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 على الوعي الصهيونية التطبيع الثقافي واستراتيجية الحرب
 د. علي الحاج حسن

 
 

 مدخل
. ةوننن هةا و صور   هل الخلفيوة لااةوة وولوتيا يشو   هوو و  ،نساناألبعاد الذهنية والمعرفية عند اإلمن  واحد  الوعي 

هووودا  الوووداةو و روووو  األل  شووو    ن  نطبوووو ةوووونه ةوووي  هنوووهمووون دون أ عمالوووهأ يموووانش نشوووا ه و  نسوووانا  نجووود   لووون
نسان. وتموا  أ ي ضمن وياق التن   بأةعال اإل ةإن عملية ةناعة الوعي و غيير الوعي /من هنا والخيانات.

لو  الوووعي المو وود لوخن    وور يضووا  الاضوا  عوالتعلوي  وأنمووال النيواه... يم ون أيم ون ةوناعة الوووعي بالتر يوة 
تمدها الخصوم عاده، وقد  نشأ بين النرب عل  الوعي عبانه عن اوترا يجية يع  نيؤد ي أهداةا  عند ةاحبها. 

ةووإن الماصووود موون النوورب علوو  الوووعي،  ،دقاووواة لتنايوود اهوودا  معينووة. و شوو ل أةووناب اج جاهووات المتنأ
 نوة  لو  التوأ ير علو مجمل العمليات واألدوات، التي  سع  بواوطتها الجهات المشانتة ةي   ان منظوموة معي  

ن أو منو التأ ير عليه. وهد  النورب علو  الووعي هوو  عول الجمواهير المسوتهدةة وعي  مهون مستهد  معي  
وووو تبن وووو د أكبوووور تايووووات   مفهوووووم الواقووووو المطلوووووب لموووون يمووووانش هووووذا المجهووووود، بنيوووو  يصووووب  بإم انووووه أن ينا 

جت وعوي تيور مرتووب ن حوابالنسبة له. وقد  اون النرب عل  الووعي وولبية، أي منوو  طوو   مهمةوترا يجية ا
 .1ةيها، أو  يجابية، بمعن  مناولة  نشا  وعي مرتوب فيه

ونهوا  متلوخ  فايوا ج ي   أ ج   ،وقد ي ون المراد الظاهر من النورب علو  الووعي  و يوه نوواخل للخصو    عنهوا فص 
ةوي دناووة  ،2ياوول توابي وويبوني ، اناألهدا  حي  ج حرب من دون أهدا . ةي هذا اإلي ال   نايد  ؤد  

 ن   وووراخيل  ر وود موون معرتووة "لووه حووول النوورب النفسووية والتووأ ير علوو  وعووي الخصوو  ةووي النووروب المعاةووره،  
الوووعي  و يووه الخطوواب المباموور للجموواهير ةووي الوودول والايانووات المعاديووة، بمووا ةووي  لووخ اوووتهداةها موون  وو ل 

 3."مب ات التواةل اج تماعي،  ل   انب األنشطة العس ر ة التاليدية
راد منهوا ةوناعة الووعي مون والتي ي و ،شان ال  النرب عل  الوعي تونها حر ا  من الجيل الرابوي   ،ةوةي النقيا

ن الجيول األول ،      ور  ات؛ وهي  ختلو  عون اج يوال الة  وة األولو د والسيطره عل  العاول و غيير األ دي
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يل الةاني هو حرب العصوابات، والجيول هو حرب بين  يشين عس ر ين وموا هة ةانوخ ضد ةانوخ،  والج
 4ولو ا ها... .و ا فة؛    هذه النرب التي  تعدد أدوا ها وأهداةها وأحرب وقاخية وور عة  هوالةال  

هيوني ل  مجموعة متنوعة من العمليات العلنية والسر  ة التي ياوم بها الجيش الص  العس ر ون  الخبرا يشير   
و لوخ للتنور ض وا وانه النعورات، ةوي أ نوا  مخا بوة الجمواهير المسوتهدةة  ،«النورب علو  الووعي» نت عنووان 

ها العودو الصوهيونينف وذها يةي المنطاة والعال ، لتبر ر أي  طوات عس ر ة قد   ون ةنوي  هو  و ةوي المسوتابل.  ضود 
واةوول الوودون الابيوور الووذي ياوووم بووه المتنوود  ون باووو  الجوويش اإلوووراخيلي، عبوور أنشووطته  علوو  مووب ات الت"علوو  

ن  أ ون و ؤتود ؛"اج تماعي النا اة باللغة العر ية، للوةوول  لو  مختلو  الف وات المسوتهدةة ةوي الودول المعاديوة
 يموة. ةضورب الووعي والوروم المعنو وةالنرب عل  الوعي ليست  ديده، بل هوي  وخ  مون حوروب العصوون الاد

ن أا يعنوووي أن  المعرتوووة الميدانيوووة يجوووب موووة اووووتباضية للضووور ة الاتاليوووة العسووو ر ة ضووود  الخصووو ، مووو ن موووا هوووو ماد  
  تدا ل و تاامل مو عمليات النرب النفسية الرامية  ل  التأ ير عل  عال العدو وعخ مته.

وو لتواةوول اج تموواعي بشوو ل  ن التانولووو ي الناةوول ةووي العووال  اجةتراضووي ووووواخل اا ج مووخ فيووه أن  التطووو  ومم 
حة الموا هووة العسوو ر ة الا وووي ية. ةالوودول والجيووو  و وود ووواحة أ وور  للنوورب،  لوو   انووب وووا ووا ، قوود أ

و دت نفسها أمام ضرونه اووتغ ل ةضوا  السوايبر وموب ات التواةول اج تمواعي لتنايود اإلنجوانات المعنو وة 
وهوووذا يتطلوووب مووون الجيوووو  النديةوووة السوووعي لتنايووود أهوووداةها عبووور التوووأ ير علووو  معنو وووات العووودو  ؛والسياووووية

 5والااده والماا لون، وتذلخ الرأي العام المنلي والدولي. ي  لخ ةن ا  الارانالمستهد  واناد ه، بما ة
بعضوووها معروةوووة و اليديوووة، مةووول أدوات النووورب النفسوووية  ،وووواليب عديووودهتضووومن النووورب علووو  الووووعي ادوات وأن
اجةتراضي تالعال  طة وواخل  ع م واوعة اجنتشان، و عضها حديةة والتأ ير بواو (...،ماعاتواإلكالتضليل )

 والشب ات اج تماعية...
 اومعتاودا هم امعرةة عمياوة للووعي األواووي للجمواهير المسوتهدةة، مةول  ااةتهمو يتطلب هذا النو  من النروب

. و تطلووب ممانوووة النوورب علوو  الوووعي نظووره متعوودده ر عليهووا، ومعرةووة األووواليب التووي يم وون أن  ووؤ   اوضيمهموو
قتصوواد، جنةرو ولو يووا، اجعلوو  اج تمووا ، علوو  الوونف ، أ  لووة، مةوول م  المجوواجت، و بووره مهنيووة موون مجوواجت م

دعايوووة،  لوووو   انوووب مهوووانات متنوعووووة، و اةوووة معرةوووة الشووووب ات اج تماعيوووة، عوووال  المعلومووووات، التسوووو د و ال
 .اجوتخبانات واإلع م
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ةووي  مرتخ ووا   دونا  ن "اجوووتخبانات  لعووب حووول دون اجوووتخبانات أةوودنت ةووي الايووان الصووهيوني  6دناوووةن  بووي  و 
النورب علو  الوووعي. وعلو  اجوووتخبانات أن  فهو  و سووتعرس الووعي األواوووي والووعي ارنووي لوضوو  موواهير 

 اوووود النووورب.  الهووود  المختلفوووة و ووورق  بلونهوووا، مووون أ ووول أن  وووتم ن مووون التوووأ ير علووو   هوووود الووووعي لجهوووات  
 ."س ر ة وا تماعية و اافيةعة، و ينها اوتخبانات وياوية وعو نتاج  لخ  ل  اوتخبانات متنو  

أنام الصووناةي الصووهيوني يووووي ميلمووان السووتان  عوون ونانه الشووؤون اجوووترا بجية ةووي الدولووة  ، وور  موون  هووة أ
موون أدق وأةووعب المجوواجت ن و ووي ن أالبر طانيووة. « يسووت أيميوودل  »مهوو  نشوور ه ةوونيفة العبر ووة، ةووي ماووال 

« بوي. دي.  ش»العام، لدع  الرواية الصهيونية وموا هة منظموات الموتلة للونانه المذتونه هي ةناعة الرأي 
الووذي يبوودأ موون عووال  اإلنترنووت  لوو  عووال  الع قووات  ،وموون  حوورب ةار ووة موواملة لطردهووا موون الفضووا  اجةتراضووي

 . 7العامة
وويتبووي   التووي  هوودا األمووا أو  .علوو  ممانوووة حوورب الوووعي ،و شوو ل  وواد، ن العوودو الصووهيوني يعموولا  اوودم أن مم 

موه تيوان العودو  ةار وا  وةود اووترا يجية النورب الناعموة يرموي  لو   شوو ه  ،من حرب الوعي و اهايت ةوإن  موا ياد 
ةووي مناولووة لفووخ  عخلووة الايووان؛ بوول لفصوول  ،الشخصووية الفلسووطينية واناووان حاوقهووا التان خيووة و موو   ان خهووا

ة وأقنعوووة  رةيهيوووة مغر وووة،  جووور  التضوووامن اإلنسووواني موووو المااوموووة وعوووخل المااوموووة عووون بي تهوووا، بوووأدوات حديةووو
األميرتيووة التسووجيل،  Netflix مةوول مووب ة نتفلووي   ،دا لهووا مووب ة معاووده وواوووعة. لنأ ووذ نمو  ووا  واحوودا  ةاوو 

وهي ةعليا  ارن  عمل  والصهيونية السيطره، حي  يظهر ةيها الدون الخفي للهاوبرا، ألنها ليست  دمة عادية؛
عرس عل  ماموتخ عبور  نميول التطبيود م م ات العناو ن التلفخ ونية التي     ع مية  متااملة ، و اد   كخدمة ب   

الخا  بها.  جد نفسخ أمام العديد من البرامج التلفخ ونية واألة م السينماخية، ةض   عن البرامج التوي  نتجهوا 
ووور الوووذي ي  « اإلووووراخيلي»نفسوووها، ومنهوووا مسلسووول ةوضووو   «نتفلوووي  » الفلسوووطيني تشخصوووية ةامووولة وعوووا خه نا 

ولانهووا  بوو    ،موون  عوواده السوويطره علوو  العاووول، موون  وو ل بوورامج و طبياووات ها فيووة حوودي    وهووذا موو ل   ؛وهخليووة
 . 8أيضا  عل  أ هخه التلفان الذتية

 التطبيع الثقافي والحرب على الوعي
دنج و ميعهوا  نو ،العودوموا ير وده ه  ةوي بلوونه مجموعوة مون اجووترا يجيات التوي   سويعتمد التطبيو الةااةي عل  

 برن هذه اجوترا يجيات ومن أ ضمن مناوجت النرب عل  الوعي.
                                                           

 الدناوة ةودنت ةوي تتواب عون "معهود أبنواث األمون الاوومي" ةوي  امعوة  ول أبيوب و"معهود أبنواث مونهج اجووتخبانات" ةوي "مرتوخ  وراث اجووتخبانات".  6
طان ووي تو رةاووير، وهموا ضوابأعد  هذه الدناووات بواحةون ةوي مجواجت متعودده، أمنيوة وعسو ر ة والاترونيوة. والاتواب مون  نر ور، داةيود وويمان  وو  و و 

 واباان ةي معبة اجوتخبانات العس ر ة اإلوراخيلية. نا   عن  حرب  وراخيل عل  الوعي   ماوخ الدا ل و نر ض عل  الخانج.
تووانون  29ةونيفة األ بوان،   والةااةوة المعاقوة، مووروان عبود العوال، ا تراق الووعي الوو ني وةورس التطبيوو والهخ مووة واجوتسو م  عون الهاووبراماووال   7
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ر له ، و وةير ةر   دةعه   ل  مناةب نة من الات اب والصنفيين واألكاديميين، وةت  المناباجهتمام بعي   -1
متواضووعة وضووعيفة، أو موون  وو ل  معيووات   ه  النقيقيووة حتوو  وان تانووت مووؤه   ،وياوووية وا تماعيووة متادمووة

تيووور الن وميوووة التوووي  «بوووذون السووو م»تجمعيوووة  ،أهليوووة عر يوووة  ووودع  مشووورو  التسوووو ة، و ووودةو با جووواه التطبيوووو
 كواديميين يترتوون ألو لوخ ألن ا ؛م،   ور ا فواق أووولو بوين الفلسوطينيين والايوان الصوهيوني1993ست عوام  أو  

 و بوور ر حر ووا  و ن الوورأي العووام؛ وهووذا يعنووي بشوو ل أو سوواهمون ةووي  اوو ،ة  ووانا  واضوونة علوو  اج جاهووات الشووعبي
 عل  الوعي.

لوة أمر  يوا  وأونو يوا   نوت جةتوات ل المنظموات الممو  موو دعمهو  وابورانه  مون  و ،  يجاد أنصان للتطبيوو - 2
ل المجتموو مةل منظمات الدةا  عن حاوق المورأه ومنظموات الودةا  عون حاووق اإلنسوان دا و ،متعدده ومتنوعة

 لياوموا باألدوان التالية   ،العر ي
للتطبيوووود، وضوووورونه علمنووووة المجتمعووووات العر يووووة  عووووا  عوووودم ةوووو حية الشوووور عةالطعوووون ةووووي اإلووووو م واد   -أ 

 لخ.والظ مية... ومناةره دعاه اإلو م وا هامه  بالتطر  واإلنهاب  ،واإلو مية و بديل أح ام الشر عة
 ، فسير ةني  لإلوو م أو الهجوم عل  تل   ،نص  ان خيتيجون التعامل معه الاول  ن النص الار ني  -ب 

 و ش ل  ا  اريات الار نية التي  تعلد بالجهاد.
حووت ةووي ر  يوود موون الاتابووات واألةاووان التووي      بةااةووة السوو م، الووذي و وود  ر اووه  لوو  العدالتوورو ج لمووا يسووم   -3

ضوواخية، يووة العامووة، وتووذلخ النوودوات والنوووانات عبوور الانوووات الفالعديوود موون المووؤ مرات والملتقيووات الدوليووة والعر 
 ة. الغا   اكره األم  و  –ان خ الصرا  العر ي الصهيوني   –والتي  دعو  ل  نسيان التان خ 

والسعي إلياا  الدع   ،شو ه ةونه الجهاد والمجاهدين المااومين ل حت ل ةي نفوش الشعوب المسلمة  - 4
 عنه  ونعته  باإلنهاب.

 ،للتوورو ج للتطبيووو ،الووذين هوو  دا وول الخوو  األ ضوور ،اوووتخدام  واخوو  موون عوورب أناضووي  مانيووة وأن عووين - 5
 ،مها تمشرو  لدولوة المووا نينوالتي قد   ،كما هي  طة )عخمي بشانه( التي عرضها عل  الانيست الصهيوني

وهووو ج يعنووي وووو   ضووفا  موورعية نهاخيووة علوو   ؛والتووي يوودعو ةيهووا  لوو  المسوواواه بووين الفلسووطينيين والصووهاينة
 .  9اتتصاب ةلسطين بشرل اجعترا  بناوق الفلسطيني ةي الموا نة

 
  التطبيع مسار تبديل الوعي فيمظاهر 

وعلو  نأوووها  ،وتوذلخ منواوجت الوودول الغر يوة ،ن مون  ووان خ الصورا  بوين العووال  العر وي والايوان الصووهيونييتبوي  
لتطبيوو قود بودأت للنورب علو  الووعي بهود  ان الخطووات العمليوة ر وب والتطبيوو بينهموا، أالتا من أ ول أميرتا،

                                                           
 .12التطبيو.. أيصب  العدو اللدود ةدياا  حميما !،  عداد  عادل الرا ني، موقو م تبة نون،    9
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ن ما يجري هو ةي الواقو أ  ج   ؛يات عديده قد يعتبرها البعض مابولة وموضوعيةو نت مسم   نمن  و ل،منذ 
 لو   موانه اليوا  اإلوونناول و وو مي. عتبوانه  بيعيوا  ةوي قلوب العوال  اإلر الصوهيوني وا د الطر ود لابوول ار ويمه  

 الهد   هذا  انبعض المظاهر التي  ندنج ةي  
نهووا قوواده الايووان  ص الاتووب التووي دو  ، و وواأللوو  العر يووةعتبوور  ر مووة الاتووب العبر ووة        ر مووة الاتووب -1

موخا  او مها األنات الةاافيوة التوي قود  المبور   علو  نتو  تول   ،الةااةيبرن معال  التطبيو ، واحده من أالصهيوني
موو اليات و وودليات عديووده منووذ  وضيووو معاهووده  المؤوسووات الفاعلووة علوو  المسووتو  الةاوواةي والفاووري. وقوود بوورنت 

وهووي  موو الية  موو  المشووهد  ؛كامووب ديفيوود مووو العوودو الصووهيوني  تعوورس إلموو الية التر مووة موون والوو  العبر ووة
اب وأدبووا  عوورب موون أقطووان عر يووة متعوودده  لوو  السووجال الووداخر فووون وتت وومةا   تووه.  وقوود انجوور  ي العر ووي برم  الةاوواة

 .ا ها العديد من المعانيالتي  خفي ةي  ي   ،حول هذه الاضية
دا  حوول موا توان يةوون السوجال مجود   ،ه تانت  عود ةيها قضية التر مة من وال  العبر ة  ل  السوط مر   وةي تل  
ت  طبيعووا  أم معرةووة ضوورون ة "ل  وور"!  وقوود  هووب الووبعض  لوو  ا هووام العوورب بالجهوول ألنهوو  يرةضووون   ا تانوو

معرةوووة  " ووووراخيل"، ةوووي الوقوووت الوووذي ياووووم فيوووه "اإلووووراخيليون" بتر موووة األدب العر وووي المعاةووور منهجيوووا  مووون 
 .ناهيخ عن التر مات السياوية والفار ة… عاود،

وو ،ةووة"و المعر نب ووولاوون لمووا ا يتجاهوول "م   أن مةوول  لووخ التر مووات هووي  ، ووون لتر مووة األدب "اإلوووراخيلي"ن يرو  مم 
"معهد  ر مة  1962ست لهذا الغرس عام   للدولة الصهيونية نفسها؟  وقد أو  سي منظ  باألواش مشرو  مؤو  

 ر مووة   م "الوودع  المووالي لوودون النشوور التووي  تووول  نووه ياوود  لووذي ياووول ةووي موقعووه علوو  اإلنترنووت  ا ،األدب العبووري"
و ص أعودادا   اةوة لو دب العبوري األعمال األدبية اإلوراخيلية النديةة بصوونه مسوتالة"، و"للمجو ت التوي  خص 

 باج فاق مو المعهد  بعا .  … الندي ، وللنامر ن الذين ينشرون ماتطفات منه"
  بوأن هنالوخ دولوة بذل، وا صاجت  جري، و ط   وضو، مون أ ول  قنوا  العوالة أموال  ضخ، و هود    ،  م  ا    

كه عاده  نر   ،عالمي وهو مشرو   طبيو  ااةي عل  مستو    ؛نتج أدبا  وةارا  وحضانه بيعية أومها " وراخيل"    
التوووي  عووور  ةوووي قووورانه نفسوووها أنهوووا تذبوووة بووو   وووان خ وج  ،ناوووص متجوووذنه ةوووي حدا وووة وووون  لوووخ الدولوووة المفتعلوووة

وو  لاووي نعتوور  بهووا  اافيووا  ةهووي التووي  تلووو  … حضوانه ة دولووة ، ولووي  الع وو . أمووا  قنووا  الموووا ن العر ووي بووأن  م 
أن ي وون مشوروعا   ة  يم ن  ج   ،من التواةل معهما و اديرهما  بيعية اومها " وراخيل"  نتج  ااةة  وأدبا  ج بد  

شوعري، والرواخوي وال…  طبيعيا  من الدن ة األول ، أو مشروعا  إلد ال الاا ب "اإلوراخيلي" ةي النسويج الةاواةي
  .العر ي

م اود  ،  ج  أن اج  لة علو  بعوض هوذه األعموال  حا ة ب اةة الاتب المتر مة عن العبر ة من الصعب اإللعل  
رات قوواده ن نفهوو  مناولووة الووبعض  ر مووة مووذت   ات التطبيووو ومراحلووه. ةايوو  يم وون أةاووره واضوونة حووول مسووتو 
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العووورب   ووورام بنووود  وا نهايوووة حالوووة اإلعاموووموووخا  ، وهوووي ةوووي الواقوووو  جوووانب مخصوووية ألالايوووان الصوووهيوني
 بوورنأمووا أ قنووا  ار وور بهووا ولووو عبوور التاووران؟!لروايووة الصووهيونية إلا ن الهوود  هووو مناولووة بوو   ، أم أوالمسوولمين

  ةهي الاتب المتر مة هذه
التر مووة العر يووة  ،والتووي يملاهووا اإلع مووي السووعودي  رتووي الوود يل ،نشوورت الوودان المعروةووة باووو  )موودان ( *

م   اإلووووراخيلي  امووووا  يتلبوووام. قووود  للمؤل ووو« المملاوووة العر يوووة السوووعودية والمشوووهد اجووووترا يجي الجديووود»لاتووواب  
للاتاب األوتا  الجامعي األميرتي من أةل لبناني ةؤاد عجمي، المعرو  بار وه مون المنواةظين ةوي الوجيوات 

 .و ر مه الدتتون حمد العيس  ،المتنده
فين و ووود تتووب لمووؤل   عوود  اتوواب لووي  األول موون نوعووه، حتوو  ةووي السوواحة الةاافيووة السووعودية، حيوو  ج ي  الوهووذا 

قتها دان ، ظهرت ةوي معورس الر واس الودولي للاتواب نوايوة ووو  2010العام  من ةفي أبر ل . وراخيليين  ديدا  
لي عاموش عون. ولايت ، للمؤل  اإلوراخي«أوطونه عن النب والظ م» نمل او   ،نشر عر ية هي )الجمل(

 .ملنوظا   الرواية  ضباج  
فين  وراخيليين. و هت  مراكخ دناوات وأبناث وووواخل  عو م  ااد ج  خلو م تبة عر ية معروةة من تتب لمؤل  و 

مووا  نشوره مراكووخ األبنواث والدناوووات اإلوووراخيلية،  وهنوا  مراكووخ  تووابو تول   ؛بتر موة يوميووة للصون  اإلوووراخيلية
 .للعال  العر ي م بعضهو اد  
ق ةي الدول العر يوة هوي تتوب لخعموا  النورب اإلووراخيليين الوذين أةوبنوا قواده الدولوة أبرن الاتب التي  سو  * 

و»العبر ة، من قبيول تتواب  فوه نخوي  الووننا  األووبد منواح  بويغن، وهوو مون ، لمؤل  «ة األنتوون وو م بويغن  قص 
لبويغن نفسوه، وهوو مون  ر موة « اإلنهواب»وتتواب  ؛والنامر دان الشجره للنشور والتون وو ، ر مة ة م  وقان

قهما موقووو م تبووة النيوول وتوو  الاتووابين يسووو   ؛و نايوود معووين منمووود، والناموور دان المسوويره للصووناةة والطباعووة
 .والفرات

السو م، يوميوات مويمون  معرتوة»تذلخ ةدن لرخي  الدولة العبر ة مويمعون بيور   بالعر يوة تتابوان، هموا  * 
ووو«بير وووخ ،  ر موووة منمووود حلموووي عبووود «الشووورق األووووو  الجديووود»ان ةاضووول ومالوووخ ةاضووول، وتتووواب ،  ر موووة عم 

 .الناةظ، والاتابان نشر هما "األهلية للنشر والتون و" 
وو الصووهيونيأمووا تتوواب ون وور الوودةا  *  ة حيووا ي  ضيووام دولووة  وووراخيل وحرو هووا ضوود األوووبد مومووي دايووان  "قص 
« م وان بوين األمو    ووراخيل والعوال »وتوذلخ تتواب  ؛عرب"، ةتر مه  انق نصر الدين، ونشر ه م تبوة الناةوذهال

 .«األهلية»لرخي  الوننا  بنيامين نتنياهو،  ر مة منمد عوده وتلةوم السعدي، ونشر 
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اب ، الصووادن ضوومن ولسوولة مخصوويات  وووراخيلية، عوون دان الاتوو«رات  وووند موواميرمووذت  »تتوواب   وور هووو * 
. وتوذلخ 1993عون دان الجليول للطباعوة والنشور  ،«ووند نابوينمذترات  »، وتتاب 1995العر ي، ةي العام 

 .فات ون ر الخان ية األوبد ييجال  لون عدد من مؤل  
، من  ألي  ملومو واند، أوتا  التان خ ةي  امعوة  ول أبيوب، والاتواب «ا ترا  أنس  وراخيل»تتاب  ةدن* 

ةلسطين ةي الاتب المدنوية ةي "الاتب التالية   ةدنتتما  ؛لم تبة األهلية ةي عمانمن منشونات )مدان( وا
نخوووي  أل ،"نظوووام لوووي  واحووودا  "الننوووان، و –لنون وووت بيلووود  "اريوووديولو يا والدعايوووة ةوووي التر يوووة والتعلوووي  - ووووراخيل 

فوه عووةر مويل  لمؤل   ،"أوور  ةوي لبنوان"ليهوودا مونها ، و ،"ةي مصيده الخ  األ ضر"انوجي وعدي أوةير، و
فووه ليوو  تر نبوور ، لمؤل   ،"عوون الخطوواب والنوودود، السياوووة والعنوو  -ووو م متخي وول "و ووو ا  ليمووون، وتتوواب  

 .10فه حجاي ناملمؤل   ،"الذات وار ر، الدين والندا ة -قرا ه  يران ةي  وراخيل "و
 
وتووي   و الةاوواةيووووو نواةووذ التطبيووأ لنشووا ات المتعووان  عليهووا بالفنيووة   عوود  موون اوواد ا :النشاااتاا الينيااة - 2

و وموو .قوود ي ووون متعووذنا   هووذه النشووا اتلمووام ب اةووة ، حيوو   ن اإلكةوور انتشووانا  ، واألمووو العوودو الصووهيوني الوووعي
مر   ةيديو ةا أ الاةير ن، ظهر بنر نيون  2016ل  بعض النما ج. ن شر ةي تانون األول عام  نشير  ، لخ

بر ةفي هذا النفل الذي اعت   .«المنامة»حضروا حف   أضي  ةي العاةمة  يرقصون ماب ي األيدي مو حا امات
 .هود من حرتة )حباد( الدينية المتطرةةي مانتت مخصيات بنر نية اجحتفال والرقص مو  ،«ديني ا»

ةي النفل السابد هو مظهر البهجوة األول الوذي يجموو « عام يسراخيل حاي»ل  ي ن الرقص عل   ياا  أتنية 
الفرقة الموويقية الملاية    رتد " وراخيل"،    والالمات التي  مج     نيين وةهاينة عل  أنغام الموويابين بنر 
لاود  .«مومعون ةيخنتوال»والعوخ  ةوي الموؤ مر السونوي لمعهود « لووش أنجلو »ه الوذهاب  لو  هذه المور   البنر نية

د ولوي العهود وقد اعتبرت بعض الاتابات الصهيونية ان  عم   ؛الاومي الصهيوني« ها افاه»عخةت بمهانه نشيد 
بالنسبة للمسلمين ةي  الخطول النمرا   جاون ا لال  » «ها افاه»البنر ني اةطناب األونتسترا الو نية وانشاد 

 11.« ميو أن ا  العال 
 خا  من ةيلموه "الصودمة" ةوي الايوان أ 2010ن ةي العام الذي ةو   ،برن او  المخرج اللبناني ن اد دو ري  وقد

ج بوول  ؛الصووهيوني. والفوويل  ةووي الواقووو هووو مناولووة لتبيوويض ةووونه العوودو، و بر وور عنصوور ته  جوواه الفلسووطينيين
ووو نوج منفوووذه  ،موووين  عفوووري أل خ علووو   اووور    وووولطات اجحوووت ل بووورن مناولوووة  بيووويض ةوووونه العووودو عنووودما نت 

سة " ،العملية  .12وراخيلية" التي اندمج ةيهااإلو مننه  اخخه   اديرا  لعطا ا ه ةي المؤو 
                                                           

 .17/5/2014ر مة الاتاب اإلوراخيلي..  طبيو  ااةي أم ضرونه معرفية؟، ميرنا الخو لدي،    10
 .28/9/2017واوة بووت،البنر ن األكةر ورعة ةي المانا ون الخليجي للتطبيو مو  وراخيل، موقو   11
 .12/9/2017النهان، ةنيفة   12

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/19/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%25D
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/19/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%25D
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/19/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%25D
https://medium.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8
https://medium.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8
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ووراخيلية النا اوة بالعر يوة. الودون التوي  طل وو بوه اإل اعوات اإل ةيوقد ج ي ون تيور بعيود عون النشوا ات التطبيعو 
يوووة عووون ب عووود لمخا بوووة العوووال  العر وووي، ةاقتطعوووت مضووو   لووو   وظيووو  ووووواخ   ع م لجوووأ اجحوووت ل ةوووي نمووون  

و" بالعر يووة  ووراخيل ةووت" التووي  ،بان ووة العر يوةت موو ةووعود الفضواخيات اإل ة موون اجووتما ،  وو  اضومنل  حص 
 حاول اجحت ل مناكا ها بانوات مرخية دون  دو .

ه بمضوووامين ا تماعيوووة وةووونية، موووو اووووتمالة عمووودت  لوووخ اإل اعوووة  لووو  بووو  بووورامج   بان وووة متعووودده ومنشوووو  
 المستمعين  ل  أ ير "ناديو العدو" بأتاني مشاهير الطرب العر ي.

اجحت ل الةاافية وواخ    عليمها عبور اإلنترنوت  و    و نت دعاية؛    بة ت المنطة حصصا  لتعلي  العبر ةكما 
اووت الشووب ات اقترابووا   واةووليا  يسووتدنج الجمهووون  لوو  معايشووة  تينهووا التفاعليووة مواقووو التواةوول اج تموواعي. حا  

والتلاوي  ة اج جواه ةوي معادلوة البو   المتبادلة ضمن مجتمو متنل  د اةتراضيا  حول اهتمام مشتر ،   ةوا  ألحادي و
 13ةي نمن اإل اعة.

جوذب للمسوتميتة مناوج وه المسوتمره وا يج يد  ر الايان الصوهيوني  هودا  ةو :االجتماعي وسائل التواصل - 3
 يونوالعمول جووتغ ل الفضوا  اإللاتر  يبودأ الايوان الصوهيون ، و بوديل الناواخد و خ يو  التوان خ.الشباب العر  

لتصووب  "السوموويال  ...الشووهيره "فووي  بووو " و" ووو تر"، يب اةووة أموو اله، وعلوو  نأوووه مواقووو التواةوول اج تموواع
أكا يووب ، والضووغ  علوو  الاضووية الفلسووطينية، و رووويخ يميووديا" ملعبووا   ديوودا  للايووان جوووتاطاب الشووباب العر وو

 ووووون  سوووووميتها بوووووو"التطبيو  طووووووات يم يالخاةوووووة بمنطاوووووة الشووووورق األووووووو ، ةووووو المسووووواخلتاةوووووة  يةووووو الصوووووهاينة
 ، وووو  ايوواب تاموول للوورد  ي نوو   مووانه واإلياووا  بووالاةير موون الشووباب العر وو يبوودأ بالفعوول ةوو ي"، الووذياإللاترونوو

 .أو الموا هة الفار ة يالعر 
"، و" يأدنعووو ي"أفيخوووا ي هوووو  ، ات موووعبية تبووور   ،ة  ووو ث ةوووفنات للعووودو الصوووهيونيهووولووو  الوا وقووود بووورنت  

فاعول خون بتيتمي  ه  و  والتي يتابعها قرابة مليون ونص  عر ي؛و" وراخيل ة  مصر"،  ،ة" وراخيل  تال  بالعر ي
 يفيخوواي "أو صووونه  اةووة مووو ةووفنة المتنوودث باووو   وويش اجحووت ل اإلوووراخيل ،كبيوور دا وول هووذه الصووفنات

   ا وه هود انتشوانا  أكبور لمنوابر الايوان الصوهيوني، وهوو ةو  حود   يلان المشانتة ب اةوة أمو الها  عطو ؛"يأدنع
"عامووت  تر بووة، مةول ر ور بظهووون  علياوات  يسووم  مون وقووت   ي نشوا   لووخ الصوفنات، األموور الوذ أهوودا  مون

 .«وم به األمرانا يان نيابة عن العرب عم  وراخيل"، و"باو  أهال  بغداد نعتذ 
 يووة اإلوووراخيلية اووة موون  دانه "فووي  بووو "، أنشووأ ها ونانه الخان ةووفنة أ وور  مو    هووي " وووراخيل  ووتال  بالعر يووة"

ال ةوت ةو  األمور و وود حالوة مون النووان بوين الاواخمين علو  و  باللغوة العر يوة. كمصدن للمعلومات عون الايوان
د علو  بعوض ل وةاةيرا  موا نجود  دانه الصوفنة  ورد علو   سوابجت الوبعض، و ع العرب؛  دانه الصفنة والمتابعين
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 ظهوور الاةيوور موون التعلياووات المؤ ووده والمناةووره  ،تالصووفنا يبوواق يوعلوو  ع وو  معظوو  التعلياووات ةوو .الاضووايا
 ي عووايش العوورب و"اإلوووراخيليين" ةوو يروا عوون نتبووته  الشووديده ةووللعوودو الصووهيوني ، ودعوواه التطبيووو، الووذين عب وو

 !ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م
ن عوووون ألووو  األن وووو واألمصووور  يةووو يووووراخيلاإل  عووودد متوووابعي الصوووفنة الروووومية لسوووفانه العووودو يتخط وووكوووذلخ، 

مصر ، علو  توران ن وانه البابوا  واضوروش للاودش للصو ه  يالرخيسية نشر الاضايا المةيره ةمخص، ومهمتها 
 .14عل  مطرانها الراحل  براهام األونميلم 

ووة م  ، ن   بيعووة مواقووو التواةوول اج تموواعي المتفلتووة موون التخامووات وووواخل اإلعوو م التاليديووة خمووة  علتهووا منص 
هووي تالبووا  نتوواج حسووابات موّ هووة ومخ  فووة و يووو   ،يعيووة ةووادمةلمضووامين متعوودده، موون بينهووا مضووامين  طب

 لاترونية. و خ د  ا بية  رو ج مضامين تهذه ما  نرنه المضامين الصادمة من اهتمام واووو و وداول عور ض 
 غر ان باإلقدام عل  نب تها.ي  

ةي قناعوات وواخده عبور  عمد الدعاية اإلوراخيلية  ل  نن  بذون الشخ  ،وةي مسعاها لتايي  الوعي وا ضاعه
نات مسوتاره  سوتهد   اوو ض  صوو  و  ،العال  العر ي، من   ل  ضمين عناةر وامانات قد ج  اون ملنوظوة

  15ةي الوعي الجمعي العر ي.
هيبودو  غييوور المنواهج ال: تغييار المناااهل الدراسااية - 4 ا  وأ يرا  علوو  تعليميوة موون أ طور مظوواهر التطبيوو وأموود 

اهج والتأووي  لابوول الايوان الصوهيوني، حيو  ووتتر  المنو ،الذا ية والواقعية من منتواهاةرا  الناوق مستو   
ن  هة طر اة ج يظهر من   لها العدا  بين العرب والمسلمين مب وتتر    يال النام ة تونها ا عل  األ أ يره

 ةاووان التوويلعنوواو ن واأل، يهوود   غييوور المنوواهج  لوو   غييووب ا وور  الصووهيوني موون  هووة  انيووة. و عبووانه أوالايووان 
وود الووذا ي، و وورو ج للمنتوول الصووهيوني أو أ ن ووي عوون النوو و التووالي  ،  موون و ووأه احت لووه واتتصووابهنهووا  خف 

 ةرضه تأمر واقو. 
ون الودا ل والخوانج، ضود   ،عل  المستو  الفلسطيني بعودما هم وت « األونوروا» وتالوة علت أةووات ةلسوطيني ة، م 

عن بعض مظاهر  غييور المنواهج  « باناأل»ت ةنيفة ب ةي مدانوها. و ند    بتغيير المناهج الدناوي ة للط
 ةوي واحود  « ةلسطين»ن  تغير تلمة . تان من المفترس أن المناهج التي تان ي عمل عليهانها   تضم  ،     هذه

وون تتووب المرحلووة اجبتداخي ووة ل ر  مامووا . «! ياطووين»صووب  تم  ووا الخر طووة الفلسووطيني ة، ةاانووت وووتتبخ  واألم التووي أم 
 طر وخ »صوب ، بعود التعوديل،  تعواون موو ابنتهوا ةوي وت«  طر خ  ر طوة ةلسوطين»نتها ةي كانت  تعاون مو اب

ر  ماموا  تلموة «.  وب ةلسطيني ون  حود  الصوفنات« احوت ل»أيضا ، تانت وتتبخ  وتوذلخ التمور ن المتعل ود  ؛م 

                                                           
 .15/12/0152ن هام عبدهللا، التطبيو اإللاتروني" أحدث وواخل " ل أبيب" جوتاطاب وواول الشباب العر ي ةي الفخ، موقو مجلة اليوم السابو،   14
 نهان التطبيو ...أنسنة اجحت ل ةي وعي العرب، حسام ماكر، مر و وبد  تره.  15
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«. األوير»م ان « األمير»ة العر ي ة، وينل  وةي م ان   ر، ةي أحد دنوش اللغ«. يوم األوير الفلسطيني»بو
ل  ملة  السوجن ووو  ي صوب  «. الاودش مدينوة الوديانات السوماو  ة»بجملوة « الادش عاةمة ةلسطين»ووت ستبد 

ووون هوووذه المسووورحي ة التاةهوووة ووووي نيل نوووو   ووودان الفصووول  ؛وال خنوووة  و لوووة«... بلدي وووة» لاووون  الفصووول األ يووور م 
ل»العنصري  ل  هي ة    16«.م  

اعتبانهوا بلودا  ةودياا  وليسوت عودوا ، ولو   تطورق لنوروب ب « ووراخيل»مت المناهج الجديوده ةوي مصور قد  أيضا ، 
تمووا حووذةت أهوو  بنووود "معاهووده السوو م" المر بطووة بالاضووية الفلسووطينية،  .مصوور ومووهداخها علوو  أيوودي الصووهاينة

 .17ي ةي مساند هني، ودون مصر المنون مةل اجعترا  بالناوق المشروعة للشعب الفلسطي
اهج المدنوووية الجديووده مةووي مصوور  وووت المنووياووول د. نتووي البنيووري   " لاوود تر    ،ةووي موضووو   غييوور المنوواهجو 
. وموا حصول ةوي 18قنا    ميذ مدانونا بابول ا فاضيوة تاموب ديفيود و"معاهوده السو م" موو الايوان الصوهيوني"إل

بأنهووا مووطبت  ،1995  ان  14بتووان خ  ، تيووةمصوور  وور  مةلووه ةووي الاو ووت ، حيوو  اعترةووت لجنووة ح وميووة تو 
نه ن مون التعوا ي موو اليهوود والايوان الصوهيوني ، مون المنوابعض اريات الار نيوة التوي  نوذ   هج التعليميوة، مبور 

 . 19ل  " حذ  النشو الخاخد" ةي المناهج لخ بالنا ة  
يور بعوض المنواهج الدناووية بهود  لتغي 20العديود مون المنواوجت التوي قاموت بهوا ونناه التر يوة  ور   ،وةي لبنان

التووي ووويطرت علوو  ون   «ديووانأ»رن نشووال جةووت ةووي التغييوور لمؤوسووة بوو ،ومووو  لووخ .التخفيوو  عوون الت مووذه
، وضوغطت إلنالوة «قبوول ار ور»و« السو م»ت ةيها ما  عتبوره ضوي  العمل الجان ة لمناقشة  عديل المناهج، و ة  

 واوي وما قبل الجامعي.  تعلي  األا  عل  العن  من تتب الما  عتبره حض   كل  
ةوي مواده التوان خ توان أمضو  وأكةور   وانه للسوجال،     ور   لان ال ةت ةي مناوجت التغيير هوذه أن الماوص  

البر طوواني، حصوص )دنوش( للسونة التاوووعة  تعلود بوو  نشووأه الصوهيونية، ةلسوطين ةووي ظول اجنتوداب  3حوذ  
)العوووودوان الة  وووي(، حوووورب حخ ووووران )ووووونة  1956، حملووووة 1948وووووراخيلية، نابوووة ووووونة النوووروب العر يووووة وووووو اإل

                                                           
 3188 بان، ال، موقو ةنيفة األ، منمد نخ  ! وراخيلي ون ةي األونروا - منرقة لوعي ال  ئ الفلسطيني  16
 10/12/2017هل وه ل  ه حسين ا تراق الصهيونية لمصر؟، و دي الاومي، موقو المدن،ماال    17
 .57،  2001، 1حمد، دان الانون اجدبية، بيروت ، ل  و م؛التطبيو المستنيل، ومير أتخو ب  18
 المر و السابد.  19
قضو  بنوذ  عودد مون الودنوش والمنواون ةوي التعلوي  المتووو  والةوانوي للعوام  ، 2016ا خذ ون ر التر ية السابد الياش بو ةعب قرانا  ةي أيلول عوام   20

ووة للغايووة ودنووووا  .  ووال هووذا الاووران منوواون 2016/2017الدناوووي  يووة والتووان خ التر ةووي اللغووة و دابهووا والايميووا  والفيخ ووا  وعلوووم النيوواه والر اضوويات و  ،مهم 
ته التخفي  عن الت مذه و رميد اجمتنانات الرومية.  والجغرافيا وعل  اج تما  واجقتصاد والفلسفة... وتانت حج 
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ور  ع   مون دنش التوان خ، ولو   عود موذتونه  ج  « الاضوية الفلسوطينية»ه ذا  ر  حذ  و .  (1967 ة ضوا  ةوي حص 
 21«.1967األندن والاضية الفلسطينية حت  » نت عنوان  ،واحده

ا مون   لهوا مو الغاةوب لفلسوطين الايواند نا ويةوهيونية  ووترا يجيةهوي االووعي  عل ن النرب أ يرا ، يبدو أ
و جبوور مخصووا  علوو  قبووول مووا  ر وود أن    ا  بووين أهنووا  ةرقوو  ن  ،  موو الهايم وون أن يعجووخ عنووه بووالنروب علوو  أ

 توقو  علو  مود  التوي بماودان المسوؤولية  ةتاوون ما الموا هة ل من  لاا  نفسه عن قناعة ونض . أ جعله ياب
 .، ةي تل الب د العر ية واإلو ميةتمستهدةين لديناالوعي والمعرةة 

 

                                                           
ن من المناهج التعليمية   طبيو مستتر موو  ووراخيل. علو  الورت  مو« الاضية الفلسطينية»، مطب 2017أيان  29اإل نين  ر ده األ بان،  ةا ن الناج،  21

 ".أن ونانه التر ية أك دت ةي نوالة  ل  األوا ذه الةانو ين أن "ج ع قة ألديان بتغيير المناهج


