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 ممخص البحث
ما مبلمح صورة إسرائيؿ في مجمة روزاليوسؼ المصرية في أعدادىا  :مشكمة البحث
 ؟.1998، 1997، 1996المنشورة أعواـ 
أمر ميـ بالنسبة  الصحافة المصرية،إسرائيؿ في ورة رصد ص أهمية البحث:

 وخاصة لؤلجياؿ الحالية. لممصرييف
، 1996ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى صورة إسرائيؿ في أعواـ : أهداف البحث

سرائيؿ، نظرً 1998، 1997و  اـ ، وىي فترة ىامة في تاريخ العبلقات بيف مصر وا 
سرا اعامً  20لمرور حوالي   ئيؿ.عمى اتفاؽ المصالحة بيف مصر وا 

 .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي نوع البحث ومنهجه:
 .1998، 1997، 1996االفتتاحية خبلؿ أعواـ مجمة روزاليوسؼ مجتمع البحث: 

خبلؿ  التي تناولت إسرائيؿفي مجمة روزاليوسؼ المقاالت االفتتاحية : عينة البحث
   .مقاؿ 90عددىا فترة البحث و 

 نتائج البحث: 
 خبلؿ فترة البحث. كانت ميتمة بشكؿ كبير بالشأف اإلسرائيميمجمة روزاليوسؼ  -
 دولة استعمارية.إسرائيؿ  -
 إسرائيؿ ال تنفذ اتفاقياتيا الدولية. -

 .ال تتوانى في تدمير أي شيء لكي تحقؽ أطماعياإسرائيؿ  -

 أظيرت مجمة روزاليوسؼ إسرائيؿ بالدولة المعادية لمسبلـ. -
الواليات المتحدة غير المحدود إلسرائيؿ في كؿ كشفت مجمة روزاليوسؼ عف دعـ  -

 المجاالت.
 .رابات في منطقة الشرؽ األوسططإلى خمؽ التوتر واالضإسرائيؿ تسعي  -
 تعاني مف نقص األمف واألماف.إسرائيؿ  -
   .إسرائيؿ تمتمؾ كؿ أنواع األسمحة الحربية بما فييا أسمحة الدمار الشامؿ -

 ل ، روزاليوسف، الصحافة ، فاتنالكممات المفتاحية: صورة ، إسرائي
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Summary: 

Research problem: What are the features of the image of Israel in 

the Egyptian Rosal-Yusuf magazine in its published issues 1996, 

1997, 1998? 

The importance of the research: Studying the image of the 

country most hostile to Egypt, which is the State of Israel in the 

Egyptian press, is important for Egyptians. 

Research Objectives: The research aims to identify the image of 

Israel in the years 1996, 1997, 1998 AD, which is an important 

period in the history of relations between Egypt and Israel. 

Research type and method: the descriptive method. 

Research sample: The editorial articles in Rosal Youssef 

magazine, which dealt with Israel during the research period, 

numbered 90 articles. 

research results: 

- Rosal-Youssef magazine was very interested in the Israeli 

affairs during the research period. 

- Israel is a colonial country. 

- Israel does not implement its international agreements. 

- Israel does not hesitate to destroy anything in order to achieve 

its ambitions. 

- Rosal-Yusuf magazine revealed the unlimited support of the 

United States. 

- Israel seeks to create tension and turmoil in the Middle East. 

- Israel suffers from a lack of security and safety. 

Keywords: image, Israel, Rosalyoussef, the press, Faten 
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 مقدمة:

ليـ ، ويعتبروف كؿ فترات  االعرب يعتبروف كؿ فرد مف أفراد بنى إسرائيؿ عدوً "إف   
وقد خاضت العرب بصفة عامة . (1)تاريخيـ فترات بغيضة ، ألنيا تاريخ ألعدائيـ"

ومصر بصفة خاصة عدة حروب ضد إسرائيؿ، كاف أخرىا حرب نصر أكتوبر 
سرائيؿ بعد ىذه الحرب في عاـ ؛ حيث تـ عقد 1973 اتفاؽ سبلـ بيف مصر وا 
وارتفع ىذا التعداد  مميوف نسمة فقط، 42حوالي  وقتياوقد كاف تعداد مصر " ـ.1977
مميوف نسمة ُولدوا وترعرعوا في  20، أي ىناؾ (2)ـ"1997ي مميوف نسمة ف 62إلى 

  ظؿ السبلـ مع إسرائيؿ.

الصحافة المصرية عف صورة إسرائيؿ في وقد استيوى الباحثة أف تبحث في    
الصحافة المصرية بعد انتياء حالة الحرب ومرور فترة مف الوقت عمى السبلـ معيا، 
وقد وقع اختيار الباحثة عمى مجمة روزاليوسؼ األسبوعية، ألنيا مجمة سياسية في 

ات فييا المقاـ األوؿ، كما أنيا بصفتيا دورية أسبوعية فالمقاالت والتقارير والتحقيق
. ىذا باإلضافة إلى أف ىناؾ دراسة قامت بيا اتستحوذ عمى كؿ صفحات المجمة تقريبً 

عف صورة إسرائيؿ في صحيفة األىراـ ومجمة  1981الباحثة راجية أحمد قنديؿ سنة 
؛ فارتأت الباحثة أف تستكمؿ ما بدأتو 1998، 1974، 1972روزاليوسؼ أعواـ 

. كما أف الباحثة أرادت مف بحثيا ىذا أف ترصد ارالباحثة راجية قنديؿ في ىذا المس
 امدى التغير الذي ظير عمى صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية بعد عشريف عامً 

 مف صورتيا فييا. 
التي واجيت الباحثة عندما استقرت عمى اختيار مجمة الرئيسة وكانت الصعوبة    

البحث في  ألفصورة إسرائيؿ فييا تتمثؿ في اختيار العينة؛ عف روزاليوسؼ لتبحث 
الصعوبة  كانت. و صعبوحتى اآلف أمر  1948روزاليوسؼ منذ سنة مجمة كؿ أعداد 

 مجمةأعداد  بيفستختارىا الباحثة مف  السؤاؿ التالي: ما األعداد التيفي تتمثؿ الثانية 
ثبلث سنوات مف المجمة لأعداد اختيار فاستقرت عاى  ؛لتكوف عينة لبحثياروزاليوسؼ 

                                                
 .76، ص 1998صبلح الخالدي: فمسطيف والحقائؽ القرآنية، القاىرة ، المركز العربي اإلسبلمي لمدراسات،  -1

 .8، ص14/4/97، 3592محمود التيامي: مسألة حساب، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  - 2
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متتالية؛ ألف ثبلثة أعواـ تمثؿ فترة زمنية مناسبة وكافية لموقوؼ عمى مبلمح صورة 
 مجمة، ثـ ظيرت صعوبة أخرى، وىي أف -مجتمع البحث–إسرائيؿ في المجمة 

، وبمواد تحريرية مختمفة، اتقريبً  ىاأعدادتناولت الشأف اإلسرائيمي في كؿ  روزاليوسؼ
 ت والتقارير والكاريكاتير، إلخ .مقاؿ واألخبار والصور الصحفية والتحقيقاال ثؿم

وكاف مف الصعب عمى الباحثة أف تبحث في كؿ المواد التحريرية التي تناولت     
المقاؿ  عمى اختيارإسرائيؿ في كؿ أعداد المجمة خبلؿ فترة البحث، فاستقرت 

 :رة البحث؛ وذلؾ لثبلثة أسبابكؿ عدد صدرَّ مف المجمة خبلؿ فت فياالفتتاحي 
ألف البحث مرتبط بتشكيؿ صورة ذىنية عف إسرائيؿ، وقد أثبتت الدراسات أف  األوؿ؛

. والثاني: أف (3)ساسية بتوجيو الرأي العاـ والتأثير فيو"أ"المقاؿ االفتتاحي ييتـ بصفة 
بالتالي و  ؛يكتبو رئيس التحريرلمجمة روزاليوسؼ ىو مقاؿ سياسي  المقاؿ االفتتاحي

يعبر عف وجية نظر المجمة في الشأف السياسي، والسبب الثالث ىو تعمد الباحثة أف 
يكوف ىذا البحث امتداد عممي وصادؽ لمبحث التي أجرتو الباحثة راجية قنديؿ؛ حيث 
كانت قد اختارت المقاؿ االفتتاحي مف مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة ثبلثة أعواـ ليكوف 

 عينة دراستيا.

المنطقة؛ إف دولة إسرائيؿ بالنسبة لمصر ليست مجرد دولة مف دوؿ  :البحثمشكمة 
سرائيؿ عبلقات يشوبيا التوتر والقمؽوالعبلقات بيف مصر و  ، فيي وعدـ االطمئناف ا 

سرائيؿ، معاىدات سبلـ  رغـ توقيعدولة معادية لمصر ولمعرب  وجود و بيف مصر وا 
يربط بيف البمديف ىو صراع حقيقي  ؛ ألف ماعمميات تطبيع بيف العرب وبيف إسرائيؿ

وحضاري شامؿ، وسيظؿ كذلؾ لفترات طويمة، وربما أمد الدىر، فمنذ قياـ دولة 
وحتى اآلف وىناؾ عداء حقيقي بيف مصر  1948إسرائيؿ عمى األرض العربية سنة 

سرائيؿ، أكثر مف سبعيف عامً  رغبة في الثأر واالنتقاـ؛ مف الحقد والكراىية والدـ وال اوا 
سرائيؿ خطر حقيقي عمى العرب بصفة عامة وعمى مصر بصفة خاصة، بؿ خطر إف

 .عمى العالـ كمو

                                                
 .121، ص4طمختار التيامي: الرأي العاـ والحرب النفسية، القاىرة، دار المعارؼ،  - 3
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 اوقد أثبتت الدراسات العممية أنو "كمما ارتفع المستوى التعميمي لمفرد، ازداد اعتمادً     
عمى الصحؼ، وثقة فييا، فيناؾ عبلقة طردية بيف مستوى التعميـ والثقة في الصحؼ 

لذا فإف الصحؼ والمجبلت ليا  ؛(4)وتفضيميا عمى غيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ األخرى"
تأثير أقوى بكثير عف وسائؿ اإلعبلـ األخرى في بعض القضايا، ومنيا القضايا 

طة ارتباط وثيؽ بالجميور المثقؼ الواعي الميتـ السياسية؛ ألف القضايا السياسية مرتب
وعادة ما يكوف "كاتبوا االفتتاحيات ممف لدييـ خمفية واضحة عف . بالشئوف السياسية

باط ناألحداث الجارية، وخاصة األحداث السياسية، ويتمتع بالقدرة عمى التحميؿ واالست
رسـ صورة لو وربط وقراءة ما بيف السطور، ولدية القدرة عمى قراءة المستقبؿ و 

 .(5)األحداث ببعضيا البعض"

لذا ارتأت الباحثة أف تبحث عف إشكالية الصراع العربي اإلسرائيمي في الصحافة عف 
 يابحثصرية، وقد بمورت الباحثة مشكمة طريؽ رصد صورتيا في مجمة روزاليوسؼ الم

روزاليوسف المصرية ما مالمح صورة إسرائيل في مجمة في التساؤؿ الرئيس التالي: 
 ؟.1998، 1997، 1996في أعدادها المنشورة أعوام 

 تساؤالت البحث :
 ؟فترة البحثما سمات صورة إسرائيؿ في مجمة روزاليوسؼ خبلؿ  -1
في فترة التسعينيات عف  مجمة روزاليوسؼىؿ اختمفت صورة إسرائيؿ في  -2

 السبعينيات؟. فترةصورتيا في 
 ة لمجمة روزاليوسؼ بالمجتمع اإلسرائيمي؟.ما مدى اىتماـ السياسة التحريري -3
ا سرائيؿ كما صورتياألمريكية وبيف إالواليات المتحدة ما سمات العبلقة بيف  -4

 مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث؟.
 ما طبيعة إسرائيؿ وأىدافيا كما عكستيما مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث؟. -5

                                                
، القاىرة، جامعة القاىرة، كمية 1978، 1974، 1972راجية أحمد قنديؿ: صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية أعواـ  -4

 .130، ص1981اإلعبلـ، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
55- Bird and Merwin: The Press and Society, Prentice Hall inc–New york, 1955, P: 340. 
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تحقيؽ اىدافيا كما ذكرتيا مجمة ما األساليب التي انتيجتيا إسرائيؿ مف أجؿ  -6
 روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث؟.

كما كشفتو مجمة  إسرائيؿ عمى المستوى االقميمي والدولي لعبتوالذي  دورما ال -7
 ؟.روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث

كما أوضحتو مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة  المجتمع الدوليبإسرائيؿ ما عبلقة  -8
 البحث؟!.

اإلسرائيمي في داخؿ إسرائيؿ نفسيا كما صورتو مجمة ما شكؿ المجتمع  -9
 روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث؟.

 أهمية البحث:

رصد صورة دولة إسرائيؿ في الصحافة المصرية، أمر ميـ بالنسبة لممصرييف :  أواًل 
والعرب وخاصة لؤلجياؿ الحالية التي لـ تعاصر فترة الحرب بيف مصر 

سرائيؿ حتى ال تغيب عف ذىنيـ   صورة إسرائيؿ الحقيقية.وا 

أكبر مف حرية التفكير  المقارئ قدرً  –خاصة المجبلت -تتيح الصحؼ الورقية :  اثانيً 
أكبر في تشكيؿ وتكويف الصور  اوالتحميؿ والتفسير، لذلؾ فإنيا تمعب دورً 

 السياسية لدى القراء.

 ثقة القراء.شييرة وواسعة االنتشار، وتحظى بتقدير و مجمة روزاليوسؼ مجمة :  اثالثً 

بعمؿ دراسة أو بحث عف صورة إسرائيؿ  -مف قبؿ  –لـ يقـ أحد مف الباحثيف :  ارابعً 
 ـ.1978في مجمة روزاليوسؼ أو غيرىا مف الصحؼ والمجبلت منذ سنة 

 أهداف البحث

، 1997، و1996:  ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى صورة إسرائيؿ في أعواـ  أواًل 
سرائيؿ، نظرً 1998 لمرور  اـ ، وىي فترة ىامة في تاريخ العبلقات بيف مصر وا 
سرائيؿ. السبلـعمى اتفاؽ  اعامً  20حوالي   بيف مصر وا 
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رائيؿ كما العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وبيف إس طبيعةالتعرؼ عمى : اثانيً 
 صورتيا مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث؟.

 مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث. في: التعرؼ عمى طبيعة إسرائيؿ وأىدافيا اثالثً 

التعرؼ عمى األساليب التي انتيجتيا إسرائيؿ مف أجؿ تحقيؽ اىدافيا كما :  ارابعً 
 ذكرتيا مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث.

كما كشفتو  إسرائيؿ عمى المستوى االقميمي والدولي لعبتوالذي  دورالكشؼ : اخامسً 
 .مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث

كما أوضحتو مجمة روزاليوسؼ  المجتمع الدوليبإسرائيؿ عبلقة : التعرؼ عمى اسادسً 
 .خبلؿ فترة البحث

مجمة شكؿ المجتمع اإلسرائيمي مف داخؿ إسرائيؿ نفسيا كما صورتو : إظيار اسابعً 
 .روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، حيث أف "المنيج الوصفي  نوع البحث ومنهجه:
يستيدؼ وصؼ األحداث واألشخاص والمعتقدات واالتجاىات والقيـ واألىداؼ 

كما أف المنيج الوصفي ييدؼ . (6)والتفضيؿ واالىتماـ، وكذلؾ أنماط السموؾ المخمفة"
كما ، وىذا ما استيدفو ىذا البحث. (7)"تقدير سمات موقؼ جماعة مف الناس"إلى 

استخدمت الباحثة المسح الشامؿ لكؿ المقاالت االفتتاحية التي تناولت إسرائيؿ 
وأخضعتيا لمبحث والتحميؿ الستبياف صورة إسرائيؿ فييا، وقد استخدمت الباحثة أسموب 

مف  إسرائيؿ كما عرضتيا مجمة روزاليوسؼ التحميؿ الكمي والكيفي بيدؼ تكويف صورة
خبلؿ مقاالتيا االفتتاحية أثناء فترة البحث؛ حيث سيتـ إخضاع ىذه االفتتاحيات 

 لمتحميؿ والبحث.

                                                
 .15ـ، ص 2015، 5عبد الحميد: البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، القاىرة، عالـ الكتب، ط  محمد -6
 .157، ص1999محمد عويس: البحث العممي وممارسة الخدمة االجتماعية، القاىرة، دار النيضة العربية،  -7
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تحميؿ المضموف: ىو "أسموب لمبحث العممي يسعى إلى وصؼ أداة تحميل المضمون: 
وتحميؿ المضموف كغيره مف المفاىيـ االجتماعية، لـ يحسـ بتعريؼ جامع  ،(8)المحتوى"

حيث اختمؼ الباحثوف في منيجية البحث حوؿ مفيوـ تحميؿ المحتوى، فبعضيـ ؛ مانع
يرى أف "تحميؿ المحتوى يستيدؼ الوصؼ الدقيؽ والموضوعي لما يقاؿ عف موضوع 

ؼ إلى التصنيؼ الكمي ، والبعض اآلخر يرى أنو "ييد(9)معيف في وقت معيف"
لمضموف معيف في ضوء نظاـ لمفئات صمـ ليعطي بيانات مناسبة لفروض محددة 

لذلؾ فإف أداة تحميؿ المضموف ىي األداة األساسية التي ؛ (10)خاصة بيذا المضموف"
اعتمدت عمييا الباحثة في جمع البيانات الخاصة ببحثيا ىذا، وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ 

، 1997، 1996محتوى المقاالت االفتتاحية لمجمة روزاليوسؼ أعواـ ل كمي وكيفي
 ـ. 1998و

 مجمة روزاليوسؼ ىي مجتمع البحث.مجتمع البحث: 

لصعوبة البحث في كؿ أعداد مجمة روزاليوسؼ، اكتفت الباحثة  انظرً  حدود البحث:
– بأعداد ثبلث سنوات فقط، كما اكتفت بالمقاؿ االفتتاحي مف كؿ عدد مف المجمة

، 1997، 1996صدر خبلؿ الفترة الزمنية لحدود البحث، وىي أعواـ  -المطبوعة
1998. 

قامت الباحثة بإجراء مسح شامؿ لكؿ حدود البحث؛ عينة البحث طريقة اختيارها: 
حيث قامت بقراءة كؿ مقاالت أعداد روزاليوسؼ االفتتاحية التي صدرت خبلؿ فترة 

كؿ المقاالت االفتتاحية التي تناولت إسرائيؿ ، وتـ اختيار مقاؿ 156البحث وعددىا 
   .مقاؿ افتتاحي 90وكاف عددىا  

 مبررات اختيار عينة البحث: 

اختارت الباحثة المقاؿ االفتتاحي دوف غيره مف المادة الصحفية المكتوبة في  -1
المجمة؛ ألف المقاؿ الصحفي االفتتاحي يتميز بقدر أكبر مف الثقة لدى القراء، 

                                                
 .233، ص3، ط1999سمير حسيف: بحوث االعبلـ، القاىرة، عالـ الكتب،  -8
 .16، ص1983عبد الحميد : تحميؿ المحتوى فى بحوث اإلعبلـ، القاىرة، عالـ الكتب ،  محمد  -9

 22، ص1989تحميؿ المحتوى في العمـو اإلنسانية، القاىرة، دار الفكر العربي،  :طعيمة رشدي -10
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في –وخاصة أف الذي يكتب المقاؿ االفتتاحي لممجمة ىو رئيس تحرير المجمة 
الواسعتيف، كما أف طبيعة المقاؿ  يتمتع بالخبرة والثقافة، أي أنو صحفي  -الغالب

أف يغطي الموضوع الذي يتناولو  مكف، مف حيث مساحتو الكبيرة ، ياالفتتاحي
بشكؿ تفصيمي وأشمؿ، كما أف كاتب ىذا المقاؿ يمتمؾ عادة القدرة عمى التفسير 

كما أف . قوي عمى القارئأوالتحميؿ والتعميؽ عمى الحدث، وبالتالي يكوف تأثيره 
فتتاحي ُيعد مف أكبر المواد التحريرية التي تستحوذ عمى أكبر مف عدد المقاؿ اال

، باإلضافة إلى أف المقاؿ االفتتاحي "ُيعد أكثر (11)القراء ألي صحيفة أو مجمة"
المواد التحريرية قدرة عمى تناوؿ القضايا الدولية واألحداث العالمية التي تحتاج إلى 

ضافة إلى ما يتمتع بو كتابو مف قدرات إلأعمى مف الشرح والتفسير، ىذا با مستوى
 .(12)وما يتميز بو جميور قرائو مف ثقافة ووعي واىتماـ بالقضايا اليامة" ،ومكانو

 ، ومنتظمة في إصداراتيا،مجمة روزاليوسؼ مجمة أسبوعية شييرة وواسعة االنتشار -2
 لدى جميور القراء. وتحظى بثقة القراء وتحظى بمصداقية كبيرة

مجمة روزاليوسؼ تيتـ بالمقاؿ وبالتقارير وبشرح وتفسير الموضوعات السياسية  -3
 والدولية.

استوجب البحث اختيار عينة ممثمة لتوضيح الصورة الحقيقية إلسرائيؿ في مجمة  -4
روزاليوسؼ، لذا تعمدت الباحثة اختيار عينة كبيرة مف المجمة، تمثمت في أعداد 

 تتابعة مف مجمة روزاليوسؼ.ثبلث سنوات م
سرائيؿعشريف عامُا عمي  حواليمرور  -5  .معاىدة السبلـ بيف مصر وا 
ألف إسرائيؿ ؛ 1996اختارت الباحثة أف تبدأ الفترة الزمنية لمبحث مف بداية عاـ  -6

؛ وبالتالي 1995كانت قد وقعت اتفاقية سبلـ بينيا وبيف فمسطيف في نياية عاـ 
 مرحمة جديدة في تاريخ العبلقات اإلسرائيمية العربية. 1996ُتعد بداية عاـ 

 

                                                
11- Rose Marie Rogers, Education and Political involvement in USSR Elite Newspaper Reading, 

Journalism quarterly, number 47, 1970, p.737. 
 .136راجية أحمد قنديؿ، مرجع سابؽ، ص  -12
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رصدت الباحثة ثبلث دراسات تناولت صورة إسرائيؿ، األولى ىي  الدراسات السابقة:
بيا عمى دراسة: محمد سيد طنطاوي بعنواف "بنو إسرائيؿ في القرآف والسنة" وحصؿ 

 يبن ةصور  راستو ىذهد تناوؿ فيقد ـ، و 1969مف جامعة األزىر عاـ  درجة الدكتوراه
طيرة، وقد أظيرت الدراسة إسرائيؿ كما وردت في القرآف الكريـ وفي السنة النبوية الم

ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف اإلسرائمييف إسرائيؿ عمى مدار تاريخيـ؛  يصورة بن
ـ كانوا لمعيود، كما أني يفوناقض يفوخائن يفوغدار  يفوطماع فومرابي يفوأناني يفحاقد
أوضحت الدراسة نرجسية كما وب العالـ بسبب طبائعيـ السيئة، مف كؿ شع يفمنبوذ

الشعوب األخرى شعوب كفرة كؿ ىذا الشعب؛ حيث يعتبر نفسو شعب اهلل المختار، و 
 وأنجاس. 

راجية أحمد قنديؿ: صورة إسرائيؿ في الصحافة : والدراسة الثانية ىي دراسة    
وحصمت  ،1981اإلعبلـ بجامعة القاىرة عاـ  المصرية، والتي ناقشتيا في كمية

إسرائيؿ في  مف خبلليا الباحثة صورة وقدر رصدت .بمقتضاىا عمى درجة الدكتوراه
، 1978، و1974، 1972المقاالت االفتتاحية لجريدة األىراـ ومجمة روزاليوسؼ أعواـ 

ية، توسعية، أىميا أف إسرائيؿ دولة عدوانية، استعمار نتائج، وقد خرجت الدراسة بعدة 
عنصرية، وال ترغب في إقامة سبلـ عادؿ بينيا وبيف دوؿ الجوار، كما أنيا تثير التوتر 
والفوضى في كؿ العربية، معتمدة في ذلؾ عمى قوتيا العسكرية، وعمى دعـ ومساندة 

 ليا.  يةمريكالواليات المتحدة األ

محمد أحمد إسماعيؿ بعنواف "تصوير  لمدارس أما الدراسة الثالثة فيي دراسة دكتوراه   
"، والتي 2003 -1987الشخصية اإلسرائيمية في الدراما التميفزيونية المصرية _ الفترة 

، وقد تناولت الدراسة صورة 2009ناقشيا في معيد النقد الفني بأكاديمية الفنوف عاـ 
بلت إسرائيؿ في الدراما التميفزيونية مف خبلؿ تحميؿ المضموف لبعض المسمس
 1987التميفزيونية التي تـ عرضيا عمى شاشة التميفزيوف المصري في الفترة مف عاـ 

ـ، والتي تناولت في أحداثيا شخصيات إسرائيمية أو المجتمع 2003حتى عاـ 
ئيمية شخصية ااإلسرائيمي، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا أف الشخصية اإلسر 

 بيا كؿ الخصائص السيئة في اإلنساف.سيئة، ويغمب عمييا الجانب السمبي، و 
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 البحث:مصطمحات 

، فيعقوب كاف اسمو ف اسـ يعقوب بف إسحاؽ بف إبراىيـجاءت ىذه التسمية م: إسرائيل
لبنى إسرائيؿ إال ما  ي القرآف الكريـ: "ُكٌؿ الطعاـ كاف حبًل ف، فيقوؿ سبحانو إسرائيؿ

ؿ "تشير إلى الدولة وكممة إسرائي .(13)حـر إسرائيؿ عمى نفسو مف قبؿ أف تُنَزؿ التوراة"
، واإلسرائيميوف ىـ سكانيا. أما كممة "يسرائيؿ" فتستخدـ لئلشارة إلى المعنى الصييونية

 .(14)الديني األصمي، واالسرائيميوف ىـ العبرانيوف القدامى باعتبارىـ جماعة دينية"
روزاليوسؼ، وقد مجمة أسبوعية مصرية ورقية تصدرىا مؤسسة مجمة روزاليوسف: 

سميت بيذا االسـ نسبة إلى صاحبتيا السيدة فاطمة اليوسؼ. بدأ إصدار أوؿ عدد منيا 
، وكانت في بدايتيا متخصصة اـ، وما زالت تصدر أسبوعيً 1925أكتوبر عاـ  26في 

 (15)في الصحافة الفنية، ثـ اىتمت بالشئوف السياسية، والشئوف األخرى.
ىو المقاؿ الذي يكتبو رئيس التحرير أو ما زاليوسف: المقال االفتتاحي في مجمة رو 

 ينوب عنو في حالة غيابو، ويتصدر الصفحات األولى مف المجمة.

 .1998، و1997، 1996صورة إسرائيل في مجمة روزاليوسف أعوام 
 : التحميل الكمي أواًل 

أىـ وحدة التحميؿ والقياس في ىذا البحث ىي وحدة الفكرة، وىي مف وحدة التحميل: 
وحدات التحميؿ في دراسات تحميؿ المضموف؛ "ألنيا تكشؼ عف اآلراء واالتجاىات 

، وبالتالي، فإف وحدة الفكرة ىي أنسب وحدات التحميؿ (16)الرئيسة في مادة االتصاؿ"
 والقياس لموضوع ىذا البحث.

: وضع فئات محددة وواضحة لمتحميؿ أمر ىاـ في البحث العممي؛ حتى فئات التحميل
تأثر البحث بأىواء وأراء الباحث، لذلؾ وضعت الباحثة فئات محددة لبحثيا ىذا ال ي

وقد استخدمت الباحثة نفس فئات التحميؿ التي استخدمتيا  .حتى تحقؽ ىذا الغرض
                                                

 .93القرآف كريـ: سورة آؿ عمراف، اآلية:  - 13
 .43، ص 2004عبدالوىاب المسيري: موسوعة الييود، القاىرة، دار الشروؽ،  -14
15- https://ar.wikipedia.org/wiki/ اليوسؼ _ )مجمة(-روز 
 .143راجية أحمد قنديؿ، مرجع سابؽ، ص  -16
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، وذلؾ لتكويف صورة مكتممة صادقةمقارنة عقد مف  لتتمكفراجية قنديؿ في دراستيا 
 .ـ1998نشأتيا وحتى عاـ يوسؼ منذ عف إسرائيؿ في مجمة روزال

 وتغطي فئات التحميل لهذا البحث الموضوعات األتية:

 طبيعة إسرائيؿ وأىدافيا. : أواًل 

 أسموب إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا. :اثانيً 

 .اودوليً  ادور إسرائيؿ اقميميً  : اثالثً 

 : إسرائيؿ والمجتمع الدولي.ارابعً 

 .ااسرائيؿ داخميً  :اخامسً 

 وأهدافها:طبيعة إسرائيل  -1
وتيدؼ ىذه الفئة إلى التعرؼ عمى أىداؼ إسرائيؿ وسياساتيا واستراتيجيتيا وأطماعيا 
وعبلقاتيا مع اآلخريف وردود أفعاليا، وتتبمور أىداؼ ىذه الفئة في التساؤؿ التالي: ما 
طبيعة إسرائيؿ وأىدافيا كما عكستيا المقاالت االفتتاحية لمجمة روزاليوسؼ في أعدادىا 

 ـ؟. 1998، و1997، 19996صدرت أعواـ التي 

 -ىي:السابؽ واإلجابات المقترحة عمى السؤاؿ  

 .ياحالرائيؿ عمى تدمير كؿ ما يقؼ ضد مصتعمؿ إسحيث تدميرية :  -1/1

إلى توسيع مساحتيا عمى  1948 عاـتسعى إسرائيؿ منذ نشأتيا  توسعية : -1/2
حساب بعض األراضي العربية، والدليؿ عمى ذلؾ ىو قياميا ببناء مستوطنات بشكؿ 
شبو يومي عمى أرض فمسطيف، كما أنيا تسعى لتحقيؽ حمـ دولة إسرائيؿ الكبرى 

بأف إسرائيؿ تريد أرض فمسطيف فقط ىو البعض واعتقاد الممتدة مف النيؿ إلى الفرات. 
، عالـقامة دولة ييودية تتسع لكؿ ييود الإ، ألف "الصييونية ترمى إلى خاطئاعتقاد 

 يتنقمت فييا القبائؿ الييودية ف يسرائيؿ وتضـ جميع األراضي التإوتعيد بناء مجد 
. وقد صرحَّ ابف جوريوف في لقاء لو مع طبلب الجامعة العبرية (17)العصور القديمة"

                                                
سرائيؿ، القاىرة، الييئة العامة لمكتب،-17  .117، ص1971حسف ظاظا وآخروف: الصييونية العالمية وا 
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ليست دولتنا، بؿ لنا خريطة أخرى  -يطة فمسطيفيعنى خر  -: "إف ىذه الخريطة قائبًل 
؛ (18)عميكـ أنتـ تصميميا، خريطة الوطف اإلسرائيمي الممتد مف النيؿ إلى الفرات"

ىي الحمـ الصييوني األكبر الموجود بشكؿ  -مف النيؿ إلى الفرات -"فإسرائيؿ الكبرى 
 .(19)ف"ييف وبشكؿ عمني في كتابات المتطرفكتابات المعتدل يكامف ف

قامت دولة إسرائيؿ بقوة السبلح، وسياساتيا تقوـ عمى استعماؿ القوة عدوانية:  -1/3
عدة شعبيا، وقد خاضت في سبيؿ ذلؾ  ومف أجؿ تحقيؽ أحبلـ ،مف أجؿ البقاء

منيا ثبلث حروب مع مصر وحدىا، وما زالت حتى اآلف تخوض حروب مع  ،حروب
"تاريخ  ؿ حمداف تاريخ الييود بأنووفي ىذا السياؽ يصؼ جما فمسطيف ولبناف وسوريا.

 .(20")دموي ال أخبلقي يدور حوؿ الحرب والغزو
الييود أنيـ شعب سامي وأنيـ شعب اهلل المختار، لذلؾ فدولة  قديعتعنصرية :  -1/4

 الشعب الييودي ييودي وبيف غير الييودي؛ حيث أفميز بيف الإسرائيؿ دولة عنصرية تُ 
رب دوف الشعوب اختاره الشعب  لبشرية. ويعتقد أنوأفضؿ سبلالت ا نفسو ريعتب

"ألنؾ شعب مقدس لمرب إليؾ وقد اختارؾ  :(14/2سفر التثنية ) ياألخرى، فقد جاء ف
، (21)فوؽ جميع الشعوب الذيف عمى وجو األرض" اخاصً  االرب لكى تكوف لو شعبً 

إف الرب اصطفى واالسرائيمي يعتبر نفسو عند اهلل أفضؿ مف المبلئكة، ويقوؿ كتابيـ: "
نو قريب منيـ بعيد عف اآلخريف، وأنو وضع شرائع  العبرانييف مف بيف سائر األمـ ، وا 

 .  (22)عادلة ليـ وحدىـ ، وأنو عرفيـ بنفسو وحدىـ قبؿ سائر األمـ"

إسرائيؿ دولة استعمارية؛ فقد احتمت أرض فمسطيف واستعمرتيا استعمارية:  -1/5
أىؿ الببلد األصمييف أسوأ معاممة، كما تمنع عودة وأقامت عمييا دولتيا، وتعامؿ 

يف ال تعد وال تحصى، ومنيا يالمياجريف الفمسطينييف. وجرائـ إسرائيؿ تجاه الفمسطين

                                                
 .62يونيو، القاىرة، دار الشعب، ص  5جماؿ الديف الرمادي: َحَصاد األياـ الستو أو حرب  -18
 .124ـ، ص 2001ة، دار الشروؽ، عبدالوىاب المسيري: الصييونية والعنؼ، القاىر  -19
 .66، ص1998جماؿ حمداف: انثروبولوجيا الييود، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -20
فوزى إبراىيـ الحاج: صورة الييودي في المسرح العربي، القاىرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عيف شمس، كمية  -21

 . 345ـ، ص 1988اآلداب، 
 .116، ص2009شيد الصادؽ: محاكمة الييودي المارؽ، القاىرة، المجمس األعمى لمثقافة، عبدالر  -22
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"نسؼ بيوت الفمسطينييف، وتعذيب المتيميف الفمسطينييف، ومصادرة األراضي  اأيضً 
قامة المستوطنات غير الشرعية في األراضي الفمس  .(23)طينية"الفمسطينية وا 

إسرائيؿ ال تريد السبلـ وال تسعى إليو، فإسرائيؿ مف مصمحتيا  تخشى السالم: -1/6
زعزعة استقرار  عمىتعمؿ كما انيا أف يسود التوتر والنزاع والحروب في المنطقة، 

ألنيا شعرت  ؛عمى معاىدة السبلـ مع مصر؛ وقد لجأت إلى التوقيع المنطقة مف حوليا
؛ لذلؾ سعت وضغطت مف ومف مصمحتيا أف تتصالح مع مصر، أف مصر دولة قوية
سرائيؿ "تمت وتتـ بأسموب "ف ؛مصرأجؿ عقد سبلـ مع  اتفاقيات السبلـ بيف العرب وا 

وىذا ما عبرَّ في صالح إسرائيؿ؛  ا؛ ألف ىذه االتفاقيات تكوف دائمً (24)الترىيب والترغيب
أصبحت رىينة لدى  "إف سيناء عنو الكاتب الصحفي محمد حسنيف ىيكؿ بقولو:

سيناء تحدد قوة  يإسرائيؿ، فنتيجة التفاقية السبلـ أصبحت ىناؾ أوضاع عسكرية ف
ذا دخمنا في خبلفات شديدة مع إسرا محيط  يئيؿ فستصبح القوات اإلسرائيمية فمصر، وا 

قناة السويس، باعتبار أنيا مكشوفة لدييـ، باإلضافة إلى أف موقؼ مصر مف سيناء 
 . (25)"اضعيؼ جدً 

كما أف إسرائيؿ تنوي الدخوؿ في حروب أخرى مع مصر مف أجؿ احتبلؿ سيناء    
مرة أخرى، وىذا ما أفصح عنو عضو الكنيست اإلسرائيمي "أوري ألاير" في جمسة عقدىا 
الكنيست اإلسرائيمي بمناسبة إحياء الذكرى الثبلثيف لخروج إسرائيؿ مف سيناء؛ حيث 

رس الذى تعممناه مف عودتنا إلى أرض إسرائيؿ بعد ألفيف قاؿ: "إننا متفائموف ونعرؼ الد
 . (26)ذلؾ اليـو الذى نعود فيو إلى شـر الشيخ وبقية سيناء" اعاـ، فمف يبتعد كثيرً 

 
2-  

                                                
 .237، ص2000السيد يسيف: تشريح العقؿ اإلسرائيمى، القاىرة، دار ميريت لمنشر والمعمومات،  -23
ـ ، 1998الشروؽ، صبلح الديف حافظ: تيافت السبلـ.. المصير العربي في ظؿ الييمنة اإلسرائيمية، القاىرة، دار  -24

 .320 –319ص ص 
": "العسكري ورث تركة ثقيمة، القاىرة، جريدة المصري اليوـ، الثبلثاء  -25  22محمد حسنيف ىيكؿ: ىيكؿ ؿ"الحياة اليـو

 .  7، ص2900، ع8ـ، السنة 2012مايو 
مايو  16اليوـ، األربعاء لمخروج مف سناء، القاىرة، جريدة المصري  30محمد البحيري: الكنيست يحيى الذكرى اؿ  -26

 .3، ص2، ط 2894ع – 8السنة  –ـ 2012
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 أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها: -2

إسرائيؿ مف  تنتيجو الذيتحاوؿ ىذه الفئة اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي: ما األسموب   
ئلجابة عمى ىذا السؤاؿ وجدت الباحثة عدة إجابات مناسبة، لأجؿ تحقيؽ أىدافيا؟. و 

، أسموب الحرب النفسية، االعتماد عمى قوى خارجية، باإلضافة إلى ىي: استخداـ القوةو 
 أساليب أخرى غير مشروعة.

ط بقوتيا تؤمف إسرائيؿ بأف استمرار وجودىا عمى األرض كدولة مرتب القوة : -2/1
العسكرية، لذلؾ تسعى إلى زيادة قوتيا العسكرية وامتبلؾ أقوى األسمحة في العالـ 
ومنيا السبلح النووي، فيي الدولة الوحيدة في الشرؽ األوسط التي تمتمؾ ىذا السبلح، 

دولة أخرى في المنطقة تحاوؿ أف تمتمؾ ىذا السبلح، مثمما تفعؿ اآلف  وتقؼ ضد أي
؛ حيث "تشير ى إسرائيؿ بمئات األسمحة النوويةلد يجـ السبلح النوو ويقدر ح مع إيراف.

سبلح نووي. أما منظمة اتحاد العمماء األمريكييف  400التقارير إلى أف لدى إسرائيؿ 
إلى  100أف مخزوف إسرائيؿ مف السبلح النووي يتراوح بيف  2004فقد نشرت عاـ 

 . (27)سبلح نووي" 200
إف القوة مف أىـ األساليب التي تعتمد عمييا إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا، وفي ىذا   

"إف الجيش وحده ىو الذى يستطيع حماية  :وزير دفاع إسرائيمي سابؽالسياؽ قاؿ 
وال تقتصر قوة إسرائيؿ عمى سبلحيا النووي، فيي تستقوى بالواليات  .(28)إسرائيؿ"

 .(29)"فالماؿ ىو إلو إسرائيؿ الطماع"المتحدة األمريكية، كما تستقوي بقوة الماؿ، 
: الحرب النفسية مف األساليب التي تتبعيا إسرائيؿ في أسموب الحرب النفسية -2/2

أثير السمبي عمى الروح المعنوية إضعاؼ قوة أعدائيا؛ حيث تسعى جاىدة إلى الت
لمشعوب العربية، وذلؾ مف خبلؿ التيويؿ مف قدرتيا العسكرية، والتشكيؾ في قدرة 

، بؿ محاولة الوقيعة بيف الحاكـ حاولة الوقيعة بيف الدوؿ العربيةالدوؿ العربية، وم
ما  والمحكوـ في أغمب الدوؿ العربية، حتى تعـ الفوضى في ىذه الببلد، ولعؿ ثورات

                                                
 .140، ص  2020عاطؼ الغمري: حائط السبلـ ، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  -27
 .137عمى الديف ىبلؿ: تكويف إسرائيؿ، القاىرة ، دار اليبلؿ، د . ت ، ص  -28
دارة  -29  .374، ص1990الصراع، القاىرة، دار المستقبؿ العربي، أحمد صدقي: االنتفاضة الفمسطينية وا 
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أطمؽ عمييا ثورات الربيع العربي دليؿ قاطع عمى ىذا األسموب القذر التي تتبعو 
 إسرائيؿ ومف خمفيا أمريكا وبعض الدوؿ التي ال تريد الخير لؤلمة العربية.

 امف المعروؼ لمجميع أف إسرائيؿ تعتمد اعتمادً االعتماد عمى قوى خارجية:   -2/3
فيي تفعؿ كؿ شيء وىي تعرؼ أف  ؛لياألمريكية اعمى دعـ الواليات المتحدة  اكبيرً 

أمريكا ستستخدـ حؽ الفيتو في مجمس األمف إذا تعرضت إسرائيؿ لمخطر، كما تدعـ 
إسرائيؿ معونة مقدارىا تمنح أمريكا "أػمريكا اسرائيؿ بالسبلح وبالماؿ وبالسياسة؛ حيث 

في خطابو  "أوباما"س . كما صرح الرئي(30)"اأكثر مف خمسة مميارات مف الدوالرات سنويً 
: "إف أمريكا لف تتخمى عف دعميا إلسرائيؿ فالدعـ ـ قائبًل 2010جامعة القاىرة عاـ ب

 .(31)األمريكي إلسرائيؿ غير قابؿ لمكسر"
إف إسرائيؿ ال تتورع في أف تفعؿ االعتماد عمى األساليب غير المشروعة:  -2/4

بمبدأ ميكافيممي الذي يقوؿ إف األفعاؿ القذرة مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا؛ حيث تؤمف 
وىذا المبدأ موجود في توراة الييود التي تثبت أف أنبياء التوراة قد الغاية تبرر الوسيمة، "

، وبروتوكوالت حكماء صييوف تؤكد ىذا المبدأ، (32)طبقوا ىذا المبدأ قبؿ آالؼ السنيف"
، و أخبلقيفات إلى ما ىحيث تدعوا في البروتوكوؿ األوؿ إلى ضرورة عدـ االلت

. ومف األساليب القذرة التي تنتيجيا إسرائيؿ وااللتفات فقط إلى ما ىو ضروري ومفيد
عمييا، سواء كانت  ارً خطشخصيات التي مف الممكف أف تشكؿ لتحقيؽ أىدافيا اغتياؿ ال

 –ىذه الشخصيات عممية أو سياسية، فعمى سبيؿ المثاؿ اغتالت الشيخ أحمد ياسيف 
كما اغتالت عالـ الذرة المصري الدكتور يحيى المشد،  -زعيـ حركة حماس الفمسطينية

ومف قبمو اغتالت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، وكذلؾ عالـ الذرة المصري 
وائؿ يني، كما "اغتالت عدد كبير مف النشطاء الفمسطينييف، منيـ الدكتور نبيؿ القم

زعيتر، محمود اليمشري، كماؿ عدواف، محمد يوسؼ النجار، كماؿ ناصر، نعيـ 
خضر، ماجد أبو شرار، نبيؿ فميفؿ، منذر أبو غزالة، إسماعيؿ راجي، حسيف أبو 

                                                
 111، ص1994محمود وىبة: إسرائيؿ والعرب والسوؽ الشرؽ أوسطية، القاىرة، المكتبة األكاديمية،  -30
، ع -31  .16، ص 10/6/2010، 2188سيا السماف: تجميؿ وجو إسرائيؿ القبيح، القاىرة، جريدة "المصري اليـو
 .407: الوجو الحقيقي لمييود، ج. ـ. ع، مدينة المنصورة، مكتبة جزيرة الورد، د.ت، ص عبدالعزيز الشناوي -32
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اغتياؿ الرئيس  . كما أف ىناؾ مف يرى أف إسرائيؿ ضميعة في(33)الخير، وغيرىـ"
  الفمسطيني ياسر عرفات.

 دور إسرائيل عمى المستوى االقميمي والدولي: -3
ؿ عمى الصعيد اإلقميمي تجيب ىذه الفئة عمى السؤاؿ اآلتي: ما الدور الذي تمعبو إسرائي

ئلجابة عمى ىذا السؤاؿ وجدت الباحثة أف أفضؿ اإلجابات ليذا السؤاؿ لوالدولي؟. و 
 األربعة اآلتية:تتمثؿ في العناصر 

: وىذا الدور تمعبو إسرائيؿ باقتدار في اآلونة األخيرة، فقد التخريب اإلقميمي -3/1
استطاعت تخريب كثير مف الدوؿ العربية، منيا سوريا التي تحولت إلى دولة أشباح، 
رادة الشعب المصري  ونفس الحاؿ في ليبيا واليمف ومف قبميـ العراؽ، ولوال إرادة اهلل وا 

 اتعمؿ حاليً أنيا كما دوؿ الشقيقة، جيشو وتماسكو ألصبحت مصر مثؿ ىذه ال وقوة
 عمى تخريب فمسطيف ولبناف.

تمعب إسرائيؿ دور رجؿ الشرطة في المنطقة، فيي تحاوؿ  البوليس اإلقميمي: -3/2
مع فمسطيف وسوريا ولبناف، اآلف أف تفرض سيطرتيا عمى دوؿ المنطقة، كما تفعؿ 

يراف؛ حيث تعمؿ إسرائيؿ عمى تحريض أمريكا والدوؿ الداعمة ليا وامتد األمر إلى إ
 لشف حرب عمى إيراف لمنعيا مف تصنيع القنبمة الذرية.

حالة مف التوتر والفوضى في أغمب  تخمؽ فاستطاعت إسرائيؿ أ خمق التوتر: -3/3
حوؿ الدوؿ العربية، عف طريؽ خمؽ حالة مف االنقساـ والتحزب داخؿ الدوؿ العربية، فيت

األمر إلى خبلفات ونزاعات داخؿ أطياؼ وأحزاب الدولة الواحدة، مثمما تفعؿ اآلف في 
 دولة لبناف وفي فمسطيف.

مف المعروؼ أف دولة إسرائيؿ تعمؿ لحساب أمريكا في المنطقة، فيي  عميمة : -3/4
 سرائيؿ ىي حجرإ"ألف  تحقؽ أغمب رغبات أمريكا في المنطقة مقابؿ حماية أمريكا ليا.

                                                
 .214 – 209ـ، ص  ص 1997ىيثـ الكيبلني: اإلرىاب يؤسس دولة، القاىرة، دار الشروؽ،  -33
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الزاوية في سياسة الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط بالذات، وفى المجاؿ الدولي 
 .  (34)"اعمومً 

 إسرائيل والمجتمع الدولي: -4
ىؿ ىي عبلقة و تيدؼ ىذه الفئة إلى التعرؼ عمى عبلقة إسرائيؿ بالمجتمع الدولي، 

وىذا ما ستجيب عميو  ؟.تقوـ عمى االحتراـ المتبادؿ أـ أف إسرائيؿ ال تحتـر أحد
 اإلجابات المقترحة اآلتية:

 االمنظمات الدولية، ومني تخشىال إسرائيؿ إف  ال تحترم المنظمات الدولية: -4/1
سراال مجمس األمف واألمـ المتحدة، وىي  ئيؿ تفعؿ ىذا ألف تنفذ أي قرارات دولية، وا 

 .ياأي قرار يدينخدـ حؽ الفيتو ضد ، وتستتساندىا الواليات المتحدة األمريكية

تضرب إسرائيؿ بالمعاىدات والمواثيؽ الدولية عرض  ال تحترم المواثيق الدولية: -4/2
بمصالحيا، وىي تفعؿ ىذا وىي واثقة أف حائط إذا وجدت أف ىذه المواثيؽ تضر ال

ستساندىا. ونقض العيود وعدـ احتراـ المعاىدات والمواثيؽ  كيةمريالواليات المتحدة األ
ات الييود، وخير برىاف عمى ذلؾ ىو القرآف الكريـ فقد وصفيـ اهلل سبحانو سمة مف سم

ُكمََّما  "َأوَ  :وتعالى بيذه الصفة أكثر مف مرة في كتابو الحكيـ؛ فقد قاؿ جؿ جبللو
ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف" ـْ َبْؿ َأْكَثُرُى َعاَىُدوا َعْيًدا َنَبَذُه َفِريٌؽ ِمْنُي
ـْ َفِبَما ": ا. وقاؿ أيضً (35) َنْقِضِي

ـَ َعْف َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُ  ـْ َقاِسَيًة ُيَحرُِّفوَف اْلَكِم ـْ َوَجَعْمَنا ُقُموَبُي ـْ َلَعنَّاُى كُِّروا ِميثَاَقُي
ـْ َواْصَفْح ِإفَّ  ـْ َفاْعُؼ َعْنُي ـْ ِإالَّ َقِميبًل ِمْنُي المََّو ُيِحبُّ ِبِو واََل َتَزاُؿ َتطَِّمُع َعَمى َخاِئَنٍة ِمْنُي

 .  (36)اْلُمْحِسِنيَف"

عمى السمـ والسبلـ  ا: ُتعد إسرائيؿ خطرً عمى المجتمع الدولي اتشكل خطرً  -4/3
العالمي كمو، وليس ىذا كبلـ العرب فقط، بؿ رأي كثير مف مثقفي العالـ، فقد وصؼ 

إسرائيؿ بأنيا تيدد  -1999الفائز بجائزة نوبؿ عاـ -" جونتر جراس" الكاتب األلماني
وىذا ما  ،النووية خطر عمى السبلـ العالميالسبلـ العالمي؛ حيث قاؿ "إف إسرائيؿ 

                                                
 .66، ص 1977محمد حسنيف ىيكؿ: الحؿ والحرب، بيروت، المطبوعات لمتوزيع والنشر،  -34
 .100، سورة البقرة ، اآلية: القرآف الكريـ  -35
 .13القرآف كريـ، سورة المائدة، اآلية :  -36
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: إننا كألماف قد نكوف ، وحذرَّ قائبًل األف أوانو قد يفوت إذا قيؿ غدً  ؛يجب أف يقاؿ
 .(37)شركاء في جريمة منتظرة إذا استمرأنا سكوتنا الحالي"

 :اإسرائيل داخميً  -5
ىذه الفئة صورة إسرائيؿ الداخمية، ووضعيا االقتصادي والسياسي تعكس    

ومف  .سرائيمي نفسومنيا داخؿ المجتمع اإل يواالجتماعي، والمشاكؿ التي تعان
المشكبلت االجتماعية داخؿ إسرائيؿ ىي المشكمة الديموغرافية؛ فقد رصدت الدراسات 

اإلنجاب بيف النساء ىناؾ حوالي تبمغ نسبة "أف الييود ال يرغبوف في اإلنجاب؛ حيث 
، أي أف كؿ زوجيف ينجباف أقؿ مف طفميف، وبالتالي سيقؿ عدد اإلسرائيمييف (38)"1.6

 في المستقبؿ إذا ظمت ىذه النسبة كما ىي. 
تواجو إسرائيؿ صعوبات اقتصادية داخؿ مجتمعيا، ولكف الوضع االقتصادي:  -5/1

ابقة مف تاريخيا، وخاصة فترة حروبيا مع ىذه المشاكؿ أصبحت قميمة مقارنة بفترات س
عمى التجارة . وتعتمد إسرائيؿ في اقتصادىا قيع معاىدة السبلـمصر، والتي انتيت بتو 

؛ ففي الحرة كالمحاماة والطب والصحافة والميف الحرة، حيث يحتشدوف في الوظائؼ
الية نيويورؾ الواليات المتحدة األمريكية نجد "أف نصؼ مجموع األطباء والمحاميف في و 

 .(39)مف الييود"

الخوؼ والجبف سمة مف سمات الشعب  تعان من نقص األمن واألمان: -5/2
"فالييود جبناء بالفطرة، ييابوف الموت، وحيثما  اإلسرائيمي، فيو شعب جباف بطبعو؛

يحاربوف يفضموف معارؾ الميؿ في الظبلـ حتى ال يشاىدوا أعدائيـ وال يراىـ أعدائيـ 
وقد وصفيـ القرآف . (40)ويفضموف االحتماء بالحصوف والمنازؿ والجدر المشيدة" اجيدً 

                                                
أبريؿ  6صحيفة األىراـ: أديب نوبؿ األلماني: إسرائيؿ خطر عمى السبلـ العالمي، القاىرة، صحيفة األىراـ، الجمعة،  -37

 .1، ص3، ط45777، ع136ـ، السنة 2012
 .100، ص2008كثير، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، خالد جودة أحمد: الصييونية في أدب عمى با -38
 . 46جماؿ حمداف: الييود.. انثروبولوجيا، مرجع سابؽ ، ص -39
 . 154عبدالعزيز الشناوي : مرجع سابؽ ، ص  -40
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َنٍة َأْو ِمف َوَراء ُجُدٍر الكريـ بالجبف، قاؿ تعالى: " ـْ َجِميًعا ِإالَّ ِفي ُقًرى مَُّحصَّ اَل ُيَقاِتُموَنُك
ـْ َشتَّى ذَ  ـْ َجِميًعا َوُقُموُبُي ـْ َشِديٌد َتْحَسُبُي ـْ َبْيَنُي ـْ َقْوـٌ الَّ َيْعِقُموَف"َبْأُسُي ِلَؾ ِبَأنَُّي

(41  ). 
وىذا بسبب اىتماميا بالعمـ والعمماء،  :اوتكنولوجيً  اإسرائيل متقدمة عمميً  -5/3

 وبسبب حرصيا عمى صناعة التكنولوجيا المرتبطة بتصنيع السبلح.

ألنيا دولة استعمارية، قامت عمى استخداـ  انظرً إسرائيل لديها جيش قوي:  -5/4
وتساعدىا في ذلؾ الواليات  ،عمى تفوقيا العسكريقوتيا العسكرية، لذا فإنيا حريصة 

"فأمريكا تعطى كؿ شيء إلسرائيؿ ابتداء مف رغيؼ الخبز إلى المتحدة األمريكية؛ 
" عاـ نيو يو  5انتصارىا في حرب . وقد ظيرت قوة إسرائيؿ بعد (42)طائرة الفانتـو

ظيرت لمعالـ بأنيا قوة ال تقير، وأف قوتيا تفوؽ بكثير قوة جميع الدوؿ  ـ؛ حيث1967
 .العربية مجتمعة

ألف إسرائيؿ دولة تتمتع بقدر ال بأس  انظرً  تواجه مشاكل سياسية في الداخل: -5/5
بو مف الديمقراطية نجد أف ىناؾ معارضة شديدة في الداخؿ لسياسات الحكومات 

وجدنا أف حكومة بينياميف نتنياىو تسقط بسبب معارضة أحزاب  االمتعاقبة، فمؤخرً 
المعارضة في داخؿ إسرائيؿ عمى سياستو التي أدخمت إسرائيؿ في حرب مع حركة 

 ي غزة.حماس ف

وذلؾ ألف من الخالفات بين أعضائها:  اكثيرً  يالحكومة اإلسرائيمية تعان -5/6
زاب مختمفة، تتشكؿ مف عدة أح – اغالبً  -حكومة ائتبلفية  ىيالحكومة اإلسرائيمية 

سرعاف ما تنشب الخبلفات بيف الوزراء فيما بينيـ؛ ألف كؿ وزير يعبر عف وجية نظر و 
 فتنشب الخبلفات والمشاحنات.الحزب الذي ينتمي إليو؛ 

 :ماوعرض نتائجهورسمها البياني جداول التحميل الكمي 

تـ حساب النسبة المئوية لكؿ فئة بعدد تكرار كؿ فئة بالنسبة لعدد المقاالت  -
االفتتاحية التي تناولت مبلمح صورة إسرائيؿ في مجمة روزاليوسؼ في أعواـ 

1996 ،1997 ،1998. 
                                                

 . 14القرآف الكريـ: سورة الحشر ، اآلية   -41
 . 157محمد حسنيف ىيكؿ: مرجع سابؽ، ص   -42
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حي خبلؿ ىذه األعواـ الثبلثة تناولت مبلمح الصورة مقاؿ افتتا 90تـ رصد   -
مقاؿ افتتاحي لمجمة روزاليوسؼ صدر خبلؿ  156اإلسرائيمية مف إجمالي عدد 

 %.57.7السنوات الثبلث لفترة البحث، بنسبة 
 .يتناوؿ أكثر مف سمة مف سمات إسرائيؿ دالمقاؿ الواحكثيرة أحيانا  -
 

 : طبيعة إسرائيل وأهدافها أواًل 

 طبيعة إسرائيل وأهدافها( : 1جدول رقم )

 مجمة روزاليوسف  رقم الفئة واسمها
 1978، 1974، 1972أعوام: 

 مجمة روزاليوسف 
 1998، 1997، 1996 :أعوام

مرات التكرار في 
 الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

مرات التكرار في 
 الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

 %6.66 6 %21.53 14  تدميرية :   -1/1

 % 22 20 %36.92 26    توسعية :   -1/2

 %13.3 12 %83 54  عدوانية:   -1/3
 %8.88 8 %17 11    عنصرية :   -1/4

 %17.77 16 %47.70 31 استعمارية:   -1/5

 %57.77 52 %43 28  تخشى السبلـ  -1/6
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رسم 
 (1رقم )لمجدول  (1( بياني

 (1978، 1974، 1972طبيعة إسرائيؿ وأىدافيا أعواـ )الرمادي( إلى  1)يشير العمود رقـ 

 (1998، 1997، 1996)األصفر( إلى طبيعة إسرائيؿ وأىدافيا أعواـ  2)ويشير العمود رقـ 

بطبيعة إسرائيل  ينالخاص-(1رقم ) والرسم البياني (1رقم ) من الجدول -
 نستنتج اآلتي: -وأهدافها

 :1978، 1974، 1972: روزاليوسف أعوام  أواًل 

)دولة عدوانية( المرتبة األولى مف حيث التكرار، حيث  -1/3احتمت الفئة  -1
 %.83مرة، بنسبة تكرار  54تكررت 

، مرة  31)إسرائيؿ دولة استعمارية( المركز الثاني بتكرار  1/5احتمت الفئة  -2
)تخشى السبلـ( في المركز الثالث  1/6. وجاءت الفئة %47.8بنسبة تكرار 
)دولة توسعية( في  1/2ثـ الفئة  %.43بنسبة تكرار  مرة، 28بعدد تكرار 

 1/1ثـ جاءت الفئة  %. 36.92مرة، بنسبة تكرار  26 المركز الرابع بتكرار
 %. 21.53مرة ، بنسبة  14في المركز الخامس بعدد تكرارات )تدميرية( 

 .%17بنسبة  11بعدد اأقؿ الفئات تكرارً )عنصرية(  1/4احتمت الفئة   -3
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 :1998، 1997، 1996ليوسف أعوام: : روزا اثانيً 
 حيث مف األولى المرتبة في( السبلـ تخشى دولة إسرائيؿ) 1/6 الفئة جاءت -1

 .%57.77 تكرار بنسبة. مرة 52 الفئة ىذه تكررت حيث التكرار؛
مرة، بنسبة  20)توسعية( في المرتبة الثانية بعدد تكرار  1/2 احتمت الفئة  -2

مرة،  16)استعمارية( في الترتيب الثالث بعدد  -1/5%. وجاءت الفئة 22
)عدوانية( الترتيب الرابع بعدد تكرار  -1/3%. ثـ احتمت الفئة 17.77بنسبة 

اءت )إسرائيؿ دولة عنصرية( فقد ج -1/4%. أما الفئة 13.3مرة، بنسبة  12
 %. 8.88، بنسبة 8في المركز الخامس بعدد تكراري 

 .%6.66بنسبة  مرة، 6 بعدد اأقؿ الفئات تكرارً )تدميرية(  1/1احتمت الفئة   -3

"طبيعة إسرائيل  (1رقم ) والرسم البياني (1رقم ) ومن  فئات الجدول -
 وأهدافها" تستنتج الباحثة:

 تخشى دولة إسرائيؿ) 1/6 الفئة ـ جاءت1998، 1997، 1996في أعواـ  -1
. بينما جاءت نفس الفئة في %57.77 تكرار بنسبة األولى المرتبة في( السبلـ
ي أف %. وىذا يعن43في المرتبة الثالثة بنسبة  1978، 1974، 1972أعواـ 

أثناء ذروة صراعيا مع العرب كانت تشعر باألمف إسرائيؿ في فترة السبعينات 
 التي شيدت ىدوًء بشكؿ كبير في ىذا الصراع.واألماف أكثر مف فترة التسعينيات 

في المرتبة الثانية في خبلؿ فترة ىذا البحث بنسبة  توسعية -1/2جاءت الفئة  -2
% في حيف جاءت في فترة دراسة راجية قنديؿ في الترتيب الرابع بنسبة 22

%، وىذا يعني أف إسرائيؿ في التسعينات مف القرف الماضي اصبحت أقؿ 36.92
 في األراضي العربية. اطمعً 

جاءت فئة استعمارية في تسعينات القرف الماضي بنسبة أقؿ مف سبعينيات نفس  -3
% فقط، في حيف كانت 17.77القرف؛ حيث جاءت خبلؿ فترة ىذا البحث بنسبة 

نسبتيا أكبر بكثير في الدراسة التي أجريت عمى صورة إسرائيؿ في مجمة 
وذلؾ يرجع إلى أف إسرائيؿ  .%47.70روزاليوسؼ خبلؿ السبعينيات حيث بمغت 
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، وأدركت أف 1973وعت الدرس الذي لقنو ليا الجيش المصري في حرب أكتوبر 
 طموحيا في استعمار الدوؿ العربية أصبح ىدؼ مستحيؿ تحقيقو.

في سبعينيات القرف الماضي مف تسعينيات نفس كانت إسرائيؿ أكثر عدوانية  -4
الدراسة التي تناولت صورة إسرائيؿ في مجمة القرف؛ حيث جاءت فئة عدوانية في 

في المرتبة األولى بنسبة شاسعة  1998، 1974، 1972روزاليوسؼ في أعواـ 
، حيث ابينيا وبيف صورة إسرائيؿ في نفس المجمة بعد مرور حوالي عشريف عامً 

% 13.3% في حيف بمغت في ىذا البحث 83بمغت نسبة ىذه الفئة في الدراسة 
سبة مبررة ألف إسرائيؿ كانت في حالة حرب مع العرب في فترة فقط. وىذه الن

السبعينيات، وصارت في حالة سبلـ ظاىري مع مصر في الفترة الزمنية ليذا 
 البحث.

بيف فترة السبعينيات وفترة  -إلى حد ما–تقاربت مبلمح صورة إسرائيؿ العنصرية   -5
ثـ أصبحت أقؿ %، 17التسعينيات، حيث كانت نسبتيا في صورة السبعينيات 

 % فقط. 9في صورة التسعينيات واقتربت مف نسبة  انسبيً 
صارت مبلمح صورة إسرائيؿ التدميرية في فترة التسعينيات أقؿ مف فترة  -6

 98، 74، 72السبعينيات و، حيث كانت نسبتيا في مجمة روزاليوسؼ في أعواـ:
، 96اـ:% وانخفضت نسبتيا في نفس المجمة في أعو 21.53مف القرف العشريف 

% . وىذه النسبة مبررة؛ ألف إسرائيؿ كانت في 6.6مف نفس القرف إلى  98، 97
حالة حرب مع مصر في الفترة األولى، في حيف كانت في حالة سبلـ معيا في 

 الثانية.
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 : أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها: اثانيً 
 أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها (2جدول رقم )

 مجمة روزاليوسف  رقم الفئة واسمها
، 1974، 1972أعوام 

1978 

 مجمة روزاليوسف 
 1998، 1997، 1996أعوام 

مرات التكرار في 
 الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

عدد مرات التكرار 
في الثالث 

 سنوات

النسبة 
 المئوية

 %12.22 11 %47.7 31  القوة :    -2/1
 %12.22 11 %56.92 37 أسموب الحرب النفسية:    -2/2

 %41.11 37 %64.15 42 عمى قوى خارجية  االعتماد-2/3

االعتماد عمى األساليب  -2/4
      غير المشروعة:  

38 58.46% 12 13.33% 

 
 أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها: (2رقم )لمجدول  (2) رسم بياني

 (78، 74، 72أعواـ  أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها)الرمادي( إلى  1)يشير العمود رقـ 
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 (98، 97، 96أعواـ  أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها)األصفر( إلى  2)ويشير العمود رقـ 

 - أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها -( 2رقم ) والرسم البياني (2رقم ) من الجدول
 نستنتج اآلتي:

 :1978، 1974، 1972: روزاليوسف أعوام  أواًل 

مرة،  42قوى خارجية( المرتبة األولى بعدد تكراري  )تعتمد عمى -2/3احتمت الفئة  -1
 %.64.15بنسبة 

)االعتماد عمى األساليب غير المشروعة( في المرتبة الثانية  -2/4جاءت الفئة  -2
)أسموب الحرب  -2/2%. واحتمت الفئة 58.46مرة ، بنسبة  38بعدد تكراري 

 %. 56.92مرة بنسبة  37النفسية( الترتيب الثالث بعدد 
 %.47.7مرة، بنسبة  31)القوة( في الترتيب األخير بعدد  -2/1الفئة جاءت  -3
 

 :1998، 1997، 1996: روزاليوسف أعوام:  اثانيً 
مرة،  37)تعتمد عمى قوى خارجية( المرتبة األولى بعدد تكرار  -2/3احتمت الفئة  -1

 %.41.11بنسبة 
انية بتكرار )االعتماد عمى أساليب غير مشروعة( المرتبة الث -2/4جاءت الفئة  -2

 %.13.33مرة، بنسبة  12
 3)أسموب الحرب النفسية( المرتبة رقـ  2/2)القوة( والفئة  2/1احتمت الفئتيف  -3

 % لكؿ منيما.12.22واألخيرة مكرر، بنسبة 
 

 - أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها - (2) والرسم البياني (2) الجدول فئات من
 اآلتي:الباحثة ستنتج ت

اعتمدت إسرائيؿ عمى دعـ قوى خارجية ليا سواء في السبعينيات أو التسعينيات   -1
ف أصبحت أقؿ نسبيً  ، حيث بمغت في فترة التسعينيات امف القرف العشريف، وا 

%. وترى الباحثة أف ىذا يرجع إلى دعـ 41% وفي الثانية حوالي64األولى حوالي 
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ئيؿ في حربيا مع مصر والعرب في الواليات المتحدة األمريكية غير المحدود إلسرا
 .19973أكتوبر 

)اعتماد عمى أساليب غير مشروعة( في المرتبة الثانية في  -2/4جاءت الفئة  -2
ترتيب فئات أساليب إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا، ولكف كانت نسبة استخداـ ىذا 
األسموب أقؿ بكثير  في فترة التسعينيات عنو في فترة السبعينيات. فقد كانت في 

% 13% ، في حيف تقمصت في فترة التسعينيات إلى حوالي 58.5السبعينيات 
 فقط. 

أسموب الحرب النفسية في فترة السبعينيات أكثر بكثيرة مف استخدمت إسرائيؿ  -3
استخداميا في فترة التسعينيات مف القرف العشريف؛ حيث جاءت نسبة األولى 

% فقط. وترى الباحثة 12% بينما تراجعت في التسعينيات إلى حوالي 57حوالي 
تحتاج إلى ىذا النوع مف  1973أف ىذا منطقي بسبب أف فترة حرب أكتوبر 

 الحروب إلضعاؼ معنويات األعداء.
)القوة( جاءت في المرتبة األخيرة في الفترتيف الزمنتيف  2/1بالرغـ مف أف فئة  -4

في السبعينيات  ، فقد بمغتالمدراسة والبحث إال أف نسبتيما المئوية متباعدتيف تمامً 
% فقط. وىذا منطقي ألف لغة 12% في حيف تقمصت إلى حوالي 48حوالي 

 الحرب تحتاج القوة، ولغة السبلـ ال تحتاج القوة الكبيرة.
 :اودوليً  ا: دور إسرائيل اقميميً  اثالثً 

 اودوليً  اإسرائيل اقميميً .. دور  (3جدول رقم )
 مجمة روزاليوسف  رقم الفئة

 1978، 1974، 1972أعوام 
 مجمة روزاليوسف 

 1998، 1997، 1996أعوام 

عدد مرات التكرار في 
 الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

عدد مرات التكرار في 
 الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

 %10 9 %43 28 التخريب اإلقميمي:  -3/1

 %3.33 3 %29 19 البوليس اإلقميمي:   -3/2

 %16.66 15 %30.76 20 خمؽ التوتر:   -3/3

 %11.11 10 %16.92 11 عميمة :   -3/4
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 اودوليً  ادور إسرائيل اقميميً  :(3)لمجدوؿ  (3) رسـ بياني

 (1978، 1974، 1972أعواـ  اودوليً  ادور إسرائيل اقميميً )الرمادي( إلى  1)يشير العمود رقـ 

 (1998، 1997، 1996أعواـ  اودوليً  ادور إسرائيل اقميميً )األصفر( إلى  2)ويشير العمود رقـ 

دور إسرائيل "لموضوع ( 3) والرسم البياني (3) يشير جدول التحميل الكمي -
 إلى اآلتي: "اودوليً  ااقميميً 

 :1978، 1974، 1972: روزاليوسف أعوام  أواًل 

 %. 43مرة، بنسبة  28تكرار ب اإلقميمي( المرتبة األولى ب)التخري 3/1احتمت الفئة -1
مرة ، بنسبة  20)خمؽ التوتر( في المرتبة الثانية بعدد تكرار  -3/3جاءت الفئة  -2

)البوليس اإلقميمي( في المرتبة الثالثة بعدد تكرار -3/2%. وجاءت الفئة 30.76
 %.29مرة، بنسبة  19

مرة، بنسبة  11)عميمة( المرتبة الرابعة واألخيرة بعدد تكرار  -3/4احتمت الفئة  -3
16.92.% 
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 :1998 ،1997 ،1996: مأعوا روزاليوسف:  اثانيً 
مرة، بنسبة  15)خمؽ التوتر( المرتبة األولى بعدد تكرار-3/3احتمت الفئة -1

16.66.% 
مرات، بنسبة  10)عميمة( في المرتبة الثانية بعدد تكرار  -3/4جاءت الفئة  -2

)التخريب اإلقميمي( في المرتبة الثالثة  -3/1%. في حيف جاءت الفئة 11.11
 %.10بة مرات، بنس 9بعدد تكرار 

، 3)البوليس اإلقميمي( في المرتبة الرابعة واألخيرة بعدد تكراري  -3/2جاءت الفئة  -3
 %.3.33بنسبة 

" اودوليً  ادور إسرائيل اقميميً "" (3رقم )والرسم  (3رقم ) من فئات الجدول -
 :اآلتياستنتجت الباحثة 

بعد مرور  خفضت إسرائيؿ مف أسموبيا لخمؽ التوتر في المنطقة إلى النصؼ تقريباُ  -1
حوالي عشريف سنة مف اتفاقية السبلـ التي وقعتيا مع مصر؛ حيث جاءت نسبتيا 

 % وقت اتفاقية السبلـ.31% بينما كانت حوالي 16حوالي 
مع نفس الفئة  1998، 1997، 1996في أعواـ )عميمة(  3/4تقاربت الفئة   -2

 .1977، 1974، 1972أعواـ )عميمة( في  3/4
كانت إسرائيؿ تخرب في دوؿ المنطقة وقت حربيا مع مصر؛ حيث وصفيا المقاؿ  -3

، 1972في أعدادىا التي صدرت في أعواـ  -االفتتاحي لمجمة روزاليوسؼ 
مقاؿ افتتاحي  65مقاؿ افتتاحي مف بيف  28بالمخربة في  -1978، 1974

درت المجمة % مف عدد المقاالت االفتتاحية التي تص47تناولت إسرائيؿ،  بنسبة 
في مقاالتيا  -خبلؿ الثبلث سنوات السابؽ ذكرىا، في حيف وصفتيا نفس المجمة 

مقاالت فقط مف  9بالمخربة في  – 1998، 1997، 1996االفتتاحية في أعواـ 
 % فقط.10تناولت إسرائيؿ بنسبة  اافتتاحيً  مقااًل  90بيف 

بة كبيرة عف لعبيا لعبت إسرائيؿ دور شرطي المنطقة  أثناء حربيا مع مصر بنس -4
ا مقاالت نفس الدور في فترة التسعينيات مف القرف العشريف، حيث وصفتي

 -%29مقاؿ بنسبة  65مقاؿ مف بيف  19في حوالي -روزاليوسؼ االفتتاحية 
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بشرطي المنطقة، بينما لـ تصفيا نفس المجمة في الفترة الزمنية إلجراء ىذا البحث 
، عينة البحث، بنسبة اؿ افتتاحيمق 90االت فقط مف بيف مق 3سوى في 

3.33.% 
 : إسرائيل والمجتمع الدولي: ارابعً 

 إسرائيل والمجتمع الدولي( .. 4جدول رقم )
 مجمة روزاليوسف  رقم الفئة واسمها

 1978، 1974، 1972أعوام 
 مجمة روزاليوسف 

 1998، 1997، 1996أعوام 

عدد مرات التكرار 
 في الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

عدد مرات التكرار 
 في الثالث سنوات

النسبة 
 المئوية

ال تحتـر المنظمات -4/1
 الدولية 

22 33.84
% 

3 3.33% 

ال تحتـر المواثيؽ -4/2
 الدولية 

32 49.23
% 

41 45.55
% 

عمى  اتشكؿ خطرً -4/3
 المجتمع الدولي:  

1 1.53% 9 10% 
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 الدوليإسرائيل والمجتمع  (..4رقـ )لمجدوؿ  (4) رسـ بياني

 (1978، 1974، 1972أعواـ  إسرائيل والمجتمع الدولي)الرمادي( إلى  1)يشير العمود رقـ 

 (1998، 1997، 1996أعواـ  إسرائيل والمجتمع الدولي)األصفر( إلى  2)ويشير العمود رقـ 

"إسرائيل والمجتمع لموضوع ( 4)الكمي والرسم ( 4)يشير جدول التحميل  -
 إلى اآلتي: الدولي"

 :1978، 1974، 1972: روزاليوسف أعوام  أواًل 

مرة،  32)ال تحتـر المواثيؽ الدولية( المرتبة األولى بتكرار  -4/2احتمت الفئة  -1
 %.49.23بنسبة 

مرة،  22)ال تحتـر المنظمات الدولية( المرتبة الثانية بتكرار  -4/1جاءت الفئة  -2
 %.33.84بنسبة 

الدولي في المرتبة الثالثة واألخيرة  عمى المجتمع ا)تشكؿ خطرً  -4/3جاءت الفئة  -3
 .1.53، بنسبة 1بعدد تكراري 

 :1998 ،1997 ،1996: أعوام روزاليوسف:  اثانيً 
مرة،  41( المرتبة األولى بتكرار ال تحتـر المواثيؽ الدولية) -4/2احتمت الفئة  -1

 %.45.55بنسبة 
 9الثاني بعدد ( الترتيب عمى المجتمع الدولي اتشكؿ خطرً ) -4/3احتمت الفئة  -2

   %.10مرات، بنسبة 
،  3( الترتيب األخير بعدد تكراري ال تحتـر المنظمات الدولية) -4/1جاءت الفئة  -3

 %.3.33بنسبة 

والمجتمع الدولي" استنتجت إسرائيل "" (4)والرسم ( 4)من فئات الجدول  -
 :اآلتيالباحثة 

سمات الدولة اإلسرائيمية عدـ احتراـ االتفاقيات والمواثيؽ الدولية سمة أساسية مف  -1
)ال تحتـر المواثيؽ الدولية( في  4/2وقت الحرب ووقت السمـ؛ حيث جاءت الفئة 
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% 50المرتبة األولى في الدراسة والبحث؛ حيث اقتربت في فترة الدراسة مف نسبة 
 %.46، وفي فترة البحث اقتربت مف نسبة 

بيف الدراسة والبحث، حيث )ال تحتـر المنظمات الدولية(  4/1تباينت نسبة الفئة  -2
 %.4% بينما في البحث لـ تصؿ إلى نسبة 34بمغت في الدراسة نسبة حوالي 

شعرت دوؿ العالـ بخطورة دولة إسرائيؿ عمييا في فترة التسعينيات بنسبة أكبر مف  -3
في فترة –شعورىا بيذا الخطر في فترة السبعينيات؛ حيث لـ ترى مجمة روزاليوسؼ 

لـ  اعمى المجتمع الدولي إال بقدر ضئيؿ جدً  اائيؿ تمثؿ خطرً أف إسر  -السبعينيات
% فقط، في 1.5مقاؿ افتتاحي بنسبة  65يتعدى المقاؿ الواحد مف إجمالي عدد 

سنة في عشرة مقاالت أف إسرائيؿ  20حيف ذكرت نفس المجمة بعد مرور حوالي 
ف نسبة % م10عمى المجتمع الدولي بنسبة كبيرة إلى حد ما بمغت  اتمثؿ خطرً 

 المقاالت االفتتاحية التي تناولت الشأف اإلسرائيمي خبلؿ فترة البحث.
 :ا: إسرائيل داخميً اخامسً 

 اإسرائيل داخميً ( .. 5جدول رقم )
 روزاليوسف  رقم الفئة

 1978، 1974، 1972أعوام
 روزاليوسف 

 1998، 1997، 1996أعوام

مرات التكرار في 
 الثالث سنوات

التكرار في  مرات النسبة المئوية
 الثالث سنوات

 النسبة المئوية

 %4.44 4 %0  صفر  الوضع االقتصادي  -5/1

تعاف مف نقص األمف  -5/2
 واألماف 

 24 36.92% 11 12.22% 

 اإسرائيؿ متقدمة عمميً  -5/3
 :  اوتكنولوجيً 

 4 6.15% 1 1.11% 

 %17.77 16 %9.23 6  لدييا جيش قوي:   -5/4

تواجو مشاكؿ سياسية  -5/5
 في الداخؿ:  

20 30.76% 1 1.11% 

الحكومة اإلسرائيمية تعاف  -5/6
مف الخبلفات بيف  اكثيرً 

 أعضائيا:  

10 15.38% 2 2.22% 
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 اإسرائيل داخميً  (.. 5لمجدوؿ رقـ )( 5)رسـ بياني 

 (1978، 1974، 1972أعواـ  اإسرائيل داخميً )الرمادي( إلى  1)يشير العمود رقـ 

 (1998، 1997، 1996أعواـ  اإسرائيل داخميً )األصفر( إلى  2)ويشير العمود رقـ 

لصورة إسرائيل داخل "( 5)التحميل الكمي  ورسم( 5) يتضح من جدول -
 ما يمي: "مجتمعها

 :1978، 1974، 1972: روزاليوسف أعوام  أواًل 

( المرتبة األولى بعدد تكراري واألمافتعاف مف نقص األمف ) -5/2احتمت الفئة  -1
 %.36.92مرة بنسبة  24

( المرتبة الثانية بعدد تكراري تواجو مشاكؿ سياسية في الداخؿ) -5/5احتمت الفئة  -2
الحكومة اإلسرائيمية تعاف ) -5/6 %. بينما احتمت الفئة30.76مرة، بنسبة  20
مرة بنسبة  10تكراري ( الترتيب الثالث بعدد مف الخبلفات بيف أعضائيا اكثيرً 

( في الترتيب إسرائيؿ لدييا جيش قوي) -5/4%. وجاءت الفئة 15.38مئوية 
%. في حيف جاءت في المرتبة الخامسة 9.23مرات بنسبة  6الرابع بعدد تكراري 
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مرات بنسبة  4( بعدد تكراري اوتكنولوجيً  اإسرائيؿ متقدمة عمميً ) -5/3 الفئة
6.15.% 

( في المرتبة السادسة واألخيرة بدوف أي ع االقتصاديالوض) -5/1 جاءت الفئة -3
 %.0عدد بنسبة 

 :1998 ،1997 ،1996: أعوام روزاليوسف:  اثانيً 
مرة  16( المرتبة األولى بعدد تكراري إسرائيؿ لدييا جيش قوي) -5/4احتمت الفئة  -1

 %.17.77بنسبة 
بعدد تكراري  ( المرتبة الثانيةتعاف مف نقص األمف واألماف) -5/2احتمت الفئة  -2

( المرتبة الوضع االقتصادي) -5/1 %. واحتمت الفئة12.22مرة بنسبة  11
الحكومة ) -5/6%. وجاءت الفئة 4.44بنسبة مئوية  4الثالثة بعدد تكراري 
 2( في المرتبة الرابعة بعدد مف الخبلفات بيف أعضائيا ااإلسرائيمية تعاف كثيرً 

 %.2.22تكرار، وبنسبة 
تواجو مشاكؿ ) -5/5و ( ،اوتكنولوجيً  اإسرائيؿ متقدمة عمميً ) -5/3جاءت الفئتاف  -3

مرة لكؿ منيما،  1( في المرتبة األخيرة )مكرر( بعدد تكراري سياسية في الداخؿ
   % لكؿ منيما.1.11وبنسبة مئوية 
 " استنتجت الباحثة اآلتي:ا"إسرائيل داخميً ( 5رقم ) والرسم (5رقم ) من فئات الجدول

لكمي لصورة )إسرائيؿ لدييا جيش قوي( فئات التحميؿ ا 5/4تصدرت فئة  -1
% بينما نرى أف 18، حيث بمغت نسبتيا حوالي إسرائيؿ في فترة التسعينيات

ىذه الفئة جاءت في المرتبة الرابعة لفئات التحميؿ الكمي لصورة إسرائيؿ في 
مة % فقط. وترى الباحثة أف مج9؛ حيث كانت نسبتيا حوالي السبعينياتفترة 

روزاليوسؼ ربما تعمدت عدـ إظيار قوة الجيش اإلسرائيمي وقت فترة الحرب 
سرائيؿ حتى ال تضعؼ معنويات المصرييف.  بيف مصر وا 

كانت إسرائيؿ تعاف مف نقص األمف واألماف في فترة حربيا مع مصر بنسبة  -2
كبيرة، بينما انخفضت ىذه النسبة بعد مرور فترة زمنية اقتربت مف عشريف 

 .مف معاىدة السبلـ مع مصر اعامً 
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أي إشارة إلى  1977، 1974، 1972في أعواـ لـ تشر مقاالت روزاليوسؼ  -3
الوضع االقتصادي إلسرائيؿ، في حيف اشارت أربعة مقاالت مف المقاالت عينة 

 %.4.44البحث إلى الوضع االقتصادي إلسرائيؿ بنسبة ىذا 
أف  1977، 1974، 1972روزاليوسؼ في مقاالتيا االفتتاحية أعواـ أظيرت  -4

، حيث رصدت مف الخبلفات بيف أعضائيا اكثيرً  عانتالحكومة اإلسرائيمية 
بنسبة  السنوات الثبلثمقاالت االت مف مق 10ىذا األمر في  مجمةال

%، بينما لـ يرصد ىذا البحث ىذا لخبلؼ بيف أعضاء الحكومة 15.38
 %.2.22اإلسرائيمية إال في مقاليف فقط مف المقاالت عينة ىذا البحث بنسبة 

"صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية أعواـ في دراسة  5/5أظيرت الفئة  -5
؛ حيث خؿتواجو مشاكؿ سياسية في الداأف إسرائيؿ  ـ1977، 1974، 1972

جاءت ىذه الفئة في المرتبة الثانية مف بيف فئات التحميؿ الكمي لصورة إسرائيؿ 
% 1%. بينما تراجعت ىذه النسبة إلى حوالي 31، بنسبة اقتربت مف اداخميً 

 في ىذا البحث، حيث جاءت ىذه الفئة في المرتبة الخامسة.
لـ تشر المقاالت عينة البحث إلى الوضع العممي والتقدـ التكنولجي إلسرائيؿ   -6

إال في مقاؿ واحد فقط مف المقاالت عينة ىذا البحث، بينما أشارت أربعة 
، 1972صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية أعواـ " مقاالت مف عينة دراسة 

 .إلى التقدـ العممي والتكنولوجي إلسرائيؿ ـ"1977، 1974
 

 : التحميل الكيفي: اثانيً 
 طبيعة إسرائيل وأهدافها: -: أواًل 
ال تتوانى في تدمير أي شيء لكي تحقؽ أطماعيا، فيي إسرائيؿ إف  تدميرية: -1

، وىذا ما لشعبياقيـ عمى أنقاضيا مستوطنات تتدمر منازؿ الفمسطينييف لكي 
البحث، ففي ىذا خبلؿ فترة ليا أوضحتو مجمة روزاليوسؼ في مقاالت افتتاحية 

طرد الفمسطينييف مف أشارت إلى أف نتانياىو ي 29/9/1997عددىا الصادر في 
وفي نفس الوقت يمارس نتانياىو زراعة المستوطنيف الييود في األراضي منازليـ، 

مسكف جديد  300إعبلف نتانياىو عف بناء  المجمة إلى اشارتالفمسطينية، كما 
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تحرص السمطات  كما"القرب مف بيت لحـ، لممستوطنيف الييود في مستوطنة ب
، وىي (43)اإلسرائيمية عمى ىدـ منازؿ الفمسطينييف بحجة أنيـ ال يحمموف تراخيص"

أف ىدـ بيوت الفمسطينييف وتدمير أراضييـ ىو الحؿ األمثؿ بيذا اإلجراء تعتقد 
 .(44)مخطئة" المقاومة العمميات االنتحارية فيي أيضً 

"أف إلى أشارت روزاليوسؼ في مقاليا االفتتاحي  3614وفي عددىا رقـ     
حكومة إسرائيؿ تعمؿ عمى تدمير سمطة عرفات وزعزعة قيادتو التاريخية لمنضاؿ 

أف إسرائيؿ تعمؿ عمى اشتعاؿ الصراع  المجمة. كما رأت (45)الوطني الفمسطيني
ليس أنو " ارأت أيضً و بيف العراؽ ودوؿ الخميج العربي بعد حرب تحرير الكويت؛ 
في جرح حرب الخميج  امف مصمحة أحد عمى اإلطبلؽ وضع الممح والشطة مجددً 

سرائيؿ"  .(46)إال أمريكا وا 
 

إف إسرائيؿ تسعى لتحقيؽ حمميا األزلي، وىو إنشاء إسرائيؿ الكبرى مف  توسعية : -2
التوسع في أراضييا، ومف أجؿ  إلىالنيؿ إلى الفرات، ومف أجؿ ذلؾ تسعى جاىدة 

ذلؾ تقوـ بإجراءات استفزازية "كمحاولة إخراج القدس مف المفاوضات أو التوسع 
القدس، وما إلى ذلؾ مف  مففي بناء المستوطنات أو طرد السكاف العرب 

ذكر  فقدالكبلـ السابؽ؛  3664وقد أكدَّ المقاؿ المنشور بالعدد رقـ  .(47)إجراءات"
 أخذتيدـ بيوت الفمسطينييف وت؛ حيث ع في بناء المستوطناتسرائيؿ تتوسف إأ

 أراض فمسطينية مف أصحابيا لتتوسع في بناء مستوطنات لشعبيا.
سياسة إسرائيؿ التوسعية ومحاولة تيويد القدس  3604وكرر مقاؿ العدد رقـ    

إلى أف  17/2/1997أشار المقاؿ المنشور بتاريخ كما  وضميا إلى إسرائيؿ.

                                                
، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة نتانياىو مستمر في برنامجو: ضربة جديدة لعممية السبلـمحمود التيامي:  - 43

 .6، ص29/9/1997، 3616روزاليوسؼ، ع
 .5، ص1/4/96، 3538محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، روزاليوسؼ، ع  - 44
 .7، ص7/4/97، 3591روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: جنراؿ ال يعرؼ معنى الحرب،  - 45
 .7، ص3/6/96، 3547محمود التيامي: نزوة قذافية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  - 46
محمود التيامي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني: مذبحة شارونية جديدة، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة  - 47

 .8، ص11/8/97، 3609روزاليوسؼ، ع 
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إسرائيؿ تغتصب المزيد مف األراضي الفمسطينية حتى تتوسع عمى حساب أراضي 
حيث قاؿ: "إف عممية بناء  ؛3586ونفس األمر أوضحو مقاؿ العدد ، الغير

في عيد أية حكومة إسرائيمية سواء مف اليميف أو  االمستوطنات لـ تتوقؼ مطمقً 
 .  (48)اليسار"

قد اعتذرت عف عدـ حضورىا مؤتمر الدوحة  السعودية وكانت المممكة العربية   
التوسعية في فمسطيف، وىذا ما ذكره  ة إسرائيؿعمى سياس ااالقتصادي اعتراضً 

ذكرت  3607وفي مقاؿ العدد رقـ  .21/7/97المقاؿ االفتتاحي المنشور بتاريخ 
، فتقرر بناء مزيد مف االموقؼ تعقيدً  روزاليوسؼ أف بمدية القدس المغتصبة تزيد

 المساكف لمييود في المنطقة العربية بدعوى أف األرض ممؾ مستثمر ييودي.
في تنفيذ خطط لبلستيطاف في جبؿ أبو  اإف إسرائيؿ "تصر عمى المضي قدمً   

غنيـ بالقدس الشرقية، وزعـ نتانياىو بأف ىذا التوسع يدخؿ في إطار استيعاب 
نتانياىو في مؤتمر عقده مع الرئيس حسني  أعمفوقد  .(49)الزيادة الطبيعية لمسكاف"

صراره في المضي قدمً عف  ـ1997مبارؾ في شـر الشيخ عاـ  في  ا"تشدده وا 
كما كشفت  تزايدت المستوطنات بصورة كبيرة،وبالفعؿ  .(50)ستيطاف"سياسة اال

، (51)المنشئات التي تزمع إسرائيؿ إقامتيا في األراضي المحتمة"روزاليوسؼ عف "
عف باقي الضفة الغربية بقوس  االقدس تمامً  وحذرت مف أف إسرائيؿ قد تقوـ بعزؿ

ني في األراضي المحتمة "امتد نشاط إسرائيؿ االستيطا؛ حيث (52)مف المستوطنات"
إلى القدس الشرقية بصورة تولد التوتر في معظـ أنحاء الوطف العربي والعالـ 

 . (53)اإلسبلمي"

                                                
 .8، ص3/3/97، 3586ائيؿ تأكؿ القدس قطعة قطعة، روزاليوسؼ، عمحمود التيامي: إسر  - 48
 .6،ص26/5/1997، 3598محمود التيامي: البارد والساخف في عممية السبلـ، روزاليوسؼ،ع- 49
 .6، ص2/6/97، 3599محمود التيامي: مف يسعى إلى الظيور اإلعبلمي، روزاليوسؼ، ع - 50
 .9، ص5/8/1996، 3556قمـ، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: عفريت المفاوضات في ال - 51
 .7، ص16/6/1997، 3601محمود التيامي: حقيقة مستوطنة أبو غنيـ، روزاليوسؼ، ع  - 52
 .10، ص25/5/1998، 3650محمد عبد المنعـ/ مصر في باريس ، مجمة روزاليوسؼ، ع - 53
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"لف يوقؼ عممية كما نشرت روزاليوسؼ تصريحات نتانياىو بأنو    
، وأنو (55)االنسحاب مف الجوالف" ةيرفض فكر "أنو  اأيضً صرح  ، كما(54)االستيطاف"
عادتيا لما احتمتو مف أرض تسميـ "يرفض  الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني، وا 

كشؼ والد رئيس الوزراء اإلسرائيمي عف  . كما(56)عربية في الجوالف وجنوبي لبناف"
ابنو نتانياىو لديو رغبة توسعية واستعمارية دفينة تتوؽ لقضـ أكبر قدر مف "أف 

 .(57)األراضي العربية لصالح الشعب الييودي العظيـ"
االعتداء عمى الغير ىو أسموب إسرائيؿ الطبيعي لتحقيؽ إف  دولة عدوانية: -3

أىدافيا، وىذا ما كشفتو المقاالت االفتتاحية لمجمة روزاليوسؼ المنشورة خبلؿ فترة 
نشرت المجمة مقاليا االفتتاحي تحت عنواف: "بعد  3609البحث، ففي العدد رقـ 

، واستعرضت في ىذا (58)جديدة"محاصرة الشعب الفمسطيني: مذبحة شارونية 
المقاؿ مدى عدوانية إسرائيؿ تجاه الشعب الفمسطيني األعزؿ، فقد حاصرتو وجوعتو 
ومنعت عنو االتصاؿ بالعالـ الخارجي، ومنعت عنو أي إمدادات أو مساعدات 

كيؼ تصر إسرائيؿ عمى  3584كما أظير مقاؿ العدد رقـ  تأتيو مف الخارج.
تعتدي عمى دوؿ الجوار دوف مبرر معقوؿ، وخاصة عمى ترسيخ "حالة العداء"، و 
أف إسرائيؿ  19/1/1998وقد أوضح مقاؿ منشور بتاريخ  سوريا ولبناف وفمسطيف.

؛ تدفع المنطقة كميا مف جديد إلى ىوس الحرب والقتاؿ المنظـ أو غير المنظـ
يستمتع بقصؼ الدبابات لحيث "يروؽ لرئيس وزراء إسرائيؿ أف يشعؿ الحرب 

 اأف نتانياىو شره تمامً يبرىف عمى "، وىذا (59)طبلؽ الصواريخ وغارات الطائرات"وان
"يقود ببلده إلى حافة الصداـ مع الواليات المتحدة . ويبدوا أنو (60)لممزيد مف الدماء"

 .(61)ومع الفمسطينييف، وبالتالي مع الجانب العربي بأكممو"
                                                

 .7، ص1997، 3620محمود التيامي: الطريؽ إلى الدوحة، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  - 54
 .6، ص10/6/1996، 3548محمود التيامي: اجتماعات العقبة ودمشؽ، روزاليوسؼ، ع  - 55
 .4، ص1/4/96، 3538محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، روزاليوسؼ، ع  - 56
 .6، ص21/9/98، 3667محمد عبد المنعـ: سوبر نتانياىو وسبلـ العبيد، روزاليوسؼ، ع  - 57
 .6، صمصدر سابؽمحمود التيامي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني:  -58
 .6، ص7/4/97، 3591محمود التيامي: جنراؿ ال يعرؼ معنى الحرب، روزاليوسؼ، ع  -59
 . 8، ص6/4/98، 3643محمود التيامي: الضغوط المزعومة عمى نتانياىو...، روزاليوسؼ، ع -60
 .6، ص27/7/98، 3659أنفسنا، القاىرة، روزاليوسؼ، عمحمد عبد المنعـ: كفانا دفاعًا عف  -61
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 جراءأصابت سكاف بيروت مف التي الحسرة وقد أظيرت روزاليوسؼ مدى   
 االبقاء في بيوتيـ، أو النزوؿ إلى المبلجئ، ىربً بألزمتيـ  ؛ حيثالحماقة اإلسرائيمية

وعمى قدر ما شيدت مف مآسي الحرب األىمية المبنانية، " ،مف الغارات اإلسرائيمية
، (62)"82فإف بيروت كانت نسيت غارات الطيراف اإلسرائيمي الحربي منذ عاـ 

 ؟!،"لماذا تعذب إسرائيؿ الفمسطينييف الذيف اتفقوا معياالمجمة قائمة:  وتساءلت
ولماذا تيدد حياتيـ وتنسؼ  ؟!،ولماذا تبالغ في التنكيؿ بيـ في الضفة والقطاع

الرغبة العدوانية  زيادة" ىي. واإلجابة (63)منازليـ وتحرميـ مف فرص العمؿ"
، ولكف عمى نتانياىو أف يفيـ أف "بمطجة (64)"1967اإلسرائيمية بعد حرب يونيو 

 .(65)ستقابميا بمطجة عربية"إسرائيؿ 
بيف ما ىو إسرائيمي ييودي وبيف ما ىو غير  اميز إسرائيؿ دائمً تُ  دولة عنصرية : -4

إسرائيمي وغير ييودي؛ حيث تعامؿ دولة اسرائيؿ الفمسطينييف الذيف يعيشوف عمى 
ة، وتعامميـ كأنيـ مواطنيف مف الدرجة معاممة قاسي -التي احتمتيا ىي -أرضيـ 

الثانية، وقد أظيرت روزاليوسؼ ىذه السمة في كثير مف مقاالتيا االفتتاحية؛ ففي 
قاؿ محمود التيامي: "كابوس فظيع أف تخرج أجياؿ مف  1525مقاؿ العدد رقـ 

أطفاؿ العرب لتجد نفسيا مظمومة كؿ ىذا الظمـ، وما أقسى أف يجد اإلنساف نفسو 
وفي مقاؿ العدد  .(66)مف الدرجة الثانية في بمده، في ظؿ احتبلؿ أجنبي" انً مواط
شبو رئيس التحرير إسرائيؿ بألمانيا النازية في تفرقتيا العنصرية  3609رقـ 

فنتنياىو عامؿ الشعب الفمسطيني معاممة نازية  ؛وجبروتيا، وشبو نتنياىو بيتمر
ولعؿ ىذا ىو التفسير " بشعة، وضرب األحبلـ والطموحات لدى الشعب الفمسطيني،

الوحيد المعقوؿ لميجمة النازية الوحشية التي يشنيا اآلف رئيس الوزراء اإلسرائيمي 
ضد الشعب الفمسطيني، ... صحيح أف ممارسات إسرائيؿ ضد العرب بشعة 

                                                
 .6، ص15/4/96، 3540محمود التيامي: ضرب بيروت حماقة إسرائيمية، روزاليوسؼ، ع  - 62
 .4، ص8/4/96، 3539محمود التيامي: موسـ الغضب في مصر، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -63
 .6، ص5/10/1998، 3669اليوسؼ، ععامًا، القاىرة، روز  25محمد عبد المنعـ: أكتوبر بعد  -64
 .7، ص8/7/96، 3452محمود التيامي: سياسة اإلرىاب الدولي، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -65
، 3525.. تثبيت السبلـ بالديمقراطية، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة روزاليوسؼ، ع 1996محمود التيامي: عاـ  -66

 .6، ص 1/1/1996
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الييود بمصير  عتتصؼ بالنازية بؿ ىي نازية متطورة بأساليب حديثة، ولـ يرتدو 
ىتمر، ولكنيـ يقوموف بدوره في تعذيب اآلخريف وقتميـ واضطيادىـ واحتقارىـ، 

 . (67)وىذا بالضبط ما يفعمو الييود بالعرب في فمسطيف اآلف"
رية إسرائيؿ؛ إلى عنص 3/3/97كما اشار المقاؿ االفتتاحي المنشور بتاريخ    

طرد الفمسطينييف المسمميف المقيميف في إسرائيؿ وتيدـ مبانييـ وتبني يتـ حيث 
كما كانت عنصرية إسرائيؿ محور موضوع مقاؿ  عمييا مساكف لمييود اإلسرائيمييف.

، حيث تناوؿ المقاؿ إساءة مواطنة إسرائيمية لمنبي محمد عمية 3604العدد رقـ 
ب المقاؿ الحكومة اإلسرائيمية أنيا السبب في تأجيج الصبلة والسبلـ، واتيـ كات

مشاعر الكراىية بيف اإلسرائيمييف بسبب سياستيا العنصرية، والتفرقة بيف الييود 
عمى أساس  انيت أساسً الدولة العنصرية في إسرائيؿ التي بُ فوغيرىـ في المعاممة، "

 .(68)عنصري تمارس العنصرية بفظاعة ونحف عمى مشارؼ القرف الواحد والعشريف"
إف نتانياىو يريد مف الفمسطينييف أف يتنازلوا عف السيادة ليصبحوا عبيد الدولة    

عدـ استيعاب  اجدً  ا"ويبدو غريبً ، (69)الييودية يخدموف سادتيـ مقابؿ الفتات"
رات التي حدثت في العالـ، وفي مقدمتيا سقوط أكبر الساسة اإلسرائيمييف لممتغي

. (70)قمعة عنصرية في جنوب أفريقيا، وعودة حقوؽ الشعب األفريقي في النياية"
بدأ في إشعاؿ النار "عقاب رادع لذلؾ الوغد العنصري الذي وطالبت روزاليوسؼ ب

يا ، مف خبلؿ أساليب قذرة عديدة ومف بين(71)بمنطقة الشرؽ األوسط مف جديد"
 .(72)التمييز الديني والعنصري"أسموب "

إسرائيؿ قامت عمى اغتصاب أراضي الغير واستعمارىا، فقد إن دولة استعمارية: 
وما زالت حتى اآلف تحتميا وتستعمرىا، وقد أظيرت  ،1948سنة أرض فمسطيف احتمت 

مجمة روزاليوسؼ ىذه الطبيعة اإلسرائيمية في أكثر مف مقاؿ افتتاحي خبلؿ فترة البحث؛ 

                                                
 .8-6ص ص صرة الشعب الفمسطيني، مصدر سابؽ، عد محامحمود التيامي: ب -67
 .7، ص7/7/97، 3604، القاىرة، روزاليوسؼ، ع.لى كارثة..محمود التيامي: الييود يدفعوف المنطقة إ-68
 .8، ص2/6/97، 3599محمود التيامي: مف يسعى إلى الظيور اإلعبلمي، روزاليوسؼ، ع -69
 .4، ص1/4/96، 3538قاىرة، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، ال-70
  .6، ص 7/10/96، 3565محمود التيامي: الوغد يتحدى، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، ع  -71
 .9، ص16/3/98، 3640محمود التيامي: ذبح روزاليوسؼ لصالح إسرائيؿ، روزاليوسؼ، ع -72
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بتاريخ  3525ففي مقاؿ افتتاحي كتبو رئيس تحريرىا "محمود التيامي" في عددىا رقـ 
" تحدث فيو عف مرور .. تثبيت السبلـ بالديمقراطية1996بعنواف "عاـ  1/1/1996

عاش  ولد بعد نكسة يونيو كامبًل  عاـ عمى نكسة يونيو، وذكر أف جيبًل  28أكثر مف 
في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، وعمى قدر إحساس ثبلثة أجياؿ بالظمـ مف جراء االحتبلؿ 

فؤلوؿ مرة تدؽ أجراس الميبلد وأعبلـ ؛ اإلسرائيمي كانت فرحة سكاف بيت لحـ ىذا العاـ
، وأضاؼ التيامي يف ترفرؼ في سماء المدينة بعد أف تسممتيا السمطة الفمسطينيةفمسط
، الستعادة امريرً  ا، وكفاحً اعنيفً  اإنو حمـ راود الجميع منذ سنيف شيدت صراعً " :قائبًل 

، ولعمو يكوف الشمعة التي تضيئ 95األرض عف طريؽ السبلـ، وتحقؽ مع نياية 
مرات عديده، ووصفو  "احتبلؿ"كممة ىذا الكاتب في مقالو  نفس . وقد كرر(73)الطريؽ"

وأجاب  ؟!،: فماذا ُيجبر احتبلؿ غاشـ عمى إعادة الحقوؽ ألصحابياوتساءؿبالغاشـ؛ 
نو ال شيء سوى إدراؾ أف استمرار االحتبلؿ إلى أجؿ غير مسمى : "إ عمى نفسو قائبًل 

ي مكسب، وطالما تمد مستحيؿ، وأف تكمفة االحتبلؿ عمى المدى الطويؿ تفوؽ أ
يحفظوف تاريخ بمدىـ فبل أمؿ ألي احتبلؿ في أف يستمر إلى ماال  األميات أطفااًل 

متى يمكف بالضبط ": كما طرحَّ التيامي سؤاؿ أخر في مقاؿ أخر قائبًل  .(74)نياية"
 .(75)التمييز بيف عمؿ إرىابي، وبيف عمؿ مف أعماؿ النضاؿ ضد االحتبلؿ األجنبي"

أشار المقاؿ االفتتاحي إلى سياسة إسرائيؿ االستعمارية التي  3586رقـ وفي العدد    
تتمتع بقوة االحتبلؿ، والتي تستطيع بيف الحيف واآلخر أف ُتجري بعض التغييرات في 

منيا مساكف  األرض بأف تطرد بعض السكاف العرب وتيدـ منازليـ وتبني بداًل 
إلى استعمارية إسرائيؿ  30/6/97تاريخ كما أشار المقاؿ المنشور ب يف الييود.نلممستوط

أف  7/7/97كما جاء في المقاؿ المنشور بتاريخ  واحتبلليا لفمسطيف وىضبة الجوالف.
 رئيس الوزراء اإلسرائيمي ييدد بإعادة احتبلؿ مناطؽ الحكـ الذاتي.

في أفمتا مف الوقوع الرئيساف المصري واألمريكي كما كشفت روزاليوسؼ عف أف     
حوؿ موضوع المستوطنات أو ليما بعض الصحفييف  نصبوالذي الكميف الصحفي 

                                                
 .6، ص سابؽ، مصدر .. تثبيت السبلـ بالديمقراطية1996محمود التيامي: عاـ  -73
 نفس المصدر السابؽ. -74
 .5، ص1/4/96، 3538محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -75
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وأشارت روزاليوسؼ إلى  .(76)المنشئات التي تزمع إسرائيؿ إقامتيا في األراضي المحتمة"
"وفي مقدمتيا استعادة أف الرئيس مبارؾ طالب إسرائيؿ بأف تعيد الحقوؽ ألصحابيا 

 . (77)"ؽ السبلـ الشامؿ والعادؿ في المنطقة كميااألراضي المحتمة في الجوالف وتحقي
العربي مف تصرفات  الشارع وفي سياؽ متصؿ أظيرت مجمة روزاليوسؼ مشاعر  

السائد في الشارع العربي ىو تعبير أمريكا أثناء فترة حرب الخميج العربي؛ حيث كاف 
مف صداـ "المعيار المزدوج" أو "الكيؿ بمكياليف" كوصؼ لسياسة أمريكا تجاه كؿ 

ونتانياىو، وخطأ كؿ منيما في نظر الشارع العربي ال يقؿ عف خطأ اآلخر بالنسبة 
بؿ إف نتانياىو ال يزاؿ يحتفظ باألراضي العربية " ،لمنوايا العدوانية، ومحاوالت االعتداء

وفي ىذا السياؽ طالبت روزاليوسؼ ، (78)"المحتمة بالمخالفة لكؿ قرارات مجمس األمف
أف يتمقوا الدعـ السياسي والمادي الكافي ليناضموا بأبطاؿ المقاومة في األرض المحتمة 

"استمرار النضاؿ ضد الدولة ، ودعت إلى (79)مف أجؿ مقدسات المسمميف التي انتيكت"
مف الشيداء في كفاحو ضد  اكثيرً خسرَّ الشعب الفمسطيني ، ألف "(80)اإلسرائيمية المحتمة"
 ، ويجب أف يأتي بحقوؽ ىؤالء الشيداء.(81)ي وضد اغتصاب حقوقو"االحتبلؿ اإلسرائيم

حرب أكتوبر كانت تحمؿ نوايا غاية في العدالة مف حيث  وقد رأت روزاليوسؼ أف   
يقاظ المجتمع  اوأخيرً  إنيا كانت ترمي أواًل " إلى تحرير األراضي المحتمة وتحريؾ وا 

ي حرب توسعية وعدوانية واستعمارية الدولي الستعادة ما احتمتو إسرائيؿ مف أراضينا ف
ف سبلـ نتانياىو يقوـ أ". كما رأت (82)ـ"1967مف الطراز األوؿ دارت رحاىا في يونيو 

"إسرائيؿ ما زالت تحتؿ األراضي ؛ ألف (83)عمى االستمرار في احتبلؿ األراضي العربية"

                                                
 .9، ص5/8/1996، 3556محمود التيامي: عفريت المفاوضات في القمـ، روزاليوسؼ، ع  -76
 .8، ص18/3/1996، 3536محمود التيامي: نار الغيرة مف شـر الشيخ، ، روزاليوسؼ، ع  -77
 .7، ص2/3/1998، 3638محمود التيامي: النوايا العدوانية بيف إسرائيؿ وأمريكا والعراؽ، روزاليوسؼ، ع-78
 .7، ص30/9/96، 3564محمود التيامي: أحذية نتانياىو عمى رقبة المسمميف، روزاليوسؼ،ع -79
 .8، ص6/4/98، 3643ع محمود التيامي: الضغوط المزعومة عمى نتانياىو...، روزاليوسؼ، -80
 .8المصدر السابؽ، ص -81

 .6، ص5/10/98، 3669عامًا، القاىرة، روزاليوسؼ، ع 25محمد عبد المنعـ: أكتوبر بعد  - 82
 .6، ص21/9/98، 3667محمد عبد المنعـ: سوبر نتانياىو وسبلـ العبيد، روزاليوسؼ، ع  -83
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 اال يريدوف أبدً  يف اإلسرائيمييفن"إف المستوط؛ حيث (84)"االعربية ألكثر مف ثبلثيف عامً 
 .(85)االنسحاب مف األراضي العربية التي وضعوا أيدييـ عمييا"

إسرائيؿ ال تريد السبلـ، وال تريد أف تعيش في أمف وأماف إف  تخشى السالم: -5
إلى اليروب مف أي عممية سبلـ طالما شعرت أف الطرؼ  امع اآلخر؛ فيي تسعى دائمً 

 وترى الباحثة أف -طور ىذا البحث اآلخر ضعيؼ، مثمما حدث ويحدث حتى كتابة س
ذكرت مجمة روزاليوسؼ  3609ففي العدد رقـ  ؛في المستقبؿ اىذا األمر سيستمر أيضً 

وف بصعوبة بالغة في مقاليا االفتتاحي أف "إسرائيؿ تبدد كؿ رصيد السبلـ الذي تكَّ 
  .(86)خبلؿ السنوات الماضية"

وفي مقاؿ افتتاحي آخر أشارت روزاليوسؼ إلى أف عدد مف الشخصيات اإلسرائيمية     
ذات الوزف السياسي واالجتماعي نصحوا وزيرة الخارجية األمريكية السيدة أولبرايت بأف 

ؿ عممية السبلـ، وال عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتانياىو الذي عط اتمارس ضغوطً 
شديدة مف أجؿ تدمير كؿ فرص السبلـ المتاحة، وقالت: "إف  ايزاؿ يمارس ضغوطً 

وفي عددىا رقـ  .(87)السيد نتانياىو اجتيد بشدة لسد سبؿ السبلـ وتدمير كافة فرصو"
( نشرت مجمة روزاليوسؼ مقاليا االفتتاحي تحت عنواف: "نتانياىو مستمر في 3616)

جديدة لعممية السبلـ"، وأوضحت فيو أف رئيس وزراء إسرائيؿ يصر برنامجو: ضربة 
ووفؽ منيج مخطط، "فواقع األمر أف سموؾ  امنظمً  اعمى تحطيـ عممية السبلـ تحطيمً 

حكومة نتانياىو يؤكد أنو ال فائدة ُترجى مف تمؾ الحكومة فيما يتعمؽ بعممية السبلـ، 
  .(88)وكؿ يوـ يمر يؤكد تمؾ الحقيقة"

 1/9/1997وتحت عنواف "نتانياىو يقمع جذور السبلـ"، كتبت روزاليوسؼ بتاريخ    
في مقاليا االفتتاحي أف إسرائيؿ تسعى إلى إجياض عممية السبلـ بينيا وبيف إسرائيؿ؛ 

نجاز إلحيث "تسعى حكومة إسرائيؿ إلى إضعاؼ عرفات وتجريده مف القوة الكافية 

                                                
 .7، ص11/5/1998، 3648القاىرة، روزاليوسؼ، عمحمد عبد المنعـ: الشرخ المخيؼ في مرآة نتانياىو!،  -84
 .7، ص8/6/1998، 3652محمد عبد المنعـ: زيارة موردخاي لمقاىرة...، مجمة روزاليوسؼ،ع -85
 .8، ص،مصدر سابؽمحمود التيامي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني -86
 .7ص ،22/9/1997، 3615محمود التيامي: رأس العمود، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، ع -87
 ..7-6، ص ص رنامجو، مصدر سابؽنتانياىو مستمر في بمحمود التيامي:  -88
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الرئيس ، أف 15/9/1997بتاريخ ا االفتتاحي كما أشارت، في مقالي .(89)سبلـ عادؿ"
رسالة قوية إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي يحذره فييا مف وجو األسبؽ حسني مبارؾ 

 انييار عممية السبلـ إذا أصرَّ عمى سياستو التي ستقضي عمى عممية السبلـ. 
 كاف يتبمور حوؿ أف 23/6/97أما مضموف المقاؿ االفتتاحي المنشور بتاريخ    

: "إف إعاقة عممية السبلـ بدأت إسرائيؿ تخشى السبلـ وال تريده، فقد ذكر المقاؿ قائبًل 
كاف المقاؿ كما  .(90)مف إسرائيؿ، وتدمير كؿ فرص السبلـ ال يزاؿ ينبع مف إسرائيؿ"

االفتتاحي التالي لممقاؿ السابؽ يؤكد أف إسرائيؿ تقتؿ كؿ فرص السبلـ المتاحة، وىذا 
عمى سياسة الحكومة اإلسرائيمية  االرئيس لعودة ثورة الحجارة احتجاجً األمر ىو السبب 

التي دأبت عمى إحباط أي محاولة لمسبلـ في الشرؽ األوسط؛ حيث "بدأ نتانياىو منذ 
 عجزت حكومتو"، كما (91)وصولو لمحكـ في تدمير جسور السبلـ التي أقيمت بالفعؿ"

 .(92)عف إدارة عممية السبلـ"
عممية السبلـ، إال وتسارع بسدىا بكافة  جمودثغرة في جدار ال تترؾ إسرائيؿ "إف    

تتعمد إىدار فرص إسرائيؿ إلى أف  3603أشار مقاؿ العدد رقـ ؛ فقد (93)الطرؽ"
أشارت روزاليوسؼ بأف إسرائيؿ تدمر  28/7/97وفي عددىا المنشور بتاريخ  ؛السبلـ

نشرت  8/12/1997يخ المنشور بتار  3626السبلـ في األرض. وفي العدد رقـ 
روزاليوسؼ في مقاليا االفتتاحي أف نتانياىو يتبلعب بمصير السبلـ كما يتراءى لو منذ 
صابة العشرات مف  قرابة العاميف. وقد أرجعت روزاليوسؼ مسئولية مصرع وا 
اإلسرائيمييف في تفجير انتحاري بإسرائيؿ إلى سياسة بنياميف نتانياىو الحمقاء تجاه 

في الشرؽ األوسط، وقالت "إف سياسة رئيس الوزراء أصابت الجميع عممية السبلـ 
غبلؽ باب األمؿ، وعززت الجمود  باإلحباط الشديد، وأدت إلى تعثر عممية السبلـ وا 

                                                
 .6، ص1/9/1997، 3612محمود التيامي:رئيس وزراء إسرائيؿ يفقد أعصابو، روزاليوسؼ، ع -89
 .8. ص23/6/97، 3602محمود التيامي: سيناتور أمريكي يتحرش بمصر، روزاليوسؼ، ع -90
 .8، ص30/6/97، 3603بمغة الحجارة، القاىرة، روزاليوسؼ، عمحمود التيامي: الحديث  -91
 .9، ص22/12/1997، 3628محمود التيامي: زيارة السيد "الو"، القاىرةػ ، روزاليوسؼ، ع  -92

 .7، ص21/7/97، 3606محمود التيامي: تيديد أمريكا ومصالح العرب، روزاليوسؼ، ع - 93
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الكراىية الدينية مف ِقبؿ الييود لئلسبلـ  3604أرجع المقاؿ رقـ كما  .(94)والتصمب"
 كؿ فرص السبلـ في المنطقة. والمسمميف إلى الحكومة اإلسرائيمية التي أعاقت

، واشارت إلى (95)"نتانياىو ييدؼ إلى تدمير عممية السبلـ"وأكدت روزاليوسؼ أف    
أدت إلى إصابة "األزمة التي خمقيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي في مسار عممية السبلـ 

"الحكومة اإلسرائيمية ضربت الرقـ القياسي في ، كما أف (96)العممية بشمؿ رباعي"
تتعنت في إقرار السبلـ ، "و (97)لتعنت والعناد والتذرع بكؿ شيء لتحطيـ عممية السبلـ"ا

عممية  ، "وتحاوؿ بشتى الطرؽ عرقمة(98)وتزج بشعبيا في أتوف الحروب المدمرة"
 .(100)في تمغيـ األبواب المفتوحة لمسبلـ"بالفعؿ نجحت ؛ وقد ""(99)السبلـ"

فييا إسرائيؿ تجاه عممية السبلـ، كانت عمميات في المرات القميمة التي تحركت أما    
النسؼ والتدمير وىجمات الكاتيوشا تنشط في الجميؿ األعمى وداخؿ إسرائيؿ، "أما 

، فإنيا تصبح في مأمف اعندما تبتعد إسرائيؿ وتتعنت في عممية السبلـ، كـ يحدث حاليً 
 .(101)تاـ مف مثؿ ىذه العمميات"

 1996قدت الدوؿ العربية  قمة عربية في عاـ ومف أجؿ حمحمة عممية السبلـ ع  
لمناقشة وصوؿ حزب الميكود المتشدد لمحكـ، وكاف أىـ محاور المؤتمر ىو كيفية 

؛ ألف حزب الميكود حزب متشدد (102)"مواجية السياسة اإلسرائيمية المناىضة لمسبلـ"
وبمعاداتو  تجاه عممية السبلـ، وخاصة أف رئيسو ىو بنياميف نتانياىو المعروؼ بتطرفو

لمسبلـ بشكؿ عاـ ولمعرب بشكؿ خاص؛ وقد صرََّح بيذا األمر في أكثر مف موقؼ؛ 
، كما أف والده (103)"أطمؽ نتانياىو تصريحات محبطة لآلماؿ نحو عممية السبلـ"حيث 

                                                
 .6، ص4/8/97، 3608القاىرة، روزاليوسؼ، ع  محمود التيامي: قتميـ .. ومشي في جنازتيـ،-94
 .6، ص26/5/1997، 3598محمود التيامي: البارد والساخف في عممية السبلـ، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -95
 .6، ص1997، 3620محمود التيامي: الطريؽ إلى الدوحة، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -96
 .6، ص19/98، 3632اىرة، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: المغة التي تفيميا إسرائيؿ، الق -97
 .7، ص7/4/97، 3591محمود التيامي: جنراؿ ال يعرؼ معنى الحرب، روزاليوسؼ، ع  -98
محمد عبد المنعـ: مارتف آنديؾ: واشنطف بيف سياسة الذراع الحنوف حوؿ كتفي إسرائيؿ أو ممارسة الضغوط إلنقاذىا  -99

 .6ص ،15/6/1998، 3653مف نفسيا، روزاليوسؼ، ع
 .6، ص3/9/96، 3560محمود التيامي: تمغيـ األبواب المفتوحة لمسبلـ، روزاليوسؼ، ع  - 100
 .8، ص17/8/98، 3662محمد عبد المنعـ: في المسألة اإلرىابية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -101
 .ذ7، ص24/6/96، 3450محمود التيامي: مؤسسة القمة العربية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -102
 .6، ص10/6/96، 3548د التيامي: اجتماعات العقبة ودمشؽ، روزاليوسؼ، ع محمو  -103
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"خرج عمينا صييوف نتانياىو والد رئيس الوزراء معروؼ عنو ىذا التطرؼ، فقد 
إلى  العزيز يحاوؿ انتشاؿ إسرائيؿ مف فخ أوسمو وصوالً  اإلسرائيمي ليقوؿ لنا إف نجمو

منع إقامة الدولة الفمسطينية، وأعرب عف اقتناعو التاـ بوجود مخاطر ميمكة تيدد 
الشعب الييودي ودولة إسرائيؿ بسبب عممية السبلـ الذي بدأىا حزب العمؿ )والصحيح 

أكد بف صييوف أف ابنو أف حزب الميكود ىو الذي بدأ عممية السبلـ وليس العمؿ( و 
 احمراء وحدودً  ا"السوبرماف" يحمؿ عمى عاتقو ميمة جسيمة وأنو وضع بالفعؿ خطوطً 

السكرتير –، وأضاؼ بف صييوف ولتو منع قياـ الدولة الفمسطينيةفي معرض محا
 انو ال يؤمف بتاتً إ -السابؽ لزائيؼ جابوتنسكي مؤسس الصييونية اليمينية  المتطرفة

نو ال يحؽ لمفمسطينييف المطالبة بدولة، ا  بوجود رغبة عربية في السبلـ مع إسرائيؿ، و 
وأنو يعتقد أنو لو كانت إسرائيؿ احتفظت بسيناء الغربية لكانت المنطقة ازدىرت 

 .(104)وانتشر فييا الييود!!" ااقتصاديً 
ة يتعمد نسؼ عممي نتانياىو" إلى أف -عينة ىذا البحث–وقد أشارت المجمة  

إلى ، وأرجعت ىذا (106)ويتعمد إذالؿ كؿ مفاوضيو بشأف عممية السبلـ"، "(105)السبلـ"
، وبالتالي لـ تتكوف لديو الخبرة الكافية التي اال يزاؿ صغير السف نسبيً  "نتانياىو أف

. والدليؿ (107)تؤىمو لخوض غمار عممية معقدة مثؿ عممية السبلـ في الشرؽ األوسط"
يبدأ رحمة السبلـ مع سوريا مف الصفر ومع الفمسطينييف بعد "يريد أف عمى ذلؾ أنو 

. ولكف (108)الصفر بقميؿ، فيو يكاد يتنصؿ مف التزامات الحكومة اإلسرائيمية السابقة"
 هالباحثة ترى أف ىذا ال يعود إلى حداثة سف نتانياىو ونقص خبرتو السياسية، ولكف ىذ

ائيمي العنصري بدليؿ أف نتانياىو سياسة إسرائيمية تعبر عف عقمية الشعب اإلسر  ىي
انتخبو الشعب اإلسرائيمي أكثر مف مره ليكوف رئيس وزراء لمحكومة اإلسرائيمية، وبدليؿ 

فإف رغـ كؿ التنازالت مف الجانب الفمسطيني والعربي " قوؿ روزاليوسؼ نفسيا إنو

                                                
 .7، ص21/9/98، 3667محمد عبد المنعـ: سوبر نتانياىو وسبلـ العبيد، روزاليوسؼ، ع  -104
 .7، ص11/5/98، 3648محمد عبد المنعـ: الشرخ المخيؼ في مرآة نتانياىو، روزاليوسؼ، ع-105
 .6عومة عمى نتانياىو.. فاشمة، مصدر يابؽ، صمحمود التيامي: الضغوط المز  -106
 .6، ص23/9/96، 3563محمود التيامي: كرامو مصر وشتائـ نتانياىو، روزاليوسؼ، ع  -107
 .6، ص26/8/1996، 3559محمود التيامي: الحماقة اإلسرائيمية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -108
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ي مف تمؾ ال تزاؿ تتمكأ في إنجاز السبلـ النيائي الشامؿ والعادؿ حتى تنتيإسرائيؿ 
 .(109)الدوامة المدمرة"

سرائيؿ     وجو الممؾ  وفي اطار سعي العرب لتحريؾ عجمة السبلـ بيف العرب وا 
خطاب شديد الميجة إلى رئيس الوزراء  -ممؾ المممكة األردنية الياشمية - "حسيف"

"إف فشؿ عممية المسيرة السممية سيعرض المنطقة كميا  :اإلسرائيمي نتانياىو قاؿ لو فيو
وفي مؤتمر صحفي مشترؾ بيف الرئيسيف المصري حسني مبارؾ ، (110)لمخطر"

لمسبلـ اعتبرا فيو أف إسرائيؿ ىي الطرؼ  داءً نوالفرنسي جاؾ شيراؾ، وجيا الرئيساف 
 .(111)المسئوؿ عف المنحى المسدود والخطير الذي آلت إليو عممية السبلـ"

وزير – في تصريح لو في العاصمة األمريكية واشنطف صرح عمرو موسىو     
"بأف رئيس وزراء إسرائيؿ نتيانياىو يفتح أبواب الجحيـ، وأف  -خارجية مصر وقتذاؾ

بعد توقيع اتفاؽ "واي . و (112)المصالح األمريكية ستتأثر وىي التي ستدفع الثمف"
رج الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات ليعمف ببلنتيشف" بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف خ

إلى  اعف عممية السبلـ، ولف نعود أبدً  ابدً أ: "إننا لف نتخمى قائبلً  بكؿ قوة ووضوح
 .أعماؿ العنؼ والمواجية"

"نحف اآلف نؤيد السبلـ ونتمسؾ بو كما قالت روزاليوسؼ نفسيا لمسفير األمريكي:     
التي تبدو أكثر  - إسرائيؿ لماذا ال تمقى اآلف حتىكحؿ متحضر، ال يمكننا أف نفيـ 

نفس االنتقاد الذي اعتدتـ عمى توجييو إلينا عندما كنا نتكمـ  -وال تزاؿ  اعدوانية وعنفً 
أحد زعماء  -ولكف ىناؾ عمى الضفة الغربية خرج "ييودت تيمور" . (113)عف الحرب"

ـ بيف اإلسرائيمييف ليقسـ بأنيـ سيعارضوف أي اتفاؽ سبل -حركة االستيطاف اإلسرائيمية

                                                
 ،4، ص8/4/96، 3539روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: موسـ الغضب في مصر، القاىرة،  -109
. 7، ص27/4/98، 3646سمير يوسؼ: حممة ىجومية عمى الجيش المصري في إسرائيؿ، روزاليوسؼ، ع-110

)ممحوظة: كتب المقاؿ االفتتاحي ليذا العدد سمير يوسؼ ألف ىذا العدد كاف انتقاؿ رئاسة التحرير مف 
 محمود التيامي إلى محمد عبد المنعـ.. الباحثة(.

 .9، ص25/5/1998، 3650محمد عبد المنعـ: مصر في باريس، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -111
، 3658محمد عبد المنعـ: الشرؽ األوسط.. والشيور الساخنة، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة روزاليوسؼ، ع -112

 .7، ص20/7/98
كي، القاىرة، مجمة مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة محمد عبد المنعـ: ساعتاف مف المواجية بيف روزاليوسؼ والسفير األمري -113

 .7، ص6/7/1998، 3656روزاليوسؼ، ع
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، ولف نجمس ببل حراؾ تاركيف ىذا ا: "إننا ندفع دمائنا ثمنً والفمسطينييف، ويعمف قائبًل 
في مقاليا االفتتاحي المنشور بتاريخ  -أشارت روزاليوسؼ كما  .(114)العمؿ يتحقؽ"

أثناء المؤتمر الصحفي الذي  -إلى أف نتانياىو لـ ينطؽ بكممة واحدة  -29/7/1996
تراجع عف سياستو المخبولة تجاه  وتوحي بأن -بشـر الشيخ مع الرئيس مبارؾعقده 

"أف تختار كما أعربت روزاليوسؼ عف استغرابيا مف  عممية السبلـ في الشرؽ األوسط.
تركيا إسرائيؿ لتتحالؼ معيا مف بيف سائر دوؿ العالـ بما يحممو ىذا التحالؼ مف 

، خاصة في ىذه المرحمة الحرجة التي تصر فييا معاداة لمعالـ العربي والعالـ اإلسبلمي
 .(115)إغبلؽ أبواب السبلـ"

مع  معاىدة سبلـوىنا قد يسأؿ سائؿ: طالما األمر كذلؾ، لماذا وقعت إسرائيؿ    
؟! . واإلجابة تأتي ـ كما صورتيا مجمة روزاليوسؼمصر طالما ىي ال ترغب في السبل

وقع اتفاقية سبلـ مع مصر تلـ تكف  إسرائيؿمف روزاليوسؼ نفسيا؛ حيث أوضحت أف 
لوال أنيا ذاقت مرارة اليزيمة مف الجيش المصري، وأدركت أف السبلـ مع مصر في 

لوال القدرات القتالية التي أظيرتيا مصر ، و مصمحتيا، ألف أي حرب يعقبيا مفاوضات
ألف "القدرة القتالية  ؛وافقت إسرائيؿ عمى السبلـ مع مصرفي نياية معركة أكتوبر لما 

. ورغـ (116)المصرية في حرب العبور ىي التي أجبرت إسرائيؿ عمى السبلـ مع مصر"
، بدليؿ ممارستيا الحالية المعادية (117)إسرائيؿ اآلف ال تريد السبلـ"" إال أفىذا االتفاؽ 

الجميع إلى مرحمة اليأس مما تفعمو حكومة  تلمسبلـ؛ تمؾ الممارسات التي "أوصم
 الغير أرضتعتدي عمى ؛ فيي ما زالت "(118)لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط" ئيؿإسرا

، (119)وتغتصب الحقوؽ وال تزاؿ تراوغ في الحقوؽ العربية وتنسؼ كؿ محاوالت السبلـ"
"وال يكاد يوجد مراقب سياسي عمى المستوى الدولي ال يديف إسرائيؿ وسياسات نتانياىو 
                                                

محمد عبد المنعـ: تحالؼ المتطرفيف مف العرب واإلسرائيمييف، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، كؤسسة روزاليوسؼ،  -114
 .6، ص2/11/98، 3673ع

سرائيؿ واألردف، روزاليوسؼ، ع -115  .6، ص14/9/1998، 3666محمد عبد المنعـ: تركيا وا 
محمد عبد المنعـ: السادات منع مبارؾ مف اإلغارة بطائرتو فوؽ الثغرة، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة  -116

 .6، ص2/9/1998، 3668روزاليوسؼ، ع 
 .7، ص3562،16/9/1996محمود التيامي: ىدية صداـ ألمريكا، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -117
 .6، ص8/6/1998، 3652دخاي لمقاىرة...، روزاليوسؼ، ع محمد عبد المنعـ: زيارة مور  -118
 .7، ص 16/3/98، 3640محمود التيامي: ذبح روزاليوسؼ لصالح إسرائيؿ، روزاليوسؼ، ع -119
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يعرؼ أف رئيس وزراء إسرائيؿ يعطؿ عممية ؛ "فالجميع  (120)المدمر لمسبلـ"
 .(121)السبلـ"

 : أسموب إسرائيل لتحقيق أهدافها:اثانيً 
إسرائيؿ تستخدـ القوة في تحقيؽ أغراضيا، ومف ىذه األغراض تستخدم القوة:   -1

 يضادولة قامت عمى اغتصاب حقوؽ وأر  ىو تثبيت دعائميا في المنطقة؛ فيي
لذلؾ تعمؿ عمى زيادة قوتيا لفرض سياسة األمر الواقع، كما أنيا استخدمت  ؛الغير

ىذا عف قوتيا لفرض السبلـ عمى الفمسطينييف وعمى العرب، وقد عبرت روزاليوسؼ 
بتاريخ  3525 رقـ األسموب في أكثر مف مقاؿ افتتاحي، ففي المقاؿ االفتتاحي لمعدد

ا كتب: "ليس مف اإلنصاؼ أف يظف أشار كاتب المقاؿ إلى ذلؾ عندم  1/1/1996
أحد أف استعادة األرض عف طريؽ السبلـ دليؿ عمى العجز أو الضعؼ، أو النكوص 

 . (122)عف المجابية أو المواجية"
عمى المذبحة التي ارتكبيا نتنياىو في حؽ الشعب  3609وقد ركزًّ المقاؿ رقـ    

في ذلؾ عمى  افي ذلؾ قوتو الغاشمة، مستندً  االفمسطيني وحصاره وتجويعو مستخدمً 
مساندة الكونجرس األمريكي لو؛ حيث "يتخذ الكونجرس األمريكي مواقؼ متشددة 

كما أظير  .(123)تستفز الجانب الفمسطيني وتزيد مف تعنت وعناد الجانب اإلسرائيمي"
كيؼ أف إسرائيؿ تستعرض قوتيا عمى سوريا  17/2/1997المقاؿ المنشور بتاريخ 

وجنوب لبناف؛ حيث تقصؼ بطائراتيا جنوب لبناف كؿ فترة وأخرى، بينما تيدد بضرب 
إلى استخداـ  3586 رقـ عددالأشار المقاؿ المنشور بكما  سوريا بيف الحيف واألخر.

 إسرائيؿ لمقوة ضد الفمسطينييف لطردىـ مف منازليـ.
ال يريد ؛ فيو (124)بالحرب"نتيانياىو يعود بالمنطقة إلى حمبة الصراع وييدد "إف   

يتوؽ إلى الحرب واالستمتاع بيدير جنازير الدبابات، وقصؼ مدفعيتيا، و السبلـ، "

                                                
 .9، ص17/11/97، 3623محمود التيامي: بعد جيود نتانياىو إلفشاؿ المؤتمر: القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -120
 .8، ص2/6/97، 3599يور اإلعبلمي، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: مف يسعى إلى الظ -121
 .6، ص1/1/96، 3525.. تثبيت السبلـ بالديمقراطية، روزاليوسؼ، ع96محمود التيامي: عاـ-122
 .8، صمي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني، مصدر سابؽمحمود التيا -123
 .7، ص28/10/96، 3568ؼ، عمحمود التيامي: شيراؾ.. الزعماء الكبار ال يتحدثوف العبرية، روزاليوس-124
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اعتدت إسرائيؿ عمى العراؽ وقامت فقد ، (125)وأزيز الطائرات، ودكات قنابميا الممعونة"
وي وقد "أذاع تميفزيوف بي . بي . سي البريطاني قصة ضرب ىذا و بضرب مفاعميا الن

إسرائيؿ تتصور أف امتبلؾ السبلح النووي ىو السبيؿ الوحيد لمقوة ف"؛ (126)عؿ"المفا
 .(127)والتميز"

يـ العرب في منطقة تحطمف أجؿ إف الصراع قوي ومرير  أسموب الحرب النفسية:
وتجري محاوالت دائبة لحرمانيـ مف اكتشاؼ حجـ قوتيـ " الشرؽ األوسط،

وخاصة  العربتستخدـ إسرائيؿ أسموب الحرب النفسية تجاه ؛ حيث (128)الحقيقي"
يخ مصر، وىذا ما كشفت عنو مجمة روزاليوسؼ، ففي عددىا الصادر بتار 

ف يشوىوف صورة الجيش المصري؛ حيث يشيعوف يذكرت أف اإلسرائيمي 25/8/1997
ف ؛ ألاأف الضباط المصرييف يتسولوف منيـ طعاميـ وسجائرىـ، كما يطمبوف منيـ نقودً 

رواتبيـ ضعيفة ال تكفييـ، وأف "أوؿ سؤاؿ يسألو الضابط المصري لمسائح اإلسرائيمي 
ىو: ىؿ معؾ سيجارة؟.. ويقوؿ ما يمبث أف يدخؿ العمبة كميا إلى جيبو،... وبدوف أف 
يذكر أي أرقاـ أو معمومات يزعـ ىذا المدعي أف رواتب الضباط ضعيفة واجازاتيـ 

أف يضع في حسابو أف المصرييف يتوقعوف أف يترؾ ليـ مف  قميمة، وأنو عمى اإلسرائيمي
وذكر المقاؿ  .(129)وقت آلخر ىنا وىناؾ ىدية صغيرة تحت حساب عبلقات السبلـ"

أف إسرائيؿ تستخدـ أسموب الحرب النفسية، وذلؾ مف خبلؿ  7/7/97المنشور بتاريخ 
  شحف المستوطنيف اإلسرائيمييف بالكراىية لمعرب والمسمميف.

ثارة الفزع  وقد  استخدمت إسرائيؿ وأمريكا الحرب النفسية ضد العرب، وذلؾ بتيديدىـ وا 
؛ وذلؾ مف خبلؿ تصريح المتحدث افي نفوسيـ إذا لـ يتعاونوا مع إسرائيؿ اقتصاديً 

باسـ الخارجية األمريكية في مؤتمر صحفي بأف مف مصمحة العرب أف يسارعوا بعقد 
المتحدث: "إف إسرائيؿ كقوة اقتصادية مف مصمحة مؤتمر اقتصادي مع إسرائيؿ، وقاؿ 

ال" ىذه يبدأ الكبلـ وال  ال... وعند "وا  العرب أف يتعاونوا معيا مف أجؿ مصالحيـ، وا 
                                                

 .7، ص7/4/97، 3591محمود التيامي: جنراؿ ال يعرؼ معنى الحرب، روزاليوسؼ، ع  -125
 .7، ص18/5/1998، 3649محمد عبد المنعـ: مف يشعؿ النيراف؟، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -126
 .8، ص29/6/1998، 3655محمد عبد المنعـ: الكوكب الذي تحوؿ إلى استاد كروي!، روزاليوسؼ، ع  -127
 .7، ص6/5/96، 3543محمود التيامي: تحذير مف الفيـ الخاطئ ألحداث لبناف، روزاليوسؼ، ع-128
 .1، ص25/8/1997، 3611روزاليوسؼ، ع  -129
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نتانياىو يصر عمى زرع  أف (3608)ذكر المقاؿ االفتتاحي بعدد رقـ كما  .(130)ينتيي"
المتطرفيف الييود عمى  الفتف وعوامؿ الفرقة والتمزؽ والحقد والبغضاء عف طريؽ تشجيع

ىانتيـ لدينيـ ونبييـ عميو الصبلة والسبلـ. يضااالستيبلء عمى أر   العرب وممتمكاتيـ وا 
إف "الحكومة اإلسرائيمية تغذي الشعب الييودي في إسرائيؿ بالكراىية والعنؼ     

برنامج ف"؛ (131)وبالحقد عمى الفمسطينييف، وتزرع فيو الروح القتالية ضد األعداء العرب"
نتانياىو ييدؼ إلى بث اليأس واالنقساـ في صفوؼ الفمسطينييف وزرع الميؿ إلى تقديـ 

"كشؼ نتانياىو عف وجيو القبيح، بعد أف قاؿ بأعمى ، وقد (132)تنازالت بيف فئة منيـ"
وضع ىو وأعوانو  وقد فعميا نتانياىو عندماصوتو أنو سيذؿ العرب وسيسقييـ الميانة، 

؛ وعف المسمميف، ودنسوا ثالث الحرميف الشريفيف بكؿ تبجح وغرور أحذيتيـ عمى رقبة
إف نتانياىو وجنوده لـ يدوسوا بأحذيتيـ عمى رقاب " ىذا األمر قالت روزاليوسؼ:

المسمميف فحسب، بؿ وضعوا عصاىـ في مؤخرة كؿ مف يزعـ أنو يجاىد مف أجؿ 
في حؽ  جريمة نتانياىوو "، (133)اإلسبلـ بقتؿ األبرياء وتقطيع األطراؼ وجمد النساء"

سبلمي مقدس، إ، فيي اعتداء عمى حـر قصى جريمة دينية بالدرجة األولىالمسجد األ
واستيانة بالمسمميف وبمشاعرىـ في كؿ مكاف، وليس في الضفة الغربية أو في القدس 

 .(134)فحسب"
مف المعروؼ أف إسرائيؿ تعتمد اعتماد رئيس  االعتماد عمى قوى خارجية: -2

عمى الواليات المتحدة األمريكية في مساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا، فقد أبرزت 
روزاليوسؼ مساندة أمريكا القوية إلسرائيؿ في جريمتيا التي ارتكبيا نتنياىو في حؽ 

دة "اتخذ الكونجرس األمريكي مواقؼ متشد ؛ حيثـ1997الشعب الفمسطيني سنة 
اعتماد إسرائيؿ و  .(135)استفزت الجانب الفمسطيني وزادت مف تعنت الجانب اإلسرائيمي"

اقتصاديا فقط، بؿ إنو اعتماد شامؿ كؿ أنواع االعتماد،  اعمى أمريكا ليس اعتمادً 

                                                
 .6، ص21/7/97، 3606محمود التيامي: تيديد أمريكا ومصالح العرب، روزاليوسؼ، ع  -130
 .10، ص22/12/1997، 3628روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: زيارة السيد "الو"، القاىرةػ،  -131
 . 8، ص26/5/97، 3598محمود التيامي: البارد والساخف في عممية السبلـ، روزاليوسؼ، ع -132
 .6محمود التيامي: أحذية نتانياىو عمى رقبة المسمميف، مصدر سابؽ، ص -133

 .6، ص 7/10/96، 3565محمود التيامي: الوغد يتحدى، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، ع 134- 
 .8، صمصدر سابؽمحمود التيامي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني:  -135
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لمواليات المتحدة األمريكية، فأمريكا لـ ولف تتخمى  53وكأف إسرائيؿ ىي الوالية رقـ 
، بما في ذلؾ مساندتيا في حروبيا العسكرية، ففي حرب عف إسرائيؿ في أي شيء

في تحديد اليدؼ والزمف عمى قدر ما يمكف  اتمامً  ا"كاف السادات حكيمً  1973أكتوبر 
لقائد عسكري أف يفعؿ حماية لموطف وأبنائو مف التدمير في حرب طويمة لـ تكف 

 .(136)الواليات المتحدة لتسمح بأف تنتيي لصالح مصر عمى اإلطبلؽ"
ىذا التوجو األمريكي الداعـ بقوة لدولة  15/9/1997مقاؿ افتتاحي بتاريخ  وقد أكدَّ    

كما  .اأف مساندة الواليات المتحدة إلسرائيؿ مسألة مقررة سمفً  عمى إسرائيؿ، حيث أكد
بطاؿ إلأف أمريكا استخدمت حؽ النقض "الفيتو"  3588 رقـ أوضح مقاؿ العدد

ؿ ب ،لمشروعيا في بناء مستوطنات في القدس الشرقيةصدور قرار يديف إسرائيؿ 
أف والء أعضاء الكونجرس األمريكي  3602األكثر مف ىذا أوضحَّ مقاؿ العدد رقـ 

وصؿ الدعـ األمريكي إلسرائيؿ إلى درجة و إلسرائيؿ أكثر مف والئيـ لبمدىـ أمريكا. 
القدس بحموؿ عاـ  بنقؿ السفارة األمريكية إلى اأف الكونجرس األمريكي اتخذ قرارً 

صراره عمى إدراج الموازنة المالية البلزمة لذلؾ ضمف االعتمادات المالية، 1999 ، وا 
وىذا ما نشره المقاؿ االفتتاحي لمجمة روزاليوسؼ في العدد المنشور بتاريخ 

إلى مساندة الواليات المتحدة األمريكية  3604 رقـ أشار مقاؿ العددكما  .30/6/97
صادـ العقائدي الذي نشب بيف الييود والمسمميف بسبب إساءة سيدة إلسرائيؿ في الت

 ييودية إسرائيمية إلى النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمـ(.
 اوعسكريً  اأمريكا إلسرائيؿ عمى مساعدتيا ومساندتيا اقتصاديً مساعدة ولـ تقتصر    

مع إسرائيؿ ، بؿ وصؿ الحد إلى أف تيدد أمريكا العرب بأنيـ إذا لـ يتعاونوا فقط
ستكوف العواقب وخيمة عمييـ، وىذا ما ذكرتو روزاليوسؼ في عددىا رقـ  ااقتصاديً 
وقد استخدـ نتانياىو الموبي  عمى لساف المتحدث باسـ الخارجية األمريكية. 3606

الييودي في أمريكا لمحد مف قدرة اإلدارة األمريكية عمى استخداـ نفوذىا لتسيير عممية 
خؿ سافر مف جانب الكونجرس األمريكي في السياسة الخارجية السبلـ، "وبدأ تد

 8/12/97وفي مقاؿ افتتاحي آخر منشور بتاريخ . (137)األمريكية إزاء عممية السبلـ"

                                                
 .8، ص6/10/1997، 3617، روزاليوسؼ، ع73محمدو التيامي: مسئولية جيؿ أكتوبر  -136
 .8محمود التيامي: قتميـ.. ومشى في جنازتيـ، مصدر سابؽ، ص -137
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أعربت روزاليوسؼ عف دىشتيا مف المساندة غير المحدودة إلسرائيؿ لدرجة أنيا 
، دامت تمؾ رغبة إسرائيؿتفضميا عف ذاتيا نفسيا، فبل شيء ييـ الواليات المتحدة ما 

"طالب الكونجرس الحكومة األمريكية بإطبلؽ االلتزامات األمريكية تجاه إسرائيؿ حيث 
بااللتزاـ الكامؿ والدعـ غير  3632كما أشار مقاؿ العدد رقـ  .(138)بغير حدود"

 المحدود مف أمريكا إلسرائيؿ.
وتساندىا في عدـ احتراميا وفي الوقت الذي تدافع فيو أمريكا عف إسرائيؿ، وتحمييا    

لممجتمع الدولي ومنظماتو نجدىا تصر عمى تنفيذ ىذه المعاىدات وااللتزامات 
والقرارات التي اتخذىا المجتمع الدولي ضد العراؽ، وىذا ما أثار دىشة المجتمع 
العربي الذي لـ يستطع تفادي المقارنة بيف موقؼ أمريكا مف إسرائيؿ، وموقفيا مف 

د لدى الرأي العاـ العربي أف أمريكا تكيؿ بمكياليف؛ "فإسرائيؿ معتدية وال العراؽ، وتأك
تنفذ قرارات األمـ المتحدة، ومع ذلؾ تساندىا وتحمييا الواليات المتحدة في الوقت 
الذي تحرص فيو الواليات المتحدة عمى أف ينصاع العراؽ بالكامؿ لتنفيذ قرارات األمـ 

نحياز الفاجر ىو الذي اال ، وىذا(139)ة العسكرية"المتحدة حتى ولو باستخداـ القو 
السياسة األمريكية التي تكيؿ بمكياليف تجاه تمرد "لرأي العاـ العربي تجاه أغضب ا

إسرائيؿ عمى قرارات األمـ المتحدة مف جانب، وعمى تمرد العراؽ عمى قرارات األمـ 
الواليات المتحدة تفسير لتجاىؿ  ؛ حيث لـ يجد العرب أي(140)المتحدة مف جانب آخر"

لكؿ المطالبات العربية بالتدخؿ لدى إسرائيؿ إنياء الجمود في المفاوضات إال منطؽ 
 المواطف العربي ، كما وجد(141)لدى اإلدارة األمريكية" انتانياىو الذي وجد صدى عميقً 

"الموبي الييودي يسيطر عمى أف  ا. ووجد أيضً (142)حميؼ القوي إلسرائيؿ"أمريكا "أف 
 .(143)األمور في كثير مف نواحي الحياة األمريكية"زماـ 

                                                
 .10، ص22/12/1997، 3628روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: زيارة السيد "الو"، القاىرةػ،  -138
 .6، ص 16/2/1998، 3636محمود التيامي: الحؿ العسكري.. ضرورة، روزاليوسؼ، ع  -139
 .8، ص9/2/98، 3635محمود التيامي: مشروع تسوية نيائية لممشكمة العراقية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -140
 .7، ص26/5/1997، 3598لقاىرة، روزاليوسؼ،عمحمود التيامي: البارد والساخف في عممية السبلـ، ا-141
 .7، ص1997، 3620محمود التيامي: الطريؽ إلى الدوحة، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -142
 .8، ص5/8/1996، 3556محمود التيامي: عفريت المفاوضات في القمـ، روزاليوسؼ، ع  -143
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السائد في الشارع العربي ىو إلسرائيؿ في كؿ شيء جعؿ  جرإف انحياز أمريكا الفا   
تعبير "المعيار المزدوج" أو "الكيؿ بمكياليف" كوصؼ لسياسة أمريكا تجاه كؿ مف 

ف خطأ اآلخر صداـ ونتانياىو، وخطأ كؿ منيما في نظر الشارع العربي ال يقؿ ع
اعتدت إسرائيؿ عمى العراؽ  ، فقد(144)بالنسبة لمنوايا العدوانية، ومحاوالت االعتداء"

وقامت بضرب مفاعميا النوي وقد "أذاع تميفزيوف بي . بي . سي البريطاني قصة 
ضرب ىذا المفاعؿ، وروى الطيار اإلسرائيمي الذي قاد ىذه العممية أف األقمار 

بلع األمريكي زودت إسرائيؿ بكافة المعمومات وأدؽ الصناعية ووسائؿ االستط
وىذا األمر أغضب الرأي العاـ  .(145)التفاصيؿ عف موقع وطبيعة ىذا المفاعؿ النووي"

األمريكييف ألنيـ يقدموف الدعـ الكبير، ليس لدفع إسرائيؿ إلنجاز السبلـ، العربي ضد 
نما لتنمية نزعة الييمنة العدوانية لدى اإلسرائيمييف  بدعـ التحالؼ االستراتيجي وا 

 .(146)معيا"
"لقد نجح اإلسرائيميوف في زرع أفكارىـ عمى األرض، فتحولت إلى دولة استطاعت    

أف تحصؿ عمى التأييد الدولي والدعـ األمريكي فيما بعد لكؿ تصرفاتيا حتى 
كصديؽ يحتض بذراعو  ياواشنطف تسير مع" ، واستطاعت أف تجعؿ(147)الجنوف"

شعاره باألماف  اكتفي صديقو الذي يسير معو عمى الطريؽ، ساعيً  يذلؾ إلى طمأنتو وا 
"فإسرائيؿ تحتمي  ؛(148)وتزويده بكؿ ما يحتاجو مف متطمبات حتى يطمئف وييدأ"

في المفاوضات، وقياميا بأي  بحضف الواليات المتحدة، وكبلىما يرفضاف تدخؿ أوروبا
"نجح اإلسرائيميوف في زرع ، كما (149)ر السبلـ الشامؿ والعادؿ"دور مف أجؿ إقرا

أفكارىـ عمى األرض، فتحولت إلى دولة استطاعت أف تحصؿ عمى التأييد الدولي 
 .(150)والدعـ األمريكي فيما بعد لكؿ تصرفاتيا حتى الجنوف"

                                                
 .7، ص2/3/1998، 3638روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: النوايا العدوانية بيف إسرائيؿ وأمريكا والعراؽ، -144
 .7، ص18/5/1998، 3649محمد عبد المنعـ: مف يشعؿ النيراف؟، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -145
 .4، ص8/4/96، 3539محمود التيامي: موسـ الغضب في مصر، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -146
 .6، ص29/7/1996، 3555محمود التيامي: حسابات العقؿ البارد، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -147
 .6، صمصدر سابؽمحمد عبد المنعـ: مارتف آنديؾ:  -148
 .7، ص28/10/96، 3568محمود التيامي: شيراؾ.. الزعماء الكبار ال يتحدثوف العبرية، روزاليوسؼ، ع -149
 .6، ص29/7/96، 3555محمود التيامي: القاىرة.. واشنطف: حسابات العقؿ البارد، روزاليوسؼ، ع-150
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"إف أمريكا حريصة كؿ الحرص عمى المصالح اإلسرائيمية وعمى أي خطر ييدد   
حصوؿ إيراف عمى فقد عارضت أمريكا بشدة  ؛(151)إسرائيؿ في المستقبؿ البعيد"

تصؿ إلى أسمحة ىذا مف شأنو أف تمتمؾ دوؿ شرؽ أوسطية ، ألف السبلح النووي
، والواليات المتحدة امستوى ما تممكو إسرائيؿ مف قوة ردع، "أراد بيا الغرب عمومً 

، وىذه (152)ألمنيا ومستقبميا" ابشكؿ خاص، أف تكوف قاصرة عمى إسرائيؿ ضمانً 
، الذي (153)مغامرات نتانياىو" "المؤازرة األمريكية والعالمية ىي السبب الرئيس في

كانوا أـ مف غير  اف الشعب األمريكي بجميع طوائفو وقطاعاتو، ييودً أ" ايدرؾ تمامً 
 .(154)الييود، مسئوليف كانوا أـ عامة، جميعيـ يؤيدوف مطالب إسرائيؿ وتوجياتيا"

، فقد (155)العيب كؿ العيب ىو في التأييد األعمى مف جانب أمريكا إلسرائيؿ"" إف   
وقفت بأيدييا المموثة بالدـ تدافع عف إسرائيؿ، التي ذبحت العشرات دوف رحمة في "

عرس الدـ الكبير الذي أقامتو عمى مرأى ومسمع، وفي عقر دار األمـ المتحدة في 
الواليات المتحدة شديد الظمـ واإلجحاؼ بالحقوؽ "يبدو موقؼ ، كما (156)"قانا""

في االتفاقيات التي وقعتيا  اوبالعجز عف الوفاء بااللتزاـ األمريكي الذي كاف طرفً 
ىذه االتفاقيات التي ال يمكف أف  ،(157)الحكومة اإلسرائيمية مع سمطة الحكـ الذاتي"

ميو دوف تحديد واضح تحصؿ عمى أية موافقة إسرائيمية عمى تنفيذ ما سبؽ االتفاؽ ع
، وبدا (158)لبللتزامات األمريكية تجاه اإلسرائيمييف، بما في ذلؾ النواحي االقتصادية"

في وساطتو لمجانب اإلسرائيمي  اواضحً  اانحيازً  عندما أظير "دينيس روس" اا واضحً ىذ

                                                
 .8، ص3/8/1998، 3660المنعـ: صواريخ الوىـ في المنطقة، روزاليوسؼ، ع محمد عبد -151
 .6، ص10/8/1998، 3661محمد عبد المنعـ: اإلسبلـ النووي والفزع العالمي، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -152
 .8، ص11/5/1998، 3648محمد عبد المنعـ: الشرخ المخيؼ في مرآة نتانياىو!، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -153
 .8، ص25/5/1998، 3650محمد عبد المنعـ/ مصر في باريس، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -154
 .9، ص16/3/1998، 3640محمود التيامي: ذبح روزاليوسؼ لصالح إسرائيؿ، روزاليوسؼ،ع-155
 .6محمود التيامي: تحذير مف الفيـ الخاطئ ألحداث لبناف، مصدر سابؽ ،ص-156
 .7، صمصدر سابؽبار ال يتحدثوف العبرية، محمود التيامي: شيراؾ.. الزعماء الك -157
 9، ص17/11/97، 3623محمود التيامي: بعد جيود نتانياىو إلفشاؿ المؤتمر، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -158



 

 934 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

. ىذا االنحياز الذي دعا الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ (159)"لمسبلـ في الشرؽ األوسط
 .(160)صوت إلسرائيؿ، الطفؿ المدلؿ لمواليات المتحدة األمريكية"بأعمى  ""ال يقوؿ

التي نشرتو خبلؿ الفترة  -وقد تساءلت روزاليوسؼ في احدى مقاالتيا االفتتاحية   
ىؿ يتركنا األمريكاف ننجح في زراعة الصحراء؟! وىؿ قائمة: " -الزمنية ليذا البحث

االقتصادية، ويستطيع شعبيا أف يحصؿ عمى يسمحوف أف تخرج مصر مف أزمتيا 
 .(161)قدر مف الرخاء يسعى إليو منذ ردح مف الزماف؟!"

 
أي ب أف تقـو إسرائيؿ ال تتورع في إف :االعتماد عمى األساليب غير المشروعة -3
غير مشروعة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، وىذا ما أوضحتو مقاالت مجمة  عماؿأ

أوضحت المجمة أف إسرائيؿ ارتكبت  3609رقـ  في العددف ؛روزاليوسؼ االفتتاحية
جريمة بشعة في حؽ الشعب الفمسطيني، جريمة غير مشروعة وغير مبررة، وقالت 

"إف ارتكاب ىذه األفعاؿ البلأخبلقية ال يجوز حتى ولو كاف في مواجية  :المجمة
أعماؿ ال أخبلقية؛ ألف ذلؾ طريؽ مظمـ ال نياية لو ينتيي إلى القضاء عمى ما 

سمى بحقوؽ اإلنساف في أي شيء ويكرس المبادئ الميكافيمية التي تنادي بأف الغاية ي
أف إسرائيؿ تعتمد في  3611 رقـ وذكرت روزاليوسؼ في عددىا .(162)تبرر الوسيمة"

اقتصادىا عمى تجارة المخدرات وتزوير العمبلت وغسيؿ األمواؿ؛ حيث قالت: "إف 
مف المباحث الفيدرالية األمريكية باالبتعاد عف تزوير العمبلت  ارً يإسرائيؿ تمقت تحذ

مميار دوالر مف  3.4 إسرائيمي حوالي وغسيؿ أمواؿ المخدرات، بعد أف غسؿ حاخاماف
 .(163)أمواؿ المخدرات في الشرؽ األوسط"

إف إسرائيؿ تستخدـ كؿ األساليب غير المشروعة لتحقيؽ أىدافيا في المنطقة، بما    
غتصاب أراضي ومنازؿ الفمسطينييف وطرىـ منيا واالستيبلء عمييا دوف وجو في ذلؾ ا

   .3586وضحو المقاؿ المنشور في العدد رقـ أحؽ ودوف مقابؿ، وىذا ما 
                                                

 .7، ص16/6/1997، 3601محمود التيامي: حقيقة مستوطنة أبو غنيـ، روزاليوسؼ، ع  -159
 .6ثوف العبرية،  مصدر سابؽ، صمحمود التيامي: شيراؾ.. الزعماء الكبار ال يتحد -160
 .6، ص21/10/96، 3567محمود التيامي: أحبلـ ىذا الرجؿ، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -161
 .8-7، ص ص مي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني، مصدر سابؽمحمود التيا -162

 .5، ص25/8/1997، 3611روزاليوسؼ، ع  - 163
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كانت أمريكا قد  -مؤتمر اقتصادي ل عف عدـ مشاركتياقد اعتذرت السعودية وكانت   
سرائيؿ عمى أساليب إسرائيؿ غير  ااحتجاجً  -دعت إليو لعقده في الدوحة بيف العرب وا 

 3606 رقـ شار إليو مقاؿ افتتاحي في عددأالمشروعة في بناء المستوطنات، وىذا ما 
  مف مجمة روزاليوسؼ.

وفي المقالي االفتتاحي التالي لممقاؿ السابؽ ذكرت روزاليوسؼ أف إسرائيؿ تتصرؼ    
مى أرض ممؾ فمسطينييف تصرفات مثيرة لمدىشة عندما تقرر بناء مساكف لمييود ع

كما "يصر نتانياىو عمى تشجيع المتطرفيف الييود  وتدعي أنيا ممؾ مستثمر ييودي.
ىانتيـ لدينيـ ونبييـ عميو الصبلة  عمى االستيبلء عمى أرض العرب وممتمكاتيـ وا 

جزء مف . كما عاودت إسرائيؿ اليجوـ عمى لبناف، ىذا اليجوـ الذي ُيعد (164)والسبلـ"
 .(165)ة كتمؾ العمميات التي برع فييا كؿ مف إسرائيؿ وأمريكا"عممية قذر "
وفد الترويكا األوروبية إلى زيارة  -في مقاؿ افتتاحي ليا -وقد أشارت روزاليوسؼ    

في ختاـ الزيارة، وبعد مقابمة مع الرئيس مبارؾ، أقرت رئيسة الوفد لمصر، وذكرت أنو 
بعدـ عدالة الموقؼ األمريكي يسود المنطقة، وىو الموقؼ المساند  ابأف ىناؾ شعورً 

لمعدواف اإلسرائيمي الفظيع عمى لبناف، والمذبحة البشعة التي ارتكبتيا إسرائيؿ في قانا، 
لجأ إليو المدنيوف مف شدة القصؼ "حيث مركز لمقوات الدولية في جنوب لبناف، 
ـ المتحدة، حتى ناؿ منيـ ما يزيد عمى اإلسرائيمي، فتابعيـ القصؼ داخؿ مأوى األم

 .(166)مائة قتيؿ مف األبرياء"
ع الفتنة الطائفية في مصر بيف المسمميف واألقباط، عف وقِ وقد حاولت إسرائيؿ أف تُ     

طريؽ وسائؿ إعبلميا المشبوىة ووسائؿ إعبلـ عميمة ليا، ولكف خاب ظنيـ، "وخرج 
وف ئفاع عف الوحدة الوطنية ويدر يتصدوف لمد -أقباط مصر وحدىـ –أقباط مصر 

 اخرجوا إلى كبريات الصحؼ العالمية ينشروف بيانً و االتياـ عف إخوانيـ المسمميف، 

                                                
 .8مصدر سابؽ، صمحمود التيامي: قتميـ.. ومشى في جنازتيـ،  -164
 .7محمود التيامي: تحذير مف: الفيـ الخاطئ ألحداث لبناف،  مصدر سابؽ، ص -165
محمود التيامي: ال تمنع ببلوي كثيرة: حسنة قميمة مف السيد األمريكي، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة  -166

 .6، ص13/5/96، 3544روزاليوسؼ،  ع



 

 936 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، وفي ىذا الصدد قاؿ مقاؿ (167)يرفضوف فيو محاوالت قوى الظبلـ المعادية لمصر"
نة عف إثارة الفت -أقصد اإلسرائيمية–"لقد تفتقت العبقرية األمريكية  والييودية أخر: 

. كما حاولت (168)ليا عمى عدـ االنصياع لمسياسة األمريكية" االطائفية في مصر عقابً 
ىاجـ نتانياىو الصحافة المصرية وخاصة إسرائيؿ تشويو الصحافة المصرية؛ حيث "

، واتيميا بمعاداة السامية، وذلؾ بسبب أف روزاليوسؼ اعنيفً  امجمة روزاليوسؼ ىجومً 
بفيروس اإليدز لمدوؿ  امموثً  اصدر دمً ذكرت فيو أف إسرائيؿ تُ  انشرت تقريرً 

  -رغـ عممية السبلـ -إسرائيؿ وفي سياؽ متصؿ ذكرت روزاليوسؼ أف " .(169)العربية"
 .(170)ظمت تواصؿ تسييؿ تيريب المخدرات إلى مصر"

 دور إسرائيل عمى المستوى االقميمي والدولي: -4
إلى عمميات تخريبية في كؿ دوؿ  اتسعى إسرائيؿ دائمً التخريب اإلقميمي:  -1

الجوار، ففي كؿ يـو تطالعنا الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة عف عمميات تخريبية 
مجمة ىنا وىناؾ تقوـ بيا دولة إسرائيؿ. ففي خبلؿ الفترة الزمنية ليذا البحث أوضحت 

؛ ففي  االفتتاحية يامقاالتمف خبلؿ  روزاليوسؼ ىذا المممح مف مبلمح صورة إسرائيؿ
( قالت روزاليوسؼ: "إف نتانياىو ال يدخر وسعا في تشجيع 3616عددىا رقـ )

المتطرفيف الييود عمى انتزاع األراضي الفمسطينية، كما أنو يعمؿ عمى تخريب عممية 
 .(171)السبلـ ويرغب في إشعاؿ االضطرابات في المنطقة"

بدليؿ صنيعة إلسرائيؿ وجاسوس لمييود ىو الجياد المزعـو  ورأت روزاليوسؼ أف  
شاعة أنو  وجو سيامو لقتؿ الشعوب البريئة، وزعزعة االستقرار في ببلد المسمميف، وا 

شعاؿ الحروب في باكستاف، في  الفوضى والتدمير بتكفير العباد وترويع اآلمنيف، وا 
الفتف  أفغانستاف، في الجزائر، في السوداف، وفي كؿ مكاف يصنعوف القبلقؿ ويثيروف

                                                
يمو األعداء وال األصدقاء، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، مؤسسة روزاليوسؼ، محمد عبد المنعـ: لغز اسمو مصر ال يف -167

 .8، ص9/11/98، 3674ع
 .8، ص 16/3/98، 3640محمود التيامي: ذبح روزاليوسؼ لصالح إسرائيؿ، روزاليوسؼ، ع -168
 .4، ص21/9/1998، 3667محمد عبد المنعـ: سوبر نتانياىو وسبلـ العبيد!، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -169
 .6المصدر السابؽ، ص -170
 .7، صنتانياىو مستمر في برنامجو، مصدر سابؽمحمود التيامي:  -171



 

 937 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بزعـ تطبيؽ شرع اهلل، والحقيقة الميينة البشعة أنيـ عمبلء إسرائيؿ، وصنائع الييود 
 .(172)لتدمير المسمميف واإلسبلـ مف داخمو"

"مدى األزمة التي فرضتيا أظيرت مقاالت روزاليوسؼ البوليس اإلقميمي:   -2
 إسرائيؿ عمى الشعب الفمسطيني حيف أغمقت الضفة وغزة ومنعت دخوؿ وخروج

"إف إسرائيؿ تعطي : ت، وقال(173)المنتجات المختمفة وفرضت الحصار حوؿ العمالة"
لنفسيا الحؽ في أف تحدد لمفمسطينييف التزاماتيـ حسبما تقرره بإرادتيا المنفرة، وتيدد 
بأوخـ العواقب إف ىـ عجزوا عف الوفاء بيذه االلتزامات التي تفرضيا عمييـ دوف سند 

 .(174)قانوني"
تسعى الحكومات المتعاقبة في إسرائيؿ وخاصة حكومة نتانياىو  خمق التوتر: -3

رابات في منطقة الشرؽ األوسط، وىذا ما أوضحتو صفحات طإلى خمؽ التوتر واالض
( أف رئيس 3616)رقـ مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث، فقد أوضحت في عددىا 

 رقـ رت في عددىاكما ذك وزراء إسرائيؿ يحطـ كؿ يوـ عممية السبلـ في المنطقة".
 اعصبيً  بأف "أىداؼ نتانياىو إلجياض عممية السبلـ ككؿ بدأت تتخذ شكبًل  3612

لمغاية، تارة في فتح االشتباؾ مع الفمسطينييف، وأخرى في افتعاؿ أحداث دموية في 
ومرة ثالثة بإشعاؿ التوتر عمى الحدود السورية في البقاع المبناني، ومرة  ،جنوب لبناف
 .(175)اؿ أزمات حوؿ شحنات السبلح لتعزيز القدرات الدفاعية السورية"رابعة بافتع

ىذا التوجو اإلسرائيمي الذي يسعى إلى تفجير  3614رقـ  كما أكد مقاؿ العدد 
شارت روزاليوسؼ إلى أف "حكومة أو  األوضاع وخمؽ التوتر بمنطقة الشرؽ األوسط.

كما أشارت . (176)في المنطقة" إسرائيؿ تصر عمى رفع درجة التوتر واستنفار قوى العنؼ
إلى أف نتانياىو ترؾ في مدينة الخميؿ عدة مئات مف  3606في عددىا رقـ 

المستوطنيف الييود ليثيروا التوتر والقمؽ فييا، األمر الذي أشعؿ فييا انتفاضة الحجارة 
؛ حيث أشار مقاؿ ىذا العدد إلى أف 3607ونفس األمر تكرر في العدد رقـ  مف جديد.

                                                
 .7محمود التيامي: أحذية نتانياىو عمى رقبة المسمميف، القاىرة، مصدر سابؽ، ص -172
 .9، ص18/3/1996، 3536محمود التيامي: نار الغيرة مف شـر الشيخ، روزاليوسؼ، ع  -173
 .10، ص25/5/1998، 3650: مصر في باريس، القاىرة، روزاليوسؼ، عمحمد عبد المنعـ -174
 .8، ص1/9/97، 3612محمود التيامي: رئيس وزراء إسرائيؿ يفقد أعصابو، روزاليوسؼ، ع  -175
 .8، ص30/6/97، 3603محمود التيامي: الحديث بمغة الحجارة، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -176
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مة اإلسرائيمية تتخبط في اتخاذ القرارات بشأف السبلـ وتحاوؿ خمؽ التوترات عمى الحكو 
 الجانب العربي. 

روزاليوسؼ: "ماذا يمكف أف تنتج  تساءلتوفي المقاؿ االفتتاحي التالي لممقاؿ السابؽ  
سياسة متطرفة وسموؾ إرىابي مف جانب نتانياىو وحفنة مف المستوطنيف الييود يتوقوف 
إلى سفؾ الدماء والتمذذ بمشاىد التوتر والقمؽ واالستمتاع بوضع المجتمع اإلسرائيمي كمو 

لحظة  "لقد خذؿ اإلسرائيميوف الرئيس السادات فيوأضافت  .(177)عمى صفيح ساخف"
حرجو، وأحرجو األمريكيوف وىو واقع تحت ضغط الظروؼ االقتصادية والتغيرات 

. (178)االجتماعية الشديدة التي أصابت بنية الطبقة الوسطى دوف تقديـ بديؿ ليا"
"ىؿ ىناؾ ارتباط بيف انحسار الصراع العربي اإلسرائيمي وتساءلت مرة ثانية قائمة: 

عبلقات العربية وظيور مزيد مف التمزؽ بيف عدد مف المباشر وبيف عوامؿ التحمؿ في ال
 .(179)الدوؿ العربية وبيف المجتمع الدولي؟!"

وقد زادت  إف إسرائيؿ تتعمد أف تخمؽ التوتر والقمؽ بالمنطقة بكؿ الطرؽ والوسائؿ،   
"انبعث القمؽ في العالـ في ىذا األمر بعد فوز حزب الميكود في االنتخابات؛ حيث 

فعمى سبيؿ المثاؿ، تتعمد تيديد سوريا  ،(180)ز الميكود بالحكـ في إسرائيؿ"العربي بعد فو 
بيف كؿ فترة وأخرى عف طريؽ "إطبلؽ حرب تصريحات واصطناع جو مف التوتر مع 

، (181)سوريا وشف حممة تيديد ىستيرية ضد حصوؿ سوريا عمى احتياجاتيا مف السبلح"
القدس  وخاصة فيراضي المحتمة االستيطاني في األكما تتعمد أف تتوسع في نشاطيا 

. وقد (182)الشرقية بصورة تولد التوتر في معظـ أنحاء الوطف العربي والعالـ اإلسبلمي"
"سياسة الحكومة اإلسرائيمية ىي تشجيع التطرؼ وتغذية عناصر اإلرىاب أيقف العالـ أف 

 .(183)إلشاعة الفوضى في المنطقة"
                                                

 .8اتيـ، القاىرةػ، مصدر سابؽ، صمحمود التيامي: قتميـ ومشي في جناز  -177
، 3618: مبارؾ يحكي.. ونحف نستمع، القاىرة، روزاليوسؼ، ع73محمود التيامي: مسئولية جيؿ أكتوبر  -178

 .10، ص13/10/1997
 .5، ص5/2/96، 3530العربية، روزاليوسؼ، ع  –محمود التيامي: العبلقات العربية  -179
 .7، ص5/8/1996، 3556لقمـ، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: عفريت المفاوضات في ا -180
 .7، ص26/8/1996، 3559محمود التيامي: الحماقة اإلسرائيمية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -181
 .10مصر في باريس، مصدر سابؽ، ص:محمد عبد المنعـ -182
 .9محمود التيامي: ذبح روزاليوسؼ لصالح إسرائيؿ، روزاليوسؼ، مصدر سابؽ، ص  -183
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: عقب وفاة االتحاد السوفيتي طاحت الواليات المتحدة األمريكية في  عميمة -4
العالـ وتنمر المحافظوف األمريكيوف في دوائر الكونجرس ومراكز صنع القرار وضغطوا 
بشدة عمى اإلدارة األمريكية لكي تستثمر إلى أبعد مدى فرصة انفرادىا بالساحة الدولية، 

المصالح األمريكية في الشرؽ  ةستراتيجي لخدموضرورة استخداـ إسرائيؿ الحميؼ اال
األوسط، وبتشجيع مف الييود المتشدديف ليذه السياسة بدأت أمريكا في سياسة فرض 

ع" عمى العالـ كما تريد وتأخذ ما تشاء وترتع طسيطرتيا العالـ كمو، "وبدأت أمريكا "تتم
ائيميوف أف التبلعب بعممية "ويعمـ المتطرفوف اإلسر  .(184)في حجرىا إسرائيؿ والعياذ باهلل"

السبلـ ضد المصالح األمريكية وضد استراتيجية الواليات المتحدة في المنطقة، وبالتالي 
عمؿ عسكري ال تظاىره الواليات المتحدة وال مبرر أي فبل وجو لممغامرة باإلقداـ عمى 

 .(185)لو عمى اإلطبلؽ"
سرائيؿ ضد أعداء المصالح الغربية "ىناؾ تحالؼ بيف أمريكا وذكرت روزاليوسؼ أف    وا 

يتيا اتمارس ىو "الواليات المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ ، ف(186)في منطقة الشرؽ األوسط"
و"مرمطة" سكاف منطقة الشرؽ األوسط، فيما عدا إسرائيؿ  ،في إغاظة الشعوب العربية

. ورأت روزاليوسؼ (187)زرع بذور الحقد في المنطقة بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ"تو بالطبع.. 
لتزاـ أمريكا بالتعاوف مع عرفات إلنجاح مفاوضات الوضع النيائي لؤلراضي ا"أف 

حقيقي أو جاد، بؿ األرجح أنو جاء  ليس التزاـالفمسطينية تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي، 
سرائيؿ"اللتغطية التحالؼ ا  .(188)ستراتيجي المشبوه بيف كؿ مف الواليات المتحدة وا 

إف اإلدارة األمريكية لو أرادت أف تجد الوسائؿ ما تدفع بو إسرائيؿ إلى االلتزاـ  
نما تريد أف تخدع شعوب وزعماء المنطقة  بتعيداتيا لفعمت.. ولكنيا ال تريد ذلؾ، وا 

عمى المصالح األمريكية التي باتت ميددة في  اذا قيمة حفاظً  اوتوىميـ بأنيا تفعؿ شيئً 
بغباء شديد تجاه المنطقة والتأييد األعمى لمطرؼ اإلسرائيمي لمتصرؼ  االمنطقة نظرً 

                                                
 .7/ ص3/11/97، 3621التيامي: الفقراء يتطمعوف إلى: محاولة لزراعة األمؿ، روزاليوسؼ، ع محمود  -184
 .7، ص2/9/1996، 3560محمود التيامي: تمغيـ األبواب المفتوحة لمسبلـ، روزاليوسؼ، ع  -185
 .8، ص5/8/1996، 3556محمود التيامي: عفريت المفاوضات في القمـ، روزاليوسؼ، ع  -186
 .5مي: تحذير مف: الفيـ الخاطئ ألحداث لبناف، مصدر سابؽ، صمحمود التيا -187
 .5محمود التيامي: تحذير مف: الفيـ الخاطئ ألحداث لبناف، مصدر سابؽ، ص -188
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واشنطف تسير مع إسرائيؿ كصديؽ يحتض ف ؛(189)عمى حساب األطراؼ األخرى"
شعاره ب اذي يسير معو عمى الطريؽ، ساعيً بذراعو كتفي صديقو ال ذلؾ إلى طمأنتو وا 

الواليات ف ،(190)باألماف وتزويده بكؿ ما يحتاجو مف متطمبات حتى يطمئف وييدأ"
 . (191)المتحدة األمريكية "الراعي األوؿ إلسرائيؿ"

"ىؿ كاف صداـ وعف موقؼ أمريكا مف صداـ حسيف، تساءلت روزاليوسؼ قائمة:   
حسيف يقدـ نفسو ألمريكا كبديؿ إلسرائيؿ في المنطقة أو كجناح معاوف ليا في منطقة 

 .(192)الخميج"
 إسرائيل والمجتمع الدولي: -5
إلى أف إسرائيؿ  3/3/97أشار مقاؿ افتتاحي بتاريخ ال تحترم المنظمات الدولية:  -1

كما اشار مقاؿ أخر إلى  ال تحتـر المنظمات الدولية مف خبلؿ عدـ االعتراؼ بقراراتيا.
 -دولة أوربية 15 -لـ تحتـر بياف القمة األوروبية الذي طالب فيو المجتمعوف أنيا 

لفمسطيني بحؽ تقرير المصير دوف استبعاد قياـ دولة إسرائيؿ باالعتراؼ لمشعب ا
كما لـ تحتـر إسرائيؿ قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  فمسطينية مسالمة وذات سيادة.

الخاص بإدانة األمـ المتحدة سياسة االستيطاف اإلسرائيمية وكؿ ما يترتب عمييا مف 
اء المستوطنات غير عابئة أثار؛ حيث ضربت بقرارىا عرض الحائط، واستمرت في بن

بالمنظمة الدولية العريقة، وىذا ما أوضحتو روزاليوسؼ في مقاليا االفتتاحي المنشور 
 .21/7/97بتاريخ 

رصدت مجمة روزاليوسؼ ىذه السمة في أكثر مف  ال تحترم المواثيق الدولية: -2
مة أف كتب رئيس تحرير المج 3609مقاؿ افتتاحي، ففي المقاؿ االفتتاحي لمعدد رقـ 

قاـ بمذبحة جديدة ضد الشعب  -رئيس وزراء إسرائيؿ في ذلؾ الوقت–نتنياىو 
 .عرفات بتصفية البنية التحتية لمجماعات المتطرفةنتانياىو طالب  . كماالفمسطيني

قاؿ:  حيثأف نتنياىو ال يحتـر االتفاقيات والمواثيؽ الدولية،  إلى وأشار كاتب المقاؿ

                                                
 .8، ص6/4/98، 3643محمود التيامي: الضغوط المزعومة عمى نتانياىو، روزاليوسؼ، ع -189
 .6، صمصدر سابؽمحمد عبد المنعـ: مارتف آنديؾ:  -190
سرائيؿ واألردف، روزاليوسؼ، ع -191  .6، ص14/9/1998، 3666محمد عبد المنعـ: تركيا وا 
 .8، ص2/3/1998، 3638ع محمود التيامي: النوايا العدوانية بيف إسرائيؿ وامريكا والعراؽ، روزاليوسؼ،-192
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لـ يتخذ أية إجراءات قوية وفعالة لتمبية األمف اإلسرائيمي  "إف نتنياىو يزعـ أف عرفات
 .(193)مف تنفيذ اتفاقيات أوسمو وييدد بإلغائيا" افي الوقت الذي يتنصؿ ىو فيو شخصيً 

بعد يوـ إلى أف  اأف كؿ الشواىد تشير يومً إلى ( 3616) رقـ كما أشار مقاؿ العدد   
حكومة نتانياىو غير قادرة عمى الوفاء بتعيداتيا والتزاماتيا، فكما نقضت تعيداتيا مع 

لـ تحتـر تعيدىا ألمريكا في عدـ  االفمسطينييف ولـ تحتـر اتفاقيات أوسمو، فيي أيضً 
 3614في مقاليا االفتتاحي رقـ  وضحتوقد أ اتخاذ إجراءات أحادية مف جانب واحد.

الرئيس األسبؽ مبارؾ إلى الحكومة اإلسرائيمية بأف تنتيج سياسة معتدلة وتنفذ نصيحة 
 ولية التي وقعتيا مع فمسطيف وغيرىا مف الدوؿ.داالتفاقات ال

بتاريخ  3584كما عنونت مجمة روزاليوسؼ مقاليا االفتتاحي لعددىا رقـ     
فيو تصرفات بعنواف: "التطبيع و"لحس" االتفاقيات"، واستعرضت  17/2/1997

الحكومة اإلسرائيمية وسموكيا الوحشي والبربري، وعدـ احتراميا لبلتفاقيات والمواثيؽ 
الدولية، وفي ىذا الصدد قاؿ كاتب المقاؿ: "إف الواقع باختصار يشير إلى أف فكرة 

بقبوؿ العرب لمتسوية  االعداء التاريخي قد سقطت مف الجانب العربي والمصري ضمنً 
"العداء  -سرائيؿ وقبوليا كدولة شرؽ أوسطية. ولكف يبدو أف الفكرة ذاتيا التاريخية مع إ

لـ تسقط مف الجانب اإلسرائيمي بعد رغـ توقيع إسرائيؿ عمى أكثر مف  -التاريخي" 
اتفاقية سبلـ. والدليؿ أف حكومة نتانياىو "لحست" اتفاقية الخميؿ، وبذات المنيج يمكف 

 .(194)أي وقت تشاء"أف "تمحس" االتفاقيات األخرى في 
إلى أف إسرائيؿ ال تأبو بأي  3/3/97في مقاليا المنشور بتاريخ  المجمة كما أشارت    

تساءلت قائمة: "ماذا يمكف تسمية  3588وفي مقاؿ العدد رقـ  اتفاقات أو قرارات دولية.
االعتداء عمى حقوؽ الفمسطينييف واغتصاب أراضييـ وضرب عرض الحائط بالمواثيؽ 

مـز نفسيا باالتفاقات السابقة إسرائيؿ ال تُ أف  3603العدد رقـ  ذكرو  .(195)الدولية"
؛ حيف ذكر 3604ونفس األمر كرره مقاؿ العدد  لمحكومات اإلسرائيمية مع الفمسطينييف.

نتانياىو جدير بالذكر أف وال أف إسرائيؿ تتجاوز كؿ االتفاقيات المتعمقة بموضوع القدس.

                                                
 .7، ص، مصدر سابؽمحمود التيامي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني -193
 .6، ص17/2/97، 3584و"لحس" االتفاقيات، روزاليوسؼ، ع  محمود التيامي: التطبيع -194
 .9، ص17/3/97، 35588محمود التيامي: زيارة ناجحة.. عمى أشواؾ النفوذ الييودي، روزاليوسؼ، ع  -195
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شار إليو أما  إسرائيؿ وفمسطيف بشأف إلقرار السبلـ بينيما، وىذاتنصؿ مف اتفاؽ بيف 
. كما "تنصؿ نتانياىو مف اتفاقيات وقعتيا الحكومة اإلسرائيمية 3606مقاؿ العدد رقـ 

 .(196)وشيد عمييا أطراؼ دوليوف"
قد تابع العالـ كمو والمجتمع الدولي بأكممو السموؾ الفريد لحكومة إسرائيؿ في ل    

، ثـ عادت فتنصمت مف اإلسرائيمية التي سبقتيا اتمف التزامات الحكومالتنصؿ 
االتفاقات التي وقعتيا ىي ممثمة في رئيسيا نتانياىو؛ ومثار الدىشة أف "نتانياىو يجاىر 
بعدـ تنفيذ التزامات إسرائيؿ الدولية، واألكثر غرابة أف تقؼ الواليات المتحدة مكتوفة 

األمف لحماية السبلـ في الشرؽ األوسط ما دامت  وؿ دوف تدخؿ مجمساأليدي وتحُ 
وحقيقة األمر أف "تنصؿ حكومة نتانياىو مف  . (197)الواليات المتحدة عجزت عف ذلؾ"

التزاماتيا الدولية تجاه ما وقعتو الحكومة اإلسرائيمية في أوسمو وصدؽ عميو الكنيست، 
 .( 198)ة بكؿ معانييا"وتجاه ما التزمت بو حكومة نتانياىو ذاتيا يمثؿ فضيحة دولي

إف موقؼ إسرائيؿ مف عممية السبلـ ليس في حاجة إلى إيضاح، فيي تستييف بكؿ    
شيء.. بالمقدسات اإلسبلمية األسيرة، "باالتفاقيات الموقعة بينيا وبيف الفمسطينييف 
والمجمدة عندىا، بااللتزامات والتعيدات إزاء األطراؼ الدولية الشاىدة عمى تمؾ 

ت الميجورة والمنبوذة مف الجانب اإلسرائيمي الذي وافؽ ووقع عمى وثائقيا وتعيد االتفاقيا
أوضحت  19/5/1997المنشور بتاريخ  3597 رقـ في مقاؿ العدد، ف(199)بتنفيذىا"
عمى  اأف نتانياىو طمب مف مبارؾ أف يمارس ضغوطً  -عينة البحث–المجمة 

الفمسطينييف لكي يتخموا عف االتفاقيات التي وقعوىا مع اإلسرائيمييف وصدؽ عمييا 
حتى االلتزامات التي وقع " ،صرحَّ نتانياىو أنو لف ينصاع ألي التزاماتوقد الكنيست. 

 . (200)عمييا بنفسو، كاتفاقية الخميؿ، تنصؿ منيا ولـ ينفذىا"
جريئة بزيارة إسرائيؿ لكسر جمود الموقؼ، الذيف عارضوا السادات في خطوتو الإف    

ألـ نقؿ لكـ إف إسرائيؿ ال أماف ليا، وسيأتي يوـ تنقض فيو اتفاقيا مع " :يقولوف اليوـ
                                                

 .8محمود التيامي: قتميـ ومشي في جنازتيـ، القاىرة، مصدر سابؽ، ص -196
 .8، ص8/12/97، 3626روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: أمريكا تيدد إسرائيؿ، القاىرة،  -197

 .8، ص22/12/1997، 3628محمود التيامي: زيارة السيد "الو"، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  198 -
 .6، ص19/1998، 3632محمود التيامي: المغة التي تفيميا إسرائيؿ، روزاليوسؼ، ع -199
 .7، ص1997، 3620محمود التيامي: الطريؽ إلى الدوحة، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -200
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إسرائيؿ تنقض تعيداتيا بيف الحيف ف"، (201)مصر، كما نقضت اتفاقيا مع اآلخريف"
مف  اىو شخصيً نتانياىو يرفض أف ينفذ ما وقعو أف كثر مف ذلؾ بؿ األ ،(202)واآلخر"

"إف . وفي ىذا السياؽ قاؿ مقاؿ أخر: (203)اتفاقيات إعادة االنتشار مع الفمسطينييف"
. كما طالب (204)حكومة إسرائيؿ بدأت بالتطرؼ، وتحاوؿ التنصؿ مف تعيداتيا السابقة"

التزاـ ال "ذلؾ وأشار إلى أف إسرائيؿ أف تنفذ اتفاقاتيا وتعيداتيا الدولية،  مقاؿ أخر
"ألف موقؼ حكومة إسرائيؿ واتجاىيا إلى التنصؿ مف التزاماتيا ؛ (205)تنفيذه"مناص مف 

الدولية واإلقميمية والمحمية ُيعفي بالضرورة كؿ األطراؼ األخرى مف التزاماتيا تجاه 
 .(206)المعادلة بأكمميا وبجميع أطرافيا"

خالفة قرارات مع ليبيا بدعوى مو ومثمما فعمت الواليات المتحدة وبريطانيا مع العراؽ    
حياؿ إسرائيؿ التي تيدد مسيرة السبلـ وتصر  امجمس األمف فإف الدولتيف لـ تفعبل شيئً 

إلرغاـ  اعمى أف الدولتيف لـ تفعبل شيئً  فضبًل  ،اب المزيد مف الحقوؽ العربيةعمى اغتص
إسرائيؿ عمى تنفيذ قرارات األمـ المتحدة فإنيما تقفاف بالمرصاد ألي محاولة الستصدار 
قرار مف مجمس األمف يرفض عقوبات ضد إسرائيؿ حتى تمتثؿ لمطالبات الشرعية 

إف السبلـ وتنفيذ " :وفي ىذا الصدد قاؿ الرئيس مبارؾ أكثر مف مرة .(207)الدولية"
اؽ عمييا ىو الضماف الحقيقي واألساسي إلنياء كؿ أعماؿ االتفاقات التي تـ االتف

طمب الرئيس مبارؾ مف إسرائيؿ أف تحتـر اتفاقياتيا الدولية، وأنو "ال ، وقد (208)العنؼ"
عطاء الشعب الفمسطيني كامؿ  سبيؿ ألمف إسرائيؿ غير االلتزاـ باتفاقيات السبلـ وا 

 .(209)حقوقو المشروعة"

                                                
 .10، ص17/11/97، 3623محمود التيامي: بعد جيود نتانياىو إلفشاؿ المؤتمر: القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -201
 .4، ص1/4/96، 3538محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، روزاليوسؼ، ع  -202
 .7، ص2/3/1998، 3638عمحمود التيامي: النوايا العدوانية بيف إسرائيؿ وأمريكا والعراؽ، روزاليوسؼ،  -203
 .7، ص15/7/96، 3453محمود التيامي: كميف إسرائيمي محكـ، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -204
 .6، ص28/10/96، 3568محمود التيامي: شيراؾ.. الزعماء الكبار ال يتحدثوف العبرية، روزاليوسؼ، ع -205
 .7، ص2/9/1996، 3560محمود التيامي: تمغيـ األبواب المفتوحة لمسبلـ، روزاليوسؼ، ع  -206
 .7، ص9/3/1998، 3639محمود التيامي: مجمس األمف األمريكي، روزاليوسؼ، ع  -207
 .8، ص2/11/98، 3673محمد عبد المنعـ: تحالؼ المتطرفيف مف العرب واإلسرائيمييف، روزاليوسؼ، ع -208
 .8، ص12/10/98،روزاليوسؼ ، 1973محمد عبد المنعـ: بعد ربع قرف مف أكتوبر -209
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معنى كممة ييودي اآلف عند المصرييف يقصدوف بيا  أف"وأوضحت روزاليوسؼ   
. كما (210)اإلسرائيمييف الذيف ال تحتـر حكومتيـ برئاسة نتانياىو عيودىا ومواثيقيا"

المناخ "يعني أف  ( 211)""إف عدـ موافقة نتانياىو عمى االلتزاـ بتنفيذ اتفاؽ أوسموقالت: 
: ا، وقالت المجمة أيضً (212)ف"لـ ينضج بعد ألخذ الحقوؽ الفمسطينية مف اإلسرائيميي

"عندما وجدت إسرائيؿ أنيا ال تستطيع التنصؿ مف االتفاقيات التي وقعتيا بدأت تتنصؿ 
وتتحايؿ إلفراغيا مف مضمونيا عف طريؽ انتقاء ما يروؽ ليا منيا وترؾ ما ال 

 .(213)ف إسرائيؿ ىي التي تنقض اتفاقاتيا"أ"مما سبؽ  . ويتضحيعجبيا"
عمى  اإف سياسة إسرائيؿ ليست خطرً عمى المجتمع الدولي:  اتشكل خطرً  -3

كمو، وىذا ما عبرت عنو الدولي عمى المجتمع  االمجتمع اإلقميمي فقط بؿ خطرً 
بقوليا: "إف انييار عممية السبلـ  15/9/1997روزاليوسؼ في مقاليا االفتتاحي بتاريخ 

، ولكف الضرر سيعـ عمى لف يضر السيد نتانياىو وحده، وال الشعب الفمسطيني وحده 
عمى  اإلى أف إسرائيؿ تشكؿ خطرً  3586كما ألمح مقاؿ العدد رقـ  .(214)الجميع"

ونفس األمر أظيرتو  المجتمع الدولي؛ حيث تخالؼ تصرفاتيا قواعد الشرعية الدولية.
غضب واسع  ت، حيث أظير 3/3/97روزاليوسؼ في مقاليا االفتتاحي المنشور بتاريخ 

وفي مقاليا المنشور بتاريخ  النطاؽ في المجتمع الدولي مف سياسة الحكومة اإلسرائيمية.
أوضحت روزاليوسؼ غضب المجتمع الدولي مف إسرائيؿ بسبب ارتكابيا  17/3/97

كما ذكرت روزاليوسؼ في مقاليا  جرائـ في حؽ اإلنسانية والسبلـ واالستقرار الدولييف.
بأف إسرائيؿ أصبحت صداع في المجتمع الدولي بسبب  28/7/97المنشور بتاريخ 

"إف إسرائيؿ تسبب كما قالت"  صناعتيا لمتوترات واإلرىاب في منطقة الشرؽ األوسط.
إف ضافت: "، وأ(215)توتر وقمؽ لممجتمع الدولي، وخاصة في منطقة الشرؽ األوسط"

يكا، باإلضافة إلى ما بالعداء الشديد بدأ ينتشر في المجتمع العربي نحو أمر  اشعورً 

                                                
 .8، ص16/3/1998، 3640محمود التيامي: ذبح روزاليوسؼ لصالح إسرائيؿ، روزاليوسؼ، ع -210
 .8، ص25/5/1998، 3650محمد عبد المنعـ: مصر في باريس، القاىرة، مجمة روزاليوسؼ، ع -211
 .8محمود التيامي: الضغوط المزعومة عمى نتانياىو.. فاشمة، مصدر سابؽ، ص -212
 .5، ص8/4/96، 3539ضب في مصر، القاىرة، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: موسـ الغ -213
 .8، ص15/9/1997، 3614محمود التيامي: نتائج إيجابية لجولة أولبرايت، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -214
 .7، ص5/8/96، 3556محمود التيامي: عفريت المفاوضات في القمـ، روزاليوسؼ، ع  -215
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"بدأت بعض ؛ حيث (216)يجري في جميع دوؿ العالـ بما فييـ الدوؿ المتقدمة ذاتيا"
 .(217)الدوؿ األوربية تكفر بالفعؿ مف تعنت نتانياىو وزمرتو"

 :اإسرائيل داخميً  -5
إسرائيؿ  دةومسان ةلـ تقتصر عمى مساعدأمريكا إف  الوضع االقتصادي: -1

بشكؿ كبير، بؿ تطمب مف العرب  ااقتصاديً  وما زالت تساندىا ياتفقط، بؿ ساند اعسكريً 
 .3606رقـ  يساعدوا إسرائيؿ اقتصاديا، وىذا ما ذكرتو روزاليوسؼ في عددىا فأ

إف الواليات المتحدة تطالب العرب بالتعاوف االقتصادي وذكرتو في مقاؿ أخر قائمة: "
سرائيؿ في مواجية عسكرية "بعض المراقبيف أنو ال مصمحة إل. ويرى (218)مع إسرائيؿ"

تضع القرار اإلسرائيمي في أيدي األمريكييف الذيف بدونيـ ال يتحمؿ االقتصاد إسرائيؿ 
ليا ميما بمغت القدر  انيائيً  اتكاليؼ عممية عسكرية ال تستطيع إسرائيؿ أف تضع حدً 

 .(219)عمى التنبؤ"
المممح مف : أوضحت مجمة روزاليوسؼ ىذا تعان من نقص األمن واألمان -2

أشار كاتب المقاؿ االفتتاحي  ،مبلمح صورة إسرائيؿ في مقاالت افتتاحية عديدة، فمثبًل 
أف فمسطيف تيدد األمف واألماف اإلسرائيمي، وخاصة الجماعات  3609في العدد رقـ 

المتطرفة فييا "وأف ياسر عرفات لـ يتخذ أية إجراءات قوية وفعالة لتمبية متطمبات األمف 
 .(220)ي"اإلسرائيم

، عف األمف واألماف ااألمف واألماف، لذلؾ فإنيا تبحث دائمً تشعر ب ال إسرائيؿ إف   
واحتمت سيناء  1967وتخوض مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ الحروب، فقد خاضت حرب يونيو 

المصرية وىضبة الجوالف السورية وجزء مف أرض فمسطيف بدعوى أنيا تؤمف نفسيا مف 
 السادس مفاعتداءات دوؿ الجوار، ولكف نظرية األمف واألماف سقطت في حرب 

نظرية األمف  اع الجيش المصري العظيـ أف يحطـ؛ حيث استط1973 عاـ أكتوبر
، "ولـ ت مصر مفاوضات السبلـ مع إسرائيؿاإلسرائيمي، واسترد جزءا مف سيناء، ودخم

                                                
 .6ئ ألحداث لبناف، مصدر سابؽ، صمحمود التيامي: تحذير مف: الفيـ الخاط -216
 .8، ص11/5/98، 3648محمد عبد المنعـ: الشرخ المخيؼ في مرآة نتانياىو، روزاليوسؼ، ع-217
 .9، ص17/11/97، 3623محمود التيامي: بعد جيود نتانياىو إلفشاؿ المؤتمر: القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -218
 .6، ص3/9/96، 3560القاىرة، روزاليوسؼ، ع محمود التيامي: تمغيـ األبواب المفتوحة لمسبلـ،  -219
 .7، ص، مصدر سابؽمحمود التيامي: بعد محاصرة الشعب الفمسطيني -220
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ئيمي واألمريكي المؤيد لو في ذلؾ المضي في أي طريؽ مع الجانب اإلسرا ايكف ممكنً 
الوقت إال باقتحاـ نظرية األمف اإلسرائيمية التي بررت احتبلؿ األراضي لموصوؿ إلى 

 .(221)حدود آمنة يمكف الدفاع عنيا، وسقطت النظرية وانفتح الباب لمسبلـ"
أشار المقاؿ االفتتاحي إلى أف إسرائيؿ طمبت مف عرفات  3612وفي العدد رقـ     
إجراءات مشددة لمساعدة إسرائيؿ عمى اإلحساس باألماف، حيث قاؿ كاتب  اتخاذ

المقاؿ: "إف إسرائيؿ تطالب عرفات بإجراء حركة اعتقاالت عشوائية لؤلفراد المنتميف 
لحماس والمتعاطفيف معيا، ضمف مجموعة مف المطالب األمنية التي تعكس ىواجس 

وسؼ في مقاؿ افتتاحي أخر . وقد نصحت رزوالي(222)إسرائيؿ في موضوع األمف"
ف باألماف؛ و الحكومة اإلسرائيمية أف تعقد اتفاؽ سبلـ مع العرب حتى يشعر االسرائيمي

ألف "معاناة الشعب اإلسرائيمي مف الفزع والخوؼ وعدـ األماف ستتضاعؼ كمما تبدد 
 .(223)األمؿ في التوصؿ إلى سبلـ عادؿ"

أشارت روزاليوسؼ إلى أف نتانياىو  4/8/97وفي مقاليا االفتتاحي المنشور بتاريخ   
"ويطالب ، ُيحمؿ فمسطيف مسئولية األمف اإلسرائيمي، ويشترط األمف مقابؿ السبلـ

، (224)وقبؿ كؿ شيء بالتعيد بتوفير األمف إلسرائيؿ" االسمطة الوطنية الفمسطينية أساسً 
صدد قالت . وفي ىذا ال(225)لشعبيا" يو"تسعى إسرائيؿ لمحصوؿ عمذلؾ األمف الذي 

"إف قوة الضغط الوحيدة المتبقية والتي يخشاىا نتانياىو ىي الشعب روزاليوسؼ: 
. كما أشارت المجمة إلى مطالبة (226)يفتقد اإلحساس باألمف واألماف" ياإلسرائيمي الذ
سرائيؿ أف تحتـر اتفاقياتيا الدولية، وأنو "ال سبيؿ ألمف إسرائيؿ غير إل الرئيس مبارؾ
عطاء الشعب الفمسطيني كامؿ حقوقو المشروعة"االلتزاـ باتفا  .(227)قيات السبلـ وا 

 : اوتكنولوجيً  اإسرائيل متقدمة عمميً  -3

                                                
 .6، ص6/10/97، 3617، القاىرة، روزاليوسؼ، ع73محمدو التيامي: مسئولية جيؿ أكتوبر -221
 .6ص ،1/9/97، 3612محمود التيامي: رئيس وزراء إسرائيؿ يفقد أعصابو، روزاليوسؼ، ع -222
 .8، ص15/9/97، 3614محمود التيامي: نتائج إيجابية لجولة أولبرايت، روزاليوسؼ، ع-223
 .10، ص22/12/1997، 3628محمود التيامي: زيارة السيد "الو"، القاىرةػ ، روزاليوسؼ، ع -224
 .4، ص1/4/96، 3538محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، روزاليوسؼ، ع -225
 .8، ص1997، 3620ي: الطريؽ إلى الدوحة، القاىرة، روزاليوسؼ، ع محمود التيام -226
 .8، ص12/10/98، روزاليوسؼ، 1973محمد عبد المنعـ: بعد ربع قرف مف أكتوبر -227
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القصيرة والمتوسطة وبعيدة األسمحة إسرائيؿ قامت منذ سنوات بتصنيع كؿ أنواع إف   
المدى، وذلؾ في صمت تاـ مف جانب اإلسرائيمييف، وفي ذات الوقت قامت بتطوير كؿ 

ليذه الصواريخ حتى أف الصاروخ أريحا  اأسمحة الدمار الشامؿ، وصنعت رؤوسً أنواع 
برؤوسو النووية والبيولوجية والكيماوية يستطيع أف يغطي أي ىدؼ حيوي في منطقة 

 .(228)الشرؽ األوسط"
 ؿ تمتمؾ جيش قوي، وتغتر بو ، وىيإف إسرائيإسرائيل لديها جيش قوي:  -4

"يموح بالحرب كبديؿ لعرض االستسبلـ  وأخرى؛ فنتانياىوتيدد بو دوؿ الجوار كؿ فترة 
الدبابات والصواريخ وحتى األسمحة النووية لكف عميو أف يعمـ بأف "، و "229الذي يعرضو"

"إدارة آلة . وقد حذرت روزاليوسؼ مف أف 230))ال تفيد في مقاومة االنتفاضة الشعبية"
الدخوؿ فييا مف جديد،  الحرب مسألة مروعة وليس مف مصمحة أي مف شعوب المنطقة

وال الصواريخ بعيدة المدى وال األسمحة النووية التي تممكيا إسرائيؿ بقادرة عمى أف تمنع 
 وقد كادت آلة .(231)إلحاؽ أضرار بالغة بيا مف عناصر البشر الذيف أصابيـ اليأس"

ب لرأالحرب أف تدور مف جديد في المنطقة لوال القمة التي عقدتيا مصر في شـر الشيخ 
 .(232)"سرائيؿالصدع الذي حدث بيف العرب وا  

حيف يظنوف أف التفوؽ العسكري بامتبلؾ أسمحة نووية  اويخطئ اإلسرائيميوف أيضً    
رادعة، أو ما أشبو يضمف ىو اآلخر السبلـ واالستقرار إلسرائيؿ، ويضمف ليا السيادة 
في النياية عمى الجانب العربي، ذلؾ ألف ىذا التفوؽ يغري في حد ذاتو بالتحدي 

ويجب أف  .(233)مف"وباستمرار المحاوالت إلجياضو بوسيمة أو بأخرى ميما طاؿ الز 
"القوة النووية والتحالؼ االستراتيجي مع األمريكييف لف يضمنا السبلـ تدرؾ إسرائيؿ أف 

واألمف لئلسرائيمييف.. إنما التفاىـ مع أصحاب الحقوؽ ىو السبيؿ الوحيد لوقؼ نزيؼ 

                                                
 .6، ص3/8/1998، 3660محمد عبد المنعـ: صواريخ الوىـ في المنطقة، روزاليوسؼ، ع -228
 .8، ص26/5/1997، 3598، القاىرة، روزاليوسؼ، عمحمود التيامي: البارد والساخف في عممية السبلـ-229
 .7، ص7/4/97، 3591محمود التيامي: جنراؿ ال يعرؼ معنى الحرب، روزاليوسؼ، ع  -230
 .6، ص26/8/1996، 3559محمود التيامي: الحماقة اإلسرائيمية، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -231
 .9، ص25/3/96، 3537روزاليوسؼ، ع : نزعت فتيؿ الحرب، 96محمود التيامي: عممية شـر الشيخ  -232
 .4، ص1/4/96، 3538محمود التيامي: عمى إسرائيؿ أف تدفع الثمف، روزاليوسؼ، ع  -233
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"أسمحة الردع والقوى العسكرية الضخمة والحاشدة ؛ ألف (234)الدـ في المنطقة بأسرىا"
مف أف يثأر ألخيو أو ألمو وبنيو، أو ألرضو التي اغتصبت، أو لمنزلو  اتمنع شخصً لف 

الذي ىدـ تحت وطأة القصؼ  العشوائي أو لمنزلو الذي ىدـ تحت وطأة القصؼ 
 .(235)بالديناميت" االعشوائي أو تفجيرً 

إسرائيؿ استمرت في سياسة التسمح حتى حصمت عمى أقوى أسمحة في العالـ، إف   
إسرائيؿ تمتمؾ وأصبحت  ،(236)سمحة النووية والصواريخ بعيدة المدى"ذلؾ األ بما في
القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، وكؿ أنواع أسمحة الدمار  األسمحة كؿ أنواعاآلف 

استطاعت أف تحصؿ عمى صواريخ باتريوت التي لـ تمنحيا أمريكا ألي "الشامؿ، كما 
عمى شبكة لمصواريخ المضادة دولة أخرى، واستطاعت إسرائيؿ أف تحصؿ 

بتفوؽ ىائؿ في مجاؿ التسميح لـ تصؿ  ا"أصبحت تتمتع حاليً ، حتى (237)لمصواريخ"
؛ ، وكؿ ىذا بمساعدة الواليات المتحدة األمريكية(238)إليو في أي يوـ مف األياـ"

أمريكا تقوـ بتقوية الجيش اإلسرائيمي عف طريؽ مدىا بكؿ أنواع السبلح وبكميات ف"
 .(239)عمى كؿ الدوؿ العربية مجتمعة" اومجنونة لكي تتفوؽ عسكريً كبيرة 
أكبر ترسانة نووية عمى أعمى مستوى وال أحد يذكر  تمتمؾ ت "إسرائيؿلقد أصبح    

أمريكا تتعيد إلسرائيؿ بالتفوؽ النوعي "إف ػ بؿ (240)في الواليات المتحدة" اعنيا شيئً 
اإلسرائيمي عمى الجيراف العرب، وحقيا الكامؿ في تحقيؽ التفوؽ االستراتيجي 

بضرورة أف تقوـ إسرائيؿ بتصفية  اوتكرارً  اوقد طالب الرئيس مبارؾ مرارً . (241)الرادع"

                                                
 .4، ص8/4/96، 3539محمود التيامي: موسـ الغضب في مصر، القاىرة، روزاليوسؼ، ع  -234
 .6محمود التيامي: ضرب بيروت حماقة إسرائيمية جديدة، مصدر سابؽ، ص-235
 .6، ص 21/9/98، 3667د عبد المنعـ: سوبر نتانياىو وسبلـ العبيد، روزاليوسؼ، ع محم -236
 .6، ص3/8/1998، 3660محمد عبد المنعـ: صواريخ الوىـ في المنطقة، روزاليوسؼ، ع -237
 .8، ص11/5/98، 3648محمد عبد المنعـ: الشرخ المخيؼ في مرآة نتانياىو!، القاىرة، روزاليوسؼ، ع -238
المنعـ: لغز اسمو مصر ال يفيمو األعداء وال األصدقاء، القاىرة، مجمةروزاليوسؼ، مؤسسة روزاليوسؼ، محمد عبد  -239

 .6، ص9/11/98، 3674ع
 .7ص مصدر سابؽ،محمد عبد المنعـ: ساعتاف مف المواجية بيف روزاليوسؼ والسفير األمريكي،  -240
 .8، ص5/8/1996، 3556محمود التيامي: عفريت المفاوضات في القمـ، روزاليوسؼ، ع  -241
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برنامجيا النووي العسكري واالنضماـ لمعاىدة منع انتشار األسمحة النووية كخطوة 
 .(242)الزمة إلخبلء المنطقة مف جميع أسمحة الدمار الشامؿ"

لتعدد األحزاب السياسية في داخؿ إسرائيؿ؛  انظرً  تواجه مشاكل سياسية في الداخل: -5
زع فيما بينيا مف أجؿ الوصوؿ إلى سدة الحكـ، مما يخمؽ فإف ىذه األحزاب تتنا

إلى صعوبة تشكيؿ ائتبلؼ حكومي، وقد أوضحت  امشاكؿ سياسية كثيرة، تصؿ أحيانً 
أشارت إلى أف  (3616روزاليوسؼ ىذا الجانب مف صورة إسرائيؿ، ففي عددىا رقـ )

الحكومة األمريكية مف الممكف أف تبني موقؼ جديد تجاه عممية السبلـ في الشرؽ 
عمى وجود الخبلفات داخؿ إسرائيؿ ذاتيا وفي الطبقة التي تمارس  ااألوسط اعتمادً 

 الحكـ والمعارضة.
: أوضحت مجمة من الخالفات بين أعضائها االحكومة اإلسرائيمية تعان كثيرً  -6

أف "الخبلؼ في الطبقة الحاكمة اإلسرائيمية يساعد  3616في عددىا  روزاليوسؼ
الواليات المتحدة األمريكية عمى تحويؿ مسار الموبي الييودي في الواليات المتحدة أو 
الحد مف تأثيراتو القوية في الكونجرس األمريكي والضغط مف خبللو عمى اإلدارة 

إلى الخبلفات  3/3/97المنشور بتاريخ كما أشار المقاؿ االفتتاحي  .(243)األمريكية"
"أدت األزمة األخيرة التي تيدد  الكثيرة بيف أعضاء الحكومة اإلسرائيمية حيف قاؿ:

بانفجار الموقؼ إلى إزاحة الستار أكثر عف مدى الضعؼ والتمزؽ الذي تعاني منو 
 .(244)حكومة االئتبلؼ برئاسة نتانياىو"

الكيفي السابؽ تستنتج الباحثة أف مجمة روزاليوسؼ كانت ميتمة بشكؿ  التحميؿمف    
كبير بالشأف اإلسرائيمي في مقاالتيا االفتتاحية؛ حيث بمغ عدد المقاالت التي تناولت 

عدد صدر مف مجمة روزاليوسؼ خبلؿ فترة البحث  156مقاؿ في حوالي  90إسرائيؿ 
كاف ىناؾ مقاؿ أو أكثر  اليف تقريبً ، أي أنو كاف مف كؿ مقاا% تقريبً 57.7بنسبة 

 يتناوؿ الشأف اإلسرائيمي.
 نتائج البحث:

                                                
 .10محمد عبد المنعـ/ مصر في باريس، القاىرة، مصدر سابؽ، ص -242
 .7، ص29/9/1997، 3616، روزاليوسؼ، عنتانياىو مستمر في برنامجومحمود التيامي:  -243
 .8، ص3/3/97، 3586محمود التيامي: إسرائيؿ تأكؿ القدس قطعة قطعة، روزاليوسؼ، ع -244
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 90تـ رصد  ؛ حيثمجمة روزاليوسؼ كانت ميتمة بشكؿ كبير بالشأف اإلسرائيمي -
تناولت مبلمح الصورة  -الفترة الزمنية لمبحث–مقاؿ افتتاحي خبلؿ األعواـ الثبلثة 

افتتاحي لمجمة روزاليوسؼ صدر خبلؿ مقاؿ  156اإلسرائيمية مف إجمالي عدد 
 %.57.7السنوات الثبلث لفترة البحث، بنسبة 

أثناء ذروة صراعيا مع -إسرائيؿ في فترة السبعينات كشفت مجمة روزاليوسؼ أف  -
 اف أكثر مف فترة التسعينيات.كانت تشعر باألمف واألم -العرب

نفس مف تسعينيات ال عففي سبعينيات القرف الماضي كانت إسرائيؿ أكثر عدوانية  -
 .القرف

أف طموحيا في استعمار الدوؿ العربية أصبح ىدؼ مستحيؿ إسرائيؿ  أدركت -
 تحقيقو.

 .مبلمح صورة إسرائيؿ التدميرية في فترة التسعينيات أقؿ مف فترة السبعينيات -

اعتمدت إسرائيؿ عمى دعـ قوى خارجية ليا سواء في السبعينيات أو التسعينيات  -
ف أصبحمف القرف العشري  في فترة التسعينيات. ات أقؿ نسبيً ف، وا 

 في األراضي العربية. اصبحت أقؿ طمعً أإسرائيؿ في التسعينات  -
جاءت فئة "إسرائيؿ تستخدـ أساليب غير مشروعة لتحقيؽ أىدافيا في المرتبة  -

ة استخداـ الثانية في ترتيب فئات أساليب إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا، ولكف كانت نسب
في فترة التسعينيات عنو في فترة السبعينيات. فقد كانت  األسموب أقؿ بكثيرىذا 

% 13% ، في حيف تقمصت في فترة التسعينيات إلى حوالي 58.5في السبعينيات 
 فقط. 

مف  يات أكثر بكثيرأسموب الحرب النفسية في فترة السبعيناستخدمت إسرائيؿ  -
 .فترة التسعينياتاستخداميا في 

خمؽ التوتر في المنطقة إلى النصؼ تقريبُا الخاص ب مف أسموبياخفضت إسرائيؿ  -
 .بعد مرور حوالي عشريف سنة مف اتفاقية السبلـ التي وقعتيا مع مصر
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أثناء حربيا مع مصر بنسبة كبيرة عف لعبيا  لعبت إسرائيؿ دور شرطي المنطقة -
 .نفس الدور في فترة التسعينيات مف القرف العشريف

 .في دوؿ المنطقة وقت حربيا مع مصركانت إسرائيؿ تخرب  -

شعرت دوؿ العالـ بخطورة دولة إسرائيؿ عمييا في فترة التسعينيات بنسبة أكبر مف  -
 .شعورىا بيذا الخطر في فترة السبعينيات

تصدرت فئة )إسرائيؿ لدييا جيش قوي( فئات التحميؿ الكمي لصورة إسرائيؿ في  -
 .فترة البحث

 .أي شيء لكي تحقؽ أطماعياال تتوانى في تدمير إسرائيؿ  -

كشفت روزاليوسؼ عف أطماع إسرائيؿ التوسعية، حيث ذكرت في مقاالت عديدة  -
أف إسرائيؿ تسعى جاىدة في توسيع رقعة مساحتيا مف األراضي عف طريؽ 

 احتبلؿ مزيد مف األراضي العربية.

العربية أظيرت مجمة روزاليوسؼ العدوانية الشديدة لمدولة اإلسرائيمية تجاه الدوؿ  -
 .مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا

بشكؿ واضح بيف سطور مقاالت روزاليوسؼ القاسية ظيرت عنصرية إسرائيؿ  -
 .االفتتاحية خبلؿ فترة البحث

في أكثر مف مقاؿ الطبيعة االستعمارية لدولة إسرائيؿ أظيرت مجمة روزاليوسؼ  -
 .افتتاحي خبلؿ فترة البحث

ممارسات إسرائيؿ  -فترة البحث خبلؿ–فضحت مقاالت روزاليوسؼ االفتتاحية  -
 العدوانية تجاه دوؿ الجوار بشكؿ خاص ودوؿ الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ.

كشفت مجمة روزاليوسؼ عف أالعيب إسرائيؿ لميروب مف عممية السبلـ في الشرؽ  -
 .األوسط، وأظيرتيا بالدولة المعادية لمسبلـ

مع مصر بعد أف رأت روزاليوسؼ أف إسرائيؿ اضطرت إلى توقيع اتفاؽ سبلـ  -
 شعرت أف مصر دولة ال يستياف بقوتيا.

 إسرائيؿ تستخدـ القوة لتحقيؽ أىدافيا. -
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أظيرت مجمة روزاليوسؼ تعنت رئيس الوزراء اإلسرائيمي "بنياميف نتانياىو ضد  -
 عممية السبلـ.

مف اكتشاؼ  العرب دائبة لحرمافإسرائيمية محاوالت كشفت روزاليوسؼ عف وجود  -
 .حجـ قوتيـ الحقيقي

 العربإسرائيؿ تستخدـ أسموب الحرب النفسية تجاه ذكرت مجمة روزاليوسؼ أف  -
 .وخاصة مصر

أكدت مجمة روزاليوسؼ في مقاالت افتتاحية عديدة أف الواليات المتحدة تساند  -
 وتدعـ إسرائيؿ وكأف إسرائيؿ والية أمريكية.

الدور التخريبي الذي تقـو  عف ا االفتتاحيةكتبت روزاليوسؼ في كثير مف مقاالتي -
 بو إسرائيؿ في منطقة الشرؽ األوسط.

كشفت روزاليوسؼ عف األساليب غير المشروعة التي تستخدميا إسرائيؿ في  -
 تحقيؽ أىدافيا.

ف إسرائيؿ تقوـ بدور البوليس اإلقميمي في منطقة الشرؽ إ :قالت روزاليوسؼ -
 األوسط.

الحكومات المتعاقبة في إسرائيؿ وخاصة حكومة كشفت روزاليوسؼ عف سعي  -
 .رابات في منطقة الشرؽ األوسططنتانياىو إلى خمؽ التوتر واالض

 رأت روزاليوسؼ أف إسرائيؿ دولة عميمة لمواليات المتحدة األمريكية. -
رصدت مجمة روزاليوسؼ في أكثر مف مقاؿ افتتاحي عدـ احتراـ إسرائيؿ  -

الدولية والمواثيؽ الدولية، كما رصدت عدـ احتراميا لبلتفاقيات والمعاىدات 
 لممنظمات الدولية.

 .أوضحت روزاليوسؼ أف إسرائيؿ تمثؿ خطر عمى المجتمع الدولي -

أظيرت روزاليوسؼ كـ الدعـ الكبير الذى تدعمو أمريكا إلسرائيؿ في كؿ  -
 المجاالت.

 .تعاني مف نقص األمف واألمافإسرائيؿ  أفأوضحت مجمة روزاليوسؼ  -
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ظيرت إسرائيؿ في سطور روزاليوسؼ بشكؿ الدولة القوية التي تمتمؾ كؿ أنواع  -
األسمحة الحربية بما فييا أسمحة الدمار الشامؿ، وأنيا تتفوؽ مف حيث التسميح 
العسكري عمى كؿ الدوؿ العربية مجتمعة، كما أف لدييا جيش قوي تيدد بو 

 المنطقة.
 .اوتكنولوجيً  ايً قالت روزاليوسؼ أف إسرائيؿ متقدمة عمم -
أف  اذكرت روزاليوسؼ أف إسرائيؿ تواجو مشاكؿ سياسية في الداخؿ. وذكرت أيضً  -

 .مف الخبلفات بيف أعضائيا اكثيرً  يالحكومة اإلسرائيمية تعان
 المصادر والمراجع

 : المصادر: أواًل 

 القرآن الكريم. -
 مجمة روزاليوسؼ المصرية، مجمة أسبوعية، تصدرىا مؤسسة روزاليوسؼ. -
ـ، والتي تناولت 1998، 1997، 1996جميع المقاالت االفتتاحية لمجمة روزاليوسؼ أعواـ  -

 مبلمح الدولة اإلسرائيمية، وىي المقاالت التي صدرت في األعداد اآلتية:  
، ع  3539،  ع 3538، ع 3537ع  ،3536ع ، 3533، ع  3530، ع 3528، ع 3525ع 

، ع 3552ع  3550، ع 3548، ع  3547ع ، 3544، ع 3543، ع3542، ع  3540
،ع 3565، ع 3564، ع 3563ع ،  3562، ع  3560، ع 3559، ع  3556، ع  3555
،  3584، ع 3581، ع3579، ع 3577، ع 3576، ع1574، ع 3571ع ، 3568، ع3567
، 3601ع ،  3599ع  ، 3598ع ، 3597، ع 3595، ع  3591ع ،  3588ع ،  3586

،  3611،  ع  3609ع  ، 3608، ع  3607، ع 3606، ع 3604، ع  3603، ع  3602ع
، ع 3621، ع  3620، ع 3618ع ،3617،، ع 3616، ع 3615 ع ،  3614، ع 3612ع

، ع 3639ع ،  3638ع ، 3636، ع 3635، ع  3632ع  ،3628ع ،  3626، ع  3623
، ع 3653، ع  3652، ع 3650ع، 3649ع ،  3648، ع3646، ع 3643، ع  3640
 3666ع ، 3664ع ،  3662ع ،  3661، ع 3660، ع3659، ع3658ع، 3656، ع3655
 .3678، ، 3677، 3676ع  ،3674، ع3673، ع3669ع، 3668ع ،  3667، ع 

 ثانيا: المراجع العربية:
دارة الصراع، القاىرة ، دار المستقبؿ العربي،  -1  .1990أحمد صدقي: االنتفاضة الفمسطينية وا 
 .2000اإلسرائيمى، القاىرة ، دار ميريت لمنشر والمعمومات، السيد يسيف: تشريح العقؿ  -2
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 .يونيو، القاىرة، دار الشعب 5جماؿ الديف الرمادي: َحَصاد األياـ الستو أو حرب  -3
 .1998جماؿ حمداف: انثروبولوجيا الييود، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -4
سرائيؿ،  -5  .1971القاىرة، الييئة العامة لمكتب، حسف ظاظا وآخروف: الصييونية العالمية وا 
 .2008: الصييونية في أدب عمى باكثير، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، خالد جودة -6

، 1978، 1974، 1972راجية أحمد قنديؿ: صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية أعواـ  -7
 .130، ص1981منشورة، القاىرة، جامعة القاىرة، كمية اإلعبلـ، رسالة دكتوراه غير 

 .1989تحميؿ المحتوى في العمـو اإلنسانية، القاىرة ، دار الفكر العربي، رشدي طعيمة:  -8
، القاىرة، عالـ الكتب، 3سمير حسيف: بحوث االعبلـ.. دراسات في مناىج البحث اإلعبلمي، ط -9

1999. 
اإلسبلمي لمدراسات، ، المركز العربي سطيف والحقائؽ القرآنية، القاىرةصبلح الخالدي: فم -10

1998. 
صبلح الديف حافظ: تيافت السبلـ.. المصير العربي في ظؿ الييمنة اإلسرائيمية، القاىرة، دار  -11

 .ـ1998الشروؽ، 
 . 2020عاطؼ الغمري: حائط السبلـ ، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  -12
المجمس األعمى لمثقافة،  عبدالرشيد الصادؽ محمودي: محاكمة الييودي المارؽ، القاىرة، -13

2009. 
 .ع، مدينة المنصورة، مكتبة جزيرة الورد، د.تشناوي: الوجو الحقيقي لمييود، ج.ـ.عبدالعزيز ال -14
 .ـ2001عبدالوىاب المسيري: الصييونية والعنؼ، القاىرة، دار الشروؽ،  -15
 .2004عبدالوىاب المسيري: موسوعة الييود، القاىرة، دار الشروؽ،  -16
 .ؿ: تكويف إسرائيؿ، القاىرة ، دار اليبلؿ، د . تعمى الديف ىبل -17
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