ىىىىىىدورىالدراوظىالصؼوونوظىفيىإثارةىىالخالفاتىالطربوظى ى
وأثرهاىرلىىاألمنىالػوميىالطربيى ى
مى.مى.ىمحمدىرذودىصبارىضاحي ى
مركزىالدراداتىالغلدطونوظ/جامطظىبعداد ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
المػدمظى :ى
اف العمؿ الدعائي ىو عمؿ مخطط ومنظـ ،مف قبؿ جية معينة ،تقوـ بالترويج براء وافكػار
معينػػة ،بمختمػػؼ اببػػاليب والوبػػائؿ  ،بقيػػد التػػاوير فػػي عقػػوؿ وعواطػػؼ الجميػػور المبػػتيدؼ،
وجعميـ يتبنوف بػموؾ ومواقػؼ تبػعل الجيػة الداعيػة الػل دفعيػـ الييػا مػف اجػؿ تهقيػؽ اىػدافيا،

بواء كانت بيابية او اقتيادية او عبكرية او وفافية ،بواء كاف دلؾ في فترات الهػرب اوالبػمـ

مف خةؿ ىدا المفيوـ اعطل اليياينة اىمية كبيرة لمعمؿ الدعائي واعتمػدو عميػو بلػكؿ كبيػر فػي
تهقيػػؽ اىػػدافيـ وجعم ػوا ليػػـ بػػتراتيجية دعائيػػة مهػػددة ومنظمػػة ليػػا اىػػداؼ رئيبػػية تبػػعل الػػل

تهقيقيا

و إف بيابػػة إوػػارة وتعزيػػز الخةفػػات العربيػػة تعتبػػر مػػف المهػػاور األبابػػية التػػي ترتكػػز عمييػػا
الدعاية اليييونية في توجييا لربـ المليد التفتيتي لمػوطف العربػي لمهيمولػة دوف توهػد الموقػؼ
العربي ألف توهد الموقؼ العربي يعني وكما جاء عمػل لبػاف وزيػر الخارجيػة ائبػرائيمي األبػبؽ

أبا أيبػاف

إف بقػاء إبػرائيؿ مرىػوف بعػدـ وجػود إرادة ذاتيػة لممنطقػة العربيػة والعمػؿ عمػل إوػارة

الخةفات العربية يبقل األباس فػي تهقيػؽ األمػف ائبػرائيمي

1

،معنػػل ذلػؾ إف المعادلػػة التػػي

تربط بيػف الخةفات العربية مف جية و األمف ائبرائيمي مف جية أخرى ىي معادلة طردية وفقػاً
لممنظور الدعائي اليييوني الذي ينيرؼ الػل ضػرورة زرع الفرقػة بػيف العػرب لتقػويض وجػودىـ،
وبالمقابؿ يتعزز الوجود اليييوني وىػذا ما دؿ عميػػو رئػيس الػوزراء ائبػرائيمي األبػبؽ لػيموف

بيريز قائػةً

لكي نكوف قوة بيابػية فػي اللػرؽ األوبػط يجػب أف تتبػف الخةفػات بػيف العػرب

2

وعمل ضوء ذلؾ توجيت الدعاية اليييونية ئوارة الخةفات العربية بيف الدوؿ العربية بعضيا
نبتعرضػو فػي بهونػا ىػذا والكيفيػة
مف بعػض أو داخػؿ الدولػة العربيػة نفبػيا وىػو مػا بػنهاوؿ أف
ُ
التي عممت بيا الدعاية اليييونية في تعزيز ىذه الخةفات وأور ىذه الخةفات عمل األمف القػومي
العربي
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أوالًى-:ىىإثارةىالخالفاتىبونىالدولىالطربوظ بطضؼاىمعىبطض ى
لقػػد توجيػػت الدعايػػة اليػػييونية الػػل إوػػارة الخةفػػات العربيػػة بػػيف الػػدوؿ العربيػػة بعضػػيا مػػف

بعض في ببيؿ تعزيز الخةفات العربية و مف اجؿ إضعاؼ الموقؼ العربي  ،وفيما يمي نماذج مػف
ذلؾ -:
-1ىإثارةىالخالفىبونىمصرىوالدولىالطربوظى ى
لقد عممت الدعاية اليييونية عمل اوارة الخةؼ بيف مير والػدوؿ العربيػة األخػرى قبػؿ هػرب

1967ـ هيث قامت الدعايػة اليػييونية مػف خػةؿ إذاعػة يػوت إبػرائيؿ الموجيػة الػل العػرب
بتهريض واوارة كراىية الرأي العاـ العربي ضد مير مف خةؿ ائدعاء بأف الموقؼ الميػري مػف
إبػػػرائيؿ ىػػػو موقػػػؼ لػػػكمي كػػػةـ فقػػػط والهقيقػػػة إف ميػػػر تهتمػػػي وراء قػػػوات ىيئػػػة األمػػػـ
المرابطة عمل هدود مير مف إبرائيؿ

3

 ،وذلؾ بيدؼ تأليب العرب ضد مير وائيهاء بتخمي

الػػدوؿ العربيػػة عػػف بعضػػيا الػػبعض لػػزرع اليػػأس فػػي نفوبػػيـ ،وبيػػذا األبػػموب الػػدعائي نجهػػت
الدعايػػة اليػػييونية فػػي إدخػػاؿ العػػرب فػػي هػػرب 1967ـ وىػػـ ب يممكػػوف ائرادة الذاتيػػة الكافيػػة

ليزيمة إبرائيؿ مما أنعكس ذلؾ عمييـ وألهقت بيـ خبارة فادهة في تمؾ الهرب التي اعتُبػرت
نكبة هقيقية لمعرب عمل اليعيد البيابي وابقتيادي والعبكري
وفػػي نفػػس الوقػػت ابػػتتمت اليػػييونية بػػيطرتيا الماليػػة عمػػل دور البػػينما الميػػرية وعمػػل

القن ػوات الوقافيػػة مػػف كتػػاب وأفػػةـ وأيػػاني ومبػػرهيات وامتةكيػػا ألكبػػر اببػػتوديوىات فػػي ميػػر
ئنتاج األفةـ والمبرهيات أبتوديو أفر موبل ووظفتيا كأدوات دعائية لبث الفرقػة بػيف ميػر
والبوداف مف خةؿ الهرب النفبية التي تماربيا في األفةـ والمبرهيات  ،إذ يجري دائمػاً تيػوير

الخػػادـ والبػػفرجي والطبػػاخ والبػػائؽ والمربيػػة كميػػـ مػػف البػػود وأبطػػاؿ الفػػيمـ مػػف البػػيض
وينادي األبود عمل األبيض

بعبارة يا بيدي وىذا ييدؼ الػل لػهف النفػوس ومػف وػـ

توليد الكراىية بيف الطرفيف ببيما واف إبرائيؿ تدرؾ تماماً مدى التأوير اببتراتيجي والبيابي

الكبير لمدولتيف ومدى تأويرىما إيجابيػاً أذا مػا أتهػدا البػوداف وميػر لتعزيػز األمػف القػومي العربػي
في مواجية العدو اليييوني

4

 ،كمػا أف الدعايػة اليػييونية روجػت خػةؿ ىػذه الفتػرة ائدعػاءات

أنو لخيية تبػمطية تريػد اف تهكػـ العػرب
هوؿ الرئيس الميري الراهؿ جماؿ عبد الناير عمل ُ
واف مير تريد أف تهتؿ الدوؿ العربية وب تريد الوهدة العربية كما تدعي
-2ىإثارةىالخالفىبونىالطراقىوالدولىالطربوظى -:ى
115

في ضوء الهػديث عػف دور الدعايػة اليػييونية فػي إوػارة وتتذيػة الخةفػات العربيػة ب بػد مػف
ائلػػػارة الػػػل الػػػدور الػػػذي ماربػػػتو لتتذيػػػة الخػػػةؼ العراقػػػي – الكػػػويتي الػػػذي تفجػػػر فػػػي مطمػػػف
عنػو ويػةت
لو تداعيات خطيرة عمل المنطقة ونجمػت ُ
التبعينيات خيوياً واف أتباع ىذا الخةؼ ُ
أيػػابت العػػػرب  ،لقػػػد اعتمػػدت الدعايػػػة اليػػػييونية عمػػل المبالتػػػة فػػػي التأكيػػد عمػػػل هجػػػـ القػػػوة
العبػكرية العراقيػة هيػث أبػطورة الجػيش الرابػػف فػي العػالـ وتضػخيـ يػورة الهػرس الجميػػوري
العراقي وتلبيييا بقوات البانزرت األلمانية اللييرة

وقامت الدعايػة اليييونية مػػف خػػةؿ نفوذىػا فػػي األعػةـ األمريكػي وفػػي يػهيفة نيويػورؾ

تايمز بربـ يورة مبالغ فييا هػوؿ قػدرات الػرئيس العراقػي يػداـ هبػيف وذلػؾ عنػدما روجػت
فػي أعػػدادىا أف يػػداـ هبػيف يريػػد أف يمهػػو إبػرائيؿ ويهكػػـ اللػػرؽ األوبػط

،5

وقػػد ورد فػػي

بػػياؽ ىػػذا األبػػموب الػػدعائي العديػػد مػػف التيػػريهات ائبػرائيمية التػػي بالتػػت فػػي تيػػوير قػػدرات

العراؽ العبكرية ببيما النووية ففي ذلؾ يرح رئيس أركاف الجيش اليػييوني البػابؽ روفائيػؿ
أتيػػاف الػػذي ألػػرؼ بنفبػػو عمػػل اليجػػوـ اليػػييوني عمػػل المفاعػػؿ النػػووي العراقػػي عػػاـ 1981ـ
قائةً  :أنو لدى إبرائيؿ الوبائؿ الةزمة لمنف العراؽ مػف تزويػد نفبػو بأبػمهة نوويػة ومػف ييػر

المعقوؿ أف يضعنا العراقيوف أماـ األمر الواقف

6

وهػػوؿ نفػػس الموضػػوع قامػػت اليػػهؼ ائب ػرائيمية بتضػػخيـ القػػدرات العراقيػػة النوويػػة هيػػث
روجت يهيفة يديعوت أهرونوت بأف العػراؽ يممػؾ  1225كتػـ مػف اليورانيػوـ وىػذه الكميػة

تمكنػػو مػػف أنتػػاج قنبمتػػيف نػػوويتيف ،وكمػػا زعمػػت اليػػهيفة بػػأف الع ػراؽ عمػػل اب ػتعداد ألج ػراء أوؿ
تجربة نووية خةؿ عاميف أي في منتيؼ عػاـ 1991ـ واختتمػت اليػهيفة مقاليػا بػالقوؿ  :إف
إبرائيؿ تجابو هالياً ورطة هقيقية تجاه األبموب الواجب أتباعو ألبعاد الخطر العراقي

7

وقػػد كػػررت الدعايػػة اليػػييونية ىػػذه ائدعػػاءات مػػف خػػةؿ إذاعػػة يػػوت إبػ ارئيؿ الناطقػػة

بالمتة العربية لتأكيد ائدعاء بأف الموقؼ الدولي وخيويػاً األمريكػي ييػر عمػل إنيػاء العػراؽ إذا
قامػػت الهػػرب واف الموقػػؼ الػػدولي بأجمعػ ِػو يقػػؼ ضػػد النظػػاـ العراقػػي أف اليػػدؼ مػػف تك ػرار ىػػذه
المقوبت في وبائؿ األعةـ ىو ائيهاء لمهكومة الكويتية بأف العالـ وفي مقدمتو الوبيػات المتهػدة
األمريكيػة يقؼ الػػل جػانبيـ  ،وقػػد ركػػز األعػةـ عمػػل يػورة الجنػراؿ تورمػاف لواربػكوؼ فػي
ػايف مػػف ضػػباط كػػويتييف طاولػػة الرمػػؿ لخارطػػة
/9تلػػريف األوؿ  1989 /ـ وىػػو يػػزور الكويػػت وعػ َ
المنطقة وقد كاف ىدؼ المدرعات ىو العػراؽ أذ يػوبت بػياـ هركػة المػدرعات فػػي اتجػاه العػراؽ ،
بائضافػػػة الػػػل تيػػري وزيػػر الػػدفاع األمريكػػي األبػػبؽ ديػػؾ تلػػيني فػػي لقػػاء يػػهفي بتػػاري
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1991/7/19ـ كػػرد عمػػل التيديػػدات العراقيػػة لمكويػػت قػػائةً  :نهػػف فػػػي الهقيقػػة نأخػػذ بجديػػة أي
تيديد لمميال األمريكية أو األيدقاء في المنطقة

8

ومػػف خػػةؿ مػػا ذكػػر يمكػػف القػػوؿ إف الدعايػػة اليػػييونية وضػػعت إبػػتراتيجية مهػػددة لتتذيػػة

وتوبيف الخةؼ العراقػي – الكػويتي ودفعػو نهػو التػأزـ فمػف خػةؿ المبالتػة بتيػوير قػدرات العػراؽ
العبكرية وقدرات يداـ هبيف هيث أدى ىػذا األبػموب الػدعائي الػل زرع اللػعور بػالقوة لػدى
مركػز يػنف القػرار البيابػي فػػي العػراؽ والمتموػػؿ بػػ يػداـ هبػػيف باعتبػاره المػػتهكـ فػي يػػنف
القرار العراقي  ،مما أبيـ في التيمب فػي موقفػو مػف منطػؽ القػوة التػي زرعػت فيػو كمػا إف ليػذا
األبموب الدعائي دور كبير لدى يناع القػرار البيابػي فػي الكويػت والمتموػؿ فػي العائمػة الهاكمػة
التي تتهكـ في يناعة القرار البيابي الكويتي وذلؾ مف خة ؿ إوػارة كراىيػة العائمػة الهاكمػة مركز
ينف القرار البيابي مما يولد ملاعر الخوؼ والهبػد والكراىيػة ضػد العػراؽ  ، 9وعمػدت الدعايػة

اليييونية مف خةؿ أبموب التكرار وائيراؽ الدعائي أقناع الكويت عمل إف العالـ أجمػف وبالػذات
الوبيات المتهدة األمريكية تقؼ ضد العراؽ وأنو ليس ىناؾ هؿ بوى التدخؿ العبػكري األمريكػي ،
وتيدؼ الدعاية اليييونية مف خةؿ ذلؾ الل بث الطمأنينػة فػي قمػب مركػز يػنف القػرار البيابػي

الكويتي مف خةؿ ائيهاء ليػـ إف ىنػاؾ مػف يهمػييـ  ،وىػذا واضػ مػف خػةؿ مػا رددهُ الكويتيػوف

في وبائؿ األعةـ بأف لمكويت ايدقاء يهمونيـ  ،وعميو تمكنت الدعاية اليػييونية مػف لػهف
مراكز ينف القػرار البيابػي فػي كػة البمػديف لػدفعيما نهػو التيػمب أكوروىػو مػا يموػؿ انجػازا"كبيرا"
بلة الدعايػة اليػييونية وتعػدى ذلػؾ الػل خمػؽ اببػتفزاز لػدى الطػرؼ العراقػي األمػر الػذي دفػػف

يػداـ هبػػيف بأعطػػاء األوامػػػر لمجػيش العراقػػػي فػػػي يػػزو الكويػت وكػػػاف ذلػػؾ فػػي /2أب1991/ـ
وىو األمر الذي جمب الويةت لممنطقة العربية كميا والتي تعتبر مكابب كبيرة لميمهػة إبػتراتيجية

التفتيػػت اليػػييوني وىػػذه الهقيقػػة أعمػػف عنيػػا الجن ػراؿ األمريكػػي نورمػػاف لواربػػكوؼ وىػػػو
يخاطب إبرائيؿ عبػر إذاعة جيش إبرائيؿ أذ قاؿ الهرب التي خاضػتيا القػوات األمريكيػة
والقوات المتهالفة معيػا فػي الخمػيج ضػد العػراؽ  ،كانػت مػف أجمكػـ مػف أجػؿ إبػرائيؿ
تمخيص ىذه المكابب كاآلتي

11

11

ويمكػف

-:

 -1فرض التواجد األجنبي العبكري وخيوياً األمريكي في منطقة الخميج العربي

 -2تمريػػر التبػػوية العربيػػة – ائبػرائيمية لميػراع العربػػي اليػػييوني والتػػي انطمقػػت فػػي عػػاـ
1991ـ

 -3ىيمنة الوبيات المتهدة األمريكيةعمل آبار النفط في الخميج العربي
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ِ
بوقمو البيابي والعبكري وابقتيادي عف دائرة اليراع العربي اليييوني
 -4عزؿ العراؽ
 -5إوارة النعرات الطائفية داخؿ المنطقة وما هيؿ في العراؽ خير نموذج عمل ذلؾ
ثانواًى-:ىإثارةىالخالفاتىبونىطوائفىوفئاتىالبلدىالطربيىالواحدى ى
تبعل الدعاية اليييونية الل إوارة النزعػات الطائفيػة والعرقيػة داخػؿ أطيػاؼ اللػعوب العربيػة

مف أجؿ زرع التفرقة والضعؼ داخؿ البد الواهد ومهاولة تقبيـ الدولة الل دويةت يتيرة مف أجؿ
تبػػييؿ البػػيطرة عمييػػا واهتةليػػا ،وفيمػػا يػػأتي نمػػاذج لػػبعض الػػدوؿ العربيػػة التػػي نجهػػت الدعايػػة
اليييونية في أوارة الخةفات داخميا -:

 -1البوداف

تبػػػػرر الدعايػػػػة اليػػػػييونية اتيػػػػاليا باألقميػػػػات فػػػػي البػػػػوداف مػػػػف خػػػػة ؿ ابػػػػتخداـ بعػػػػض
الميطمهات موؿ الدفاع عف األقميات وىذا يأتي ضمف المخطط اليييوني ئقناع الرأي العاـ
بلرعية التدخؿ ائبرائيمي في لؤونو البمداف العربية ففي يػدد ذلػؾ يلػير الباهػث اليػييوني

هفاي ألد قائةً  :إف مف هؽ إبرائيؿ كدولة أقميػة ييوديػة العمػؿ لمػدفاع عػف أي أقميػة قوميػة

– أونية – دينية في المنطقة لكونيا جزء ب يتج أز منيا  ،واف ميمهتيا الملػروعة أف تهػافظ عمػل
النبيج التعددي لملرؽ األوبط لكونو أبػاس وجودىػا وأمنيػا

12

،وبػنفس الفكػرة يخاطػب رئػيس

الوزراء ائبرائيمي األببؽ مناهيـ بيتف األقميػات المنتلػرة فػي الػوطف العربػي قػائةً  :إننػي
ِ 13
أرى إف إبرائيؿ درعاً لةقميات فػي اللرؽ األوبط بأكممو
وعمل مػا يبدو إف الدعايػة اليييونيػة تهاوؿ ائيهاء مػف خػةؿ مػا جػاء عمػل لبػاف هفػاي

ألػػد و منػػاهيـ بػػيتف  ،بػػأف إب ػرائيؿ جػػزء مػػف المنطقػػة التػػي ىػػي عبػػارة عػػف كيانػػات
متعددة ومف ضػمنيا إبػرائيؿ التػي تهػاوؿ أف تهفػظ األمػف وأف تػدافف عػف أيػة أقميػة
في الوطف العربي وىذا يعطييا اللرعية ألتباع لػتل األبػاليب والوبػائؿ لمهفػاظ عمػل تمػؾ

األقميات لتكوف بذلؾ الدرع الهييف ليا !

وعميو جعمت الدعاية اليييونية مف فكرة الػدفاع عػف األقميػات وبػيمة لتبريػر تبػمميا الػل
األقميات العرقية الموجودة في البوداف ومف وـ العمؿ عمل أقناعيػا إف إبػرائيؿ معيػا لمواجيػة
التبػػمط العربػػي  -ائبػػةمي فأقامػػت عةقػػات وويقػػة معيػػا وقػػدمت ليػػا المبػػاعدات العبػػكرية

وتدريب رجاليا عمل القتػاؿ وابػتخداـ األبػمهة  ،وبيػذا األبػموب الػدعائي نجهػت إبػرائيؿ فػي
التبػػمؿ الػػل منظمػػة آبينيانيػػا البػػودانية لتلػػجيعيا عمػػل ابنفيػػاؿ واعػػةف هالػػة التمػػرد فػػي
الجنوب البوداني والعمؿ عمل تزويدىا بالبةح لتأجيج نار الهرب في الجنػوب والتػي بػاىمت فػي
118

تفكيػػؾ واخت ػراؽ مقومػػات بػ ِ
ػيادتو الوطنيػػة

14

لمير ومبانداً ليا وىذا ما تخلاه اليييونية

 ،وذلػػؾ أف البػػوداف فػػي هالػػة توهػ ِ
ػده يلػػكؿ ظيي ػ ارً

وتبعل اليييونية مف وراء التبمؿ الل ابقميات الموجودة فػي البػوداف العمػؿ عمػل توظيفيػا

لخدمػة ائبتراتيجيػة اليييونيػة هيث ابتتمػت إبرائيؿ عةقتيا بمنظمػػة آبينيانيػا لنقػؿ ييػود
الفةلا مف أويوبيا عبر البوداف بدوف ترتيب مف الهكومة البػودانية

15

 ،وىػذا يعكػس مػدى قػدرة

اليػػييونية عمػػل توظيػػؼ األقميػػات لخدمػػة أىػػدافيا اببػػتيطانية – التوبػػعية ومػػف جانػػب أخػػر فػ ف
إوػػارة الفػػتف والهػػروب داخػػؿ البػػوداف مػػف خػػةؿ تمػػؾ المنظمػػة يعنػػي ابػػتنزاؼ الهكومػػة البػػودانية

واضعافيا وىو ما تبعل إليو إبرائيؿ في أضعاؼ وتمزيػؽ وهدتػو الوطنيػة ولػؿ دوره القػومي
إزاء القضايا العربية
 -2لبناف -:
وظفت الدعاية اليييونية خطابيا الدعائي الموجو ضد األقميػات فػي لبنػاف مػف خػةؿ التركيػز
عمػػل لتػػة المي ػال القوميػػة لتػػرض خمػػؽ رأي عػػاـ عربػػي يخػػدـ أىػػداؼ المخطػػط اليػػييوني
التفتيتي  ،وىذا ما فعمتو مف الدروز والمبػيهييف فػي لبنػاف  ،هيػث قامػت الدعايػة اليػييونية مػف
1982ـ بالتموي لقػادة

خةؿ هزب الميكود الذي كاف يتزعـ الهكومة اببرائيمية عاـ

الدروز هوؿ امكانية قياـ منطقة درزية مجيزة بوةوػة ابؼ رجػؿ مػزودة بالبػةح والمواقػف القتاليػة
وبنفس األبموب توجيت الدعاية اليييونية نهو المبػيهييف فػي مهاولتيػا لايهػاء ليػـ بػأف
الييود والمبيهييف في ىذه المنطقة يواجيوف وهدة ميير إزاء عدو واهػد وىػو األكوريػة المبػممة

وعميو – وهبب المنظػور الػدعائي اليػييوني – ينبتػي لققميتػيف الييوديػة والمبػيهية أف تتهالفػا
مػػف أجػػؿ البقػػاء  ،ولػػذلؾ فمػػف الضػػروري إقامػػة دولػػة مارونيػػة مبػػيهية بجانػػب إبػرائيؿ

16

 ،إف

ىػذا الخطاب الدعائي قد بمغ ذروتػو عنػدما طمػب المبػيهييف مػف إبػرائيؿ المبػاعدة العبػكرية
لمقاتمة العدو الملترؾ وانلاء الدولة المبيهية  ،وكانت النتيجة كما جػاء عمػل لبػاف لػاروف
 :أهكمت خطتي مف المبيهييف  ،نبتطيف مبالرة العمؿ منذ اآلف

17

وعمل اور الخطاب الدعائي الذي أنتجتو اليييونية مف األقميات في لبنػاف الػدروز والمبػي

تمكنت مف خمؽ األجػواء النفبػية والماديػة ئوػارة الهبابػية والعيػبية بيػنيـ  ،األمػر الػػذي أدى
الل هدوث فتنة كبيػرة بػيف الطػرفيف نػتج عنيػا نلػوب هػرب طائفيػة ودمويػة هػرب الجبػؿ وراح
119

ضػػهيتيا الكويػػر مػػف النػػاس ودمػػرت عل ػرات القػػرى وكانػػت ىػػذه الهػػرب ىػػي الواقػػف لوقػػوع الفػػتف
والتعاؿ الهرب بيف الطرفيف
لقد ميدت الهرب الدموية الطائفية التي وقعت في لبناف بهتةؿ إبرائيؿ لمجنوب المبنػاني

عاـ 1982ـ وما نتج ىذا ابهتةؿ مػف تػداعيات خطيػرة عمػل األمػف القػومي العربػي وفػي مقػدمتيا
انجػرار لبنػػاف فػػي ملػػاريف التبػػوية مػػف إبػرائيؿ وفقػاً للػػروطو  ،وىػػذه الهقيقػػة أكػػدىا ىنػػري

كيبنجر قائةً  :إف لروط إجراء المفاوضات لـ تكف أفضؿ مما عميو اآلف

18

معنل ذلؾ أف اليدؼ الرئيس مػف وراء تتذيػة النزاعػات العرقيػة والطائفيػة فػي لبنػاف وتقبػيمو

الل كيانات متناهرة ىو فرض التبوية في المنطقة  ،فعمػل بػبيؿ الموػاؿ لػيدت الفتػرة القريبػة
الةهقة عمل هرب الجبؿ وـ التزو ائبرائيمي لمبنػاف عػاـ 1982ـ عػدة ملػاريف لمتبػوية منيػا
ملػػػروع ريتػػػػاف فػػػي  ، 1982/9/1ملػػػػروع قمػػػة فػػػػاس فػػػي  ، 1982/9/11وملػػػػروع

بريجينيؼ في  ، 1982/9/16واف ىذه الملاريف تيدؼ الل ضػماف بقػاء إبػرائيؿ ممػا يعنػي
ِ
مخططاتو الدعائية التفتيتية وفقاً ألىداؼ وميػال ائبػتراتيجية اليػييونية  ، 19ممػا
ابتمراره في
ب لؾ فيو إف ما جرى في لبناف قد ألقل بضةلو عمل كؿ المنطقة العربية فقد أتجو النظػاـ العربػي

لتهقيػػؽ التبػػوية مػػف إب ػرائيؿ مػػف مػػا رافػػؽ ذلػػؾ مػػف توبػػيف فػػي العةقػػات العربيػػة ائب ػرائيمية
وأخذت تتراجف قضية المواجية مػف إبرائيؿ في ابىتمامات الربمية العربيػة  ،وىػذا يعتبػر تهػدي
خطير عمل األمف القومي العربي
ثالثاًى-:ىاألدالوبىالتيىارتمدتؼاىالدراوظىالصؼوونوظىفيىدبولىإثارةىالخالفاتىالطربوظ ى
لعؿ مف ابرز ابباليب التي اعتمدتيا الدعاية اليييونية في اوارة الخةفات العربية ىي :
 -1أبموب التهريض  -:تهػاوؿ الدعايػة اليػييونية ضػمف توجييػا لتفتيػت الػوطف العربػي أف

تفجػػػر اليػػػراعات الطائفيػػػة والقوميػػػة ففػػػي منطقػػػة الخمػػػيج العربػػػي مػػػوةً  ،تتخػػػذ الدعايػػػة
اليييونية مف مبػألة هقػوؽ ائنبػاف والهريػة والديمقراطيػة ذريعػة لتهػريض األكػراد عمػل
ائنفيػػاؿ فػػي العػراؽ ،وكػػذلؾ تعمػػؿ مػػف اللػػعب البهرينػػي وتهريضػػو ضػػد هكومتػػو لتيديػػد

بيادتو الوطنية وىذا ما ألار إليو الباهث ائبرائيمي لموئيؿ يباغ في مقاؿ لػو قػائةً
 :إف البيابة الهكومية لمبهريف تكاد تكوف يير مرنػة تجػاه قضػايا الهريػة والديمقراطيػة

واف ليعة البهريف يعتبروف أنفبيـ ضهية البيابة القائمة عمل التفرقة والتمييز مػف قبػؿ
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البمطات مف خةؿ هرمانيـ تولي منايب بيابية ميمة

19

 ،وبػنفس األبػموب خاطبػت

المبي والدروز في لبناف وكذلؾ األقباط في مير واألقميات في البوداف
 -2تقديـ الرأي عمل أنو هقيقة وبناء القابمية عمل تيديقو  -:تعتمد الدعاية اليييونية عمػل
ىذا األبموب الدعائي وذلؾ مف خةؿ اآلراء التي تطرهيا وبائؿ الدعاية اليػييونية والتػي

تنيػػرؼ الػػل افتراضػػات مفادىػػا أمكانيػػة قيػػاـ كيػػاف عرقػػي فػػي المنطقػػة العربيػػة فقػػد طرهػػت
الدعاية اليييونية إمكانية قياـ كياف عرقػي فػي الجزائػر خػاص بػالبربر  ،عػف طريػؽ خمػؽ

واقػػف مزيػػؼ ييػػور وجػػود خيويػػيات ليػػـ فػػي المتػػة والوقافػػة والتػػاري  ،وىػػذا مػػا بػػوؼ
يلػػجف البربػػر وفػػؽ المنظػػور الػػدعائي اليػػييوني لممهافظػػة عمػػل ىػ ِ
ػذه الخيويػػية عبػػر
ابنفياؿ عف اللعب الجزائري هيث أكػدت عمػل إف البربػر أقميػة ييػر عربيػة مهرومػة مػف
هقوقيػػػا البيابػػػية والقانونيػػػة وتلػػػير الػػػل أنيػػػـ – أي البربػػػر – لػػػديدو ابمتعػػػاض مػػػف
بيابػػات التعريػػب التػػي تػػدعو الييػػا الدولػػة  ،وكػػذلؾ روجػػت مػػف األك ػراد فػػي الع ػراؽ ومػػف

األقباط في مير وكذلؾ مف األقميات الموجودة في البوداف

21

 -3أبػػموب التضػػميؿ  -:بمػػا إف وبػػائؿ األعػػةـ اليػػوـ تمبػػؾ بزمػػاـ ال ػرأي العػػاـ وتعمػػؿ عمػػل

توجييو وييايتو عمػل النهػو الػذي تريػد ،فالدعايػة اليػييونية تبػعل عػف طريػؽ نفوذىػا
ُ
في وبائؿ ائعػةـ الػل الػتهكـ فػي المفػاىيـ والميػطمهات التػي تتػداوليا وتبػعل لتػدويميا
بيف الناس ،إذ تعمػؿ عمػل أعػادة يػياية وتهػوير القضػايا التػي تريػب فػي تهويرىػا بلػكؿ

ييػػر مبالػػر وبمتػػة تتنابػػب مػػف بيابػػتيا التفتيتيػػة وبويػػا بػػيف النػػاس الػػذي يتقبمونيػػا ب
لعورياً عمل المدى الطويؿ ومف ذلؾ ويؼ األقميات الموجودة في الػوطف العربػي بػأف ليػا
خيوييات موػؿ المتػة والوقافػة والتػاري تمكػنيـ مػف أقامػة كيانػات خايػة بيػـ لكػنيـ مػف

ذلؾ يعيلوف بة أىداؼ وبة يايػة موػؿ األقميػات الموجػودة فػي بػوريا والبربػر فػي الجزائػر
واألقباط في مير

21

 -4أبموب التكرار  -:ب تكتفي الدعاية اليييونية بمجرد التضػميؿ والكػذب بػؿ تعمػد كويػ ارً الػل
التكرار المبتمر وائيراؽ الػدعائي إذ تبػعل الػل إعػادة نفػس المضػاميف لمربػالة الدعائيػة

وتقديـ قدر كبير مف المعمومات المتنوعة عػف تمػؾ الربػالة فػي مختمػؼ الوبػائؿ الدعائيػة
بهيػػث تخػػدـ أيراض ػاً مهػػددة تقػػود بالتػػالي الػػل دعػػـ وتأييػػد الميػػال اليػػييونية  ،إذ إف

لػو بقمػة
المتمقي لتمؾ الربالة يكوف يير قادر بالمهيػمة عمػل تقػويـ الموقػؼ وممػا يػوهي ُ
وضػػعؼ المضػػاميف البديمػػة وربمػػا أرجهيتيػػا ممػػا بػػيؤدي مبػػتقبةً الػػل تقبػػؿ تمػػؾ الربػػالة
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والقناعػة بيػا  ،وقػػد ابػتخدمت الدعايػة اليػػييونية ىػذا األبػموب بفاعميػػة كبيػرة مػف خػػةؿ
وبائؿ ائعةـ في هرب الخميج وأكدت عمل إف الموقػؼ الػدولي وخيويػاً األمريكػي ييػر

عمل إنياء العراؽ  ،وكذلؾ دائماً تؤكد عمل خيويية األقميات في الوطف العربي وبأف ليػا
مقومات تجعميا تتمتف بكياف مبتقؿ وتعزز ذلؾ باألرقػاـ والبيانػات بػواء كانػت يػهيهة أـ

مبالتة بيا
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رابطاًى-:ىأهمىاآللواتىوالودائلىالتيىارتمدتىرلوؼاىالدراوظىالصؼوونوظىفييىإثيارةىىالخالفياتى
الطربوظى ى
اعتمػدت الدعايػة اليػييونية عمػل اليػػات ووبػائؿ مهػددة فػي اوارتيػػا لمخةفػات العربيػة وفيمػا يمػػي
اىميا :

 -1أجيزة المخابرات واببتخبارات اببرائيمية-:
لقد ببؽ إنلاء اببتخبارات ائبرائيمية قياـ إبرائيؿ ،فقد بدأ نلاطيا واضهاً منػذ أف بػدأ

اببتيطاف اليييوني فػي فمبػطيف بعػد انتيػاء الهػرب العالميػة األولػل ،وكػاف يطمػؽ عمييػا أبػـ

نيممػػي وػػـ أطمػػؽ عمييػػا أبػػـ لػػيروت يػػديعوت أي خػػدمات المعمومػػات وػػـ ُعرفػػت بعػػػد قيػػػاـ
إب ػرائيؿ بأبػػـ لػػيروتيو بطػػاهوف أي خػػدمات األمػػػف واختيػػارىا لػػيف بيػػت  ،وريػػـ إف
نلػػاطات اببػػتخبارات ائب ػرائيمية تتػػوزع عمػػل عػػدة دوائػػر مػػف ابػػتخبارات عبػػكرية وابػػتخبارات
بيابية وأخػرى داخميػة إب إف ىنػاؾ ىيئػة عميػا تقػوـ بتنبػيؽ نلػاطاتيا تػدعل الموبػاد ،ولقػد

أدركت القيادة اليييونية عبر التجارب أف قبػطاً كبيػ ارً مػف نلػاطيا فػي تنفيػذ المخطػط اليػييوني
يعتمد بلكؿ كبير عمل مقدرة جياز اببتخبارات في مجاؿ المعمومات ،هيث أيبهت ىذه العمميػات
في البنوات ابخيرة المرهمة اببابية اليامة التي تببؽ أي نلاط يييوني
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وقد لعبت أجيزة اببػتخبارات ائبػرائيمية دو ارً كبيػ ارً فػي إوػارة الخةفػات والفػتف داخػؿ المنطقػة

العربيػة عػػف طريػػؽ عمميػػات التبػػميـ الفكػػري ودس ائلػػاعات مػػف أجػػؿ إوػػارة الفػػتف وتػػدعيميا عػػف
طريػػػؽ وضػػػف المتفجػػػرات واأللتػػػاـ والتيديػػػد وايتيػػػاؿ اللخيػػػيات اليامػػػة فػػػي بػػػبيؿ زرع الفرقػػػة

خيػر موػاؿ
وابختةؼ ولنا في لبناف والبػوداف والعػراؽ والجزائػر والعديػد مػف الػدوؿ العربيػة األخػرى ُ
عمل ذلؾ
 -2النفوذ الييودي في وبائؿ ائعةـ العالمي -:
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لقد بعل الييود مف أجؿ البيطرة عمل وبائؿ ائعةـ العػالمي عمػل مػدى بػنوات طويمػة مػف
أجػػػؿ تهقيػػػؽ أىػػػدافيـ  ،ففػػػي عػػػاـ 1897ـ كػػػاف المػػػؤتمر اليػػػييوني األوؿ الػػػذي أنعقػػػد برئابػػػة
ويػػودور ىرتػػزؿ فػػي مدينػػة بػػازؿ فػػي بويب ػ ار نقطػػة تهػػوؿ خطيػػرة إذ أبػػدى المجتمعػػوف إف

لو النجاح إذا لـ يتـ ليـ البيطرة عمػل وبػائؿ ائعػةـ
مخططيـ ئقامة دولة إبرائيؿ لف يكتب ُ
العالمية خاية اليهافة ولذا فقد جػاء فػي البروتوكػوؿ الوػاني علػر مػف بروتوكػوبت هكمػاء
يييوف قوليـ بنعالج قضية اليهافة عمل النهو التالي -:

** بنمتطي ييوة اليهافة ونكب جماهيا

** لف ييؿ خبر الل المجتمف دوف أف يمر عمينا

ِ
وتيدئتو عندما نريد
** يجب أف نكوف قادريف عمل إوارة عقؿ اللعب عندما نريد
** بتكوف لنا يهؼ لتل تؤيد الطوائؼ المختمفة مف أربتقراطية وجميورية  ،ووورية بؿ
وفوضوية أيضاً

** يجػػػب أف نلػػػجف ذوي البػػػوابؽ الخمقيػػػة عمػػػػل تػػػولي الميػػػاـ اليػػػهفية الكبػػػرى وخايػػػة فػػػي
اليهؼ المعارضة لنا ف ذا تبيف لنا ظيور أية عةمات عيياف مف أي منيـ بارعنا فو ارً الػل

ونجعمو عبرة لتيرِه
ائعةف عف مخازيو الخمقية التي تتبتر عمييا وبذلؾ نقضي عميو
ُ
والواقف أنو لـ تكد تمضي بنوات قميمة عمل يدور تمػؾ القػ اررات هتػل كػاف الييػود يبػيطروف
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عمػػػل الكويػػر مػػػف وبػػائؿ ائعػػةـ فػػػي أوربػػا وأمريكػػا ففػػػي بريطانيػػا يبػػيطر الييػػود عمػػل علػػػرات
اليهػؼ موػؿ التايمػػز و البانػػدي تػايمز ومجمػة يػف ومجمػة بػتي مجػازيف وييرىػا

وتلػػير ائهيػػائيات الػػل إف مجمػػوع مػػا توزع ػ ُو كػػؿ يػػوـ علػػريف يػػهيفة بريطانيػػة واقعػػة تهػػت
البيطرة اليييونية يبمغ هوالي أربعيف مميوف نبخة في داخؿ بريطانيا وفي خارجيػا  ، 25أمػا فػي

أمريكا تطبف المطابف يومياً  1761يهيفة يتمقفيا  61مميوف أمريكي بائضػافة الػل  668يػهيفة
أببوعية تيدر يوـ األهد ويلرؼ عمل توزيف ىذا العدد اليائؿ مػف اليػهؼ هػوالي  1711لػركة
توزيف يبيطر الييود بيطرة كاممة عمػػل نيػفيا وبػيطرة أقػػؿ عمػل النيػؼ البػاقي وأىػػـ اليػهؼ

التي بػيطر عمييػا الييػود فػي أمريكػا ىػي نيويػورؾ تػايمز وتمييػا الوالػنطف بوبػت وكػذلؾ
الػ كػؿ ِ
ىػذه اليػهؼ
الديمي نيوز و النيويورؾ بوبت و بػتار ليػدجر و يػف تػايـ
ممموكة مػف قبػؿ أورياء الييود موػؿ روبرت مردوخ و أودلؼ أوش و ولياـ ىيربػت و

جػػوف مئيػػر
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 ،أمػػا فػػي فرنبػػا فػػة يزيػػد عػػدد الييػػود عمػػل  711ألػػؼ نبػػمة ومػػف ذلػػؾ فػػأنيـ

يتمتعػػوف بنفػػوذ كبيػػر فػػي وبػػائؿ ائعػػةـ التػػي تقػػف تهػػت بػػيطرتيـ المبالػػرة أو ييػػر المبالػػرة ،
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وبالنببػػػة الػػػل وكػػابت األنبػػاء العالميػػػة فايمبيػػا تقػػف تهػػت البػػيطرة اليػػييونية موػػػؿ رويتػػػرز
التػي أببيا الييودي جوليػوس رويتػر و اببولػيتد بػرس و اليونايتػد بػرس ووكالػة
ىافاس الفرنبية التي أببيا الييودي ىافاس وأيبهت فيما بعد تبػمل بػػ وكالػة اليػهافة

الفرنبية ،الل جانب لبكات التمفزيوف العالمية فلبكة  A . B . Cيبيطر عمييا الييػود مػف
خػةؿ رئيبػيا الييػودي ليونػارد جونبػوف

ولػبكة  C . B . Sيبػيطر عميػو الييػود مػف

خػةؿ مالكيػا الييػودي ويميػاـ بيمػي ولػبكة  N . B . Cيبػيطر عمييػا الييػود مػف خػةؿ

مالكيا الييودي الفريد بمفرماف
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مف خةؿ ىذه البيطرة الييودية عمل وبائؿ ائعةـ العالميػة فأنيػا عممػت عمػل إوػارة وتعزيػز
الخةفات العربية مػف خػةؿ األبػاليب التػي تعتمػدىا فػي مخاطبػة الػرأي العػاـ العػالمي والعربػي مػف
خةؿ أبموب التزييؼ والمبالتة والتظميؿ في تناوليا لمقضايا العربية ومخاطبتيا لققميػات الموجػودة
في الوطف العربي وتناوليا لمخةفات التي تهيؿ بيف دولة عربية وأخرى مف أجػؿ زرع الخػةؼ إذا

لـ يكف موجود أيةً وتعزيػزِه أذا كػاف أبابػاً موجػود موػؿ الخػةؼ العراقػي الكػويتي وقضػية األكػراد
في العراؽ والهووييف في اليمف والمبيهييف في لبناف واألقميات في البوداف

 -3جماعات الضتط الييودية وتأويرىا عمل القرار البيابي األمريكي -:
يلير البيناتور فولبرايت وىو ديمقراطي ولتؿ منيب رئيس لجنة اللؤوف الخارجية فػي

مجمس الليوخ األمريكي إف تأوير رئيس الوزراء ائبرائيمي عمل البيابة األمريكية يفػوؽ بكويػر
تأويره في بمده و إف ائبرائيمييف يتهكمػوف فػي بيابػة الكػونترس ومجمػس اللػيوخ واف نبػبة
 ٪7مف أعضاء مجمس الليوخ ب يهددوف مواقفيـ إب تهت ضتط الموبي وليس بػرؤيتيـ القائمػة

عمل مبادئ الهرية والقانوف ،ومف مرور البنييف تتمتؿ الموبي اليييوني تماماً في نظػاـ الهكػـ
األمريكػػي بكاممػ ِػو ،ويضػػـ المػػوبي اليػػييوني عػػدة منظمػػات أىميػػا أيبػػاؾ وىػػي المػػوبي الربػػمي
الوهيد المبجؿ والمكمؼ بميمة الدعاية لدعـ إبرائيؿ بأبـ الطائفػة الييوديػة األمريكيػة ،هيػث
تقػػوـ بتوجيػػو المبػػاىمات الماليػػة لممرلػػهيف البيابػػييف وتعتبر أيبػػاؾ بموابػػة اليػػوت الربػػمي
لمييود في أمريكا في كة الميدانيف البيابي القومي والدولي
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 ،هيث يلػير الػرئيس األمريكػي

تروماف أماـ هلد مػف الدبمومابػييف قػائةً أبػؼ أييػا البػادة عمػي أف أبػتجيب لنػداءات الػذيف

ينتظرو ف فوز اليييونية وليس لدي أبؼ العرب مف الناخبيف  ،أما جوف كندي قػاؿ فػي أوؿ

لو مف بف جوريوف فػي عاـ 1961ـ أعرؼ تمامػاً أننػي أنتخػب بفضػؿ أيػوات الييػود
مقابمة ُ
أفعمػو مػف أجػؿ اللػعب الييػودي ،أمػػا
األمريكييف وأنا مديف ليػـ بانتخػابي قػػؿ لػي مػاذا عمػي أف
ُ
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ػػو أهػػػد الدبمومابػػييف ائب ػرائيمييف لقػػد فقػػدنا يػػديقاً كبي ػ ارً –
الػػرئيس جونبػػوف فقػػػد قػػػاؿ عنػ ُ
عرفتػو إبػرائيؿ  ، 29و قػد
منػو أنػػو جونبػوف أفضػؿ يػديؽ
ُ
يقيد كندي – ولكننا وجػدنا أفضػؿ ُ
ليدت ىده الفترة العدواف عمل عدد مف الدوؿ العربيػة بػنة 1967ـ واهػتةؿ عػدد مػف اب ارضػي
العربية كما ليدت وبدة النلاط النووي ائبرائيمي بدعـ مف الوبيات المتهدة األمريكيػة  ،أمػا فػػي

زمػف ريتاف فقػد كتبت المهممػة لوكالػة المخابرات المركزيػػة األمريكيػػة كػاتميف كربػيتوف فػي
يهيفة الوالنطف بوبت

لقد أيبهت أيباؾ في عيد الرئيس ريتاف لريكاً أبابياً في القػرار

ػو األبابػػية ىػػي الػػدفاع عػػف
البيابػػي األمريكػػي ،أمػػا الػػرئيس جػػورج بػػوش فيقػػوؿ إف ميمتػ ُ
إبرائيؿ  ، 31ومف األمومة عمل الدور اليييوني في القرار األمريكي -:
 -1نجهت في فرض قيود لديدة عمل بيف عدة أبمهة إبتراتيجية لقردف  ،كما نجهت في تعطيؿ
يػػفقة بيػػف طػػائرات األواكػػس لمبػػعودية فػػي زمػػف الػػرئيس ريتػػاف  ،فعنػػد مناقلػػة يػػفقة بيػػف
الطػػائرات األواكػػس لمبػػعودية فػػي الكػػونترس قػػاـ أعضػػاء لجنػػة أبيػػاؾ بتوزيػػف روايػػة ائبػػادة
الجماعية عمل كؿ عضو مف أعضاء المجمس مبتخدميف بذلؾ وبائؿ الضتط العاطفي
ماربتو أيباؾ عمل اتخاذ القرار األمريكػي اللػيير ب عػادة النظػر فػي عضػوية
 -2الضتط الذي
ُ
31
الوبيات المتهدة لو تـ طرد إبرائيؿ مف ابمـ المتهدة
 -3نجهت فػي هػث الكونترس األمريكػي عمػل زيادة المعونػة العبكرية وابقتيادية لػػ إبػرائيؿ
بعد يزوىا لمبناف عاـ 1982ـ ريـ المذاب التي ابتاء الييا الرأي العػاـ العػالمي  ،وذلػؾ يعنػي
أف ائدارة األمريكية رضخت لمتبميـ بدعـ المعتدي وتلجيف الظالـ وتقديـ البكيف لمجزار

 -4أدى ضتط أيباؾ الػل قيػاـ البػيناتور أبراىػاـ بيكمػوؼ بتعػديؿ الضػرائب لعػاـ 1976ـ ،
بهيػػث يتػػػـ معاقبػػػة اللػػركات األمريكيػػة التػػػي اب ػتجابت لممطالػػب العربيػػة بمقاطعػػة إب ػرائيؿ
وهرماف تمؾ اللركات مف ائعفاءات الضريبية عمل دخميا مف عمميات تجارية خارج أمريكا

 -5فرضػػت المجنػػة عمػػل الوبيػػات المتهػػدة تقػػديـ المبػػاعدات الماليػػة لمميػػاجريف مػػف الييػػود مػػف
ائتهاد البوفيتي وأوربا اللرقية عمل أف تهيؿ إبرائيؿ مبالػرة عمػل  ٪81مػف قيمػة تمػؾ
المباعدات
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 -6نجهت أيباؾ في الدفف نهو انبهاب أمريكا ووقؼ دعميا لمنظمة التعمػيـ والعمػوـ والوقافػة
التابعػػة لمنظمػػة األمػػـ المتهػػدة اليونبػػكو عقاب ػاً لتمػػؾ المنظمػػة بتخاذىػػا ق ػ اررات مضػػادة لػػػ
إبرائيؿ
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بتو في دفػف أمريكػا الػل اهػتةؿ العػراؽ والبيابػة العدوانيػة التػي أتبعتيػا أمريكػا
 -7الدور الذي لع ُ
ضد اللعب لعراقي ومهاولتيا في إوارة الملاكؿ وابختةفات داخؿ العراؽ
إف الػػدور الكبيػػر لممػػوبي اليػػييوني فػػي يػػنف الق ػرار األمريكػػي يفبػػر دعػػـ الوبيػػات المتهػػدة

لمكوير مف الهركات ابنفيالية في الدوؿ العربية والخةفات بيف الدوؿ العربية نفبيا بهجة همايػة
الديمقراطية وهقوؽ ائنباف وييرىا مف الهجج التي تبتتميا أمريكا مف أجػؿ التػدخؿ فػي المنطقػة
العربية بما يخدـ أىداؼ اليييونية
خامداًى-:ىاثرىالخالفاتىالطربوظىرلىىمدتػبلىاألمنىالػوميىالطربيى -:ى
لقػد لعبػػت الدعايػػة اليػػييونية دو ارً كبيػ ارً فػػي إوػػارة وتعزيػػز الخةفػات العربيػػة مػػف أجػػؿ تهقيػػؽ

أىدافيا في أضعاؼ وتلتيت الموقػؼ العربػي ،وبلػكؿ عػاـ فػ ف عمميػة التفتيػت تقػوـ عمػل أبػاس
إلػػعاؿ النزاعػػات الداخميػػة العربيػػة ب ػواء كانػػت داخػػؿ البمػػد الواهػػد أو بػػيف بمػ ٍػد وأخػػر والتػػي تموػػؿ
تهػػديات مبػػتقبمية عمػػل األمػػف القػػومي العربػػي
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فعمػػل اليػػعيد البيابػػي ف ػ ف إلػػعاؿ النزاعػػات

الداخمية يلكؿ انتياكاً لمقومات ا لبيادة الوطنية مما يؤدي الػل انييػار الدولػة كمػا يػؤدي الػل

الهيمولة دوف تقارب العرب الػذي ىػو فػي ميػمهة إبػرائيؿ التػي تبػعل دائمػاً الػل عػدـ توطػد

العةقات العربية  ،واف إلتاؿ العرب في نزاعاتيـ الداخمية أعطػل اليػييونية فريػة لمتػرويج عمػل
إف الي ػراع العربػػي اليػػييوني ىػػو واهػػد مػػف النزاعػػات الوانويػػة لتضػػميؿ ال ػرأي العػػاـ العػػالمي

ييامو بأف المنطقة ذاتيا ىي منطقة توتر دائـ وب عةقة لػ إبرائيؿ بيذا التوتر فيو قائـ قبؿ
وا
ُ
قياـ إبػرائيؿ وابػتمر وبػيظؿ قائمػاً  ،فقػد كتبػت يػهيفة ىػارتس بيػذا الخيػوص تقػوؿ :

ولػو أكور مػف فتيػؿ وقابػؿ لةنفجػار فػي أيػة
الذيف ويفوا منطقة اللرؽ األوبط بأنيا برميؿ بارود ُ
لهظة  ،لـ يكونوا كاذبيف أو مبالتيف واف كؿ واهد مف اليراعات فييا يلكؿ فتيةً قد يكوف البػبب
في هدوث انفجار مروع رىيب
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ومعنػػل ذلػػؾ إف الي ػراع العربػػي اليػػييوني بػػيتهوؿ الػػل ي ػراع ىاملػػي ولػػيس ي ػراع
ابػػتراتيجي ب ػواء فػػي ضػػوء انلػػتاؿ العػػرب فػػي نزاعػػات داخميػػة تيػػرفيـ عػػف قضػػيتيـ المركزيػػة

والمتمومػػة بالقضػػية الفمبػػطينية أو فػػي ضػػوء تهويػػؿ انتبػػاه ال ػرأي العػػاـ العػػالمي عػػف ذلػػؾ الي ػراع
ِ
انلتالو بنزاعات العرب الداخمية
و
وعمل اليعيد ابقتيادي فأف النزاعػات الداخميػة تعنػي أنيػاؾ ابقتيػاديات العربيػة وبالتػالي بػوؼ
تبرز ظاىرة تأخر عممية التنمية العربية وىذا يلكؿ تهدي خطير عمل األمف ابقتيادي العربي
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أمػػا اليػػعيد العبػػكري فػ ف النزاعػػات الداخميػػة تعنػػي انتقػػاؿ الهػػروب داخػػؿ العمػػؽ العربػػي ممػػا
يضعؼ القدرات العبكريػة العربيػة وامتياص فاعميتيا  ،وجعميا تتقاتؿ فيما بينيا يعني ابتنزاؼ
لمقوة العبكرية العربية وىو ما ييب في ميمهة ابرائيؿ

مػػف خػػةؿ ذلػػؾ نػػرى إف الخةفػػات العربيػػة تػػؤدي عمػػل ائبقػػاء عمػػل هالػػة التخمػػؼ ابجتمػػاعي

وابقتيادي وعدـ اببتقرار البيابي مما يضعؼ الروح المعنوية لملػعب العربػي ويضػعؼ الرابطػة
القومية التي تجمعيـ ،وىذه األمور تلكؿ جوىر األمف القومي العربي

إف الدعايػػة اليػػييونية تيػػدؼ مػػف خػػةؿ إوػػارة وتعزيػػز الخةفػػات العربيػػة الػػل اخت ػراؽ األمػػف

القومي العربي وأضػعاؼ المنطقػة العربيػة مػف خػةؿ تفتيػت الخيػائص والمعوقػات العربيػة لتهجػيـ
وتقويض الوجود العربي ألف التاية األبابػية ىػو يػياية ىويػة جديػدة لممنطقػة بمعنػل ابػتبداؿ
الخيػػائص األيػػمية العربيػػة والتػػاء دورىػػا فػػي المجتمػػف بمختمػػؼ األبػػاليب والوبػػائؿ ممػػا يجعميػػـ
ِ
وعميػو
يتنازلوف عف دورىـ القومي كونيـ أمة واهػدة تجمعيػـ روابػط تاريخيػة ومقومػات ملػتركة ،
ف ف مليد الخةفات والنزاعات العربية يتمالل مف ابهتياجات البيابػية والعبػكرية واألمنيػة التػي
بػوؼ تبقػي إبػرائيؿ كقػوة إقميميػة متفوقػة عبػػر تجزئػة المنطقػة وتهويميػا الػل كيانػات ضػػعيفة
متناهرة كبديؿ عف نظاميـ الخاص بيـ

الخاتمظىواالدتنتاجاتى -:ى
يتبيف لنا مف بهونا إف اليييونية ليا ملروع وأىداؼ أبابية تبعل الػل تهقيقيػا ومػف بػيف

اء كاف ذلؾ بيف الدوؿ بعضػيا مػف
أىـ تمؾ األىداؼ ىو زرع الفرقة والخةؼ بيف الدوؿ العربية بو ٌ
بعػػض أو داخػػؿ الدولػػة العربيػػة الواهػػدة عػػف طريػػؽ الطوائػػؼ واألقميػػات الموجػػودة فػػي تمػػؾ الػػدوؿ،
ويعتمػد فػي تهقيػؽ ذلػؾ عمػل إبػتراتيجية دعائيػة مخططػة ومنظمػة ليػا أبػاليب ووبػائؿ مػف أجػؿ
تهقيؽ أىدافيا وقد ابتعرضنا في بهونا ىذا لبعض مف النماذج مف الخةفػات العربيػة التػي نجهػت

الدعايػػػة اليػػػييونية فػػػي إوارتيػػػا وتعزيزىػػػا ،واألبػػػاليب الدعائيػػػة التػػػي اعتمػػػدت عمييػػػا الدعايػػػة
اليييونية في إوارة ِ
ىذه الخةفات ،واآلليات والوبائؿ التي اعتمدت عمييا الدعايػة اليػييونية فػي
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إوارة وتعزيز الخةفات العربية  ،وما ِ
ليذه الخةفات مف آوار بمبية عمل األمػف القػومي العربػي بمػا
يخدـ أىداؼ الملروع اليييوني
وفي ضوء ما تقدـ مف خػةؿ درابػتنا لػدور الدعايػة اليػييونية فػي إوارتيػا لمخةفػات العربيػة

تويمنا الل جممة مف اببتنتاجات وىي كاآلتي -:

 -1إف الدعايػػػة اليػػػػييونية تموػػػؿ دعايػػػػة منظمػػػة ومخططػػػػة تبػػػير وفػػػػؽ أىػػػداؼ الملػػػػروع
اليييوني يتـ الترويج ليا مف خةؿ العديد مف األباليب واآلليات بيدؼ تهقيؽ مػا تيػدؼ

إليو

 -2مػػف بػػيف أىػػـ األىػػداؼ الرئيبػػة لمملػػروع اليػػييوني ىػػو تنفيػػذ مخططػػات التفتيػػت لمػػوطف
العربي في ببيؿ إضعاؼ وتبويؼ الموقؼ العربي
 -3تبػػعل الدعايػػة اليػػييونية الػػل إوػػارة الخةفػػات العربيػػة عػػف طريػػؽ إوػػارة النع ػرات الطائفيػػة
والعرقية داخؿ الوطف العربي وائيهاء بأف الػوطف العربػي مقبػـ ومجػ أز الػل كيانػات طائفيػة

وعرقية
 -4تعمد الدعاية اليييونية الل تفجير الخةفات العربية عف طريؽ إوػارة الهقػد والكراىيػة بػيف
الدوؿ العربية وىذا ما هدث في هرب 1967ـ عندما أوارت الدعاية اليػييونية الػرأي العػاـ
العربػػي ضػػد ميػػر كمػػا ركػػزت الدرابػػة عمػػل تبػػايف الدعايػػة اليػػييونية فػػي إوػػارة وتتذيػػة
ػو مػػف تػػداعيات خطيػػرة عمػػل األمػػف القػػومي العربػػي ،فقػػد
الخػػةؼ العراقػػي – الكػػويتي ومػػا لػ ُ
تبيف كيؼ إف الدعايػة اليػييونية لعبػت دو ارً كبيػ ارً فػي لػهف مراكػز يػنف القػرار البيابػي
لكة البمديف مما أومر عف توتر هدة الخةؼ الل هد ما ويؿ ِ
إليو
 -5إف ألعاؿ النزاعات الداخمية العربية بػواء كانػت نزاعػات أىميػة طائفيػة  ،عرقيػة أو

خةفات عربية ىو ما يهقؽ لػ إبرائيؿ مكابب بيابية واقتيادية وعبػكرية ،فبيابػياً
بػػوؼ تػػؤدي ىػ ِ
ػذه الخةفػػات الػػل اختػراؽ لمقومػػات البػػيادة الوطنيػػة والهيمولػػة دوف تقػػارب
العرب مما بػيؤدي الػل إضػعاؼ الموقػؼ العربػي وانيػراؼ العػرب عػف قضػاياىـ اببابػية
بببب انلتاؿ العرب بنزاعاتيـ الداخمية  ،وعمل اليعيد ابقتيادي ف ف انلػتاؿ العػرب فػي
نزاعػػات داخميػػة يعنػػي اىػػدار الوػػروات فػػي مجابيتيػػا ممػػا بػػيؤدي الػػل تػػأخر عمميػػة التنميػػة
العربيػة  ،وعمػل اليػعيد العبػػكري بػوؼ تنتقػؿ الهػروب داخػػؿ العمػؽ العربػي ممػا بػػيؤدي

الل إضعاؼ القدرات العبكرية وامتياص فاعمتيا
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 -6لقػػد اعتمػػدت الدعايػػة اليػػييونية فػػي إوارتيػػا ودعميػػا لمخةفػػات العربيػػة عمػػل التخطػػيط
والتنظيـ و عمل أباليب دعائية معينة ،وآليات ووبائؿ معينة ،تتنابػب مػف مػا تيػبو إليػو
الدعاية اليييونية مف أىداؼ

129

الؼوامشى-:ى ى
 -1أهمد عيد  ،التهدي اليػييوني األمػف القػومي العربػي ،دار الفكػر العربػي لمنلػر والتوزيػف،
بيروت  ، 1998 ،ص32

 -2قابػػػـ هبػػػيف هبػػػف  ،الدعايػػػة اليػػػييونية وأورىػػػا عمػػػل األمػػػف القػػػومي العربػػػي  ،ربػػػالة
ماجبػػػػتير ،ييػػػػر منلػػػػورة  ،المعيػػػػد العػػػػالي لمدرابػػػػات البيابػػػػية والدوليػػػػة  ،الجامعػػػػة

المبتنيرية  ،2114 ،ص191

نفبو  ،ص193
 -3الميدر
ُ
نفبو  ،ص37
 -4اهمد عيد  ،الميدر
ُ

 -5مهمد هبنيف ىيكؿ  ،هرب الخميج  :أوىاـ القوة والنير  ،مركز األىراـ لمترجمػة والنلػر ،
ط ، 1القاىرة  ، 1992 ،ص278
 -6جوف آر كارور  ،التضميؿ األعةمي في هرب الخميج  ،ترجمة مهمود برىوـ ونقوب نايػر ،
دار الفكر لمنلر والتوزيف  ،ط ، 2بيروت  ، 1996 ،ص81

 -7فداء فايد  ،اتجاىات األعةـ اليييوني خةؿ تـ المعارؾ  ،ربالة ماجبػتير ،ييػر منلػورة
 ،المعيد العالي لمدرابات البيابية والدولية ،الجامعة المبتنيرية  ، 2111 ،ص144

 -8بوب ودورد  ،القادة  ،ترجمة  :عمار جوبؽ ومهمود العايد  ،الدار األىمية لمنلر والتوزيػف
 ،ط ، 2عماف  ، 1994 ،ص176
 -9مهمػػد لػػوكت رلػواف  ،هػػرب الخمػػيج فػػي ائعػػةـ اليػػييوني  ،مكتبػػة مػػدبولي  ،القػاىرة ،
 ، 1997ص62

 -11مهمود عمياف العميماف ،تهديات الػوطف العربػي فػي القػرف الجديػد  ،مجمػة درابػات دوليػة،
مركز الدرابات الدولية  ،جامعة بتداد  ، 2111 ،ص 21

 -11يفاء هبف الجبوري  ،تهديات القػرف الهادي والعلريف وأمػػف الخمػيج  ،ربػالة ماجبػتير
ييػر منلورة  ،كميػة العمػوـ البيابيػة  ،جامعة النيريف  2111 ،ص116-111
 -12هفػػاي ألػػد  ،ميػػال إب ػرائيؿ الملػػروعة فػػي لبنػػاف  ،ترجمػػة  :نلػػرة مؤببػػة الدرابػػات
الفمبطينية  ،عدد ، 5بيروت  ، 1981 ،ص277

 -13يال عباس الطائي  ،ائعةـ والبيابػية الخارجيػة ائبػرائيمية  ،أطروهػة دكتػوراة  ،ييػر
منلورة  ،كمية العموـ البيابية  ،جامعة بتداد  ، 1991 ،ص23

131

 -14نيفػػيف عبػػد المػػنعـ  ،األقميػػات واببػػتقرار البيابػػي فػػي الػػوطف العربػػي  ،مركػػز البهػػوث
والدرابات ائبتراتيجية  ،جامعة القاىرة  ،مير  ، 1989 ،ص653
 -15ناجي مهمد الدوري  ،البيابة األمنية ائبرائيمية وعممية التبوية  ،ربػالة ماجبػتير،
يير منلورة  ،كمية العموـ البيابية  ،جامعة بتداد  ، 2112 ،ص51

 -16مهمد جابر األنياري وآخروف  ،النزاعات األىميػة العربيػة  :العوامػؿ الداخميػة والخارجيػة ،
مركز درابات الوهدة العربية  ،بيروت  ، 1997 ،ص152-151

 -17قهطاف كػاظـ مهمػد  ،النظػاـ ائقميمػي العربػي  ،درابػة فػي اهتمػاؿ ومخػاطر التهػوؿ نهػو
اللرؽ أوبطية ،ربالة ماجبتير ،ييػر منلػورة  ،كميػة العمػوـ البيابػية  ،جامعػة بتػداد ،
 ، 1996ص93
 -18عدناف البيد هبػف  ،عيػر التبػوية  :بيابػة كامػب ديفيػد وأبعادىػا ائقميميػة والدوليػة ،
أطروهة دكتوراه  ،منلورة  ،دار النفائس  ،بيروت  ، 1994 ،ص215

 -19أهمػػد وػػروت البطاينػػة  ،اليػػييونية وملػػروع التفتيػػت العربػػي  ،األىميػػة لمنلػػر والتوزيػػف ،
عماف  ، 1998 ،ص43

 -21قابـ هبيف  ،الميدر نفبو ،ص194
نفبو  ،ص43
 -21الميدر
ُ
نفبو  ،ص184
 -22الميدر
ُ

 -23العمميات النفبية ائبرائيمية

www.Mopatal.com

 -24أدموف يريػب وآخػروف  ،الػوطف العربػي فػي البيابػات األمريكيػة  ،مركػز درابػات الوهػدة
العربية  ،ط ، 2بيروت  ، 2111 ،ص211

 -25نبيػػػؿ دجػػػاني  ،أجيػػػزة ائعػػػةـ التربيػػػة وموضػػػوع ائرىػػػاب  ،مجمػػػة المبػػػتقبؿ العربػػػي ،
عدد ، 291بيروت  ، 2113 ،ص33
 -26مهمػػد رلػػيد يػػبار  ،النفػػوذ الييػػودي فػػي ائعػػةـ التربػػي  ،بهػػث ييػػر منلػػور  ،مركػػز
الدرابات الفمبطينية  ،جامعة بتداد  ، 2117 ،ص7
نفبو  ،ص9
 -27الميدر
ُ
 -28خميػػؿ عيػػاد  ،إبػػتفيامات مػػف وعػػد بمفػػور الػػل وعػػد أيبػػاؾ  ،دار النقػػوش لمنلػػر  ،ط، 2
تونس  ، 1995 ،ص17-16

131

 -29بوؿ فندلي  ،مػف يجرؤ عمػػل الكػةـ  ،ترجمػػة لركػػة المطبوعػات  ،ط ، 3بيػروت 2111 ،
،ص49
 -31الموبي اليييوني ودورهُ في ينف القرار األمريكي
www.Monsenlashen blogspot.com
 -31منظمات الضتط الييودية ودورىا في توجيو البيابة األمريكية
www.bramj net.com
 -32المؤببات الييودية المييمنة عمل وبائؿ ائعةـ األمريكي
www.almakdy.net
 -33لمزيد مف التفايػيؿ هػو مفيػوـ ابمػف القػومي العربػي ينظػر اهمػد عيػد ،الميػدر نفبػو،
ص49
-34قابـ هبيف  ،الميدر نفبو  ،ص 198

الملخصى -:ى

132

ػو الدعايػػة اليػػييونية فػػي إوػػارة وتعزيػػز الخةفػػات
ُ لقػػد تناولنػػا فػػي بهونػػا ىػػذا الػػدور الػػذي لعبتػ
ِ  مػػف خػػةؿ ابتعراضػػنا لنمػػاذج مػػف ىػ،العربيػػة
ػذه الخةف ػات العربيػػة ب ػواء كانػػت بػػيف أطيػػاؼ البمػػد
وأىـ األبػػاليب الدعائيػػة التػػي اعتمػػدت عمييػػا الدعايػػة،العربػػي الواهػػد أو بػػيف دولػػة عربيػػة وأخػػرى
ِ  وأوػػر ىػ،  واآلليػػات والوبػػائؿ التػػي ابػػتخدمتيا فػػي ذلػػؾ، ػذه الخةفػػات
ِ اليػػييونية فػػي إوػػارة ىػ
ػذه
ِ الخةفات عمل األمف القومي العربي وما ينتج عف
ىذه الخةفات مف ميال يييونية

Abstract
The Role of Zionist Propaganda in evolution the Arabic Disputes
And its influence upon Arabic National Security
The topic areas of that research dealing with role of Zionist propaganda in evolution
and create the Arabic disputes, by review the samples of that’s disputes, may be that’s
disputes be borne between components of one country, its may be a religious, ethnic, or
between two states, the research analyzed the means or tools which used by Zionist
propaganda and influence of that’s disputes upon the Arabic National security, and
consequences of that disputes of hegemony of Israel upon the region.
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