  ت�شعر  لذلك  �إليه  ت�شبو  ما  تحقيق  في  �لثقافة  �أن  بقوة  �إ�شر�ئيل  توؤمن 
ومعناه  )�لفيال(  ت�شمى  �لتي  �ل�شهيونية  �لن�شر�ت  �إحدى  في  جاء  تخو�شها.  �لتي  �لمعارك 

� على بني �شهيون ما يلي: )�لتر�ث( و�لتي توزع �شرًّ

»�أيها �لإخوة �إننا لم نعد نخ�شى �أحًد�، لن يجروؤ �أحد بعد �ليوم على منا�شبتنا �لعد�ء، ولو 
قدر لأحد �أن يتهم بالال�شامية و�لعن�شرية ل يلبث �أن يجد نف�شه محت�شًر� منبوًذ� من قبل �لعالم 
�أجمع في�شطر �إلى �لتو�ري عن �لأنظار قبل �أن تحل به �لكارثة �لتي حلت بغيره. �أيها �لإخوة 
فكرو� جيًد�... �أل يحق لكم بعد كل هذ�  �أن تفاخرو� بكونكم منا نحن �لذين نملك �ل�شحافة 
و�لمطبوعات في �لعالم، ونوجه ثقافة �ل�شعوب، ون�شيطر على �ل�شينما و�لإذ�عة وكل �أجهزة 
�لتوجيه وو�شائل �لإعالم؟ نقول �إننا نوجه �لعالم كما ن�شاء، فال�شعوب ت�شفق لمن ن�شفق له، 

وتحتقر من نحتقره، ول تفكر �إل فيما نفكر فيه«.)7)(

)))(  معروف، »يف �ملو�جهة �لثقافية«: ))).
)6)(  »ن�رص�ت �إ�رص�ئيلية«، جملة امل�ستقبل العربي، عدد )1) )997)(: 7).

)7)(   فوؤ�دين �شيد عبد �لرحمن، النفوذ اليهودي يف الأجهزة الإعالمية واملوؤ�س�سات الدولية )�لقاهرة: مركز �لتنوير �لإ�شالمي، )11)(: 7))- 8))
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يتجلى �إيمان �ل�شهيونية بقدرة �لثقافة ودورها باإجر�ء�ت في �لو�قع. فهذ� �لكيان �لذي ل 
يتجاوز عدد �شكانه 7.7 ماليين ن�شمة)8)(، وفي ظل غياب �أي دور ح�شاري، ومع لغة غابت 
عن �لوعي ع�شرين قرًنا، و�فتقدت كثيًر� من �آليات �لتعبير، هذ� �لكيان وبهذ� �لو�قع ينقل �إلى 
�لعبرية كل عام ما ل يقل عن 11) عنو�ن من �شتى �لمر�جع و�لكتب �لثقافية و�لمعرفية و�لعلمية. 
�أكثر لغات  �لتي هي من  �لمتر�كمة ولغتها  �لعربية بعدد �شكانها وح�شارتها  �أن �لأمة  في حين 
�لدنيا ثر�ًء، و�إمكاناتها �لمادية �ل�شخمة، ل يزيد عدد �لعناوين �لتي تنقلها �إلى �للغة �لعربية عن 
11) عنو�ن. هذ� �لهتمام �لهائل بالترجمة �إلى �لعبرية من كافة �للغات �لعالمية، ي�شحبه �هتمام 
�لكيان �ل�شهيوني �لمتميز بالكتاب؛ بحيث تاأتي �لعبرية في  �لمرتبة �لثانية بعد �لدنمارك في معدل 
ن�شر �لكتب بالن�شبة لعدد �ل�شكان. وهناك �هتمام ل يو�شف باإحياء �للغة �لعبرية - �للغة �لميتة، 

فاإ�شر�ئيل تحرم ��شتخد�م �لم�شطلح �لأجنبي في حالة وجود نظيره �لعبري)9)(.

من ثم يمكن القول اإن اإ�سرائيل لجاأت اإلى العمل على ا�ستخدام عدد من الو�سائل في محاولة لك�سر 
الحاجز النف�سي على الم�ستوى الثقافي؛ من اأبرزها: 

ط��رح �أنماط متنوعة من �لخطاب �لفكري �لثقافي؛ بحي��ث ت�شتوعب �شر�ئح �لمجتمع ( )
�لمختلف��ة في �شبيل م��د �لج�شور للقوى �لليبر�لي��ة. طرحت �إ�شر�ئي��ل نف�شها لمو�جهة 
ديمقر�طي��ة �لدكتاتوري��ة، و�لحك��م �ل�شمول��ي، و�لق��ول ب��اأن �ل�ش��الم يدع��م ويع��زز 
�لديمقر�طي��ة، ف��ي حين ي�شتغ��ل �لعد�ء لإ�شر�ئي��ل و�لحرب معها، لم�ش��ادرة �لحريات 
�لديمقر�طي��ة، وتوجي��ه �لأنظار �إلى �ش��ر�ع خارجي مفتعل بدًل من ح��ل �لمع�شالت 
�لد�خلي��ة. وفي مو�جهة �لقوى �لتكنوقر�طية، طرحت فك��رة �ل�شالم باعتبارها م�شدًر� 

)8)(  وفًقا ملكتب �لإح�شاء �ملركزي يف �إ�رص�ئيل للذكرى �لثالثة و�ل�شتني لقيامها. 
)9)(  معروف، »يف �ملو�جهة �لثقافية«: 6)). 



49

للنف��ع �لقت�شادي، وتوجي��ه �لمو�رد للخدمات و�لإنتاج بدًل م��ن �إهد�رها في �لحرب 
�لتي تجلب �لدمار �إلى �لمنطقة.)61(

تن�شي��ط حركة �لعالقات �لجتماعي��ة و�لثقافية وتبادل �لمعلوم��ات و�لعلوم في تو��شل ( )
�إن�شان��ي طبيع��ي. وم��ن �أجل ه��ذ� تم تنفيذ ع��دد من �لآلي��ات؛ منها فتح ب��اب �لحو�ر 
بالموؤتم��ر�ت و�لندو�ت و�لمحا�ش��ر�ت. �أقامت جامعة تل �أبيب مرك��ًز� لل�شالم �أن�شئ 
م��ن قبل �لو�ش��ول �إلى �تفاقية �ل�شالم م��ع م�شر))6(. وقد �شاعد ه��ذ� �لمركز على �إجر�ء 
�لت�ش��الت �ل�شخ�شي��ة بين �أ�شاتذة جامعة ت��ل �أبيب و�لمثقفين �لم�شريي��ن. كما �أن�شئ 
كر�شي �أ�شتاذية لتاريخ م�شر و�إ�شر�ئيل في جامعة تل �أبيب، خ�ش�ص لتاريخ م�شر وعالقاتها 
باإ�شر�ئي��ل. كما تبارى �لمفكرون و�لباحثون �لإ�شر�ئيليون في �إجر�ء �لدر��شات و�لحو�ر 

وعقد �لندو�ت حول مجالت �لتعاون �لثقافي بين �إ�شر�ئيل و�لعرب.))6( 

وفي �إطار �لحديث عن �لم�شادر �لثقافية ل يجوز �أن نغفل �لدور �لذي يقوم به »�لمركز ( )
�لأكاديم��ي �لإ�شر�ئيلي بالقاهرة«))6( �لذي �أُن�شئ في م�شر عام )98)، وهو يقوم بعدد 

من �لأن�شطة �لثقافية بم�شر؛ لعل من �أبرزها:

 رعاي��ة �لبح��ث و�لدر��شة ف��ي �لتربية و�لعلوم و�لثقاف��ة و�لتكنولوجي��ا و�لآثار و�لفنون  •
و�لتاريخ.

)61(  حم�شن عو�ص، الإ�سرتاتيجية الإ�رسائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية )بريوت : مركز در��شات �لوحدة �لعربية، 988)(: 8). 
))6(  �أد�ره يف بادئ �لأمر �لأ�شتاذ �أفيفي �أفيني، ثم توله �لأ�شتاذ ديفيد هورن.

))6(  عو�ص، الإ�سرتاتيجية الإ�رسائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية: 6). 
�ملركز مكتبة وقاعة  ي�شم  �لقاهرة«.  بالقرب من »�شري�تون  )�شقة رقم ))(  �لنيل  بالقاهرة يف )9 �ص.  �لإ�رص�ئيلي  �لأكادميي  �ملركز  يقع     )6((
ا. ويعمل �ملركز بتن�شيق كامل مع �مل�شت�شار �لثقايف و�مل�شت�شار �لإعالمي بال�شفارة �لإ�رص�ئيلية  حما�رص�ت �شغرية تكاد ت�شتوعب خم�شني �شخ�شً

يف �لقاهرة، ت�رصف عليه علميًّا »�لأكادميية �لإ�رص�ئيلية للعلوم و�لآد�ب« بال�شرت�ك مع »�جلمعية �ل�رصقية �لإ�رص�ئيلية«.
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��شت�شاف��ة وم�شاعدة �لباحثين �لإ�شر�ئيليين، �لذي��ن يح�شلون على منح در��شية، و�لعلماء  •
�لز�ئرين �لذين يقيمون في م�شر لأغر��ص �لدر��شة و�لبحث.

�تخاذ �لترتيبات �لالزمة م��ع �ل�شلطات �لم�شرية ذ�ت �ل�شاأن، لتمكين �لعلماء و�لباحثين  •
�لإ�شر�ئيليين م��ن متابعة بحوثهم في �لموؤ�ش�شات �لأكاديمي��ة ودور �لوثائق و�لمكتبات 

و�لمتاحف.

عق��د دور�ت للعلماء و�لباحثي��ن �لز�ئرين، و�إتاحة �لفر�شة له��م لمقابلة علماء وباحثين  •
م�شريين و�لتعاون معهم.

�ل�شنو�ت  في  وممار�شاته  ن�شاطاته  ونوعية  �لحقيقية  �لمركز  هذ�  �أهد�ف  �أّن  و�لحقيقة 
�ل�شابقة، تجعله من �أخطر �لمو�قع �لهجومية �لمتقدمة في �إ�شتر�تيجية �لغزو �لفكري – �لثقافي 
�لإ�شر�ئيلي �شد �لعقل �لعربي، و�شبكة متطورة لموؤ�ش�شة �ل�شتخبار�ت �لخارجية �لإ�شر�ئيلية 
)�لمو�شاد(؛ للتغلغل في مجالت �لبحث �لعلمي كافة، وفي �لحياة �لجتماعية و�لقت�شادية 

و�ل�شيا�شية �لم�شرية بوجه عام.))6(

ت��م �لتركيز في �لثمانينيات على موؤتمر�ت �لطب �لنف�شي م��ن �أجل �إعادة تكييف طبيعة ( )
�ل�ش��ر�ع، وتج��اوز �لحاج��ز �لنف�ش��ي و�إر�شاء فك��رة �ل�ش��الم باعتبارها م�ش��دًر� للنفع 
�لقت�شادي، لكن حقبة �لت�شعينيات �شهدت �لمحاولت �لدءوبة لإدماج �لتطبيع �لثقافي 
م��ع مفاهي��م �لعولمة �لتي �شع��ت لتذويب ثقاف��ة �لمنطقة من خالل �لتركي��ز على فكرة 
�ل�ش��رق �أو�شطية، و�لتاأكيد على تعدد �لهويات و�لثقافات في �لمنطقة، و�ل�شعي لتفكيك 
مكون��ات �لثقافة �لعربية وطم�ص �لهوي��ة �لثقافية. وين�شغل هذ� �لتحالف منذ بد�ية �لعقد 

))6( خلف حممد �جلر�د، »مر�كز �لأبحاث و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف خدمة �لتطبيع و�لإ�شرت�تيجية �ل�شهيونية«، جملة الفكر ال�سيا�سي، �لعدد ) )�شتاء 
 .((( :)(997
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�لأول م��ن �لألفي��ة �لثالثة، وبعد �أحد�ث )) �شبتمبر باإع��الء �شوت مكافحة �لإرهاب؛ 
ومحاول��ة توظي��ف قو�نين مكافح��ة �لإرهاب؛ من �أج��ل �إ�شعاف �لأ�ش��و�ت �لد�عمة 
للمقاوم��ة بدًء� بتعقب �لمعادين لل�شامية من خالل ��شت�شد�ر ت�شريعات من �لكونجر�ص، 
و�نتهاًء ببر�مج �لإ�شالح �ل�شيا�شي �لتي �أطلقتها �أمريكا وفر�شتها على �لدول �لعربية؛ من 

�أجل تغيير نظمها �لجتماعية و�لثقافية و�ل�شيا�شية.))6(

تزد�د ��شت�شافة �شهاينة في و�شائل �لإعالم �لعربية بخا�شة �لخليجية منها، وبالتحديد في ( )
�لف�شائي��ات. تكثفت �لت�شالت �لإعالمية مع �شهاينة م��ن �ل�شيا�شيين و�لخت�شا�شيين 
حتى �أ�شبح من �لماألوف �أن يرى �لم�شاهد �لعربي معلًقا �أو محلاًل �شيا�شيًّا �شهيونيًّا على 
�ل�شا�شة �لعربية �أو يرى �شانع قر�ر �شهيونيًّا �أو متحزًبا، �إلخ. لقد تم ك�شر تلك �لحو�جز 
�لت��ي �أبقت �ل�شهاينة بعيدين عن و�شائل �إعالمنا، وتطورت عند بع�شنا �تجاهات جعلت 
م��ن �لمحرمات �شابًقا حالًل ومرغوًبا فيها، ودفعت نحو �إز�لة كل �لعو�ئق و�لتبرير�ت. 
وبع��د �أن كان �لظهور �لإعالمي باتجاه و�حد، �أي ��شت�شاف��ة و�شائل �لإعالم �ل�شهيونية 

لعرب وفل�شطينيين، �أ�شحى �لآن باتجاهين.

�شو�ء على  للتطبيع  �لر�ف�شين  قبل  �نتقاد�ت من  �لم�شيافة  �لعربية  �لإعالم  تو�جه و�شائل 
�أدخلت  �لو�شائل  هذه  �أن  �إلى  �لنتقاد  ي�شتند  �لتطبيع.  مقاومة  لجان  �أو  �لأ�شخا�ص  م�شتوى 
�لنا�ص و�إقناعهم بما يطرحون  �لعربي و�أعطتهم فر�ص مخاطبة  �لبيت  �إلى  �لمعتدين  �ل�شهاينة 
�لعرب  مع  و�لعالقات  �لم�شتقبل  نحو  وبنظرتهم  و�لتطور�ت  لالأو�شاع  تحليلهم  وبكيفية 
كاأمة وحكومات. �شنع �ل�شهاينة من خالل عدو�نهم �لم�شتمر على �لأمة �لعربية و�أطماعهم 
�لجغر�فية و�لقت�شادية �شورة قاتمة لأنف�شهم حتى باتو� مت�شاوين مع �ل�شياطين �لتي ل تكف 

))6(  عو�طف عبد �لرحمن، »�لتطبيع بني م�رص و�إ�رص�ئيل.. �حل�شاد �ملر و�لتحديات«، امل�رسي اليوم )8 �أغ�شط�ص 119)(،
http://www.almasryalyoum.com/node/144304  
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�أنهم ب�شر مثل  �إلحاق �لأذى بالآخرين وت�شليلهم. وتاأتي و�شائل �لإعالم لتظهرهم على  عن 
�لعرب، و�أن لهم متطلبات �أمنية ومعي�شية كباقي �لأمم و�ل�شعوب موؤثرة بذلك بدرجة كبيرة 
على �ل�شورة �لتي �شنعها �ل�شهاينة لأنف�شهم وباأيديهم. فلماذ� هذ� �لتطوع �لذي ل مبرر له 
�لذي  �لمتح�شر  �لإن�شان  �لجميل وب�شورة  �لكالم  بثوب من  �لأمة  �ل�شهاينة لأبناء  تقديم  في 

يتحدث بالعقل و�لمنطق وير�عي متطلباته �لإن�شانية؟

�لعرب حول  �أنه خطوة متطورة نحو تثقيف  �أما و�شائل �لإعالم فتبرر ما تقوم به على 
بال�شهيوني  تاأتي  قولها،  ح�شب  �إنها،  وتبريرها.  �لأمور  فهم  في  وطرقهم  �ل�شهاينة  منطق 
�أكثر قدرة على ��شتيعاب �لأو�شاع وفهم �لعقلية  �إلى �لعربي لكي يخاطبه مما يجعل �لعربي 
�ل�شهيونية و�أ�شاليبها في �لدعاية و�لإقناع. لقد ��شتمع �لعربي عبر �ل�شنو�ت �إلى ما يقوله �لعرب 
و�رت�شمت في ذهنه �شورة من خالل و�شائل �لإعالم �لعربية ممزوجة بو�قع ودعاية �شيا�شية 
مبا�شرة من  يلم�شه  ما  فر�شة تكوين �شورة من خالل  له  تتاح  دقيقة، ولماذ� ل  قد ل تكون 
مع  وتثقيفي  مهني  �إعالمي  بدور  و�إنما  تطبيعي  بدور  تقوم  ل  �إنها  تقول  �أنها  �أي  �ل�شهاينة؟ 

�للتز�م بحاجة �لعربي �إلى معرفة عدوه ب�شورة مبا�شرة.)66(

تن�شي��ط �ل�شياحة، ول يخفى �أثر �ل�شياحة ف��ي �إحد�ث دعم �لتفاعل �لجتماعي �لموؤدي ( 6
�إل��ى تغيير �أنماط �ل�شلوك، فتقود �ل�شياحة �إلى عالقات قوية بين دول �لمنطقة و�شعوبها، 
وك�ش��ر �لحو�جز �لنف�شية �لمزمنة نتيجة لل�شر�ع �لعربي �ل�شهيوني، و�غت�شاب فل�شطين 

�لعربية.

http://www.aljamaa.net/ar/document/2320.shtml ،66(  عبد �ل�شتار قا�شم، »�لتطبيع مع �لعدو �ل�شهيوين«، جامعة العدل والإح�سان(
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ا في �لعالقات بين �إ�شر�ئيل وبين دول �لمنطقة لالأ�شباب �لتالية: وتلعب �ل�شياحة دوًر� هامًّ

وج��ود �لأماكن �لمقد�شة و�لم�شجد �لأق�شى ف��ي �لقد�ص وبيت لحم و�لنا�شرة وطبرية،  •
ا ي�شجع على �لحج وعلى �ل�شياحة �لدينية. ممَّ

وجود معال��م �شياحية جذ�بة على �شو�ح��ل �لبحر �لأبي�ص �لمتو�ش��ط، و�لبحر �لأحمر،  •
و�لبحر �لميت، وبحيرة طبرية.

وجود �شياحة �شيفية و�شتوية ب�شبب �لمناخ و�لت�شاري�ص و�لتركيز على �ل�شياحة �لطبية. •

تو�فر �لمن�شاآت �ل�شياحية ومحالت �للهو و�لترفيه.)67( •

تلج��اأ �إ�شر�ئيل �إلى عدد من �لو�شائل �لتربوي��ة �لممنهجة من �أجل ك�شر �لحاجز �لنف�شي،  ( 7
ويتم ذلك من خالل تبني بر�مج في �لمناهج �لمدر�شية خا�شة في مادتي �لدين و�لتاريخ؛ 
لأنهم��ا مادتان �أ�شا�شيت��ان في خلق �لوعي �لعرب��ي باإل�شالم و�لت��ر�ث و�شيرة �لأجد�د. 
فبالن�شب��ة للدين ف��ي مناهج �لتعليم �لعربية يت��م �لتركيز بدرجة �أكبر عل��ى �أ�ش�ص كهنوتية 
ترك��ز على عباد�ت �شعائري��ة دون �لعمل �لعام، ليتم تجاوز �لآيات �لتي تتحدث عن بني 
�إ�شر�ئي��ل و�شوء �شنيعهم وغ�شب �ل��رب عليهم. وي�شاف �إلى �لمناهج غر�ص قيم جديدة 
م��ن �لت�شامح �لديني و�لمحبة �لتي ت�شع �ليهود في قائم��ة �لأخوة و�لموؤمنين �لموحدين 
�لمحبين لل�شالم و�لوئام و�لتعاي�ص مع �ل�شعوب �لأخرى. �أما بالن�شبة للتاريخ فكان لبد 
من �إحد�ث تعديالت على �لمناهج؛ حتى يكون لإ�شر�ئيل مكان في �لمناهج مخ�ش�ص؛ 
للحديث عن قيامها، ومح��اولت �ليهود لّلم �ل�شمل و�لعودة �إلى �لأر�ص �لمقد�شة، في 
محاولة لوقف �لحديث عن �غت�ش��اب فل�شطين وطرد �لفل�شطينيين وت�شريدهم وتحول 
م�شكلته��م �إلى ق�شية �إن�شانية يوؤ�شف لحدوثه��ا، وكذلك �لتدخل بالن�شبة للجغر�فيا �لتي 

)67( غازي ح�شني، ال�رسق الأو�سط الكبري بني ال�سهيونية العاملية والإمربيالية الأمريكية )دم�شق: من�شور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب، )11)(: )).
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ته��دف �إلى جعل جبل يون�ص �لحلحولي �أعلى جبال فل�شطين، ومن حيفا عرو�ص �لبحر 
�لإ�شر�ئيلية. 

�لالجئين  تعوي�ص  جهود  عن  �لحديث  ل�شالح  فتختفي  �لعودة  �شبل  عن  �لبحث  �أما 
ا كثير من �لمحاولت من �أجل �إخفاء ��شم فل�شطين  وتح�شين ظروفهم �لمعي�شية. وهناك �أي�شً
و�حدة  دفعة  هذ�  ليتم  �إ�شر�ئيل  ت�شغط  لن  ربما  �إ�شر�ئيل.  محلها  لتحل  �لعربية  �لخر�ئط  عن 
وب�شرعة، و�إنما تقوم بخطو�ت تدريجية وممنهجة توؤدي �إلى ما تريد وما تعتقد �أنه �ل�شيا�شة 

�ل�شليمة.)68(

�لعم��ل عل��ى تح�شين �شورة �لكي��ان �لإ�شر�ئيلي في �أذهان �لجي��ل �لجديد، وخا�شة �أن ( 8
�ش��ورة »�إ�شر�ئيل« بات��ت تمر بمرحلة خطرة عل��ى م�شتوى �لعال��م، و�أن معظم �لدول 
�لأوروبي��ة باتت تنظر �إلى »�إ�شر�ئيل« على �أنها �شفاح همجي في �ل�شرق �لأو�شط وذلك 

من خالل عدة �شبل؛ منها: 

ت�شكيل مجموعة من نو�ب في �لكني�شت من مختلف �لتيار�ت و�لأحز�ب »�لإ�شر�ئيلية«  •
�أطل��ق عليها »فيلق �ل�شفر�ء« ته��دف �إلى تح�شين �شورة »�إ�شر�ئي��ل« في مختلف �أنحاء 
�لعالم. وقرر �لكني�شت بلورة �قت��ر�ح يت�شمن �إن�شاء طاقم من �أع�شاء �لكني�شت؛ للدفاع 
عن »�إ�شر�ئيل« في �لمحافل �لدولية، على �أن يتولى كل نائب دوًل عدة للتعرف على �آر�ء 

جمهورها، و�إعد�د خارطة �إعالمية للتعامل مع و�شائل �لإعالم �لمحلية.)69(

)68(  قا�شم، »تطبيع �ملفاهيم«: ))- 6).
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/05/20/100393. ،69( »فيلق �ل�شفر�ء لتح�شني �شورة »�إ�رص�ئيل عامليًّا«، مفكرة ال�سالم(

html
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م��ن �أجل تح�شي��ن �شورتها، قام��ت �إ�شر�ئي��ل بتجنيد جي�ص م��ن �لعاملي��ن على �شبكة  •
�لإنترن��ت. �أه��د�ف عمل هوؤلء �لمجندي��ن �لذين يبلغ عددهم �أكثر م��ن �ألف م�شتخدم 
لل�شبكة: �لمدونات، وو�شع �لتعليقات، و�لم�شاركة في �لمو�قع �لإلكترونية و�ل�شبكات 
ذ�ت �لطاب��ع �لجتماعي و��شتطالعات �لر�أي، و�أي�شًا ف��ي و�شع �أفالم فيديو على موقع 
»يوتي��وب«. �إن عمل ه��وؤلء �لمتخ�ش�شين يقوم على ت�شوير �لمو�ق��ع �لتر�ثية و�لطبيعية 
�لإ�شر�ئيلية �لأكثر جماًل، وغير �لماألوفة، �لموجودة على �أر��شي »�لدولة �لعبرية«، هذ� 

�إ�شافة �إلى �لمر�فق �ل�شياحية فيها. )71(

نزع مفهوم ودو�فع �لجهاد في محاولة لنزع دو�فع �لن�شال و�لمقاومة من �شلب تكوين ( 9
�ل�شخ�شي��ة �لعربي��ة �لإ�شالمية. عكفت دول��ة �لحتالل �لإ�شر�ئيلي عل��ى ربط �لمقاومة 
�لفل�شطيني��ة بالمنظم��ات �لإرهابي��ة، وبو�شف �لمقاتلي��ن �لفل�شطينيي��ن بالمخربين �أو 
�لإرهابيين، وذلك في خلط و��شح ومبرمج بين ما هو حق م�شروع في مقاومة �لمحتل، 
وبي��ن ما هو �إره��اب د�أب �لحتالل �لإ�شر�ئيلي على ممار�شت��ه �شد �ل�شعب �لفل�شطيني 

عبر عقود طويلة من �لزمن.))7(

�لعمل علي ت�شجيع �لهجرة �إلى �إ�شر�ئيل، فيعي�ص في �إ�شر�ئيل نحو �شبعة �آلف مو�طن من ( 1)
�أ�ش��ل م�شري منذ توقيع �تفاقية كامب ديفي��د �شنة 979) م، �لق�شم �لأكبر منهم يحمل 

�لجن�شية �لإ�شر�ئيلية.))7(

Tamar Eichner, “Foreign Ministry out to ‹conquer› internet”, Y net news, http://www.ynetnews.com/   )71(
articles/0,7340,L-3683202,00.html

))7(  نهاد عبد �لإله خنفر، التمييز بني الإرهاب واملقاومة واأثر ذلك على املقاومة الفل�سطينية بني عامي )11)، )11) )ر�شالة ماج�شتري، جامعة �لنجاح 
�لوطنية، نابل�ص، )11)(: 7- 8.

))7(  جمدي قرقر، »بني �لتطبيع �لر�شمي و�لرف�ص �ل�شعبي«، جملة ع�رس الفكر )يونية 1)1)(: )).
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ا في �لميد�ن �لثقافي، �إنما  �إن �إ�شر�ر �إ�شر�ئيل على تبنّى بع�ص �ل�شتر�تيجيات خ�شو�شً
ينبع من �إدر�كه �أن هذ� �لميد�ن، هو �لموؤهل و�لقادر على تلويث �لفكر �لعربي و�لثقافة �ل�شعبية، 
و�شخ �لمفاهيم و�لت�شور�ت �لم�شوهة لقيمه و�ل�شخ�شية �لقومية، وبالتالي فاإن �لو�شائل �لثقافية 

ت�شتهدف في �لتطبيق �لعملي:

�إع��ادة كتابة �لتاري��خ �لح�شاري للمنطقة �لعربية، من خالل تزيي��ف �لعديد من �لحقائق ( )
و�لبديهي��ات �لتاريخي��ة �لمتعلقة بالطريق��ة �ل�شتعمارية �ل�شتيطانية �لت��ي �أقحمت دولة 

�لكيان في �لوطن �لعربي.
�لتوقف عن تدري�ص �لأدبيات و�لوثائق و�لن�شو�ص �لمعادية لليهود ودولة �إ�شر�ئيل، بما في ( )

ذلك �لو�رد منها في بع�ص �لكتب �لمقد�شة كالقر�آن �لكريم تطبيًقا للمادة �لخام�شة من مو�د 
�تفاقي��ات كامب ديفيد؛ حيث كثف��ت �إ�شر�ئيل جهودها �لعلمية لر�شد وت�شجيل وتحليل 

�لمفاهيم �لإ�شالمية �لموؤثرة بو�شفها �أحد �أبرز وجوه �لعنا�شر �لبنائية للذهنية �لعربية.

�أن ت�شبح �لجامعات ومر�كز �لأبحاث �لإ�شر�ئيلية مرجعية علمية للمنطقة باأ�شرها؛ بحيث ( )
توؤ�ش�ص للم�شروع �لموجه لتدمير �لثقافة و�لهوية �لح�شارية للمنطقة �لعربية باأكملها، بل 
و�إحد�ث �لتفكيك و�لفو�شى د�خل كل قطر عربي عبر �إذكاء روح �لتناحر بين �لمنتمين 
لالأدي��ان و�لطو�ئف و�لمذ�هب و�لجماعات �لمختلفة م��ن جهة، وعبر محاولة تحقيق 

�ل�شيطرة �لثقافية و�لعلمية و�لتقنية من جهة �أخرى.))7(

�لعقود  في  »�لقوة  باأن  �لجديد«  �لأو�شط  »�ل�شرق  كتابه  في  »بيريز«  عنه  عبر  ما  وهو 
ا مكثًفا لالإ�شتر�تيجية �ل�شهيونية  �لقادمة في �لجامعات ولي�ص في �لثكنات«. يعد هذ� تلخي�شً

))7(  �جلر�د، »مر�كز �لأبحاث و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف خدمة �لتطبيع و�لإ�شرت�تيجية �ل�شهيونية«: 8))-9)). 
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في هذ� �لمجال. »وتقوم هذه �لإ�شتر�تيجية على تجريد �لأمة من ثقافتها؛ لكي ت�شبح �شبيهة 
بثقافة �لكيان �لقائم في قلبها، �أي من دون ثقافة موحدة«))7(

تدمي��ر �لمقوم��ات �لذ�تية للثقافة و�لح�شارة �لعربية، ولهذ� فه��و في نظر خبر�ء �إ�شر�ئيل ( )
وباحثيها وقادتها �لعن�شر �لأهم و�لأكثر �إلحاًحا في فر�ص �لهيمنة على �لعرب، وجعلهم 
ي�شت�شلمون نهائيًّا تعبيًر� عن �لهزيمة �لح�شارية و�لنهيار �لقومي و�لنتحار �لجماعي.))7(

�إن �لعقل �ل�شهيوني بات يدرك �أن �لثقافة �لعربية �شعبة �لختر�ق لعر�قة جذورها ومتانة 
مقوماتها، لذلك لجاأ �إلى و�شيلة �أي�شر و�أ�شهل، تتّمثل في �ختر�ق بع�ص �لمثقفين �لعرب، �لذين 
يمكن ��شتخد�مهم كاأدو�ت لتفكيك ح�شن �لثقافة �لعربية؛ وذلك لهدم �أ�شا�شها من �لد�خل. 
وياأخذ هذ� �لختر�ق �أ�شكاًل و�أ�شاليب متنوعة من �لتطبيع وت�شفية م�شادر �أو منابع �لعد�ء في 
�لفكر �ل�شيا�شي �لعربي، ومحاولة �إلغاء ما ي�شمى ب�� »�لطابع �ل�شلبي« �ل�شائد في �لأيديولوجية 
�لمبا�شر مع بع�ص  للتو��شل و�لتعامل  �إ�شر�ئيل و�ل�شهيونية، وخلق قاعدة فكرية  �لعربية تجاه 

�لقوى و�لهيئات و�لجماعات و�لنخب �لفكرية و�ل�شيا�شية �لقائمة. 

�إن �لو�شائل �لإ�شر�ئيلية من �أجل ك�شر �لحاجز �لنف�شي ت�شتهدف �لإبد�ع �لعربي في كل 
�أجنا�شه، خا�شة و�أن �ل�شر�ع �لعربي �شد �ل�شهيونية و�أهد�فها و�أخطارها على �لوطن �لعربي، 
وكذلك مقاومة �لأطماع �لغربية في وطننا وثرو�ته، تمثل - هذ� �ل�شر�ع - في عناوين رئي�شة، 
وفن  و�شينما،  وم�شرح،  و�أغ��اٍن،  ومو�شيقى،  ورو�ية،  �شعر،  من  و�لفني  �لأدبي  �إبد�عنا  في 
�لثقافي، وفي ظل �لمتغير�ت  �لتطبيع  ت�شكيلي، فاأي �تجاه �شت�شلكه هذه �لإبد�عات في ظل 
�لفل�شطينية  للثقافة  ما جرى  مثاًل  لنالحظ  و�لأفكار؟  �لمفاهيم  وتغير  و�لقت�شادية،  �ل�شيا�شية 

))7(   معن ب�شور، »�ل�شالم و�لتطبيع �لثقايف«، امل�ستقبل العربي، �لعدد 19) )يوليو 996)(: 7.
))7(  �أبو عامر، »�لتطبيع �لثقايف: �لأهد�ف و�ل�شو�هد و�لتعرث«: 9).
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خالل �ل�شنو�ت �لأخيرة �لتي تلت توقيع �تفاقية �أو�شلو، فقد تر�جعت عملية �لإبد�ع �لفل�شطينية 
من حيث �لإنتاج، في كل �لمجالت �لأدبية �ل�شعر، و�لرو�ية، و�لم�شرح.. �إلخ، للدرجة �لتي 

قل فيها �إنتاج �لأغاني �لثورية �لتي تمجد �لوطن و�لن�شال، وتحفز روح �لمقاومة.

ويمكن فهم الأ�سباب التي قادت اإلى هذا الحال:

نتيجة �لرتباك �لذي وقع فيه �لمثقفون تجاه �لحل �ل�شيا�شي �لذي وقع، ومفاهيم �لتحرر ( )
و�ل�شلطة و�ل�شيادة.

طبيعة �لتفاقات �لتي تن�ص على عدم �لتحري�ص على �لطرف �لآخر، �أو �لتعري�ص به، و�إل ( )
�عتب��ر ذلك خرًقا لالتفاقيات. وقد بد�أت �ل�شتجابة لهذ� �لو�قع، و�لن�شجام معه، تاأخذ 

طريقها لكتب �لتربية �لمدر�شية، لكنها لم تغز �إنتاج �لمثقفين بعد، �لذي ظل �شامًتا.

�لعالق��ة �لت�شابكية بين �ل�شلطة �لوطني��ة و�شلطة �لحتالل، وما هو موقف �لمثقف منها؟ ( )
وكي��ف يت�شرف حيالها؟ وكيف �شيكون رد �لفعل من ت�شرفه؟ �إلى جانب �نخر�ط عدد 
كبير من �لمثقفين في مر�كز م�شئولة في �ل�شلطة، وعدم �لهتد�ء �إلى �شيغة تحرر �إبد�عهم 

من قيود م�شئولياتهم.)76(

)76(  �ملرجع �ل�شابق: 1).
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�لأمم وفي  بناء  في  �لأ�شا�شية  �لركائز  �لأمة وعنو�ن هويّتها، وهي من  �لثقافة هي روح 
نهو�شها، فلكل �أمة ثقافة ت�شتمّد منها عنا�شرها ومقوماته� وخ�شائ�شها، وت�شطبغ ب�شبغتها، 

فتن�شب �إليها. وكل مجتمع له ثقافُته �لتي يت�شم به�، ولكل ثقافة مميز�ته� وخ�شائ�شها.

و�لثقافة تعني �شقل �لنف�ص و�لمنطق و�لفطانة، وفي �لقامو�ص �لمحيط: ثقف ثقًفا وثقافة، 
�ه، وهي تعني تثقيف �لرمح، �أي ت�شويته وتقويمه.)77( فه تثقيًفا �شوَّ �شار حاذًقا خفيًفا فطًنا، وثقَّ

و��شتعملت �لثقافة في �لع�شر �لحديث للدللة على �لرقي �لفكري و�لأدبي و�لجتماعي 
في  نظرية  ولكنها  فح�شب،  �لأفكار  من  مجموعة  لي�شت  و�لثقافة  و�لجماعات.  لالأفر�د 
�ل�شلوك بما ير�شم طريق �لحياة �إجماًل، وبما يتمثل فيه �لطابع �لعام �لذي ينطبع عليه �شعب من 
�ل�شعوب، وهي �لوجوه �لمميزة لمقومات �لأمة �لتي تميز به� عن غيرها من �لجماعات بما 
تقوم به من �لعقائد و�لقيم و�للغة و�لمبادئ، و�ل�شلوك و�لمقد�شات و�لقو�نين و�لتجارب. وفي 
و�لفنون و�لأخالق  و�لعقائد  �لمعارف  يت�شمن  �لذي  �لمركب  �لكل  �لثقافة هي  فاإن  �لجملة 

و�لقو�نين و�لعاد�ت.)78(

http://www.rahmah.de/makal/takafa.pdf ،77( عبد �لآخر حماد، »مفهوم �لثقافة و�حلاجة �إىل حتديد �مل�شطلحات«، �لرحمة(
)78(  عبد �لعزيز بن عثمان �لتويجري، »�لثقافة �لعربية و�لثقافات �لأخرى«، 

Sheba Center for Strategic Studies ، http://www.shebacss.com/docs/soritasr0010-10.pdf
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وتتمّيز �لثقافة في �لمجتمع بعدة خ�شائ�ص؛ منها:

�أنه� ظاهرة �إن�شانية، �أي �أنه� فا�شل نوعي بين �لإن�شان و�شائر �لمخلوقات؛ لأنه� تعبير عن ( )
�إن�شانيته، كما �أنه� و�شيلُته �لمثلى لاللتقاء مع �لآخرين.

�أنه� تحديد ل��ذ�ت �لإن�شان وعالقاته مع نظر�ئه، ومع �لطبيعة، ومع ما ور�ء �لطبيعة، من ( )
خالل تفاعله معها، وعالقاته به�، في مختلف مجالت �لحياة.

�أنه� ق��و�م �لحياة �لجتماعية وظيفة وحركة، فلي�ص من عمل �جتماعي �أو فني جمالي �أو ( )
فكري يتم �إن�شانيًّا خارج د�ئرته�. وهي �لتي تي�شر لالإن�شان �شبل �لتفاعل مع محيطه مادًة 

وب�شًر� وموؤ�ش�شات.

�أنه� عملي��ة �إبد�عية متج��ددة، فالتفاعل مع �لو�قع تكييًفا �أو تج��اوًز� نحو �لم�شتقبل من ( )
�لوظائف �لحيوية لها.

�أنه� �إنج��از كّمي م�شتمر تاريخيًّا، فهي بقدر ما ت�شيف من �لجديد، تحافظ على �لتر�ث ( )
�ل�شاب��ق، وتجدد قيمه �لروحي��ة و�لفكرية و�لمعنوية، وتوحد مع��ه هوية �لجديد روًحا 
وم�ش��اًر� ومث��اًل. وهذ� هو �أحد مح��ركات �لثقافة �لأ�شا�شي��ة، كما �أنه ُبع��د �أ�شا�شي من 

�أبعادها.)79(

�لإ�شر�ئيلي  �أن  �لعربية، فنجد  �لثقافة  �لإ�شر�ئيلي في  �لتركيز على �لآخر  �إلى  �نطلقنا  و�إذ� 
بالن�شبة للعربي لي�ص مجرد �آخر، كاأي �آخر، و�إذ� جاز و�شماه بالآخر فهو �آخر نوعي، معقدة 
� من نوع  ومت�شابكة عالقاته �لتاريخية و�لمعا�شرة بالم�شريين و�لعرب مًعا. �إنه كان ول يز�ل عدوًّ
خا�ص، تتكثف عنده كل �لعتد�ء�ت �لخارجية على �لعرب في �لتاريخين �لحديث و�لمعا�شر. 

�ملرجع �ل�شابق: ).  )79(
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في  تمر  و�لمو�شوعية،  �لذ�تية  �أبعاده  في  �لنف�شي  �لحاجز  تكوين  �إن  �لأمر  حقيقة  في 
بادئ �لأمر عبر �لذ�ت �لمكونة لهذ� �لحاجز بكل ما تحوزه �لذ�ت من موجهات �أيديولوجية 
و�شيا�شية وخبر�ت مبا�شرة، تاريخية ومعا�شرة، هذ� ف�شاًل عن �أن �لآخر وما يفعله ي�شهم في 

تاأ�شي�ص �لمرتكز�ت �لأ�شا�شية لن�شاأة �لحاجز �لنف�شي.  

�لجماعية، في  لهويتها  للذ�ت  �لجماعي  �لإدر�ك  بها  يتاأثر  �لتي  �لتاريخية  �للحظة  توؤثر 
�إدر�ك �شورة �لآخر، فالذ�ت قد ترت�شي في �لآخر ما ل تريده لنف�شها، مع مر�عاة �أن �لإيجابي 
�أو �ل�شلبي في �لآخر، قد يتاأثر بعمق �لإدر�ك للهوية �لجماعية وتجليها. ففي لحظات تجلي 
ا  هذه �لهوية، يكون �لتركيز على �إيجابيات �لآخر، وفي �لحالين يلعب فعل �لآخر دوًر� مهمًّ
فيما ينتقي كمرتكز�ت لأبعاد �شورته. فاإذ� كانت �ل�شورة جيدة فتكون هناك رغبة في �لتعامل 

و�لتفاعل، و�إذ� كانت �ل�شورة �شلبية، فبالتالي ين�شاأ �لحاجز �لنف�شي.)81(

ولبد من ذكر �أن ثمة ثو�بت في �أبعاد تكوين �ل�شورة وت�شكيل �لحاجز �لنف�شي، كما 
�أن هناك متغير�ت ترتبط بالم�شتجد�ت في �لعالقة بالآخر، تلك �لم�شتجد�ت �لتي ت�شهم في 

��شتدعاء �لثابت �لتاريخي ن�شبيًّا. 

�لإ�شر�ئيلي  �شورة  �إدر�ك  مدخالت  في  �أثرت  م�شادر  ثمة  �أن  نجد  �ل�شدد  هذ�  في 
�لديني،  �لن�ص  مقدمتها  في  �لنف�شي  �لحاجز  تكوين  �إلى  �أدى  مما  �لمبا�شرة،  �لخبرة  بجانب 
و�لثقافة �ل�شعبية، و�لتعليم �لر�شمي، وو�شائل �لإعالم �لمختلفة، و�لمنتج �لفني و�لأدبي حول 
�لم�شادر من  قدمته هذه  بما  �لجتماعي  �لفرد  وتمثل  ��شتيعاب  ويتاأثر  �لإ�شر�ئيلي، وغيرها، 

معلومات.

عبد �لبا�شط عبد �ملعطي، »�شورة �لإ�رص�ئيلي لدى �مل�رصي بني ثقافة �لعامة و�لدر�ما �لتليفزيونية«، يف »�سورة الآخر.. العربي ناظًرا ومنظوًرا   )81(
اإليه«، حترير �لطاهر لبيب )بريوت: مركز در��شات �لوحدة �لعربية، 999)(: 7))-9)).
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اأوًل: التراث الديني والحاجز النف�سي 

أ- التراث الديني اإلسالمي

يعد �لقر�آن �لكريم �لم�شدر �لأ�شا�شي للثقافة �لعربية؛ بف�شل ما ورد فيه من تعاليم دينية 
ع�شر  كل  لمتطلبات  وم�شايًر�  ومكان،  زمان  لكل  �شالًحا  ولكونه  و�جتماعية،  و�أخالقية 

وم�شتجد�ته.

وت�شكل �ل�شنة �لنبوية �لم�شدر �لثاني �لأ�شا�شي للثقافة �لعربية. وكما �عتمد �لم�شلمون 
�شنة  على  كذلك  �عتمدو�  ودعوته،  �لقر�آن  على  و�لح�شارية  و�لعلمية  �لفكرية  نه�شتهم  في 
لو� �أبو�به�، و��شتثمروها في جهودهم �لعلمية ومناهجهم  نبّيهم بعد �أن جمعوها ودّونوها وف�شَّ

�لمعي�شية. ))8(

�لكيان  �ل�شلبية عن  �ل�شورة  تاأثيًر� في �شناعة  و�أ�شدها  �لمنابع  �أهم  �لديني  �لتر�ث  يمثل 
جوهر  عن  كاملة  لوحة  و�ل�شنة  �لقر�آن  في  ممثاًل  �لديني  �لتر�ث  يطرح  حيث  �لإ�شر�ئيلي؛ 
في  �لدين  رجال  ويتولى  �لإ�شالم.  �شدر  وحتى  �ليهودية  �لديانة  بد�ية  منذ  �ليهودي  �ل�شلوك 
�أكثر من مو�شع طرح �أهم معالم �شورة �ليهود، و�لتي يمكن �أن ت�شاعد على تف�شير ما يجرى 
�لمنبرية  �لخطب  �شاهمت  وقد  �لإ�شر�ئيلي.  �لعربي  بال�شر�ع  خا�شة  �أحد�ث  من  �لو�قع  في 
�ليهودي  بين �شورة  �لربط  �لمتد�ولة في  �لتف�شير  �لدينية وكتب  �لدينية و�ل�شحافة  و�لدرو�ص 
�لأخرى  �لمنابع  د�خل  �لختز�ل  هذ�  رو�ج  في  �لديني  �لتر�ث  و�شاهم  �لإ�شر�ئيلي.  و�شورة 
�لتي تغذي �ل�شور �ل�شلبية، وهي �لتر�ث �ل�شعبي و�لتر�ث �ل�شيا�شي و�أحد�ث �لحياة �لمت�شلة 

))8(  �لتويجري، »�لثقافة �لعربية و�لثقافات �لأخرى«: ).



63

بال�شر�ع مع �إ�شر�ئيل. وبطبيعة �لحال، فاإن �لروؤى �لدينية ت�شكل �شلطة مرجعية يجرى �ل�شتناد 
ا �لتر�ث �ل�شعبي.))8( �إليها د�خل تلك �لمنابع وخ�شو�شً

�لو�حد  ي�شتخدم  متر�دفين  فاأ�شبحا  �شيا�شي،  هو  وما  ديني  هو  ما  بين  �لعربي خلط  �إن 
بناًء على  بناًء على موقف م�شبق مطلق، و�إنما  ياأتو� بهذ�  لم  للدللة على �لآخر. وهم  منهما 
و�لذ�كرة  �لمخيلة  على  ُفر�ص  مو�شوًعا  �لموقف  هذ�  من  تجعل  ومعا�شرة،  تاريخية  عو�مل 

فتفاعلتا معه و�أعادتا �إنتاجه بح�شب ظروف �لمر�حل �لتاريخية ومتطلباتها.))8(

ولو تاأملنا �لمعطيات �لمنتجة لمثل هذ� �لو�شل و�لتطابق بين �ليهودي و�لإ�شر�ئيلي �شنجد 
�أنه يرتبط باختيار �لكيان �ل�شهيوني، ��شم �إ�شر�ئيل كا�شم لتجمعهم – �أو دولتهم – وهو �ختيار 
�أتى محماًل بدللت دينية و�شيا�شية وعن�شرية وهو ي�شتدعي مبا�شرة، لدى �لعربي �لمرجعية 
ا �شفات �ليهود  �لدينية، وما �أتى به �لن�ص �لديني �لإ�شالمي من ربط بين �ليهود و�إ�شر�ئيل، و�أي�شً
وهي  منها.  �لمقد�ص  حتى  �لأمور  في  وم�شاوماتهم  للعهود،  خياناتهم  حول  تمركزت  �لتي 

�شفات تاأكدت في ممار�شات مبكرة لليهود في �لجزيرة �لعربية، منذ فجر �لإ�شالم.))8(

وحينما نتاأمل �لخطاب �لديني، وخا�شة حينما يكون �لحديث عن �لعالقة مع �لإ�شر�ئيلي، 
فنجده محماًل بالآيات �لقر�آنية؛ من �أجل �لتاأكيد على بناء �شورة �لآخر ومنها:

ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ں   ڱ   ڱڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک  

ں  ڻ  ژ  ]�لإ�شر�ء/ )-)[.

))8( �مل�رصي، »�لروؤى �لجتماعية و�لثقافية لإ�رص�ئيل«: ))).
))8(  يونان لبيب رزق، م�رس املدنية: ف�سول يف الن�ساأة والتطور )�لقاهرة: طيبة، )99)(: )).

))8(  �أحالم �ل�شعدي فرهود، �لتيار الإ�سالمي وال�سيا�سة امل�رسية جتاه ال�سلح مع اإ�رسائيل )�لقاهرة: �لزهر�ء لالإعالم �لعربي، د.ت.(:  )))-))).
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وفيما يتعلق بالخطاب �لديني عن �لدولة �ليهودية، فيتم �لتاأكيد على �أنه لم تكن لليهود 
دولة، فهم �أفر�د قالئل يهيمون في �لأر�ص على وجوههم ل يجدون لهم ملجاأً ول يجدون 

لهم مالًذ�.

ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ  يئ  جب   حبٱ  

ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ ژ ]�لإ�شر�ء/ )1)- )1)[.

ب- التراث الديني المسيحي

�إن �لقارئ لتاريخ �لم�شيحية �لم�شرية على مدى �لع�شور، و�لتي تعود �إلى منت�شف �لقرن 
�لأول �لميالدي، يجد موقًفا م�شتقالًّ ومنا�شاًل لكل محاولت �لحتو�ء و�ل�شم �لخارجية، �شو�ًء 
على م�شتوى �لعقيدة �لدينية �أو على �لم�شتوى �ل�شيا�شي. وقد مار�شت �لم�شيحية �لم�شرية هذ� 
�ل�شلوك باعتبارها »كني�شة مركز« ولي�شت كني�شة طرف بمعنى �أنها �إحدى �لكنائ�ص �لكبرى 
�لتي تاأ�ش�شت في �لعالم، �أل وهي كني�شة �لإ�شكندرية. لقد كانت �لم�شيحية �لم�شرية منحازة 
دوًما لالإجماع �لوطني، خا�شة فيما يتعلق با�شتقالل �لأمة ومناه�شة �لو�فد �لأجنبي حاكًما �أو 

م�شتعمًر� �أو مب�شًر�.))8(

�إ�شر�ئيل �لحالية ل عالقة لها باإ�شر�ئيل �لقديمة �لتي  يوؤكد رجال �لدين �لم�شيحيون �أن 
وردت بالكتب �لمقد�شة، بل هي ع�شابات �شهيونية، تمثل حركة ��شتعمارية فا�شية عن�شرية، 
تقوم على مذهبية ترتكز على �ل�شتغالل و�لعدو�ن، وت�شتند �إلى نظريات �لتو�شع و�ل�شيطرة، 
وت�شتخدم �لعنف في و�شائل تطبيقها وممار�شتها باعتباره �أد�ة لتحقيق �أغر��شها. وقد ظهرت 

�إ�شر�ئيل ب�شبب تحالف �ل�شتعمار �لبريطاني مع �ل�شهيونية. 

نادية  امل�ستقبل، حترير  و�سيناريوهات  الواقع  الداخل.. خريطة  من  اإ�رسائيل  لإ�رص�ئيل«، يف  �مل�رصية  �مل�شيحية  »روؤية  �شبحي،  وغادة  ر�شيد،  عبري   )8((
م�شطفى، مج. ) )�لقاهرة: مركز �لبحوث و�لدر��شات �ل�شيا�شية. كليه �لقت�شاد و�لعلوم �ل�شا�شية، )11)(: )8. 
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�إن �لم�شيحي �لذي يوؤمن بالكتاب �لمقد�ص، ل يمكنه �أن يعتبر �إ�شر�ئيل وحدة جغر�فية 
�أو جن�شية �أو �شيا�شية، بل هي جماعة من �لب�شر، و�ل�شورة �لتي يعك�شها �لكتاب �لمقد�ص عنهم 
�شعب  و�أنهم  و�ل�شلف،  �لق�شوة  من  �ل�شفات  باأب�شع  مو�شوفون  �هلل،  مع  عهد  »حانثو  �أنهم 
متذمر وفا�شق.. و�شعب ترك عبادة �هلل مر�ًر�... و��شتحقو� بذلك لعنة �هلل وعقوباته، و�أ�شلمهم 

�هلل لأيدي �أعد�ئهم و�شتتهم في كل �أر�ص لإبادتهم«.)86(

بالن�شبة  و�لتدويل  و�لتهويد  �لحتالل  برف�ص  عام  �تفاق  هناك  �لقد�ص،  ق�شية  وحول 
�أعلنت  قد  �لم�شرية  �لكني�شة  �أن  �إلى  �لمقام  في هذ�  وي�شار  و�لتاأكيد على عروبتها.  للقد�ص، 
موقفها �لم�شاد من �لقر�ر�ت �لإ�شر�ئيلية منذ عام 967)، وهو موقف ثابت �إلى �لآن. ولي�ص 
هذ� فح�شب ولكن هناك تاأكيد على �أن عرب فل�شطين هم �أ�شحاب �لأر�ص قبل �أن ي�شكنها 
هذه  من  بع�ص  على  بال�شكن  �لأوقات  من  وقت  في  لهم  �شمح  و�هلل  �ل�شنين،  باآلف  �ليهود 
�لأر�ص، ثم عاد وطردهم منها عقاًبا على �شرهم وظلمهم، وهو ما ينعك�ص بدوره على تربية 

ا على �لأمة �لعربية، ولبد من نبذه.  �لن�صء على �عتبار �إ�شر�ئيل كياًنا عن�شريًّا فا�شيًّا مفرو�شً

ثانيًا: التراث ال�سعبي والحاجز النف�سي

�لحاجز  وت�شكيل  �إنتاج  في  �لديني،  �لتر�ث  بعد  كبري،  �أهمية  �ل�شعبي  �لتر�ث  يحتل 
�أنه يتم �لخلط بين  �لتر�ث �ل�شعبي  �إ�شر�ئيل. وغالًبا ما نجد في  �لنف�شي وتكوين �ل�شورة عن 
ما هو يهودي وما هو �إ�شر�ئيلي. ويرجع ذلك �إلى ملمح �ل�شفافية �لغائب عن �لتر�ث �ل�شعبي 
بالإ�شافة �إلى �لمرونة في �لمعتقد�ت و�لمعارف و�لممار�شات �ل�شعبية. كذلك �ت�شاع م�شاحة 

)86(  �ملرجع �ل�شابق:91-)9.
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وتلبية  فيها،  �لقبيحة  �لمعالم  وت�شخيم  �ل�شور  من  مزيد  بابتكار  ي�شمح  مما  �ل�شعبي  �لخيال 
متجددة  بطريقة  ي�شتجيب  �أن  �ل�شعبي  للتر�ث  يمكن  ب�شهولة؛ حيث  منها  �لنا�ص  �حتياجات 
في  �ل�شر  وي�شببون  �ل�شرر،  يلحقون  من  وكل  لالأعد�ء  �ل�شلبية  �ل�شور  على  �لمتز�يد  للطلب 
�شور  خلق  في  توليفها  يمكن  �لتي  �لجاهزة  �ل�شيغ  بكثرة  �ل�شعبي  �لتر�ث  ويتميز  �لحياة. 
متجددة عن �لآخر. وهناك �شو�هد كثيرة على قدرة �لخيال �ل�شعبي في تكري�ص معالم �ل�شور 
�ل�شلبية نحو �إ�شر�ئيل. ويظهر ذلك بو�شوح في بع�ص نماذج من �لتعبير �ل�شعبي �لمختلفة.)87(

و�لمو�شوعات  �لمفرد�ت  من  كثير  على  �لعثور  يمكن  �ليومية  �لحياة  خطاب  ففي 
عن  �شورة  فهناك  و�ليهود،  �إ�شر�ئيل  حول  بال�شلبية  تت�شم  �لتي  و�لت�شبيهات  �لتعبير  و�أ�شكال 
�ليهود يتد�ولها �لنا�ص في �لمجتمع �لم�شري؛ مثاًل في �لربع �لثاني من �لقرن �لع�شرين؛ حيث 
على  و�لنطو�ء  جن�شهم،  على  بالمحافظة  �متازو�  �ليهود،  من  كبيرة  طائفة  م�شر  في  كان 
�أنف�شهم، كما هو �شاأنهم في كل بالد �لعالم، وكان لهم حارة في �لقاهرة ت�شمى حارة �ليهود، 
ول ي�شكنها غيرهم، وقد عرفو� ببيا�ص �لب�شرة وزرقة �لعيون، ولهم تطلع خا�ص في �لأعمال 
�لتجارية و�شناعة �لحلي. وقد عرفهم �لم�شريون بالبخل، ولهم في ذلك نو�در لطيفة كثيرة؛ 
فاإذ� ر�أو� من �لم�شلمين من يبخل ويدقق في �لح�شاب قالو� »�أنت يهودي«. ولأنهم �أقلية، فهم 

�أكثر تعاوًنا مع بع�شهم.)88(

ونظًر� لكثرة ��شتخد�م �لأمثال �ل�شعبية في �لأحاديث ومو�قف �لكالم، فهناك ر�شيد من 
�ل�شور �ل�شلبية عن �ليهود بالأمثال. وبطبيعة �لحال، فاإن �لأمثال تلعب دوًر� في ��شتعادة �لتر�ث 
�ل�شعبي و�إعادة �إنتاج �ل�شور �ل�شلبية د�خل �لتر�ث عن طريق كثرة �لتكر�ر و�لتد�ول. كما �أن 

)87(  �مل�رصي، »�لروؤى �لجتماعية و�لثقافية لإ�رص�ئيل«: )))-6)). 
)88(  �أحمد �أمني، قامو�س العادات والتقاليد والتعابري امل�رسية )�لقاهرة: �ملجل�ص �لأعلى للثقافة، 999)(: )8)-86).
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�لأمثال تعمل على ر�شم �شور �شلبية عن �ليهود يمكن توظيفها في �لفهم و�لتبرير فيما يتعلق 
بوجود حاجز نف�شي.

و�أنذ�ل  بخالء  قوم  باأنهم  �ليهود  ت�شور  �أنها  نجد  مثاًل  �لم�شرية  �ل�شعبية  �لأمثال  ففي 
تعك�ص خبر�ت  �أنها  �عتبار  �لع�شرين على  �لقرن  �أو�ئل  منذ  �نت�شرت  �لأمثال  و�أفاقون. وهذه 
حياتية �شلبية مع �ليهود في م�شر، و��شتمر �شيوع ��شتخد�مها حتى �لخم�شينيات و�ل�شتينيات 
�أنها تظل جزًء� من  �لع�شرين غير  �لقرن  �لثلث �لأخير من  ��شتعمال هذه �لأمثال في  ونالحظ 

�لذ�كرة �لجماعية �لتي تم تدوينها)89(. ومنها على �شبيل �لمثال:

�حتاجو� �ليهودي قال �ليوم عيدي.)91( •

زي �شاعي �ليهود ما يودي خبر ول يجيب خبر.))9( •

زي طرب �ليهود بيا�ص على قلة رحمة. ))9( •

زي فقر� �ليهود ل دنيا ول �آخره.))9( •

زي �ليهود و�ص ن�شيف وجبه زي �لكنيف.))9( •

زى قر�ية �ليهود تلتينها كدب.))9( •

)89(  �أحمد تيمور، الأمثال العامية )�لقاهرة: مركز �لأهر�م، 986)(: )).
)91(   مثل �شعبي ي�رصب لتع�رص �لأمور وقيام �ملو�نع. و�ملعنى �أنهم م�شتغنون عن �ليهود، ولكن حينما �حتاجو� لال�شتعانة باأحدهم �عتذر باأنه يف 

عيده �أي �أنه يف عطلة، �نظر: �ملرجع �ل�شابق: ))-)).
))9(   مثل �شعبي يوؤكد على �لعتقاد باأن �ليهود ل ي�شلحون ل�شيء �شو�ٍء �لإر�شال �أو �ل�شتقبال، �نظر: �ملرجع �ل�شابق: ))).

))9( مثل �شعبي و�لطرب جمع طربة، و�شو�بها ًتربة وي�رصب حل�شن �لظاهر وقبح �لباطن، ويف معناه �ملق�شود به مثل قبور �لكفار من فوق جنة 
ومن حتت نار، �نظر: �ملرجع �ل�شابق:  1)).

))9(  ي�رصب هذ� �ملثل �ل�شعبي لل�شيئ �حلال يف دنياه و�آخرته، �نظر: �ملرجع �ل�شابق:  ))).
))9(   الو�س: �لوجه، �لكنيف: �ملرحا�ص – ي�رصب ملن يقابل �لنا�ص باأ�شياء على عك�ص ما بد�خله، �نظر: �ملرجع �ل�شابق:  )6).

))9(  مثل �شعبي يوؤكد على كذب و�فرت�ء �ليهودي، فحتى عندما يطلب منه �لقر�ءة تكون معظم قر�ءته كذًبا، �نظر: �ملرجع �ل�شابق: ))).
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قالو� لليهودي �حلف قال جالك �لفرج.)96( •

وف��ي مجال �ل�شير �ل�شعبية وقائع و�أحد�ث كثيرة يتجل��ى فيها �ل�شر�ع بين �لخير و�ل�شر  •
ى بع�شها  ن بع�شها ويوؤدَّ وينت�ش��ر �لخير في �لنهاية. و�ل�شي��رة عبارة عن ق�شة �شعبي��ة ُدوِّ
من خالل رو�ة محترفي��ن يتمتعون بذ�كرة قوية وهائلة على مخاطبة �لوجد�ن، و�إدخال 
تجدي��د�ت ف��ي ن�ص �ل�شيرة من خالل عملي��ة �لأد�ء ذ�تها، ولذل��ك فال�شيرة �ل�شعبية فن 
طي��ع قابل للتفاعل مع ظروف تاريخية مختلفة و�أحد�ث و�شر�عات مختلفة. ومن �أمثلة 
�ل�شي��ر �ل�شعبية �شي��رة �لظاهر بيبر�ص، فتم توظيف �شورة »ج��ون« �ليهودي على �أ�شا�ص 
�أن��ه مخادع، وتم توظيف هذه �ل�شورة نح��و ت�شخيم �شورة �ل�شر و�لخد�ع �لكامنة في 

�شخ�شية �ليهود، لي�ص هذ� فقط بل هناك �لعديد من �ل�شير �ل�شعبية.)97(

وف��ى مجال �لق�ش���ص �لغنائي �ل�شعبي هن��اك �إبد�عات مهمة حول �ليه��ود، و�شورتهم  •
�لبغي�ش��ة في �لوجد�ن �ل�شعبي مما يعم��ق �إح�شا�ص �لحاجز �لنف�شي؛ منها حكاية خ�شرة 
��ا �شفاًحا مغت�شًبا لحقوق  �ل�شريف��ة و�ل�شيد �لب��دوي)98(، �لتي ت�شور لنا �ليهودي �شخ�شً
�لآخرين، وحكاية �ليهودي مع �لغز�لة)99( وهي ق�شة من �لتر�ث �لديني �أعيد �إنتاجها في 

)96(  مثل �شعبي يوؤكد �أن �ليهودي كذ�ب خمادع يعرف �حلق ويحجبه عن �لنا�ص ومن ثم فهو على ��شتعد�د لبذل �لأميان �ملغلظة باأنه �شادق، وما 
http:// ،هو ب�شادق، وعندما ُيطلب منه �حللف فاإنه يجد لنف�شه خمرًجا ومهرًبا. علي حممد �لغريب، �شورة �ليهودي يف �ملثل �ل�شعبي �لعربي

www.lahaonline.com/articles/view/2222.htm
)97(  عبد �حلميد يون�ص، الظاهر بيرب�س )�لقاهرة �لهيئة �لعامة لق�شور �لثقافة، مكتبة �لدر��شات �ل�شعبية، 997)(: 8)-9).

)98(  تتلخ�ص �حلكاية يف �ملكيدة �لتي دبرها يهودي يف �ختطاف فتاة م�رصية تدعى خ�رصة �ل�رصيفة و�أر�د �أن يذهب بها �إىل عامل �آخر غري عاملها، 
ليغريها بالزو�ج ويحاول �غت�شابها، غري �أنها ��شتغاثت بال�شيد �لبدوي �لذي �أتى �إليها يف �رصعة �لربق على هيئة حمام طائر ومعه �لدر�وي�ص 
مبا يحملونه من ع�شي �جلريد، ود�رت معركة بينهم وبني �أتباع �ليهودي ب�شيوفهم و�نت�رص �ل�شيد �لبدوي على �لأعد�ء، و�أغار �لدر�وي�ص على 

ق�رص �ليهودي و�أخذو� �ملغامن ومعهم خ�رصة �ل�رصيفة �لتي ماز�لت بكًر� باأمر �هلل.
�شاهدها  وعندما  �شغارها،  لإر�شاع  تذهب  �أن  وتريد  بكاًء  تئن  وكانت  �ليهودي  حب�شها  �لتي  �لغز�لة  مع  �لر�شول  معجزة  �لق�شة  حتكي    )99(
�لر�شول  »« طلب من �ليهودي �أن يفك �أ�رصها لرت�شع �شغارها. و��شرتط �ليهودي �أن يتعهد �لر�شول بعودتها مرة �أخرى �إىل حمب�شها قبل 
�ل�شماح لها بالذهاب �إىل �شغارها. فو�فقه �لر�شول على ذلك، و�أكد له �أن �لغز�لة �شوف تعود. وبالفعل تو�شح �حلكاية �أن �لغز�لة ذهبت لإر�شاع 
�شغارها، ثم حتققت �ملعجزة، و�أوفت �لغز�لة بعهدها مع ر�شول �هلل، وعادت �إىل حمب�شها، مما �أده�ص �ليهودي، ودفعه ذلك �إىل �لدخول �إىل 

�لإ�شالم.
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�لمخيل��ة �ل�شعبية. وتحكي �لق�شة معج��زة �لر�شول  مع �لغز�لة �لتي حب�شها �ليهودي، 
وحكاية ميمونة �لجارية �لتي عذبها �ليهودي لكي تكف عن �ل�شالة ودخول �لإ�شالم. 

�إن ه��ذه �لحكايات �ألقيت وتغنى بها �لنا�ص في �لمو�ل��د بكثرة خالل حقبة �ل�شتينيات.  •
وهي تخاطب وج��د�ن �لم�شريين في ذلك �لوقت؛ لكي تعمق وتغذي �لحاجز �لنف�شي 
�شد �ليهود وتزيد �لإح�شا�ص بالعد�ء نحوهم. ومن �لو��شح �أن �لتر�ث �ل�شعبي ل يكتفي 
بذلك بل كان يعمق في �لمقابل �لإيمان �لعميق بحتمية �لنت�شار على �ليهودي مهما بلغ 
ب��ه �لدهاء و�لمك��ر و�لقوة. ولذلك كانت �لحكايات تحت�ش��د بعبار�ت لها فعل �ل�شحر 
على تعبئة �لنا�ص وتكري�ص روح �لعد�ء مع �ليهود، وتدفع �لمتلقين �إلى �لتوحد مع �أبطال 
�لحكاية ف��ي قدرتهم على �إلحاق �لهزيمة باليهود. وبذلك تب��د�أ �لحكاية باإ�شعال در�ما 
�ل�ش��ر�ع وك�شف ف��ارق �لقوة بي��ن �لم�شريين و�ليه��ود، ثم تعدهم في �لخت��ام بالن�شر 
�لمبي��ن. وبذلك تعمل �لحكاي��ة على �إ�شعال م�شاعر �لع��د�ء و�لكر�هية، �إلى حد يقترب 
�أحياًنا من �لياأ�ص، ثم تنتهي �لأحد�ث بانت�شار�ت خيالية. ومن ثم تعمل على تفريغ طاقة 

�لإح�شا�ص بالعجز و�لتنفي�ص عن هموم حياتية وثيقة �ل�شلة بال�شر�ع مع �إ�شر�ئيل.)11)(

ثالثًا: المنتج الفني حول الإ�سرائيلي والحاجز النف�سي 

هن��اك ع��دة �أعمال در�مي��ة قدمت �ش��وًر� لالإ�شر�ئيليين؛ فم��ن �أهم �لأعم��ال �لدر�مية،  •
»ر�أفت �لهجان« و»دم��وع في عيون وقحة«، و»�ل�شعود �إلى �لهاوية«، و»�ل�شقوط في 
بئ��ر �شب��ع«. ويعتبر م�شل�شل ر�أفت �لهج��ان من �أهم �لأعمال �لدر�مي��ة؛ وذلك لت�شاع 

)11)( �مل�رصي، »�لروؤى �لجتماعية و�لثقافية لإ�رص�ئيل«: 9))-1)).
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م�شاحت��ه �لتاريخية، و�شموله على كثير من �ل�شخ�شيات �لإ�شر�ئيلية و�إذ�عته �أكثر من مرة 
في معظم محطات �لتليفزيون �لعربية، ف�شاًل عن ن�شر ن�شه �لمكتوب �لذي حظي بتوزيع 
و�نت�شار كبيرين. كما �أنه يتميز بالربط بين �لديني و�ل�شيا�شي، و��شتدعى �لديني �لتاريخي 
لتدعي��م �ل�شيا�شي �لمعا�شر. ومن ثم كان �لربط بين �لتاريخ��ي و�لمعا�شر لدى �لعربي. 
له��ذ� يعد هذ� �لعمل �لدر�مي م��ن �أهم �لأعمال �لموؤثرة في ت�شكي��ل �شورة �لإ�شر�ئيلي 

لدى �لعربي))1)(.

ولعل من اأهم المظاهر الهامة في الأعمال الدرامية التي تناولت �سورة الإ�سرائيلي: 

�ختي��ار �لأ�شماء، فاختيار �لأ�شماء يتاأثر ب�شروط �جتماعي��ة وثقافية، حتى في حالة تقليد  •
�لآخري��ن ومحاكاته��م. ففي �لدر�ما ت��م �لتركيز على عدد من �لأ�شم��اء �لتي تعك�ص في 
ا  مخيل��ة �لفرد �ش��ورة �لإ�شر�ئيلي منها ��شم »كوهين« بالن�شبة للذك��ور �إنه ��شم ورد �أي�شً
ف��ي بع�ص �لنك��ت �لم�شرية حول �ليهود. وجاء في فيلم م�ش��ري �شهير �أر�د �أن يعبر عن 
رم��وز للديانات �لإ�شالمي��ة و�لم�شيحية و�ليهودية في م�شر، ه��و فيلم »ح�شن ومرق�ص 
وكوهي��ن«، وهو �ل�ش��م �لذي �ختاره »ر�أف��ت �لهجان« لأبيه في مرحل��ة ما قبل عمله 
م��ع �لمخاب��ر�ت �لم�شرية »ليفي كوهي��ن«، وهو �ل�شم �لذي تردد ف��ي ر�ئعة طاهر �أبو 
فا�ش��ا))1)( �لإذ�عي��ة »�ألف ليلة وليلة«؛ حيث تجد �مر�أة تدع��ى �أم �لكو�هين عرف عنها 

�لمكر و�لدهاء و�لوقيعة بين �لب�شر. ))1)(

وبغ���ص �لنظر ع��ن و�قعية �نت�شار ��شم كوهين، ومنطقية �ل�شتق��اق �للغوي له، فاإن ثقافة  •
�لعام��ة �أ�ش�شت �ختيارها له ربما على مفرد�ت لغوية �شائع��ة في �لثقافة �ل�شعبية �لم�شرية 

))1)( �شالح مر�شي، ور�أفت �لهجان، كنت جا�سو�ًسا يف اإ�رسائيل، ط. 6، �لأعمال �لكاملة ) �لقاهرة: �أبوللو، 991)(: 68)
))1)(  �شاعر وزجال م�رصي.

))1)(  مر�شي، و�لهجان، كنت جا�سو�ًسا يف اإ�رسائيل: 69).
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ي��ن«، وهي �شفات تطل��ق على �ل�شخ�ص �لماك��ر �لمر�وغ  كا�شتقاق��ي »ُكْه��ن« و »َكهِّ
�لخبيث، ف��كاأن �لمنتج �ل�شعبي �ختاره ��شًما محماًل ل��دى �لعامة بمعاٍن محددة، فياأتي 

�ل�شم لكي يكون تعبيًر� عنها وتج�شيًد� لها. ))1)(

مو�شى،  منها  �لدر�مية  �لأعمال  عليها  تركز  �لتي  �لأ�شماء  من  كبير  ف�شاًل عن عدد  هذ� 
�أليعازر، يو�شف، د�وود، �شمحون، �شارة، ليلي، ر��شيل، ليليان. 

ترك��ز �لدر�ما على مجموعة من �لخ�شائ�ص �لج�شدية �أو حتى في �لملب�ص و�لمظهر �لتي  •
تميز �لإ�شر�ئيلي عن غيره من بني �لب�شر، فالذكر �لإ�شر�ئيلي غالًبا �أ�شلع �أو قليل �ل�شعر له 
لحية تلتقي مع �ل�شارب، �أنفه بارز، �أذنه طويلة وكبيرة، وهو رغم ميل قامته �إلى �لق�شر، 
ف��اإن ج�شده يميل �إلى �لمتالء و�لبد�نة، وهذ� ف�شاًل عن �لطاقية �لتقليدية �لتي ي�شتخدمها 

�ليهودي �لتقليدي �لمحافظ.

�أما �لأنثى فهي مم�شوقة �لقو�م، طويلة �ل�شعر، مت�شعة �لعينين، دقيقة �لق�شمات و�لمالمح،  •
فالأنثى �لإ�شر�ئيلية  تتج�شد في �شورة �لجميلة �لمم�شوقة.))1)(

�أم��ا فيم��ا يتعلق بطريقة �لتخاط��ب كما ج�شدتها �لدر�م��ا، فاإن �لإ�شر�ئيل��ي عند تحدثه  •
م��ع �آخرين يحر���ص على خف�ص �شوته، وتوظيف �أنف��ه باعتبارها �أحد مخارج �لكالم، 
ا �لإ�شر�ئيلي �أثناء تخاطبه  وه��ي �شورة كاريكاتورية تج�شدت في �لثقافة �لم�شري��ة. �أي�شً
يمي��ل �إل��ى �أن يحرك ر�أ�شه ورقبته عموديًّ��ا �إلى �أ�شفل،كمن يح��اول �إخفاءها بين كتفيه، 
و�أحيان��ا يثني ركبته، في��زد�د ق�شًر�، �أما �لأنث��ى �لإ�شر�ئيلي��ة و�إن ��شتركت مع �لذكر في 

))1)(  �ملرجع �ل�شابق: 1)).
))1)( �شمري فريد، �سورة املراأة يف ال�سينما العربية، �شل�شلة در��شات عن �ملر�أة �لعربية يف �لتنمية، �لعدد 1) )بغد�د: �لأمم �ملتحدة، �للجنة �لقت�شادية 

لغربي �آ�شيا، )98)(: )1)-)1).
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�ل�شوت �لمنخف�ص، فاإنها تجيد �لحديث و�ل�شتماع �إلى �لآخرين، ولذلك فهي كثيًر� ما 
ت�شتخدم ف��ي �أعمال �لتخابر من قبل �لإ�شر�ئيليين لتاأثيرها �لقوي في �لآخرين، وبخا�شة 

�لذكور.)16)(

ترك��ز �لدر�ما عل��ى مجموعة من �ل�شف��ات �ل�شلوكية �لتي تكمن ور�ءه��ا قيم مرفو�شة  •
ف��ي �ل�شخ�شية �لإ�شر�ئيلية؛ منها �أن �لإ�شر�ئيلي بخي��ل ُمَقتِّر �إلى درجة �ل�شح، فهو مادي 
يع�شق �لم��ال، �أناني، مر�ٍب، �إن�شان يتجاوز �لعو�طف و�لم�شاع��ر �لإن�شانية؛ ب�شبب �أن 
حيات��ه غير م�شتق��رة. كما �أنه ر�شيد في �شلوكه �لقت�ش��ادي، ربما يرجع ذلك لإح�شا�ص 
تاريخ��ي بعدم �لأمان، بالإ�شافة �إل��ى �لتوتر و�ل�شك في �لآخرين بما في ذلك �لمقربين. 
كم��ا �أنهم �شخ�شيات يتوزع �نتماوؤهم بين �لتجمع �لإ�شر�ئيلي و�لرغبة في �لحل �لفردي 

للم�شكالت، وهو ما يف�شر دخول بع�شهم في �شبكة �لتج�ش�ص. 

�إن �لعربي قد �أقام تطابًقا بين �لديني و�ل�شيا�شي في �لأعمال �لدر�مية لت�شور �لإ�شر�ئيلي؛  •
نتيجة لما ورد في �لن�ص �لديني من ت�شور�ت حول �ليهود، و�لذي �أ�شهم في ��شتح�شاره 
وتدعيم��ه ��شتدع��اء �لإ�شر�ئيليي��ن �لمعا�شري��ن لن�شهم �لدين��ي وربطهم �إي��اه بالحا�شر 
�ل�شيا�ش��ي وهو ��شتدعاء دعمته وعمقته ممار�ش��ات �لإ�شر�ئيليين �ليومية مع �لعرب. كما 

�أ�شهم في �إعادة �إنتاج هذ� �لتطابق ن�شاط �لمثقف �لمحافظ ذي �لمرجعية �لدينية.)17)(

وحينما نتكلم عن دور �ل�شينما �لعربية، وبالتحديد �ل�شينما �لم�شرية في �ل�شر�ع �لعربي  •
�لإ�شر�ئيلي نجد �أنها لم تكن �شالًحا فعاًل في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي، بل �إن �لد�ر�ص 
لالأف��الم �لتي عالجت ق�شية �ل�شر�ع �لعرب��ي �لإ�شر�ئيلي يدرك �أن هذه �لأفالم كانت في 

)16)(  عبد �ملعطي، »�شورة �لإ�رص�ئيلي لدى �مل�رصي بني ثقافة �لعامة و�لدر�ما �لتليفزيونية«: )6)-66).
)17)(  �ملرجع �ل�شابق: 9))- )6).
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�أغل��ب �لأحيان �شالًحا فا�ش��ًد� حقيقيًّا، �رتد �إلى �شدورنا بدًل م��ن �أن يتوجه �إلى �شدر 
�لخ�ش��م)18)(. ولالأ�شف لم تقدم ه��ذه �لأفالم  �شورة لل�شر�ع �لعرب��ي �لإ�شر�ئيلي، بل 
�ختزل��ت �ل�شر�ع في �شورة �مر�أة قاهرة للرجال في �إ�شر�ئي��ل، بالإ�شافة �إلى فيلم »فتاة 
من �إ�شر�ئيل«، ه��ذ� �لفيلم �لحافل باأخطاء در�مية و�شيا�شية تخدم �إ�شر�ئيل. و�أخيًر�، فيلم 
»ولد �لع��م« �لذي يعد فيل��م م�شو�ًشا؛ لأنه لم يتناول ق�شية �ل�ش��ر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي 
بو�شوح، فهو �لفيلم �ل��ذي ج�شد �لمو�شاد �لإ�شر�ئيلي على �أنه �أقوى جهاز للمخابر�ت 

في �لعالم و�شور �إ�شر�ئيل على �أنها من �أقوى دول �لعالم �لتي ل يمكن قهرها.

رابًعا: التعليم والحاجز النف�سي

�إن �لتعلي��م هو �أحد �لمحاور �لرئي�شية في تكوين �لإن�شان، وهو �لذي يعمل على �شياغة  •
�لعق��ول و�لنفو�ص ويزرع �لقيم و�لأفكار و�لمبادئ �لتي تتك��ون منها �شخ�شية �لإن�شان 
ف��ي �لم�شتقبل. وكما يقال: »�لتعلم في �ل�شغ��ر كالنق�ص في �لحجر«. من هنا يدرك كل 
غ��اٍز �أو م�شتعم��ر ي�شعى �إلى تغيير عق��ول �لأ�شخا�ص �أنه لن يتمكن من ه��ذ� �لأمر بقوة 
�ل�ش��الح فق��ط، و�إنما بتعديل مناهج �لتدري���ص في �لبلد �لذي ��شتعم��ر، وبهذه �لطريقة 
ي�شم��ن �لم�شتعمر تبعية جيل كامل لفترة طويلة من �لزمن، �إن �لتعليم ي�شارك في �لإعد�د 
و�لتجهي��ز لكل مرحلة ويدخل ف��ي �لح�شاب��ات �لإ�شتر�تيجية لو��ش��ع �ل�شيا�شية، لكنه 

)18)(  ومن �أمثلة �لأفالم �مل�رصية �لتي تناولت ق�شية �ل�رص�ع �لعربي �لإ�رص�ئيلي يف �لثمانينيات؛ مثل "فخ �جلو��شي�ص" للمخرج �أ�رصف فهمي، "بئر 
�خليانة" للمخرج علي عبد �خلالق، "�إعد�م ميت" للمخرج علي عبد �خلالق، "�أ�شحاب ول بيزن�ص" للمخرج علي �إدري�ص، "يوم �لكر�مة" 

للمخرج علي عبد �خلالق، وغريها. وفى �لت�شعينيات �أفالم نادية �جلندي؛ مثل "مهمة يف تل �أبيب"، "8) �شاعة يف �إ�رص�ئيل".
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بع��د �لنتهاء م��ن �لمعركة �أو �لمرحلة يخرج م��ن ح�شاب �لم�شاركة ف��ي �لمك�شب �أو 
�لخ�شارة.)19)(

و�إذ� كان ه��ذ� �ل�ش��ر�ع �لممت��د ل ز�ل قاباًل لال�شتم��ر�ر - وباأ�شكال فيه��ا �لتكر�ر لما  •
م�ش��ى- �أو �لتجدي��د في �شوء ما نرى م��ن متغير�ت �إقليمية ودولية، ف��اإن �لتعليم �شيظل 
محتفًظ��ا ب��دوره ومو�قع��ه. وبالتالي فعملية ك�ش��ب مر�حل �ل�شر�ع �لقادم��ة يمكن �أن 
تتوق��ف على مدى فهم و��شتخ��د�م كلٍّ من طرفيه لدور �لتعليم في��ه و�إعطائه ما ي�شتحق 
ا ونحن �لآن في ع�شر �أ�شبح فيه �لعلم و�لقدرة على �متالكه نظريًّا  من �لأهمية، خ�شو�شً

وتطبيقيًّا �لقيمة �لم�شافة �لتي تح�شم �أي �شر�ع قادم. )1))(

يكثر �لحديث في �لآونة �لأخيرة عن تلك �لدعاء�ت �لتي توجهها �لوليات �لمتحدة 
�لأمريكية للدول �لعربية و�لإ�شالمية متهمة بر�مجها �لتعليمية بالإرهاب و�لف�شاد، و�إنها هي 
�لتي تقوم بتخريج جيل من �ل�شباب �لإرهابي، لذلك دعت �لوليات �لمتحدة مدفوعة من قبل 
�لأ�شباب  تنقيتها من  �لتعليمية و�لعمل على  لتغيير مناهجها  �ل�شعي  �إلى  �لدول  �إ�شر�ئيل، تلك 
�ليهودي  �لطفل  يتلقاها  �لتي  �لإرهابية  �لبر�مج  تلك  بذلك  متنا�شية  �لإرهاب،  �إلى  �لموؤدية 
في مدر�شته منذ نعومة �أظفاره، و�لتي تجعله ينا�شب �لعد�ء لكل من هو غير يهودي باعتبار 
�أنه »�شعب �هلل �لمختار«. �لأمر �لذي يدل على �أن �لهدف من ور�ء �لدعوة �إلى �لق�شاء على 
�لإرهاب لي�ص �لمق�شود من ور�ئه �لق�شاء على �لإرهاب بالفعل، و�إنما هذه �لدعوة ما هي �إل 

حلقة من حلقات مخطط �لغزو و�ل�شيطرة على �لعالم �لذي ت�شعى �إليه �إ�شر�ئيل.))))(

)19)( �شالح �رصية، تعليم العرب يف اإ�رسائيل )بريوت: مركز �لأبحاث م.ت.ف. )97)(: )).
�لأيديولوجي«،  �مل�شلحة و�حل�شد  �ملو�جهة  �لإ�رص�ئيلي يف مرحلة  �لعربي  �ل�رص�ع  �لتعليم لدى طريف  �للطيف حممود حممد، »موقع  )1))( عبد 

درا�سات اإ�سرتاتيجية، �لعدد )) ))11)(: 8.
))))( خليل �ل�شو�حري، و�شمري �شمعان، التوجهات العن�رسية يف مناهج التعليم الإ�رسائيلية )�شوريا: �حتاد �لكتاب �لعرب، 116)(: 8).
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وعندما طالب قادة �إ�شر�ئيل �لفل�شطينيين بتغيير مناهج �لتعليم في �لمد�ر�ص و�لجامعات 
بد�أو�  لكنهم  �لتحري�ص؛  تغذي  �أ�شباًبا  يرونها  �لتي  و�لخطب  ا  �أي�شً �لجو�مع  يق�شدون  كانو� 
بتلك �لمطالبة، وكانو� يمهدون لمرحلة قادمة يطالب فيها �لعرب كلهم بتدجين ن�شو�شهم 
�لم�شروط  وبال�شالم  وحده  بالخبز  تعي�ص  كائنات  �إلى  يتحولون  بحيث  و�لدنيوية؛  �لدينية 
�أمام هذه �لمطالبة؟ ولم ل  �لذي يجود به �لمحتل. ول ندري لماذ� ي�شمت �لعرب و�لعالم 
يذكر �لعرب �إ�شر�ئيل بالمناهج �لعبرية �لتي ت�شنف وفق »�لجوييم« »�لأغيار« �أب�شط �لمعايير 
�أنها تربويات عرقية تغذي �لكر�هية وتعزل �ليهودي عن �لأميين،  �لإن�شانية و�لأخالقية على 

كما ت�شميهم �لأدبيات �ل�شهيونية؟))))(

منذ معاهدة )كامب  �أبًد�  تفتر  لم  �لعربية  �لمنطقة  في  �لتعليمية  �لمناهج  تغيير  ق�شية  �إن 
ديفيد(، مروًر� باتفاقيات مدريد؛ �إل �أن هذه �لق�شية ��شتد �لإلحاح عليها بعد �أن طفت على 
�ل�شطح زمًنا. �زد�دت هذه �لق�شية زخًما، و�شعد �شاأنها بعد �أحد�ث �شبتمبر �ل�شهيرة، وذلك 
من خالل �لربط �لأمريكي بين �لمناهج �لتعليمية �لمقررة في عدد من �لدول �لعربية وبين ما 

ت�شميه �لوليات �لمتحدة �إرهاًبا.

�إن �إ�شر�ئيل تحاول �أن تفقد �لعرب ذ�كرتهم من خالل �لتالعب بالتاريخ، وحتى ي�شعر 
�لعرب �أن �لتاريخ قد بد�أ في �لخام�ص ع�شر من مايو عام 8)9) و�كتمل في �لخام�ص من يونية 
967)، فالخائفون من �لم�شتقبل باعتباره �لكمين �لذي ين�شبه �لتاريخ لهم هم �أعد�ء �لما�شي. 
�لعبرية، ويحذف  �لدولة  يبد�أ مع  �لتاريخ  �لإ�شر�ئيليين وحكومتهم لجعل  بيد  �لأمر  ولو كان 

عدة قرون عا�شتها �لب�شرية وهي تد�فع عن منظومة قيم باتت �لآن في مهب �لعو��شف. ))))(

http://www.palestine-info.com/arabic/terror/ ،خريي من�شور، »من تغيري �ملناهج �إىل تدجني �لعقول«، �سحيفة الوطن القطرية )((((
sijil/2004/tgeey.htm

، http://www.saaid.net/manahej/9.htm عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز �لعقل، »مناهجنا تغيري �أم تغريب«، الإ�سالم اليوم )((((
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مئات  و�إنفاقها  �لتعليم،  مناهج  تغيير  على  �لأميريكية  �لمتحدة  �لوليات  �إ�شر�ر  �إن 
�أجل  �لفعل من  �أهمية هذ�  يدل على  �إنما  �إنجاح مهمتها،  �أجل  �لدولر�ت من  �لماليين من 
�شمان ن�شاأة جيل عربي م�شلم في �لهوية و�أمريكي في �لجوهر، ي�شكن في م�شر �أو في لبنان �أو 
في �أي بلد عربي ولكنه يملك عاد�ت وقيم �لمجتمع �لأمريكي �لذي يوؤمن بوجود �إ�شر�ئيل، 

ويتطلع �إلى قبول �لآخر، ويتطلع �إلى �لتعاي�ص �ل�شلمي معه.

لقد كانت �لوليات �لمتحدة و�إ�شر�ئيل، تطالبان �لعرب و�لم�شلمين باإ�شالح �لخطاب 
�لدينية. وب�شبب  �لعلوم  تدري�ص  �لتعليمية، ومناهج  �لمناهج  تغيير  و�لثقافي عن طريق  �لديني 
بح�شبان   ،(11( �شبتمبر   (( بعد  �لم�شاألة  في  �لخو�ص  عن  كثيرون  �أعر�ص  �لمطالبة  هذه 
�لنظرة  هذه  تتغير  بد�أت  ما  �شرعان  لكن  �لأمريكيين.  �لغز�ة  طاحونة  في  ت�شب  مياًها  ذلك 
�لخروج  ناحية  من  بمعنيين:  �لديني  �لخطاب  تجديد  مقالت حول  وكتابة  موؤتمر�ت  بعقد 
�لمعا�شرة  للم�شكالت  �لت�شدي  بوجوب  �ل�شكل  ناحية  ومن  �لأ�شولية،  وعلى  �لتقليد  على 
من جانب رجال �لدين، باأ�شاليب مالئمة في �جتذ�ب �لجمهور. على �أن �لالفت في دعو�ت 
تجديد �لخطاب �لديني، �عتبار �لفكر �لديني �ل�شائد عقبة �أو عائًقا في طريق �لتجديد و�لتغيير 

�ل�شيا�شي.))))(

�لتعليم �ل�شهيوني يو��شل تماديه بتربية طالبه على منهج  �أن  على �لجانب �لآخر نجد 
�لعنف �لذي ينطلق من �أ�شول �شهيونية و��شحة �لمعالم تعبر عنها جميع مر�حل �لتعليم، من 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  و�لحقد،  �لكر�هية  وغر�ص  �لآخر،  و�إلغاء  بال�شطهاد،  �لإح�شا�ص  دعم 
�لعنف و�لإرهاب، وتكري�ص �لعن�شرية، و�لتفوق، وت�شويه �لعرب و�لإ�شالم و�لم�شيحيين.))))(

http://www.bintjbeil.com/  ،)(11( �أكتوبر   7 )�لثالثاء  امل�ستقبل  جريدة  �خلطاب«،  وجتديد  �لو�قع  »تغيري  �ل�شيد،  ر�شو�ن   )((((
articles/2003/ar/1007_assayed.html

))))( هارون ها�شم ر�شيد، ال�سهيونية يف الكتب املدر�سية الإ�رسائيلية )�ململكة �لعربية �ل�شعودية: وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 997)(. 
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ولعل خير تعبير عن �أهمية دور �لموؤ�ش�شات في �إ�شر�ئيل قول �لعالم �لفرن�شي جوزيف 
للم�ستقبل  بالن�سبة  ولكن  القريب،  للم�ستقبل  اأمن  عامل  الدبابات  تعد  »قد  يقول:  حيث  كالتزمان؛ 

الأبعد فاإن المدر�سة والجامعة تمثالن عاملين لالأمن اأكثر اأهمية بكثير من ذلك«. )6))(

على  �لقائمة  �لتور�تية  �ل�شو�هد  من  �أ�شولها  ت�شتمد  �ل�شهيونية  �لتعليم  مناهج  �أن  فنجد 
نظرية �لإبادة لدى �ليهود، و�لتي تحكي موقع �لعباد�ت. �أما قتل �لأطفال و�لتنكيل بهم فقد 
وقد  �إجر�مية.  �لنزعات  �أكثر  �لأغلب  في  وحملت  �ل�شهيونية،  و�لمناهج  �لكتب  به  حفلت 
�زد�د �لعنف �ل�شهيوني في مناهجهم با�شتخد�م �لتطور �لتكنولوجي و�لقتل لكل ما هو غير 
يهودي. كما �أجمعت �لمناهج �ل�شهيونية على ��شتخد�م �لعنف و�لتدمير و�لعدو�ن على �لعربي 

من خالل:

�عتب��ار �ليهودي �أ�شا���ص �لتطور في فل�شطين، فبدونه لن يح��دث لها تطور وتقدم. على ( )
�لجان��ب �لآخر فاإن �لعربي متخلف فهو رم��ز لالأمة �لمري�شة �لتي �شاخت، فهو ل يقدر 

على فعل �شيء.)7))(
ا يهودية و�لأقطار �لمجاورة غريبة عنها تاريخيًّا وعقديًّا.( ) �عتبار فل�شطين و�لجولن �أر�شً

�عتبار �لعرب محتلين لالأر�ص، و�لفتح �لعربي ما هو �إل غزو تاريخي.)8))(( )

و�ش��ف �لعرب باأنهم بدو رحل جاءو� �إلى فل�شطين على �أنهم غز�ة، وقد هدمو� ح�شارة ( )
�ليهود وعمر�نهم.)9))(

)6))( جوزيف كالتزمان هو من �لعلماء �لفرن�شيني �ليهود يف كتاب له عن )�لدرو�ص �مل�شتفادة من �لتجربة �لإ�رص�ئيلية(، نقاًل عن: قدري حفني، 
جت�سيد الوهم: درا�سة �سيكولوجية لل�سخ�سية الإ�رسائيلية ) �لقاهرة: مركز �لدر��شات �ل�شيا�شية و�لإ�شرت�تيجية بالأهر�م، )97)(: ))).

)7))( �شفا حممود عبد �لعال، تربية العن�رسية يف املناهج الإ�رسائيلية )�لقاهرة: �لد�ر �مل�رصية �للبنانية، )11)(: 81-)8.
)8))( �أمني هويدي، كيف يفكر زعماء ال�سهيونية؟ )�لقاهرة: �لهيئة �لعامة للكتاب، )11)(: 68). 

)9))( عبد �لعال، تربية العن�رسية يف املناهج الإ�رسائيلية: ))).
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�لتركيز على تعر�ص �ليهود للظلم ب�شكل د�ئم.( )

م�شاعدة �لإنجليز لليهود لي�شت �شوى رد جميل لليهود مقابل خدمات �ليهود لالإنجليز.( 6

�لتركي��ز ف��ي كل موق��ع على �لفن��اء و�لكارث��ة �لتي تعر�ص له��ا �ليهود من قب��ل �لألمان ( 7
»�لهولوكو�شت«. 

و�شف �لعرب �أ�شحاب �لأر�ص بالمعتدين وقطاع �لطرق.( 8

ردة فع��ل �ليه��ود �ش��د �لفناء �لأوروب��ي و�لإره��اب �لغربي كان��ت باإقام��ة �لمزيد من ( 9
�لم�شتوطنات.

�إظه��ار قدرة �لجن��دي �ل�شهيوني �أمام �لجن��دي �لعربي و�لبطولت �لت��ي قدمها �ليهود ( 1)
مقابل �لعرب.

�لدعاء �أن �لفل�شطينيين هم �لذين هربو� من ديارهم ولم ُيطردو� منها.( ))

�تهام �لعرب بالعدو�ن على �إ�شر�ئيل.( ))

� على �لعرب ودفاًعا عن �أر�ص �إ�شر�ئيل.( )) �لدعوة �لد�ئمة لإقامة �لم�شتوطنات ردًّ

ت�شوير �لحتالل �لإ�شر�ئيلي باأنه نعمة للعرب ولي�ص نقمة من خالل �لتقدم و�لعلم �لذي ( ))
ح�شل مع مجيء �ليهود في فل�شطين.)1))(

وبذلك نجد �أن �لتعليم �ل�شهيوني بمر�حله �لمختلفة يهدف �إلى �شرورة تفعيل مفاهيم 
�لقوة، و�لعنف و�لعد�وة لالآخرين حتى يمكن �شمان ��شتمر�رية �لدولة �ل�شهيونية.

)1))( �ملرجع �ل�شابق: )9.
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فرو�د �لتعليم �ل�شهيوني يعلمون �أطفالهم �لعنف و�لعدو�ن وكر�هية �لعرب وت�شويه �شورة 
�لم�شلمين، ويطالبون بتربية �أطفال �لعرب على حب �ل�شهاينة وغر�ص بذور �ل�شالم وقبول �لآخر. 

كما تكر�ص �شيا�شة �لتعليم �شمو �لعن�شر �ليهودي �ل�شهيوني على غيره من �ل�شعوب.

تقود  �لتي  �لعقيدة،  لن�شق  و�لمكون  �لثروة  باعتبارهم  للب�شر  �لمعد  بو�شفه  �لتعليم  �إن 
�أن يترك  �لممار�شة وتتحكم في مفهوم �لمجتمع عن �لذ�ت و�لآخر وتبني �لإر�دة ل يمكن 
في �لخو�ء �لفكري �لذي يعتري مرحلة �ل�شر�ع �لآن، ذلك �أن �لآخر يح�شب بدقة وي�شتخدم 
�أدو�ته وفق روؤية و��شحة محددة، ويفاجئنا بما لم نح�شب له ح�شاًبا. لذلك فالأمر يحتاج منا 
�أد�ئنا فيه. ولعل تح�شين فهمنا  بناء ت�شور جديد لدور �لتعليم في هذ� �ل�شر�ع و�إعادة تقويم 
لدور �لتعليم في �ل�شر�ع ي�شبح مدخاًل لتح�شين �أد�ئنا فيه، وبالتالي تح�شين مو�قعنا �لقتالية �أو 

�لتفاو�شية ح�شبما تحدده م�شالحنا و�إر�دتنا. ))))(

حاول �لمفكر �لإ�شر�ئيلي »د�نيال بار تل« �لبحث عن �لأ�شباب �لتي تقف ور�ء �لعمل 
�أن  �إ�شر�ئيل؛ فوجد  �لحكومية في  �لدر��شية  �لمناهج  �لعرب في  ت�شويه �شورة  �لم�شتمر على 
�لإ�شر�ئيلي  �لمجتمع  ت�شاعد  نف�شية تحتية،  بنية  �لم�شتمر عن  �لبحث  �إلى محاولة  يعود  ذلك 
على �ل�شمود في وجه �لعرب، �لعدو �لرئي�شي حاليًّا. و�أكد �أن من بين �لأ�ش�ص �لتي تقوم عليها 
�لمناهج �لدر��شية في �إ�شر�ئيل، �لتركيز على عقيدة �ل�شر�ع مع �لعرب، و�إبر�ز �أهمية �لجي�ص 
�لإ�شر�ئيلي ل�شمان �لأمن لإ�شر�ئيل، وهذ� �أدى �إلى ت�شاوؤل �لهتمام بثقافة �ل�شالم، �أو عر�شها 
تدر�ص  �لتي  �لكتب  من  كتب  و�شبعة  مائة  عدد  فح�ص  �أن  وبعد  ومبهمة.  غام�شة  �شورة  في 
في مد�ر�ص ومعاهد �إ�شر�ئيل �لر�شمية و�لمعتمدة من وز�رة �لتعليم، وجد �أن هناك �إهماًل في 
لهجمات  �شحايا  باعتبارهم  �ليهود  عن  �لحديث  في  وت�شخيم  �ل�شالم  مفاهيم  �إلى  �لإ�شارة 

))))( حممد، "موقع �لتعليم لدى طريف �ل�رص�ع �لعربي �لإ�رص�ئيلي": 9. 
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�لآخرين مع عدم �لعتر�ف ب�شرعية مو�قف وت�شرفات �لعرب؛ حيث يجرى ت�شويه �شورتهم 
�إلى جانب قذ�رتهم  و�إظهارهم في �شورة قوم من �لم�شاغبين و�لمتخلفين ح�شاريًّا وثقافيًّا، 
ل حدوث �أي تغير في �لمناهج �لدر��شية  �لج�شمانية. وختم »بار تل« در��شته بقوله باأنه »لم ُي�شجَّ
�لإ�شر�ئيلية �لر�شمية في تناولها ل�شورة �لعرب، رغم حلول �ل�شالم؛ فالكتب �لدر��شية ل ز�لت 

تقدم �لعرب ب�شورة م�شوهة، وتتجاهل �لمعاناة �لتي لحقت باأبناء �ل�شعب �لفل�شطيني«.))))(

خام�ًسا: ال�سورة الإعالمية والحاجز النف�سي

لعل �لأمر �لحقيقي �لذي حدث في �ل�شنو�ت �لأخيرة من �لقرن �لما�شي في �لمجالت 
�لإعالمية هو �لنتقال من منطقة �لعر�ص �إلى منطقة �لفر�ص. ففي �ل�شابق كانت و�شائل �لإعالم 
�لتي  �لهائلة  �لتقنية  �لتطور�ت  بعد  حدث  �لذي  ولكن  �لختيار،  ويمكنك  منتجها  تعر�ص 
ح�شلت في �شتى �لمجالت قد منح �لإعالم �لقدرة على ما يريد، مما �أثر تماًما في �لتجاهات 
على  يحتوي  �ل�شورة  فخطاب  �لكلمة.  ثقافة  �إلى  �للجوء  خالل  من  خا�ص  ب�شكل  �لثقافية 
جانبين متعار�شين ومتكاملين؛ هما �لجانب �لدللي �أي »ما يقال« و�لجانب �لجمالي �أي »ما 
يت�شمنه �لخطاب«. ومن هنا فاإن �حتالل �ل�شورة مكانة في �لتو��شل �لب�شري �أهم من �لكلمة 
�لأولى  �لمكانة  �ل�شناعية  �لأقمار  و�حتالل  �لف�شاء  �لت�شال عن طريق  تقدم  نتائج  �أحد  كان 
�لقنو�ت و�شبكات  �لتطور ومن خالل  �لتو��شل. وبف�شل هذ�  �إحد�ث هذ�  قبل �لأور�ق في 

�لت�شال �أ�شبحت �ل�شورة �لمفتاح �ل�شحري للنظام �لثقافي �لجديد. ))))(

))))( د�نيال بار تل، �سحيفة هاآرت�س الإ�رسائيلية )6) فرب�ير 999)(.
))))( جمانة �شومان، الإعالم وثقافة ال�سورة يف الت�سال واملعلومات )بريوت: كلية �لإعالم و�لتوثيق يف �جلامعة �للبنانية، )11)(: )9). 
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ففي �لما�شي كان �لمتلقي يذهب �إلى �ل�شورة بحًثا عن �لمعرفة. لكن يبدو �أن �لأمر قد 
�ختلف في �لع�شر �لحالي. فقد �أ�شبحت �ل�شورة تاأتي �إليه دون �أن ي�شتطيع مقاومة ح�شورها، 
�إلى �إمكان وجود نقلة م�شادة  ولهذ� فهناك عالقة نف�شية بين �ل�شورة ومو�شوعها. ولو نظرنا 
في هذه �لعالقة فهذ� يعود �إلى �لآليات �لنف�شية �لتي توؤذي �لأعين، فهناك حالة من �ل�شلبية لدى 
بال�شور وقبولها بما تحمله من م�شامين  �لعقول  �إلى ذهول  �لتروي�ص  يوؤدي  �لجمهور؛ حيث 
و�إمالء�ت. وهنا يكمن �لظفر �لكبير �لذي حققته تكنولوجيا �لت�شالت و�لمعلومات في �أنها 
تتدخل بقوة في �إنتاج وعي �لمتلقي من خالل ثقافة �ل�شورة، خا�شة بن�شختها �لرقمية دون �أن 
يطلب �أو يدرى �أن �ل�شورة تعتدي علينا فعاًل، فهي تقتحم �إح�شا�شنا �لوجد�ني وتتدخل في تكويننا 
�لعقلي، بل �إنها تتحكم في قر�ر�تنا �لقت�شادية. وهي مثلما ت�شلبنا ر�حتنا �لنف�شية؛ فاإنها بالغة �لتاأثير 

تماًما، مثلما تدير ردود فعلنا �ل�شيا�شية و�لجتماعية، وتوؤثر في توجهاتنا �لفكرية و�لثقافية.))))(

ت�شويه  وربما  �لحربية،  �لدعاية  في  محورية  �أدو�ًر�  تلعب  �لإعالم  و�شائل  �أن  �شك  ول 
�لمحدودة. ولكن في ع�شر و�شائل  �أو  �لكاملة  �لحروب  �شو�ء  �لحروب  �لحقائق في جميع 
�لإعالم �لتي تنقل ما يحدث في �لحروب على مد�ر �لأربع و�لع�شرين �شاعة �أ�شبح �لأمر �أكثر 
عن  �شور  من  �لتليفزيونية  �لقنو�ت  تبثه  وما  و�لمجالت  �ل�شحف  تن�شره  ما  و�أ�شبح  تعقيًد�، 
�لقر�ر  �شنع  م�شادر  �أهم  �أحد  ا  �أي�شً ولكن  �لدعاية،  و�شائل  من  و�شيلة  فقط  لي�ص  �لحروب، 
�ل�شيا�شي و�لع�شكري �لمت�شل بالحرب، و�أحد �أهم �لعنا�شر �لتي ت�شاهم في ت�شكيل �تجاهات 

�لر�أي �لعام و�لمجتمع �لدولي نحو �لحرب و�لأطر�ف �لم�شاركة فيها.))))(

))))( ماري وين، الأطفال والإدمان التليفزيوين، عامل �ملعرفة 7)) )�لكويت: عامل �ملعرفة، )99)(: )7.  
))))( �أحمد �أبو هديه، مرتجم، )) يوم حرب على لبنان )بريوت: مركز �لدر��شات �لفل�شطينية، 117)(: )).
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�لعربية،  �لق�شايا  في خدمة  بدوره  �لقيام  في  ف�شل  �لعربي  �لإعالم  �أن  نعترف  �أن  ولبد 
في  �لخلل  �أن  �لو��شح  ومن  �ل�شهيوني.  �لإعالم  مو�جهة  في  �لفل�شطينية  �لق�شية  ا  وخ�شو�شً
�لإعالم �لعربي �لمتجه نحو مخاطبة �لر�أي �لعام �لمحلي و�لخارجي، فهو يعانى من خلل على 
عدة م�شتويات؛ على م�شتوى �لهدف و�لر�شالة، وعلى م�شتوى �لإ�شتر�تيجية، وعلى م�شتوى 
�آلية �لتطبيق، وعلى م�شتوى �ل�شتعد�د لدفع �ل�شتحقاقات. فهذ� �لنق�شام و�لت�شتت و�لنفاق 
�ل�شيا�شي �لذي كان يحكم معظم �لأنظمة �لعربية تجاه ما يجري في فل�شطين، خلق وجود عائق 
رئي�شي �أدى �إلى ف�شل �لف�شائيات في تحويل �شورة �لمقاومة و�لمعاناة �إلى ثقافة تحمل معنى 
ودللة تغير من �ل�شورة �ل�شلبية �لمنطبعة في �أذهان �لنا�ص في �لخارج تجاه �لمقاومة و�لنتفا�شة 
�لعمليات  �لمقاومة ومن  متفقين على موقف و�حد من  �لعرب  يكون  فعندما ل  �لفل�شطينية. 
�ل�شت�شهادية، فكيف يمكن لف�شائياتهم ��شتقطاب �لر�أي �لعام حول �لمقاومة و�لنتفا�شة؟)6))(

وهو  ومر��شلين،  ومحللين  �شحفيين  من  �أنف�شهم  بالإعالميين  يتعلق  �آخر  بعد  هناك 
�شيطرة فكرة �ل�شبق �ل�شحفي على عملهم مع تجاهل خطورة ذلك �أحياًنا على �لق�شايا �لوطنية 
و�لقومية. فلي�ص كل �شبق �شحفي بالمفهوم �لمهني يحقق بال�شرورة م�شلحة وطنية. ولي�ص 
يتعر�شون لها لإي�شال  �لتي  �لف�شائيات ومر��شليها و�لمخاطر  �لتقليل من قيمة  معنى هذ� هو 
حقيقة ما يجري في فل�شطين للم�شاهد �لعربي. ولكن �لم�شكلة تكمن في �لقائمين على �شئون 
ا �لف�شائيات  �لإعالم و�لمتحكمين في �لف�شائيات، وفي �لو�قع �لذي يحتله �لإعالم وخ�شو�شً
�لموجهة ر�شميًّا، وفي �لهدف �لحقيقي لنت�شار �لف�شائيات �لر�شمية �لعربية. وتكمن �لخطورة 
ا في �لإعالم و�لف�شائيات �لتي كانت �متد�ًد� لل�شيا�شة �لر�شمية �لعربية �لتي كانت متبعة من  �أي�شً

قبل �لأنظمة �لدكتاتورية في �لوطن �لعربي. 

)6))( �إبر�هيم �أبر��ص، املقاومة الفل�سطينية بني الواقع وال�سورة التي تنقلها الف�سائيات العربية، يف ثقافة ال�سورة يف الإعالم والت�سال )جامعة فيالدلفيا، موؤمتر 
فيالدلفيا �لدويل �لثاين ع�رص، كلية �لآد�ب و�لفنون، 118)(: 68)-69). 
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ول تكمن �لخطورة في كون �لف�شائيات �لعربية مق�شّرة في نقل عد�لة �لق�شية �لفل�شطينية 
�إلى �لعالم �لخارجي وعجز مئات �لقنو�ت �لف�شائية �لعربية عن مو�جهة �لدعاية �ل�شهيونية في 
ا �لأحد�ث �لأخيرة بنوع من  ا في تعاملها مع �لق�شية �لفل�شطينية وخ�شو�شً �لخارج، بل �أي�شً
�لإثارة، و�لبحث عن �ل�شبق �ل�شحفي دون �لهتمام بالأبعاد �لم�شيرية و�لإ�شتر�تيجية للحدث، 
و�شرورة �لحفاظ على �لم�شد�قية، مثلما حدث عند �لتركيز على حمالت جمع �لتبرعات �أو 
�ل�شدقات للفل�شطينيين. وكاأن م�شكلة �ل�شعب �لفل�شطيني هي �لغذ�ء و�أنهم ما قامو� بانتفا�شتهم 
تاأثير  وتهويل  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  قدر�ت  ت�شخيم  ا  �أي�شً �لمعي�شي،  م�شتو�هم  لتح�شين  �إل 
�لعمليات �ل�شت�شهادية، حتى خلقت �لف�شائيات وهًما عند �لجماهير �لعربية و�لإ�شالمية �أن 
متابعة  ذلك  مقابل  في  عليها،  و�لق�شاء  �إ�شر�ئيل  هزيمة  على  قادر وحده  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
وت�شخيم كل خالف فل�شطيني د�خلي ومتابعة كل مو�جهة بين �لفل�شطينيين مبا�شرة، و�لت�شابق 

على �نتز�ع �أحاديث من �أطر�ف �لمو�جهة ب�شكل ��شتفز�زي وتحري�شي.)7))(

على �لجانب �لآخر تعي �إ�شر�ئيل من جانبها �أهمية �لإعالم وت�شعى د�ئًما �إلى �ل�شتفادة 
من بيوت �لخبرة �لإعالمية �لم�شهورة لتح�شين �شورتها، وقد جاءت تو�شيات تلك �لبيوت 
�لإعالمية باإن�شاء قنو�ت تليفزيونية و�إذ�عية متخ�ش�شة هدفها �لعرب و�لم�شلمون عموًما، وهذ� 

في �شبيل تحقيق ن�شر و�إنجاز �إعالمي لي�شجل لبني �شهيون.

�لأ�شا�شية  �لعنا�شر  �أحد  باعتباره  �لتخطيط  بعن�شر  �لإ�شر�ئيلية  �لدعاية  �هتمت  ولقد 
لتحقيق �أهد�ف �لن�شاط �لدعائي و�لإعالمي، وو�شعت على ر�أ�شه �أحد علماء �لنف�ص �ل�شيا�شي 
وتتبع فل�شفة �لتخطيط �لدعائي �لإ�شر�ئيلي من كونه �أحد �أركان �ل�شيا�شة �لخارجية �ل�شهيونية، 
وت�شتند على عدة مرتكز�ت؛ منها ترويج لفكرة �لوجود �لإ�شر�ئيلي باعتباره حقيقة تاريخية، 

)7))( �ملرجع �ل�شابق: 71)-)7).



84

�لنموذج  تمثل  وهي  بالغرب،  مرتبطة  ح�شارية  حقيقة  �إ�شر�ئيل  �أن  وتاأكيد  دينية  لنبوءة  وفًقا 
�لمثالي مقابل �أن �لعالم �لعربي يمثل مظاهر �لتخلف �لح�شاري و�لثقافي.)8))(

لقد تمكن �لإعالم �ل�شهيوني ولفترة طويلة من �لزمن من لعب دور �أ�شا�شي في عملية 
ا في �لغرب، خلف �لمخططات �ل�شهيونية، عن طريق تزييف  ح�شد �لر�أي �لعام، وخ�شو�شً
�لحقائق بالدعاء �أن �إ�شر�ئيل ت�شكل و�حة للديمقر�طية في �لمنطقة، ولذلك فاإن �شمان تفوقها 

م�شئولية غربية؛ لأنها هي �لقادرة على �لدفاع عن �لم�شالح �لغربية.)9))(

�إن �لمتابع للتوجه �لإ�شر�ئيلي في �شيناريو �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي، يجد �أنه قد يتمثل 
�إ�شر�ئيل �عتماًد� على �لدعاية  �أمامه �أحدث نماذج �لحرب �لنف�شية �لم�شتهدفة �لتي تمار�شها 

�ل�شهيونية �لدولية �لنافذة. ويمكن تكثيف هذ� �لتوجه في:

�لدعاية �لم�شادة في تقديم �شورة �شلبية عن �لعرب؛ منها: ( )
�أن �لعربي مغامر وجبان، يت�شم بالج�شع، ذو عيون ز�ئغة، �إرهابي بربري، ل قيمة لحياة  •

�لإن�شان وكر�مته لديه، �أن �لعربي �شعيف، ول ي�شتحق ما يملك)1))(، هذ� ف�شاًل عن �أن 
�لعرب متخلفون، تدفعهم دو�فع �لجن�ص و�لقتل، فقر�ء جهلة ول�شو�ص. ))))(

)8))( حمدي ح�شن، "�لإعالن �لدويل و�قت�شاديات و�شائل �لإعالم، در��شة يف تاأثري �لعائد�ت �لعاملية �لدولية يف �شيا�شات و�شائل �لإعالم"، جملة 
البحوث الإعالمية، جامعة �لأزهر )يناير )99)(: 76. 

)9))( وهذ� ما كان هرتزل قد �أكده عندما قال: "�إن �لدولة �ليهودية �شتكون حائًطا يحمي �أوروبا يف �آ�شيا، و�شوف يكون ح�شًنا منيًعا للح�شارة 
يف وجه �لهمجية". ويقول حاييم و�يزمان �أول رئي�ص للكيان �ل�شهيوين: "�إن �لق�شية �ل�شهيونية هي قتال �حل�شارة �شد �ل�شحر�ء، وكفاح 

�لتقدم و�لفاعلية و�ل�شحة و�لتعليم �شد �جلمود �لفكري". ملزيد من �ملعلومات: 
ح�شني قبالوي ، "�لإعالم يف �لإ�شرت�تيجية �ل�شهيونية، �شحيفة �لبعث �ل�شورية 8/)/)11)"، �ملركز �لفل�شطينى لالعالم،  

 http://www.palestine-info.info/arabic/terror/alfikr/elame.htm
)1))( عبد �لقادر طا�ص، �سورة الإ�سالم يف الت�سال الغربي )�لقاهرة: �لزهر�ء لالإعالم �لعربي، )99)(: )). 

))))( حنان يو�شف، املعاجلة الإخبارية للق�سايا العربية يف �سبكتي Euronews، CNN )ر�شالة دكتور�ه، كلية �لإعالم، جامعة �لقاهرة، )11)(: 
.(16
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على �لجانب �لآخر تحاول �لدعاية �ل�شهيونية/ �لإ�شر�ئيلية ر�شم �شورة جديدة لليهودي،  •
فاأ�شبح »م�شالًما، متح�شًر�، �أميًنا، ذكيًّا، �شديًقا، منتًجا، مقاتاًل«.

م��ن �لمو�شوع��ات �لأ�شا�شي��ة �لتي تطرحه��ا �لدعاية �ل�شهيوني��ة ق�شية �لبق��اء، فالدولة ( )
�ل�شهيوني��ة لي�شت دولة معتدية، و�إنما ه��ي تحاول �لحفاظ على بقائها و�أمنها فح�شب، 

وتختلف طبيعة هذ� �لبقاء من حقبة لأخرى وح�شب مو�زين �لقوى.

تركز �لدعاي��ة �ل�شهيونية على �لحق��وق �لتاريخية �لمطلقة للم�شتوطني��ن �ل�شهاينة، مع ( )
�لإغفال �لمتعمد لحقوق �ل�شكان �لعرب �أ�شحاب �لأر�ص �لأ�شليين.

ط��ورت �لدعاية �ل�شهيونية روؤية مزدوجة للم�شتوطن �ل�شهيوني. فبقاوؤه مهدد د�ئًما من ( )
ِقَبل �لعرب، ولكنه في �لوقت ذ�ته قوي للغاية �إلى درجة �أنه ل يمكن �أن يهدده �أحد، فهو 

قادر على �لبقاء وعلى �شحق �أعد�ئه و�شربهم في عقر د�رهم.))))(

توؤكد �لدعاية �ل�شهيونية على �أن �إ�شر�ئيل و�حة للديمقر�طية �لغربية في و�شط عالم عربي ( )
متقلب، و�أن �لدول �لعربية تريد �فتر��ص يهود �إ�شر�ئيل وذبحهم. 

تدخ��ل �لدعاية �ل�شهيونية/ �لإ�شر�ئيلية �لموجهة للعرب في �إطار �لحرب �لنف�شية، و�لتي ( 6
ته��دف �إلى تحطي��م معنويات �لعرب، بل تحطي��م �ل�شخ�شية �لقومي��ة �لعربية، وغر�ص 

مفاهيم مثل جي�ص �لدفاع �لإ�شر�ئيلي �لذي ل يقهر و�ل�شالم �لعبري.))))(

ركزت �لدعاي��ة �ل�شهيونية على ق�شية �لعد�ء �لأزلي لليه��ود وعلى �لإبادة �لنازية لليهود ( 7
و�ل�شت��ة ماليي��ن يهودي، وهي ته��دف من هذ� �إلى �بت��ز�ز �لعالم �لغرب��ي وتبرير عملية 

 http://paltoday.ps/ar/post/85371/،هيثم حممد �أبو �لغزلن، "�إ�رص�ئيل تخ�رص من جديد "�شورة �ل�شحية"، فل�سطني اليوم )((((
))))( يو�شف، "�شورة �إ�رص�ئيل تغطيات �ل�رص�ع �لعربي �لإ�رص�ئيلي": 179).
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�قتالع �لفل�شطينيين من بالدهم. كما �أن هذه �لق�شية تقوي �لت�شامن �ليهودي في �لوقت 
نف�شه.))))(

توجهت �لدعاية �ل�شهيونية �إلى �لجماعات �ليهودية مبينًة لها �أن وجودها في عالم �لأغيار ( 8
يهدده��ا ويهدد هويتها بالخطر، وركزت �لدعاية �ل�شهيونية على دعوة �ليهود للخروج 
م��ن �لجيتو و�لهجرة �إلى »�إ�شر�ئيل« للحفاظ على خ�شو�شيتهم وهويتهم �ليهودية. وقد 

تر�جع هذ� �لمو�شوع في �لآونة �لأخيرة.

�إن �لدعاي��ة �لإ�شر�ئيلية تركز على ��شتخد�م م�شطل��ح »�ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي« بدًل ( 9
من م�شطلح »�لق�شي��ة �لفل�شطينية« لإيهام �لعالم �أن ثمة طرفين مت�شارعين هما »�لعرب 
و�لإ�شر�ئيلي��ون«، لكلٍّ منهما حق في فل�شطي��ن، و�أن �شر�عهما يدور حول هذ� �لحق، 
ف��ي حين تجد م�شطلح »�لق�شي��ة �لفل�شطينية« ي�شير بو�شوح �إل��ى �أن ثمة ق�شية و�حدة 
ل�شاح��ب حق و�حد، وهو �ل�شعب �لفل�شطيني وي�ش��ع �إ�شر�ئيل في مو�شع من ل يملك 
ا في �لأ�شا�ص؛ �إذ �إن �لق�شية بكاملها هي ق�شية �شعب �غت�شب وطنه، و�شرد من �أر�شه،  حقًّ
و�نتهك��ت حقوقه، و��شتبيحت مقد�شات��ه. �أما م�شطلح »�ل�شر�ع �لعرب��ي �لإ�شر�ئيلي« 
و�ل��ذي يلح �لإع��الم �لإ�شر�ئيلي على تردي��ده فاإنه يعتبر �ل�شر�ع بي��ن �لطرفين يدور في 
�لمق��ام �لأول ح��ول ت�شوية �لحدود، ولي���ص حق �لوجود، و�لالفت للنظ��ر �أن �إ�شر�ئيل 
م��ن خ��الل �إعالمها ت�شر على ��شتخ��د�م م�شطلح��ات »�أر�ص �إ�شر�ئيل« ب��دًل من ��شم 

))))( �أمري �لعمري، "�ل�شينما �ل�شهيونية: �أ�شكالها و�جتاهاتها"، يف اإ�رسائيل من الداخل خريطة الواقع و�سيناريوهات امل�ستقبل )�لقاهرة: مركز �لبحوث 
و�لدر��شات �ل�شيا�شية، )11)(: 69))-71)).
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ا فل�شطينية، بل هي �أر�ص �إ�شر�ئيلية،  »فل�شطي��ن«؛ لتوحي للعالم �أن فل�شطين لي�شت �أر�شً
و�أنها ملك لليهود، ولي�ص للفل�شطينيين حق فيها.))))(

�لعمل على ت�شويه �شورة �لمقاوم �لفل�شطيني �أمام �لعالم، �شمن م�شل�شل ت�شويه �ل�شورة ( 1)
�لعربي��ة خارجيًّا، �عتماًد� عل��ى �لنفوذ �ل�شهيون��ي �لعميق د�خل �لموؤ�ش�ش��ات �لغربية، 

وق�شور �إعالمي و��شح للتعر�ص �إلى منطقة �لآخر. 

لحقوق  و�إنكار  �أجمع،  �لعالم  ت�شود  مفاهيم  تغيير  �إلى  �ل�شهيوني  �لإع��الم  في�شعى 
يعترف بها �لجميع، وهو حق �ل�شعوب في مقاومة �ل�شتعمار و�لحتالل بكل �لطرق، حتى 
نيل �ل�شتقالل وهو حق قديم منذ بدء �لدولة �ل�شيا�شية في �لعالم، وتكوين �لإمبر�طوريات، 
وحق �لمقاومة و�لكفاح �شد �لمحتل �لغا�شب، بالإ�شافة �إلى تعمد �لإعالم �لإ�شر�ئيلي �لقيام 
بالخلط �لمفاهيمي و�لعملي بين �لإرهاب و�لمقاومة، بين ما هو م�شروع وما هو غير م�شروع 
و�لذي �شبقه �لخلط �لفعلي بين ما هو مدني وما هو غير ذلك، وبين ما هو مبرر وما هو غير 
�لخلط  في  نظريتهم  عليها  �لإ�شر�ئيليون  �أ�ش�ص  �لتي  �لأبعاد  عمق  على  �لتدليل  بهدف  مبرر، 
�لمتعمد بين �لمفاهيم �لتي خدمت روؤيتهم �لإ�شتر�تيجية في تمييع هذه �لمفاهيم وجعلها دون 

�أية �شو�بط.)6))(

تعتم��د �لدعاية �ل�شهيونية عل��ى �شبكة و��شعة من �لدوريات �ل�شهيوني��ة في �أنحاء �لعالم ( ))
كافة. ويرجع نجاح �لدعاية �ل�شهيونية �إلى عدة عنا�شر:

د �لمنظمات �لدعائية وتنوعها و�شخامة عددها و�عتمادها �لتخطيط �لعلمي.   �أ(  تعدُّ

))))(عادل دندر�وي، "�لدرو�ص �مل�شتفادة من ق�شية ديزين و�لقد�ص، �لقاهرة، تيار�ت عربية"، جريدة الأهرام 2) �أكتوبر 999)(: 8.
يوليو  �لإ�رص�ئيلية،  للدر��شات  �لفل�شطيني  �ملركز  �هلل:  )ر�م  من�شور  جوين  ترجمة  وواقع،  واأ�سطورة  اأخالق  ال�سالح،  طهارة  ياهف،  )6))(د�ن 

 .7(:)(11(
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�لغرب فهم ي�شكلون  �ليهودية في  �أع�شاء �لجماعات  �ل�شهيونية بتوظيف  �لدعاية   ب( تقوم 
�لن�شبي. ومن ثم، تبدو �لدعاية  �لغربي على رغم ��شتقالله  جزًء� ع�شويًّا د�خل �لج�شد 
�أقلية  م�شالح  عن  تعبير  و�إنما  �أجنبية  دولة  نظر  وجهة  لي�شت  �أنها  لو  كما  �ل�شهيونية 

قومية.)7))(

 ج( غياب �لدعاية �لعربية �لفاعلة وفجاجتها في كثير من �لأحيان.

�لتاريخ  �إ�شكات  �ل�شهيوني و�لإ�شر�ئيلي يركز على  �أن �لإعالم  �أن نرى  وهكذ� يمكننا 
باأن  �شعوًر�  �لفل�شطينيين  �أورث  ما  وهذ�  به.  وفل�شطينية  عربية  عالقة  �أية  وقطع  �لفل�شطيني، 
ذلك  �شوء  وفي  فقط،  �لحا�شر  ولي�ص  ا  �أي�شً �لما�شي  �غت�شاب  تم  لقد  َب،  �ْغُت�شِ تاريخهم 

�لتزييف �ل�شهيوني للحقائق، وت�شويه �لتاريخ. وبالتالي فالإعالم �لإ�شر�ئيلي يت�شم ب�شمتين:

�إ�شتر�تيجية و��شحة، فهي ت�شبق �لأحد�ث  �أنها دعاية منظمة ومخططة ذ�ت �أهد�ف  الأولى: 
�لأ�شاليب  من  يالئمه  ما  حدث  لكل  �لإعالم  هذ�  فينتقي  �أعقابها،  في  تاأتي  ول  وتو�كبها، 

و�لم�شامين، وما يتالءم و�لجمهور �لذي يخاطبه و�لمرحلة �لتاريخية �لتي يقع فيها.
الثانية: �أنها دعاية تركز على تكر�ر مجموعة من �لق�شايا و�لدعاوى �لباطلة، �لتي يتم �لإلحاح 
يجب  حقائق  وكاأنها  ت�شبح  حتى  �لإن�شان  ذ�كرة  في  وتثبيتها  �لأذهان  في  لتر�شيخها  عليها 
�لت�شليم بها، خا�شة عندما تطرق م�شامعه عبر �لمذياع، وتتج�شد �أمامه �شور ير�ها على �شا�شة 
�لتلفاز ويقروؤها بعينيه مكتوبة في �شحيفة �أو مجلة، تالحقه في �لبيت، وفي �لعمل، وتلح عليه 

حتى عندما يذهب لينام.

)7))( �أحمد عبد �لفتاح �شالمة، "�لدعاية �ل�شهيونية"، كلمات،
http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=59&pNo=5#start 
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� �أمام هذ� �لح�شار �لإعالمي �إل �لن�شياع و�ل�شت�شالم �إز�ء  ومن هنا ل يجد �لمرء مفرًّ
�لإلحاح �لم�شتمر و�لمتكرر لهذه �لدعاية �ل�شهيونية، �أو على �لأقل �لتاأثر بهذه �لمغالطات، 
وهو تاأثير �شرعان ما يتحول �إلى قبول بها، ثم �عتناقها، و�لت�شيع لها، و�ل�شتعد�د للدفاع عنها. 
وعبار�ت  لم�شطلحات  تكر�رها  من  �لإ�شر�ئيلية  �لدعاية  في  �لأ�شا�شية  �لقوة  نقطة  هي  فهذه 

ز�ئفة ومقولت باطلة، و�إلحاحها، ومالحقتها للر�أي �لعام لتر�شيخها في عقله ووجد�نه.

�إن �لإعالم �ل�شهيوني �لمدعم بالآلة �لإعالمية �لغربية �لموجه للعرب يحاول �أن ي�شل 
�إلى  بالم�شي بهم  يتمثل  �لمقاومة لتحقيق هدف نهائي  �إلى �لقتناع بعدم جدوى خيار  بهم 
�لتقني  �لتفوق �لإ�شر�ئيلي  �لتي يفر�شها عليهم  �لتخل�ص من �لأو�شاع  �إمكانية  �لياأ�ص من  قمة 
�أو حتى �لتفكير في  �أمل في نفو�شهم باإمكانية تغيير �لو�قع  �أي  و�لع�شكري، ومن ثم تحطيم 
حقوقهم  ��شتعادة  لهم  تحقق  �أن  �لممكن  من  �لتي  و�لمو�شوعية  �لذ�تية  �لظروف  تح�شين 

كاملة.)8))( 

�ساد�ًسا: المنتج الأدبي والحاجز النف�سي 

�إن �لأدب ل يز�ل يلعب دوًر� بارًز� في ت�شكيل �ل�شورة �لنمطية لالآخر في �لحا�شر، وهو 
نا�شيته و�شيلة  فيقدم �لأدب لمن يمتلك  �لتغلب عليه،  �أو  �لنف�شي  �لحاجز  بناء  ي�شاهم في  ما 
�إنه ملتقى �لإبد�ع �لأدبي  �أكثر �شدًقا في تفا�شيله، بل  فعالة في خلق عالم، و�إن كان خياًل  
�إنه غير مطالب بذلك، �إذ ما يقدمه  دونما حاجة لأن يكون �لأديب �شادًقا في تفا�شيله، بل 
ا للو�قع مطلوب من من�شئه �أو  ا �أو و�شًفا �شحفيًّ على �عتباره عماًل �أدبيًّا، ولي�ص �شرًد� تاريخيًّ

)8))( قبالوي ، »�لإعالم يف �لإ�شرت�تيجية �ل�شهيونية، �شحيفة �لبعث �ل�شورية 8/)/)11)«.  
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مبدعه تحري �لدقة و�ل�شدق، �إ�شافة �إلى �أن قبول �أو رف�ص �شرده مرهون بذلك. وب�شبب هذه 
�وؤه للمبدعين، يتمكن �لمبدع �أحياًنا  �لحرية، وهي حرية �شبه مطلقة، يهبها ع�شاق �لأدب وقرَّ
ا �أم ر�شاًما �أم مو�شيقيًّا...... �إلخ« من �إبد�ع �شورة جديدة للو�قع  »�شو�ء �أكان �شاعًر� �أم رو�ئيًّ
ا بخلق �أو �إيجاد عالم لي�ص له وجود  �لذي يرغب فيه �أو يتخيله، بل �إن هذه �لحرية ت�شمح له �أي�شً
�إطالًقا لي�شبح �لموجود �لوحيد و�ل�شورة �لمعروفة باعتبارها �لو�قع و�لحق، �أي �أن له �لقدرة 
 ،”Self- fulfilling Prophecy“  )((9( لذ�تها«  �لمحققة  »�لنبوة  با�شم  يعرف  ما  تحقيق  على 
بمعنى خلق عالم خا�ص خيالي، ول يوجد له نظير في �لو�قع. لكن هذ� �لخيال ي�شبح ب�شبب 
مقومات �أدبية وفنية هو �لو�قع، وي�شبح ب�شبب �لو�قع غير معروف، �أو بالأ�شح غير مرغوب 

في �أن يعرف.)1))( 

�لعرب  �أر��شي  �شلب  هو  �ل�شهيونية  هدف  �أن  �لعرب  و�لأدب��اء  �لمفكرون  ر�أى  لقد 
و�إبادتهم؛  �إلى لجئين  وتحولهم  وطنهم،  من  وتحولهم  وطنهم،  من  وطردهم  �لفل�شطينيين 
لكي يقيمو� دولة يهودية �شهيونية على �أر�ص فل�شطين �لعربية. وقد �أفرزت مر�حل هذه �لق�شية، 
يونية 9)9) و�ل�شطر�بات  في  موؤتمر دم�شق  �نعقاد  منذ  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  وهذ� 
�أدبية  �ليوم �شورة  �إبريل 1)9) وحتى  في  فل�شطين  في  و�لعرب  �ليهود  بين  �لأولى  �لدموية 
�أر�شه  ي�شلبه  لكي  �لعربي؛  �لوطن  ت�شتت  ��شتغالل  في  موؤ�مر�ته  بف�شل  ينجح  متاآمر  ليهودي 

ووطنه، ويحوله �إلى لجئ يعي�ص في �لخيام ويعي�ص على �شدقات �لأمم �لمتحدة. 

)9))( م�شطلح طوره ونحته روبرت مريثون، يق�شد فيه تعريف خاطئ للحالة �لجتماعية �أو للمعتقد يخ�ص و�شًعا �جتماعيًّا ما، ولأنه معتقد فاإن 
�لفرد يعمل �نطالًقا منه، مما يجعله يظهر كما لو كان �حلق، مما يقوي بالتايل من ذلك �ملعتقد. 

در��شات  اإليه )بريوت: مركز  ناظًرا ومنظوًرا  العربي  الآخر  �سورة  "�ملهدي" لكونيل"، يف  �لآخر يف رو�ية  "�شورة  باقادر،  �أحمد  بكر  �أبو   )((1(
�لوحدة �لعربية، 999)(: 891-889.
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�لبلد�ن  بين  �لحروب  ن�شوب  وتو�لي  �إ�شر�ئيل  دولة  قيام  بعد  �لأح��د�ث  تطور  ومع 
�إن تطوًر� ما  �لقول  لبنان )98)، يمكن  �لعربية و�إ�شر�ئيل منذ حرب 8)9) وحتى حرب 
�ليهودي  بد�أت تحل محله �شورة  �لعربي؛ حيث  �لأدب  في  �ليهودي  في �شورة  قد حدث 
�لعربية  �لأدبية  �لإنتاجات  معظم  في  �لإ�شر�ئيلي  �ليهودي  �شورة  �أخذت  لقد  �لإ�شر�ئيلي. 
�لتي �هتمت بتناولها، �شورة �ل�شابط �ليهودي �لقا�شي �لقلب �لذي يقوم بمطاردة �لفد�ئيين 
�لفل�شطينيين، وين�شف �لمنازل �لعربية، ويدن�ص �لأر�ص �لمقد�شة، ويثير �لفتن و�لحروب، �أو 
بعد ذلك.  للق�شاء عليهم  �لعرب  للجنود  �لجن�شي  �لإغر�ء  تنح�شر مهمتها في  �لتي  �لمجندة 
وهذه �ل�شخ�شية �ليهودية �لإ�شر�ئيلية تتميز عادة بمجموعة من �ل�شفات �لال �إن�شانية و�ل�شريرة؛ 
�لعمياء لكل ما هو عربي و�إ�شالمي، وعبادة  �ل�شادية، و�لبتز�ز، و�لخد�ع، و�لكر�هية  مثل: 
�لمال، و�لندفاع �ل�شهو�ني لغت�شاب �لن�شاء �لعرب، وقتل �لأطفال، و�لفتقاد �إلى �ل�شيطرة 
على �لنف�ص، و�ل�شتجابة للخيانة في مقابل �لإغر�ء �لمادي، و�لدعارة �لن�شائية، و�لفتقاد للقيم 
�لإن�شانية �لأخالقية، وتج�شيد �ل�شر �لإن�شاني، ومحاولة �إقامة دولة يهودية على �أر�ص م�شلوبة 
من �أ�شحابها و�عتباره ممثاًل لالإمبريالية �لأوربية وتقاليد �إبادة �ل�شعوب على �لنحو �لذي �شلكه 
�لأمريكيون �شد �لهنود �لحمر، وي�شتحق ما حل به على يد �لنازي. وهو ما قام بدوره في بناء 

�لحاجز �لنف�شي.))))(

وعلى �لجانب �لآخر فاإن �لأدب �لعبري �لحديث و�لأدب �لإ�شر�ئيلي قد �أفرز �لآخر في 
مجال ت�شويه �شورة �لعربي، �ل�شورة �لتي تت�شم بالعديد من �ل�شفات �ل�شيئة و�لال �إن�شانية مثل 
�لجبن، و�لإيمان بالقدرية، و�لخد�ع، و�لكذب، و�لغدر، و�لوح�شية، و�ل�شهو�نية تجاه �لن�شاء 

))))( ر�شاد عبد �هلل �ل�شامي، "روؤية م�رصية ل�شورة �ليهودي يف �أدب �إح�شان عبد �لقدو�ص"، يف �سورة الآخر العربي ناظًرا ومنظوًرا اإليه )بريوت: 
مركز در��شات �لوحدة �لعربية، 999)(: ))8.
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من  بالعديد  �لتي حظيت  �ل�شفات  من  وغيرها  �لفكري،  و�لتخلف  و�ل�شذ�جة،  �ليهوديات، 
�لدر��شات �شو�ٍء من جانب �لباحثين �لإ�شر�ئيليين �أو �لباحثين �لعرب �لمتخ�ش�شين في �لأدب 

�لعبري �لحديث في م�شر ب�شفة خا�شة.))))(

�لعرقية،  �لقومية  على  �لقائم  �لعن�شري  �ل�شهيوني  بالفكر  �ل�شهيوني  �لأدب  تاأثر  لقد 
و�لموغل في �ل�شتعالء �لمغلف بمفاهيم وتعاليم تور�تية وتلمودية.

�أدب  ل�شياغة  �لفكرية  طاقاتها  وتجند  �أحالمها  ت�شخر  �ل�شهيونية  �لقيادة  �شرعت  وقد 
�لعرقي،  �ل�شتعالئي  �لجانب  هما:  جانبين؛  على  ويرتكز  �لقادمة،  �لمرحلة  يالئم  جديد 

و�لجانب �ل�شتيطاني �ل�شتعماري.

فاأما الجانب الأول فيعتبر �لأدباء فيه �أن فل�شطين �أر�ص بال �شعب ل�شعب بال �أر�ص، و�شعبها 
لي�شت له هوية، و�أن �شكانها بدو متوح�شون، �حتلو� �لبالد وخربوها؛ لذ� يجب �أن يعودو� �إلى 
�ل�شحر�ء، و�أن ي�شتولي �ليهود على �لأر�ص، لذ� فالحرب قائمة بين �لعرب و�ليهود �إلى �أن يتم 
طرد �لعرب �لذين �شورو� باأقبح �ل�شور، على �أنهم قطاع طرق قذرون، ثيابهم رثة، ويم�شون 

وهم حفاة على �لأقد�م.

�أنهم  �لعرب و�لم�شلمين على  �إلى  فيه  فينظر  الثاني �ل�شتيطاني �ل�شتعماري  الجانب  �أما 
من  يهربون  ما  �شرعان  ع�شابات  و�أنهم  �آجاًل،  �أو  عاجاًل  �قتالعها  يتحتم  جذور  بال  �أ�شجار 
�لأر�ص، وهذ� عندهم دليل على عدم �لنتماء �إلى �لأر�ص �لتي يعي�شون فيها، لذ� فاإنهم مجرد 

ل�شو�ص ي�شرقون �لمياه من �أر�ص �لأمة �لعبر�نية.

))))( �ملرجع �ل�شابق: ))8.
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�أطفال  �أذهان  غ�شيل  هُدفها  �ليهود،  لالأطفال  �أُلفت  �لتي  �لق�ش�ص  من  �لعديد  وهناك 
باأنه قاتل مخادع، و�أن �لجندي �ليهودي م�شالم ل يحب  �ليهود، وت�شوير �لم�شلم و�لعربي 
�لم�شلم  ُي�شورون  كما  و�لقتل.  للدماء  �لمتعط�ص  �لم�شلم  لذلك  دفعه  و�إنما  و�لقتل،  �لدم 
وخطف  و�لتخريب  �لتهريب  عند  تنتهي  �لتي  �لجن�ص  تجارة  يمار�ص  باأنه  �ليهودي  للطفل 

�لطائر�ت.))))(

))))( مناهج التعليم الإ�رسائيلية وال�رساع العربي الإ�رسائيلي )�لأردن: مركز در��شات �ل�رصق �لأو�شط، )11)(: 91).



خال�سة الدرا�سة 

تناولت هذه �لدر��شة ثالثة مو�شوعات رئي�شة؛ �لمو�شوع �لأول: ركز على �لجو�نب 
�لعربي  �ل�شر�ع  في  �لبار�نويا  تناول  خالله  من  وتم  �لإ�شر�ئيلي،  �لعربي  �ل�شر�ع  في  �لنف�شية 
�لإ�شر�ئيلي، و�أ�شباب �لحاجز �لنف�شي في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي. وركز �لمو�شوع �لثاني 
على �لو�شائل �لإ�شر�ئيلية لك�شر �لحاجز �لنف�شي في �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي، وتم ر�شد من 
خالله �لو�شائل �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لثقافية �لمتبعة من قبل �لكيان �ل�شهيوني في محاولة 
لك�شر �لحاجز �لنف�شي بين م�شر و�إ�شر�ئيل. وتناول �لمو�شوع �لثالث دور و�شائل �لثقافة في 
�لتركيز على دور  �لعربي �لإ�شر�ئيلي، وذلك من خالل  �ل�شر�ع  �لنف�شي في  ت�شكيل �لحاجز 
عدد من و�شائل �لثقافة؛ منها: �لتر�ث �لديني �شو�ء �لإ�شالمي �أو �لم�شيحي، و�لتر�ث �ل�شعبي، 
و�لتعليم، و�لمنتج �لفني حول �لإ�شر�ئيلي، و�ل�شورة �لإعالمية، و�لمنتج �لأدبي. ومن خالل 

تناولنا للمو�شوعات �لثالثة �لرئي�شية خل�شنا �إلى عدد من �لنتائج؛ منها:

بالرغ��م من �إقامة عالقات م�شري��ة �إ�شر�ئيلية على �لم�شتوى �لر�شمي ف��اإن �ل�شالم �لقائم  •
ت�شوب��ه حالة من �لفت��ور. وقد �شاهمت عدد من �لعو�مل في زي��ادة �لحاجز �لنف�شي بين 
طرفي �ل�شر�ع منه��ا �لآر�ء �لم�شبقة، و�لمخاوف، و�لخب��ر�ت �ل�شابقة، و�لحروب مع 
�إ�شر�ئي��ل، و�أ�شطورة �لتفوق �لإ�شر�ئيلي، و�لفك��ر �ل�شيا�شي �ل�شهيوني وعقلية �لح�شار، 
ونظري��ة �لأم��ن �لإ�شر�ئيل��ي، وق�شية �لقد���ص، وقتل �لأ�ش��رى �لم�شريي��ن، وتبني ثقافة 

�لحرب، و�ل�شورة �لنمطية للعربي لدى �لإ�شر�ئيلي، وغيرها من �لعو�مل. 
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�إن �لهدف �لأ�شا�شي من ك�شر �لحاجز �لنف�شي بين �لعرب و�إ�شر�ئيل وجوهره هو �إحد�ث  •
تغيير على �لجانب �لعربي و�لإ�شالمي، على �أن يبد�أ هذ� �لتغيير بالت�شليم بوجود �إ�شر�ئيل 
كدول��ة في �لمنطقة، ويمتد �إلى تقييد قدر�ت �لعال��م �لعربي �لع�شكرية، وتغيير معتقد�ته 
�ل�شيا�شية و�إعادة �شياغة �شبكة عالقاته، �إ�شافة �إلى تحقيق مطالب �أمنية و�إقليمية و�شوًل 
�إل��ى تغيير �لمو�قف تجاه هذ� �لكيان ب�شورة جذرية. ومن �أجل هذ� لجاأت �إ�شر�ئيل �إلى 
عدد من �لط��رق في محاولة لك�شر �لحاجز �لنف�شي؛ منها و�شائ��ل �شيا�شية، و�قت�شادية، 
و�أخ��رى ثقافية. وقد حاول��ت �إ�شر�ئيل �لتركيز على �لجانب �لثقاف��ي؛ نظًر� لأن و�شائل 
�لختر�ق �ل�شهيوني �لثقافية من �أخطر �لو�شائل للو�شول �إلى �لعقل للترويج لفكرة قبول 

�لآخر �لإ�شر�ئيلي. 

�إن ثم��ة م�شادر �أثرت في مدخالت �إدر�ك �ش��ورة �لإ�شر�ئيلي بجانب �لخبرة �لمبا�شرة،  •
مما �أدى �إلى تكوين �لحاجز �لنف�شي في مقدمتها �لن�ص �لديني، و�لثقافة �ل�شعبية، و�لتعليم 
�لر�شمي، وو�شائل �لإعالم �لمختلفة، و�لمنتج �لفني و�لأدبي حول �لإ�شر�ئيلي، وغيرها. 

ويتاأثر ��شتيعاب وتمثل �لفرد �لجتماعي بما قدمته هذه �لم�شادر من معلومات.




