الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي عبر وسائل اإلعالم
األسطورة و اإليتوس الصراعي
عبد العالي عبد القادر

جامعة السانيا – وهران
مقدمة:
حتفل الكتابات و الدراسات اإلعالمية بالكثري من الدراسات حول التأثري املعترب لوساالل اإلعاالع ع ال الفااجمل وا ت ا و
ا وعات االجت اعية و ع ل الاأي العاع ،و تتعدجمل املقرتبات و النظايات اليت حتاول طاق التأثري و اإلقناع و التعبئة ونطاق ذلك،
بل تاى بعض الدراسات أن الاأي العاع تصنعه وسالل اإلعالع اليومية ،و أن املواقف و املعتقدات و األفكار تصنعها خنب إعالمية
سياساية لتطاحهاا وسااالل اإلعاالع  ،1ويااجملاجمل تاأثري وسااالل اإلعاالع ا عااطن العواطاف و املواقااف و إثاارص امل اااعا ،ليصال ذلااك إ
احلاااا النفةااية و ةاايل الاادمار و التطاايض ،حا يكااون الااأي العاااع ااااتري تنت اال إ و وعااات متصااارعة مث ااا تااو احلااال ا
الص اااع ب ا الف ةااطيني و اإلس ااالي ي  ،حيااا تةاااتم وسااالل اإلعااالع باادورتا ا إجملارص الص اااع وتاليتااه ،و التعبئااة ااد الطااا
اآلخا ،و ا صناعة ثوابت ال ميكن التنازل حوهلا و أسطاص العدو و ناع اإلنةانية عنه ،والتعامل م القضاية الصاااعية بأساطاوا و
اختااهلا إ ثناليات تتق ص أمامها اخليارات.
و ماان تاالا املنط ااو فهاالح الورقااة البطثيااة تاادر التصااورات الاايت تطاحهااا وسااالل اإلعااالع اإلس ااالي ية ووسااالل اإلعااالع
الف ةااطينية ل قضااية الاايت ياادور حوهلااا الص اااع ،واألساااطري األساسااية الاايت تتض ا نها اخلطابااات اإلعالميااة لكاال طااا  ،و مااا تاال
املعتقدات احملورية حول تصور األنا و اآلخا ك طص ة لللك؟
النظرة إلى إعالم الطرف المعادي أنه إعالم دعائي:

إن مصط ح الدعاية أول ما استع ل كان عند تأسيس و وعة تب ريية كاثوليكية ا أمايكا الالتينية اليت اختصا امسها ا
ك اة باوبا انادا ، 2و تتطاور مادلوهلا عناد األملاان أثنااب احلاااا العاملياة الثانياة إ أعاا أجملاص إعالمياة تةااتم ا ابهاد احلاا  ،و بأعااا
و وعة من اإلجاابات و التخطيطات اليت ود إ الاقابة و التطكم ا املع ومات و الاسالل اإلعالمية ل رتويج لة عة و عدالة
القضية اليت تعكةها سياسة النظااع ،فهال ان مان االتصاال يهاد إ تاسايت قناعاات و أفكاار معيناة ا اب هاور املت قال ،3وا
إطار الصااع الف ةطيين اإلساالي ل ،فإن الاؤية الةالدص حول إعاالع الطاا املقابال بأناه ينت ال إ منظوماة إعالمياة جملعالياة ،تفتقاا
إ املصااداقية و ال تقااول احلقيقااة ،و أنااه إعااالع يقاادع مع ومااات ماا ااة و ااري بايئااة ،وتاال رؤيااة ماكايااة عنااد اإلعالمي ا العاااا و
الباحث و املواطن العاجملي جتاح اإلعالع اإلساالي ل ،و األما ال خيت ف بالنةبة لاؤية الطا اإلساالي ل ،وتنيجة ذلك فاألما يتع و
بإعالم العدو.
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فعبد الوتاا املةريي ياى بان اخلطاا الالي مياارح اإلعاالع اإلسااالي ل تاو خطااا ماااور تتعادجمل فياه اخلطاباات إ جاد
التضارا و التناقض ،بتعدجمل ا وعات اليت يتوجاه إليهاا اخلطااا 4و احملصا ة إعطااب صاورص اري متناساقة إلساااليل جملولاة و وت عاا،
فهو خطاا مت ون ،يتوجه إ العامل الاا األمايكل و األورو ليصور إسااليل حديقة وسن صطااب قاح ة ،فهل جملولة جملميقااطية
ليربالية ع انية تواجه خطاا اإلبااجملص و اهلولوكوسات مان قبال العاامل العاا بدولاه الدكتاتورياة و امل الب باحلقاد و التعصاب اد القايم
الاابياة الدميقااطيااة ،و يتوجا ه اخلطااا إ اآلساايوي ليصااور إساااليل جملولاة ساايوية و ااوذن نااجح ا التن يااة ،و يتوجااه إ األفارقااة
بصورص جملولة تعاين مث هم من احلاوا و أعا جملولة فتية حققت استقالهلا و تبطا عن التن ية و التعاون م جملول ابنوا.5
وياى إجملوارجمل سعيد ا الدعاية الصهيونية بأعا " أرتب جهاز جملعاية ا العامل يقوع مبةت صورص ععب بأك ه" ،6وذلاك
بانتهااان اإلعااالع اإلسااالي ل ألسا وا اإل اااق اإلعالماال و التكااار ا الاسااالة اإلعالميااة )أسا وا ط قااات املاادف  ، 7و اسااتع ال
أس وا التباين و الثنالية االختاالية بتقدمي إسااليل املتقدمة الاالدص ا ال اق األوسن مقابل تقدمي مع ومات و جملراسات و تقاريا و
إحصااابات عاان التخ ااف ا العااامل العااا و نةاابة األميااة ،و حالااة التعصااب الااديين و الع ااال اإلرتابيااة و ق ا الة ا طات و سااوب
معام ة األق يات.8
أمااا النظاااص اإلسااالي ية لوسااالل اإلعااالع العابيااة حةااب مااكااا البطااا اإلسااالي ية )معهااد مي اااي ع اال ساابيل املثااال فارتاح
باادورتا إعالمااا جملعاليااا ياااون لالسااامية و التطاايض ااد اليهاوجمل و إساااليل و عااعب إساااليل ،و تااو إعااالع ااري مةااتقل يةااتهد
ةل أجملماة مواطن ال حول هلم وال قوص.9
فالصااع اإلعالمل ب العاا و اإلساالي ي و صل إ ماح ة اباا النفةية ،خصوصا ا ظاو االنتفا ة الثانية.
و تن ااان م اان ي اااى أن ت االح احل اااا النفة ااية أحاجملي ااة االجت اااح يفا ااها الط ااا اإلس ااالي ل األق ااوى إعالمي ااا ااد الط ااا
الف ةطيين األكثا عفا ،و باستثناب إعالع املقاومة ال بنانية اليت قاجملتا حاا اهلل و إجملارته حلاا نفةية د إسااليل و تواجدتا ا
جنوا لبنان كان ممن مثارتا حتايا ابنوا.
فاحلاا النفةية باعتبارتا الةايطاص ع ال املع وماة املوجهاة ل ج ااتري لاد خ او االرتباان و اإلخاالل بالو ا النفةال وباا الياأ
جملاخل صفو العدو وااتريح ،و للا املفهوع فاملنظومة اإلعالمية اإلساالي ية جب تها متار حابا نفةاية اد الف ةاطيني  ،و تناا
خيت ااف تقياايم تاالح احلاااا النفةااية والقااوص اإلعالميااة وماان ميت ااك مي ااات القااوص و الو ااو ا الاسااالة اإلعالميااة ،فكاال طااا يااتهم
اآلخا مب ارسة الدعاية و احلاا النفةية و التطايض دح و د وت عه ،أو الدعاية الةاوجملاب مبصاط ح الف ةاطيني  ،10و أصابح
ينظااا إ الص اااع لاايس و ااجمل أع ااال عنااف متباجمللااة و ت اوازن ا ال ااجملع باال كااللك ت اوازن ا الصااور ،وتصااويا الاالات اب اعيااة بأعااا
مةتهدفة و أن الطا املعين تو الضطية ،فقد صورت وساالل اإلعاالع اإلسااالي ية األحادايت الايت انادلعت بةاببها االنتفا اة بأعاا
وااجمل ا ااطاا بااات قاااع لااا عااباا عاااا ا ساااحة املةااجد األقصاال قاااموا باماال احلجااارص ع اال املصا اليه اوجمل فتصاادت هلاام ق اوات
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األمن ،و تعام ت م زيارص عارون اليت اندلعت املظاتاات بةاببها بناوع مان التجاتال أو بناوع مان التربياا و بأعاا مةاألة طبيعياة ال
حت ل أي طاب استفاازي وأن أي يهوجملي له احلو ا زيارص األماكن املقدسة املوجوجملص ع ل جبل اهليكل.11
و ل تا ب ع ل احلان اللي وقعت فيه إسااليل بانك ا الصورص املو وعية مل ارساتها العناف و التقتيال اد املادني الف ةاطيني
ولو كانوا حي ون ابنةية اإلساالي ية ،و من خالل عدجمل الضطايا السي ا املدني واألطفال و النةاب الف ةطيني وكلا مان خاالل
الصور احلية اليت تنقل الوقال باست اار ،فقد انتهجت إسااليل خططا إعالمية مةتفيدص من األخطاب أثناب االنتفا ة األو  ،وذلك
باياجملص التنةيو ابهاز اإلعالمل العةكاي و املدين ،ملعابة األخباار و املبااجملرص بصانعها و اعهاا وباا املع وماات الايت تاياد إساااليل
رسم نفةها أماع العامل وذلاك بت خصايص متطاديت إعالمال رمسال ل جاير اإلسااالي ل )عااا وسايم ياتقن التطاديت بازاناة ولباقاة
إلعطاااب صااورص جي اادص بااير الاادفاع اإلساالي ل)تة اااتال צ"חל  ،و أنااه يقااوع مبه اااع جملفاعيااة ااد املخ ااب و اإلرتااابي و اي ااة
املةتوطن  ،و القياع بع يات أمنية مربرص أخالقيا ،و كللك املباجملرص خب و األحدايت و استاالل تلح املباجملرات و املناسبات ل تأكيد
ع اال صااورص إس اااليل الضااطية املعتاادى ع يهااا ،12وقااد متكناات إس اااليل واإلعااالع اإلس ااالي ل ماان اسااتاالل مثاال تاالح املناساابات و
اس ااتاالهلا إعالمي ااا و ألط ااول م اادص ممكن ااة ،فاس ااتا ت حاجملث ااة اابن الة اافينة احمل ااة باألس ا طة و ا تي ااال زليف اال و أو الع ي ااات
اإلست هاجملية لت اار ااوطا ع ال الةا طة الف ةاطينية ،و اعتباار ذلاك ذريعاة لتادمري البنياة التطتياة ل ةا طة الف ةاطينية واالقتطااع
املتكار ل دن واملخي ات الف ةطينية و التصفية ابةدية لكثري من القياجملات الف ةطينية و بناب الةور العازل وتربيا كل ذلك بأعا
إجاابات أمنية.13
ك ا استفاجملت من جملر االنتفا ة األو لتعي ماافق إعالمي ا وجدات ابير أثناب الع ياات األمنياة و تاطيتهاا
ميدانيا وتاويد وسالل اإلعالع العاملية و اإلعالميا بالصاور و املع وماات خصوصاا م ااتد االعاتباكات ما املقااوم الف ةاطيني
لتصوياتم بأ عم وراب مأساص املدني العال ،وفو اسرتاتيجية أن تعاض نفةك بأنك طية و ا نفس الوقت لك إمكانية ل ااجملع و
االنتقاع ل ضطايا من ا ام .14
و ملواجهااة الع يااات اإلست ااهاجملية فقااد مارساات وسااالل اإلعااالع اإلس ااالي ية اااوطا نفةااية ع اال الف ةااطينية و عاااض
طاياتا ع ل الوسالل اإلعالمية العاملياة خصوصاا إذا كاانوا مان األطفاال اليهاوجمل ،ونعات اإلست اهاجملي باأعم إنتطااريون واان و
مضطاب نفةيا و قعوا حتت التخديا و التاايا ،وان تلح الع يات ري ودية ألن حصاي تها اطايا وادوجملي العادجمل حياا ااي
ا أحيان كثريص التكتم ع ل احلصي ة الثقي ة لإلصابات  ،و اهلجوع اإلعالمل و الدب وماسل ع ل القياجملص الف ةطينية بأعا وراب تلح
الع يات و أعا ت ج ع ل اإلرتاا و بالتايل عاهلا جملب وماسيا و سياسيا.15
و بع ااد أح اادايت  11س اابت رب تق اادمت احل اااا الدعالي ااة و اإلعالمي ااة خطا اوات ع اال األم اااع م اان خ ااالل مطابقته ااا با ا
الف ةااطيني و الطالبااا ن ،و حاولاات وسااالل اإلعااالع جاتاادص البطااا عاان أي نااوع ماان االرتباااط با الفصااالل الف ةااطينية و تنظاايم
القاعدص ،و تدعيم التربيا املقدع ألع ال القتل و القصف الع والل بأنه قصف استهد خمازن أس طة و مصان صان صاواريت و
مأوى خيتيبب فيه اإلرتابيون أو أن اهلج ات تل إلحباط ع يات إرتابية.16
و العنصا اآلخا ا احلاا النفةية تو واولة الضان ع ل األطاا الف ةطينية و واولة تصوياتم أعم ا صااع جملاخ ل
 :صااع ب فتح و ا  ،ب ابنا العةكاي لفتح و جناحها الةياسل ب جنا اإلصال جملاخال الةا طة الف ةاطينية ورجاال
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الة ا طة الفاساادين ،كاال ذلااك و اولااة لاحاحااة ماكااا القضااية و اخت ااال القضااية ا أعااا م ااك ة م ا س ا طة ف ةااطينية فاساادص وزعاايم
ف ةطيين ي ج ع ل اإلرتاا ،لالا فالةا طات اإلسااالي ية ال جتاد ما مان تتطااور ،فاالاليس الف ةاطيين تاو وراب أع اال العناف و
اإلرتاا اليت تةتهد إسااليل و سكاعا ،وتو يقف وراب ف ل واجملثاات كاماب جمليفياد الثانياة الايت قادع فيهاا إيهاوجمل بااؤان عاو اا
سخية حلل الصااع اإلساالي ل ا الف ةطيين. 17

األساطير التي يمررها اإلعالم اإلسرائيلي و الفلسطيني:

إن الص اااع اإلعالماال ب ا ابانااب اإلس ااالي ل و ب ا ابانااب الف ةااطيين ماان خااالل املضااام اإلعالميااة متياال إ متايااا
و وعااة ماان األساااطري ع اال أسااا أعااا حقااالو أساسااية تااربر ال اااوط الةااالدص و الو ا القااالم و تعطاال عاااعية ألتاادا و قضااايا
ا وعة اليت يعرب عنها تلا اإلعالع ،تلح األساطري تع ل ع ل تعبئاة الاداخل اد العادو ا ن تصاور يااايل و يبتعاد عان احلقاالو
املو وعية و ي وتها أو يتجا تل بعض عناصاتا ليتةو ذلك ما الصاورص اللاتياة ل ج وعاة ،فاإذا أرجملناا أن ناتفطص أتام العناصاا
األسطورية لدى كال الطاف و اليت يظهاتا احملتوى اإلعالمل جند أن أتم األسااطري الايت يكاساها اإلعاالع اإلسااالي ل )الصاطف و
ا الت و الااجمليو و الت فايون الناطو باسم األ بية اليهوجملية ما ي ل:
األساطري اإلعالمية اإلساالي ية:
 .1أساطورص " الق عاة احملاصااص" و العاامل الاالي يقاف اد عاعب إساااليل ،تاالح األساطورص مبخت اف تنوعاواا تااا ا نفةااية
األفااجمل و اللاكاص اب اعية اليهوجملية بأعم ا خطا جملالم و قالم ،سببه عداب األ يار ل عب إسااليل باملصط ح الت وجملي،
و تل ا الواق تعكس خربص مرتاك ة للاكا ااعية ل ج اعات اليهوجملية خصوصا يهوجمل أوروبا ال ااقية الالين كانات هلام
خااربص طوي ااة م ا املاالابح و اإل ااطهاجملات املتكااارص ،و يعاااجمل تعايااا تاالح األسااطورص مبج وعااة ماان األساااطري التارخييااة مثاال
أسطورص املاساجملا أو الق عة اليهوجملية اليت حاصااتا الاوماان عااع  70ع ،بعاد ساقوط أورعا يم حياا رفاض املقاات ون اليهاوجمل
االستةاالع حةااب األساطورص و قاااموا بانتطااار اااعل و ع اال ان يةتةا وا أساااى إ الاومااان ،18وتالح األسااطورص الاايت
تطااا واقعااة املاساااجملا لاالا ال ااكل هلااا وظيفااة تعايااا االنت اااب القااومل و إحياااب البطولااة اليهوجمليااة الاايت تااافض االستةااالع
لأل يار ، 19و تتج ل كللك أسطورص اخلطاا الادالم مان خاالل اساطاص وقاال اهلولوكوسات باعتبارتاا حااجمليت تاارخيل جااى
التهويل و املبالاة ا أحداثها الفع ية  ،فبعض املؤرخ اإلساالي ي " املؤرخ ابدجمل" ع ال ع ال جملحاض تالح األسااطري
التارخيية.20
 .2أسطورص الالسام ية باعتبارتا ظاتاص مالزمة ل تات اليهوجملي و أن اليهوجملي يظل مكاوتا خارن وطنه ،لالا الباد ل اعب
اليهوجملي من وطن أو م جاأ حيت ال باه و ع اه يعاير مثال بااقل ال اعوا األخااى ،وتال أساطورص صاهيونية تاال الواقا
التاارخيل لتواجااد ا وعااات اليهوجمليااة و ت اوح احلقااالو  ،و تصااا املوقااف مان اليهاوجمل ب تااه ثنااالل إماا ما او ااد و تافاال
املوقف الثالاا  :عادع اإلكارتايت بااليهوجمل ،21و تافال األساباا املو اوعية التارخيياة لكااتياة اليهاوجمل املااتبن بظااو احليااص
االجت اعيااة و االقتصاااجملية ل يه اوجمل و متثااي هم ب اعااات وطيفيااة متااتهن التجااارص و بعااض احلااا اخلاصااة و تتطااالف م ا
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ا لةا طات الع ياا ا أي ب اد حتال باه ،لالا تظال معا اة لال اطهاجمل ك اا تبادل واقا الةا طة وتكاون اطية لالنتفا ااات
ال عبية مث ا وق ا روسيا و أوكاانيا و بولونيا خالل القان الثامن و التاس ع ا.22
 .3ا وعاة املوالياة مان األساااطري تتع او بأساطورص ارض امليعااجمل و كااأرض قاح اة عابه جالياة ماان الةاكان و مان أي عااعب ،
وتل أسطورص توراتية جاى تطوياتا صهيونيا م ن وب احلاكة الصهيونية و األجملا الصهيوين الاومانةال ،23لتصابح احلاكاة
الصهيونية حاكة قومية ع انية و لكن ع ل أسس إثنو جملينية تةت هم األساطري الدينية اليهوجملية و تع نها  ،ماثال :النظاا
إ التوراص ليس ككتاا مساوي و إ ا كوثيقة تارخيية و التقالياد الدينياة فولك اور قاومل حااف ع ال ال اعب اليهاوجملي مان
اللوبان.
 .4واألسااطورص األخاااى تاال أسااطورص النفاال القةاااي الاايت تعاااض لااه اليهاوجمل ماان أرض ف ةااط ) بالعربيااة  :جااالوت  ،وتفيااد
األسااطورص بااأن ال ااعب اليهاوجملي تعاااض ل نفاال القةاااي عاان بااالجملح عاارب فرتتا ماان التاااريت األو ا عهااد الدولااة الباب يااة
اآلعاورية بقيااجملص نبوخلنصااا حياا نفاال اإلسااالي يون ع ال باباال و النفال األخااري ن ا عهاد الاوماان و واادمي اهليكال عاااع
 70ع ،و احلقيقااة التارخييااة ت ااري إ انت ااار كبااري ل ج اعااات اليهوجمليااة عاارب كااربى ماادن البطااا األباايض املتوساان قباال تاالا
الت اااريت بكث ااري ) األس ااكندرية ،أثين ااا ،روم ااا ، ... ،ع اارب تجا ااات و ت اانقالت أم ته ااا املص ااا التجاري ااة ،24و تفي ااد ت االح
األساطورص إعالمياا ا التطاايض ع ال اهلجااص و إثباات عااعية اهلجااص اليهوجملياة إ ف ةاط و إقاماة املةاتوطنات لاا ع ال
حةاا الةكان األص ي .
وتنان أساطري اخاى تدور حول األساطري املاكاية امللكورص.
األساطير اإلعالمية الفلسطينية:

أما األساطري اليت ميارتا اإلعالع الف ةطيين و باعتبارح وذجا لإلعالع العا اللي يكا خلطاا ما بعد النكبة و ما بعد النكةة
فنجد أن اإلعالع الف ةطيين طور و وعة من األساطري ا و ها تل رجمل ع ل اخلطاا الصهيوين وتصد له ومن ذلك إنكار توية
و تاريت ف ةطيين متواصل ورجمل الفعل تو إنتان خطاا قومل يةتعيد الفولك ور و التقاليد احمل ية و عاض لتاريت املنطقة قبل العصا
التااورا و أثن ااابح و ا الف اارتص اإلس ااالمية لينااتج اإلع ااالع الف ة ااطيين تارخي ااا أس ااطوريا لقومي اة ف ة ااطينية متواص ا ة ع اارب الت اااريت ،و أن
الف ةطيين املعاصا تو س يل ععب الع اليو...اخل .و ناكا ع ل األساطري التالية:
 .1أسااطورص الربوتوكااوالت الصااهيونية :وتاال أسااطورص ت قفهااا اإلعااالع العااا مناال بدايااة الصاااع العااا اإلسااالي ل ماان مصاااجملر
إعالمية و كتابات أجنبية تأثات بأجواب معاجملاص الةامية ا أوروبا الوسطل و ال اقية و روسيا ،ومفاجمل األسطورص النظا إ
احلاكاة الصاهيونية حاكااة سااية عامليااة هلاا حتاالف وطيااد ما احلاكااة املاساونية و أن هلاا خمططااات عاملياة لةاايطاص ع ال العااامل،
وتلا التصور ألتآماي يبالغ ا إعطاب صورص ل عادو و طيطاتاه ال اام ة ،وتال تافال الواقا التاارخيل لن ااص الصاهيونية ا
الوسن املةيطل قبل الوسن اليهوجملي ا روسيا و أوروبا ال اقية مت ث ة ا تنظي ات أحباب صهيون.25
 .2أسااطورص الوحاادص و االنةااجاع اليه اوجملي الااداخ ل و الوحاادص ب ا القوميااة اليهوجمليااة والاادين اليه اوجملي وتاال أسااطورص كااللك
جندتا ا بعض أوساط الص هيونية الدينية ،و تل تفيد ا حتفيا الف ةطيني إ النظا إ الصااع أناه صاااع عقالادي و
جمليين باألسا  ،و أن اليهوجمل قدموا إ األرض الف ةطينية من منط و جمليين ،و الواق باالنظا إ تااريت اهلجااات اليهوجملياة
ج ،3ص .22
ج ،4ص .242
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فإعا اخت فت ا منط قاوا و أن اهلجاات املنظ ة األو قامت لا احلاكة الصهيونية اليت كانات تقوجملتاا قيااجملات ع انياة
تاو ل قومية و اهلجااات الايت جاات بعاد تأسايس الدولاة كانات ا معظ هاا تجااات ا اطاارية خصوصاا بالنةابة ل يهاوجمل
ال اقي من العااق و املااا ،و اليهوجمل من الناحية التارخيية و االجت اعية ال ي ك ون قومية متطدص فهم طوالف خمت فة
و و وعااات إثنيااة مت اااياص لاويااا و حضاااريا و ثقافيااا بقياات تاالح الف اوارق قال ااة حااا بعااد اهلجاااص ،فااا ت اإلس ااالي ل
منقةاام إ أعااكناز و ساايفاراجمل ووفااو تقةااي ات متعاادجملص  ،و ا ت ا اليه اوجملي ا إساااليل ع اااين ال يكاارتيت بالتعاااليم
الدينية ل دين اليهوجملي ،و تلح األسطورص تل مايج من القاابص الةططية لنصوص القا ن و العهد القدمي.26
اإليتوس الصراعي:
تاالح املنظومااة ماان األساااطري تةاااتم ا إن اااب وعاال بالاالات و التضااامن با أعضاااب ا وعااة جتاااح اخلطااا و العاادو الاالي يكتةااب
أبعاااجملا أسااطورية ،لتخ ااو و وعااة ماان املعتقاادات جملاخاال اب اعااة ت ا ل و وعااة ماان الثواباات األخالقيااة و القي يااة اادجمل توجهااات
اب اعة جتاح األجنيب و ن احلياص اليومية ،و تلا عل الصااع يقرتا إ احلل الصفاي و يطل ينتو من جيل إ جيل و تصبت
التعبااة سااه ة إعالميااا ،و يعاااز النطاااص العدايااة املتباجمللااة و ناااع الةا ة اإلنةااانية ل طااا اآلخااا ،27وتناا ميكاان أن نااتك م عاان إيتااو
صااعل.
عناصر اإليتوس الصراعي:
تت كل املعتقدات أاألساسية ا اإليتو الصاعل من العناصا التالية حةب جملراسة يارتال:
 .1الصورص الة بية ل عدو
 .2الصورص اإل ابية ل لات اب اعية و عاعية اتدافها
 .3تصويا اللات أعا ا موق الضطية
 .4الصورص اإل ابية ل ج اعة و تقايا املصري
 .5التصورات اللاتية لألمن
 .6التصورات اخلاصة حول الوطن و القومية
 .7مةألة الوحدص القومية
28
 .8قضية الةالع و التةوية النهالية
و ناكا ع ل ثاليت عناصا لأليتو الصااعل لكال الطاف وتل  :عدالة اهلد اللا مقابال عادع عدالاة أتادا اخلصام ،عااعية
األتدا اللاتية مقابل عدع عاعية أتدا اخلصم ،اعتبار اب اعة طية.
اعااة خالفااة مت ااك سااالحا ممااا
فااإذا أرجملنااا ان نااتفطص اإليتااو الصاااعل اخلاااص باإلسااالي ي ميكاان وصاافه باإلاااال أنااه إيتااو
ع ها ت كل خطاا ع ل جرياعا وع ل ذاوا
إيتوس عدالة القضية:
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التربي ااات األساسااية لقضااي ة الص اااع لاادى اإلس ااالي ي إعالميااا و واولااة اإلقناااع املتجهااة ضااو إصاابات أحقيااتهم باااألرض )اي اايتس
يةااليل تدور حول :تربياات تارخيية باعتبار أعا أرض إسااليل التارخيية حيو ألي يهوجملي العير فيها  ،و ان التواجد اليهوجملي فيها
كان مةت اا عرب التاريت ا مقابل الرتويج ل عدع عدالة القضية الف ةطينية إما من خالل إنكار وجوجمل ععب ف ةطيين بالك ية ك اا
اعتها عند خطابات ولدا مالري ،أو أن مةاحة الدول العابية تل باحلجم الكباري إلساكان الف ةاطيني الناازح  ،و أن ف ةاط
مل لااا حضااارص مت دنااة و حوا ااا مه ااة بعااد سااقوط اهليكاال ،باال كاناات جااجملاب و قاح ااة ،و العاااا كااانوا باادو رحاال أو فالحا ا
أريا متقطعة ،فجاب الصهاينة الط يعيون فطولوا املةتنقعات و األرا ل اباجملاب إ مةاحات خضااب ،29و تب إحصابات سرب
اآلراب الاايت أجااتااا ماكااا تااامل سااتين تا مقاادار قااوص تاالا اإليتااو املتع ااو باعتقاااجمل اإلسااالي ي بعدالااة قضاايتهم و اااورص احتفاااظهم
بالقااد عاص ا ة موحاادص لدولااة إس اااليل و أويااة أن تكااون الدولااة يهوجمليااة فهنااان  %81ماان اإلجابااات ا ساارب اآلراب يعتقاادون
بالقد عاص ة موحدص إلسااليل ،و  %8وافقوا ع ل حو العوجملص لالجئ الف ةطيني  ،و  %72يعار ون االنةطاا الكامال
من الضفة الاايبة.30
أمااا إي تااو عدالااة القضااية عنااد الف ةااطيني فيتض ا ن معتقاادات الوج اوجمل األص ا ل ع اال األرض باعتبااار الف ةااطيني تاام الةااكان
األصا يون ،و بالتاايل ااورص إقاماة جملولاة ف ةاطينية وعاوجملص الالجئا بإثباتاات تارخيياة و اجت اعياة ت ا ل التأكياد ع ال قادع التواجاد
العا الف ةطيين ومظاتا الفولك ور الف ةطيين ،31و إثبات جملمياااا بأن أ بية الةكان قبل  1948كانوا عاباا ،و احلاو ا تقاياا
املصري مقابل النظا إ اإلساالي ي  :ااص ،مهاجاين ري عاعي  ،و أن التواجد اإلساالي ل تو وااجمل تواجاد ظااا و عاابا مثال ماا
جاى م الفا واليونان والاومان والص يبي و حا األتاان و أن القد مدينة عابية قدمية منل العهد الكنعاين ) 32أنظاا ابادول
رقم . 1
إيتوس الشرعية:

أما إيتو عدع عدالة و عدع عاعية أتدا الطا املعاجملي :
فنجد وسالل اإلعالع املخت فة اإلساالي ية و حا ا الكتب املدرسية تعطل صورص جملونية ل ف ةطيين و قد تطورت حدص تلح الدونية
من اعتبارح بداليا ،عيب ،ساي اهليجاان ،خمااا ،عنياف ،إرتاا أو إرتاا وت ال ،و املضاام اإلعالمياة اإلسااالي ية مان جملافاار ،إ
تا ريتس تاست ا أذتان اإلساالي ي بأن الف ةطيني و العاا ع وما تم وراب كل احلاوا اليت خا اتها إساااليل ،و أن العااا
و الف ةطيني يايدون القضاب ع ل جملولة إسااليل و يامون باليهوجمل ا البطا ،33وم اندالع االنتفا ة األخريص تعاز اإلعتقاجمل لادى
اإلساالي ي بأن الف ةطيني ميي ون إ القتل و العنف د اليهوجمل )أنظا ابدول رقم. 4
أم ااا تص ااورات الف ة ااطيني إ أت اادا اإلسا ااالي ي فهن ااان النظ اااص إ اليها اوجملي باعتب ااارح م اااكا و ياتك ااب القت اال و العن ااف ااد
الف ةطيني بربوجملص جملع ،و أن تد الدولة العربية تو القضاب ع ل التواجد الف ةطيين ع ل األرض الف ةطينية مبخت ف األساليب
)الطاجمل ،االستيطان ،اإلبعاجمل ،القتل ،ودمي البيوت ، ....،و تعازت تلح النظاص م اندالع االنتفا ة األخريص.34
إيتوس الضحية:
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اإلساالي يون ا وسالل اإلعالع مبخت ف أعكاهلا و حا ا كثري من املؤلفات التارخيية فهم حياولون أن ينةبوا قة ا كبريا من تاريت
ا طهاجملتم إ العصور اإلسالمية و إ ا ت عات اإلسالمية حيا عوم وا ك واطن من الدرجة الثانية و أتل ذمة اللي يعين ا
الكتابات اإلساالي ية عكل من التطقري و الدونية  ،أما خبصوص الف ةطيني فهام مان خاالل الرتكياا ع ال الع ياات الفدالياة الايت
يقوع لا قةم من الف ةطيني فهم يتعا ون باا ي نها ع يهم الف ةطينيون و املنظ ات ف ةطينية اإلرتابية املتطالفة م حاا
اهلل عن طايو اهلج ات االنتطارية و رمل احلجارص ع ل اليهوجمل.35
أما الف ةطينيون فصورص الضطية أو ح منها لدى ابانب اإلسااالي ل الالي يااى قةام مناه أن احلااا الايت ت ان ع ال الف ةاطيني
ااري عاجمللااة ر اام أن تاالا القةاام ماان أنصااار الةااالع أخاال يتضااابل وق ا احل ااالت اإلعالميااة و التخااوين و فااوز الي ا و اعتاللااه
ل طكم ،فالف ةطينيون ياون ان احلاا األخريص فا ت ع يهم و أعم طايا ل ةياسات اإلساالي ية و أع ال القتل و الت اايد مان
.1948

خاتمة:
ياى بعض الدارس أن مكونات اإليتو الصااعل و قووا عند أفااجمل ا وعة من العوامل اليت حتول جون حل الصاااعات الطوي اة
األمااد ،نظ ااا ألن األساااطري الاايت ي ااك ها كاال جانااب تصاابح أساااطري مؤسةااة إليتااو ص اااعل حيااول جملون الاؤيااة املو ااوعية لواق ا
الصااع من خالل وسالل اإلعالع أو من خالل الكتابات املنهجية الع ية ،و أن حادص الصاااع تال سابب جاوتاي وراب تالا البنااب
األسطوري اللي تعكةه وسالل اإلعال ع من خالل املعابات ابالية ل واق  ،و كل طا يفاض ع ل اهورح و ع ل الاأي احمل ل
و العااملل الصااورص الايت يااتااا تاو ل صاااع و أساابابه ،ماكااا ع اال عدالاة القضااية الايت يااداف عنهااا ،أي وصاف الواقا ك اا ياااح و متايااا
و وع ااة م اان الص اايغ و املص ااط طات و املف ااجملات هل ااا م اادلول خ اااص و متطي ااا أو املي اال إ ع اااض القض ااية م اان خ ااالل التبة ااين و
التةطيح و االختاال إ حامة من الثناليات.
للا البد ع قاابص مو وعية ل اجملص اإلعالمية لكل طا من خالل الت ييا ب الواق و األسطورص ،ب املفهوع اللي ميار إعالميا و
مضااامينه الكامنااة ) اإلرتاااا ،الةااور ال اواقل ،خايطااة الطايااو الاايت ية ا يها ابانااب اإلس ااالي ل خايطااة الطاااق  ،و اااورص إجملران و
جملراسة األحدايت و عا ها إعالميا بإعباعها مبعابة تارخيية و ميدانية ،و اورص التعامل م املصاجملر و النصاوص الدالاة و املاجعياة
جملاخل ثقافة أي و وعة  ،و اإلحاطة بالبعد التارخيل ل ظواتا الصااع ية و طبيعة الوجوجمل التارخيل إلسااليل حاليا و و بنية العالقات
و التطالفات و املصا اليت تابطها م الااا خصوصا م الواليات املتطدص األمايكية.

bid, p 147, 148.

35

مالحق:
جدول : 1الحل األمثل و النهائي لمدينة القدس
اليه ا ا ا اوجمل اإلس ا ا ا ااالي ي
ن=502

ف ةطيني
ن=1199

81

0.8

القااد الاابيااة عاص ا ة لدولااة إس اااليل و املدينااة القدميااة حتاات س ااياجملص 6,7
م رتكة و القد ال اقية عاص ة لدولة ف ةط

4,4

القد الاابية عاص ة لدولاة إساااليل و القاد ال ااقية عاصا ة لدولاة 4
ف ةط

18,6

القد ال اقية و الاابية عاص ة موحدص لدولة إسااييل

القد مدينة مفتوحة و عاص ة لكال الدولت

3

7,6

القد جملولية

4,2

9,1

القد موحدص وعاص ة لدولة ف ةط

1,1

32,9

عاص ة ل ة

-

25

إجابات اخاى

-

0,3

ال اعا

-

1,3

املصدر:

Source: Israeli-Palestinian People to People Peace Index, carried out by The

Tami
Steinmetz Center for Peace Research at Tel-Aviv University, and Jerusalem
Media
and Communication Center in 1999. The data appeared in The Tami Steinmetz
Center’s web site at www.tau.ac.il/peace/Peace_Index/IPPPPI
جدول  2:أين يمكن للنازحين الفلسطينيين أن يستقروا نهائيا
اليهوجمل اإلساالي ي
إرج ا ا ا اااعهم إ مةا ا ا ا اااكنهم األص ا ا ا ا ا ية 7,8
جملاخل ف ةط 1948
إ أرا ل الدولة الف ةطينية

31,1

اليقا اااب ا أما اااكن النا اااو و ت ا ااوطينهم 52,6
فيهاا ا ال ااق األوسان او أي مكااان
ا العامل
الأعا

8,5

الف ةطيني
71,3
21,1
5,3

2,3

جدول : 3الحل النهائي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
كونفيدرالية ب جملولت

اليهوجمل اإلساالي ي

الف ةطيني

7.8

3.6

جملولة يهوجملية ع ل كامال الضافة الاابياة 63.2
لنها األرجملن

1.2

جملول ا ااة ف ة ا ااطينية ع ا اال كام ا اال الض ا اافة 1.5
الاابية لنها األرجملن

35.5

جملولا ا ااة إس ا ا ااالمية ع ا ا اال كاف ا ا ااة أرا ا ا اال 1.0
الضفة الاابية

42.8

جملولة ف ةطينية كام ة الةياجملص

6.6

كونفيدرالية م األرجملن

1.2

مااجملرص اليهوجمل لف ةط

10.9

1.2

إجابات أخاي

5.0

1.8

ليس تنان حل ل صااع

10.6

4.8
1.3

ال أعا
جدول : 4صورة اإلسرائيلي و الفلسطيني
صورص الف ةطيين ا عيون اإلساالي ي
1977

1999

2000

عنيف

39

37

68

عدمي ال ا

42

35

51

ري ذكل

37

30

*

عيف

*

*

35

صورص اإلساالي ل ا عيون الف ةطيني
عنيف

77

75

94

عدمي ال ا

62

67

81

ري ذكل

12

15

*

عيف

*

*

23

* مل تؤخل إجابات.
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