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 اإلهداء

إلى الوالدة الحنون التً كانت تخصنً بالدعاء أطال هللا عمرها وختم لها 

 بالصالحات البالٌات أعمالها.

وبناتً وأبنائً الذٌن تحملوا العناء، فمد التطعت من ولتهم، ولصرت  أهلًلى إ

 ل أن ٌوفمهم وٌسدد خطاهم.أمعهم أحٌانا، ولكنهم صبروا وساندوا فاهلل أس

أن تدوم  أهلل سماؤهم، ولكن صورتهم ترافمنً دوما، أسالألم ترد  الذٌنإلى األحبة 

 المودة واأللفة. 

 عمل مع خالص المحبة والمودة.إلٌهم جمٌعا أهدي هذا ال
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 شكر وعرفان

، ولمة  اإلٌمان  إن  لول  الحك  شجاعةٌ، والثبات  علٌه  بطولةٌ، وعرفان  الجمٌل  بصٌرةٌ 

.  مخافة  هللا  فً السر   والعلن 

بموضوع  هذه  األطروحة  فشكٌر خاٌص للدكتور  هانً البطاط  على بصٌرته  ولناعته  

عنً ولو   ،فهو  الذي أخذ  بٌدي فً حلتها النهائٌة، واستوائها ى من عزٌمتً، وشج 

 .والعرفان   كر  الش   ً جزٌل  من   فله   واإلرشاد   النصح   م  ولد  

 ، فله  وآراء   سدى من أفكار  أوما  باله   ر على سعة  وعادل شم للدكتور   خاصٌ  وشكرٌ 

 .كر والعرفانً جزٌل الش  من  

، وشد وا من  أزري، ورفعوا هنان  من  شاركونً فً المعنو ٌات، وهٌئوا الظروؾ 

. تً، فلهم منً  جزٌل  الش كر  والعرفان   هم 
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 ملخص

ً   مت خذاا بنٌامٌن نتنٌاهو واٌات الخطاب الحجاجً، فً آل راسةتبحث هذه الد   لمصطلح الص هٌون

ا لهذه مت الد راسة بعنوان أنموذجا س   والمصطلح الحجاجً ابالخط  آلٌات": الد راسة، ولد و 

 كان التً واألسالٌب الوسائل أهم بٌ نت  لد و ،"أنموذجا نتنٌاهو بنٌامٌن خطاب الصهٌونً،

 الشخصٌات بٌن من فترة ألطول الحكومة رئاسة منصب تول ى فمد خطاباته، فً نتنٌاهو ٌعتمدها

 لبحث.ا اهذ إعداد حت ى منصبه فً زال وما المنصب، هذا تولت التً

 : فً تمهٌد وأربعة  فصول  وخاتمة الدراسة ءتوجا     

 السٌاسٌة، الخطابات وأنواع وأهمٌتها، السٌاسٌة، للخطابة موجزة دراسة على اشتمل : التمهٌد -

ا فٌه وعرضت الخطاب، إلعداد البلزمة والخطوات  .وثمافته نتنٌاهو لحٌاة الذ اتٌ ة للس ٌرة  موجزا

 حٌث للدراسة، النظري الجانب لٌاته واإللناعٌة؛ وٌمثلفٌه الحجاج وآ درست  : األول الفصل -

 اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة اإللناع وسائل عن ثم تحدثت ، ومموماته وممدماته الحجاج فٌه عرضت

 .وعرضت فٌه جانبا من وسائل التموٌه والتضلٌل فً الخطاب السٌاسً .السٌاسٌة الخطابات فً

 فٌه ذكرت ؛السٌاسً الخطاب فً الصهٌونً مصطلحال توظٌؾبعنوان  جاء ولد :الثانً الفصلـ 

 فاخترت الدولة، فً العامة السٌاسة ٌمثل نتنٌاهو أن   وبما ،ٌعمل بها صهٌونٌة مصطلحات

 ذات مصطلحات: األول لسمٌن؛ فً المصطلحات هذه وجاءت ، هخطابات فً وردت مصطلحات

: الثانً و الخطابات، فً تعرض التً الحمائك من جزءا تمثل كانت إذ أسطوري، دٌنً طابع

 . السٌاسٌة للمستجدات وفما متؽٌرة وهً وعصري، تارٌخً طابع لها مصطلحات

 ظهر إذ المعنى، عن اإلبانة فً وأثرها نتنٌاهو عند الجسد لؽة بعنوان جاء ولد :الثالث الفصل -

 ولد ،نةبٌ   بصورة   ٌاهوننت عند الجسد وحركات الخطاب ولؽة الجسدٌة اإلٌماءات بٌن التناسك

ا ذلن وجعل خطابه، لتموٌة  ممصودة   صورة  ب ذلن وظ ؾ   ظاهرة   بصورة   إن   المشاهد فً  مؤث را

 .الباطن العمل بصورة وإن  

 وجاء وببلؼته؛ اإللناعٌة، ووسائله موضوعاته، نتنٌاهو؛ خطاب وعنوانه :الرابع الفصل -

 .خطابه فً  فهاوظ   التً واألسالٌب واللؽة، الرئٌسة، بالخطا موضوعات  فٌه

 .الدراسة  إلٌها خلصت التًوالت وصٌات   والنتائج األفكار خبلصة وهً: الخاتمة -
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 الممدمة

الحمددد هلل رب العددالمٌن حمدددا طٌبددا مباركددا فٌدده كمددا ٌنبؽددً لجددبلل وجهدده وعظددٌم سددلطانه،       

 ة والسبلم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن، وبعد.والصبل

للخطدداب أبعددادا شددتى ووظددائؾ جمددة، فهددو وسددٌلة للتددأثٌر فددً نفددوس المسددتمعٌن أو  فدد ن        

لذا ٌتوجب على الخطٌب  ؛المشاهدٌن، وإلناعهم بما ٌرٌد الخطٌب من تأٌٌد رأي أو تؽٌٌر مولؾ

 وٌدحض آراء معارضٌه . ،وإبراز لدراته حتى ٌصل إلى مراده ،حشد طالاته

جاء عنوان الدراسة "آلٌات  الخطاب الحجاجً والمصطلح الصهٌونً، خطاب بنٌدامٌن لد و     

نتنٌاهو أنموذجا"؛ لكشؾ  األسالٌب المتعددة التً كان ٌستعملها فً خطاباته حتى ٌضفً شرعٌة 

لٌهود، باإلضافة إلى والمشاهدٌن من ؼٌر ا ،المستمعٌن اله ولراراته، وٌكسب ثمة الجمهور؛عمإل

طرح أفكاره التً ٌتبناها، فحٌن كان ٌتوجه نتنٌاهو بخطاباته إلى جمهوره كان ٌبعدث فدً طٌاتده 

 ٌهدؾ إلى إلناعها أو تهدٌدها أو كسب تأٌٌدها. ؛أخرىشرائح جماهٌرٌة إلى رسائل 

 ولد ارتأٌت أن أكتب فً هذا العنوان ألسباب مجتمعة  أوردها فً اآلتً:       

د نتنٌاهو من الشخصٌات الخطابٌة البارزة الظهور ، فمد تمرس الرجل فً الخطابدة، ٌع -

 وتنمل فً المعاهد األمرٌكٌة للخطابة ثم صار ٌلمً  محاضرات ممابل مبالػ خٌالٌة.

ه كدان رؼم العداء الذي كانت تبدٌه الصحافة الصهٌونٌة ضده  فً موالدؾ معٌندة إال أن د -

 ى لبوال وترحٌبا فً لومه، وحتى بٌن منافسٌه.ٌخرج منتصرا، وكانت خطبه تلم

فحدري أن  ،كثٌرا ما تكون خطب نتنٌاهو موجهة إلى العدرب وبالدذات إلدى الفلسدطٌنٌٌن -

ا حمٌمٌا لمعرفة ؛تدرس هذه الخطابات  كٌؾ ٌدار الصراع.  لتشك ل وعٌا

تعددت خطب نتنٌاهو خبلل تولٌه رئاسة الحكومة، وهدً فدً متنداول الٌدد وعلدى مولدع  -

 ئٌس الحكومة.ر

وتدرن بصدمة  لبحدث الموضدوع، فكاندت فرصدة العندوانفدً هدذا  دراسدة تبحدثلم أجد  -

 . فٌه ذاتٌة

وتحلٌدل ،  لحكومدةلرئاسدته  إبدانلسٌاسدٌة اعتمدت الدراسة على تتبع خطابات نتنٌداهو اولد      

 .داللتها الموضوعٌة  والصٌاؼٌة موظفا المنهج الوصفً التحلٌلً لدراسة تلن الخطابات



  ر
 

 ”www.pmo.gov.il“ومن المصادر التً اعتمدت علٌها مولع رئدٌس الحكومدة الرسدمً      

المعتمددد لخطابددات نتنٌدداهو، وموسددوعة الٌهددود لعبددد الوهدداب المسددٌري، وأهددم نظرٌددات الخطدداب 

 دي، وؼٌرها من المصادر والموالع اإللكترونٌة .الصمود حم  

 :اآلتًوجاءت الرسالة على النحو      

الخطابددة السٌاسددٌة ودورهددا فددً تسددٌٌر أمددور الشددعوب، وأنددواع  : بحثددت فٌددهدالتمهٌ   -

الخطابات السٌاسٌة، وأهم األمور التً ٌجب أن تؤخذ بعٌن االعتبار إلعداد خطاب، ثدم 

 .وحٌاته وثمافته نتنٌاهو عنللحدٌث موجزا  عرضت

 

دراسددة، عرضددت فٌدده الجانددب النظددري لل إذ ؛الحجدداج وآلٌاتدده اإللناعٌددة :الفص  ل األول -

تناولددت فٌدده السددلم الحجدداجً ومموماتدده، وتطرلددت إلددى وسددائل اإللندداع المتداولددة فددً 

 الخطاب السٌاسً بما فٌها وسائل التضلٌل، وكان التطبٌك من خطابات نتنٌاهو.

 

أهددم بحثددت فٌدده توظٌددؾ المصددطلح الصددهٌونً فددً الخطدداب السٌاسددً،  :الفص  ل الث  انً -

سددتوى الدولددة التددً كانددت تتددردد كثٌددرا فددً المصددطلحات الصددهٌونٌة المتداولددة علددى م

خطابات نتنٌاهو، وفصلت بٌن لسمٌن منهدا، فكدان المسدم األول مدن المصدطلحات ٌأخدذ 

طابعددا دٌنٌددا أسددطورٌا، والمسددم الثددانً مصددطلحات لهددا طددابع تددارٌخً وعصددري وفمددا 

 للمستجدات السٌاسٌة.

 

ن المعندى، فممدت بمتابعدة لؽة الجسدد عندد نتنٌداهو وأثرهدا فدً اإلباندة عد :الفصل الثالث -

الحركات التً كانت تددعم الخطداب وتدؤثر  ظهارخطابات نتنٌاهو بالصورة، وحاولت إ

العمدل  الوصدول إلدى، والدور الذي تمدوم بده حركدات الجسدد فدً وتوصٌفها فً المشاهد

 ع.سم  د ال بما ٌ  شاه  الباطنً واإللناع بما ٌ  

 

عرضددددت   إذ  ،ئله اإللناعٌددددة؛ موضددددوعاته، ووسدددداخطدددداب نتنٌدددداهو :الفص    ل الراب    ع -

الموضوعات واللؽة واألسدالٌب والوسدائل التدً اتبعهدا نتنٌداهو فدً خطابده، ولمدا كاندت 

ع الرجل فً األسالٌب والفنون واجتهد فدً إلنداع  الخطابات عرضة للعالم أجمع، فمد نو 

 الفئات التً كان ٌستحضرها أثناء خطابه.

 



  ز
 

فكدار والنتدائج التدً توصدلت إلٌهدا فدً األ خبلصدة عرضت فٌهدا – النتائج والتوصٌات -

 الدراسة .

 ثناء هذا البحث تتلخص فً اآلتً:أولمد واجهتنً بعض الصعوبات 

كانت خطابات نتنٌاهو تخرج عن المنطك السدلٌم، وتمدس فدً الصدمٌم، ولكنندً تعالٌدت  -

 واجتهدت أن أكون موضوعٌا طوال البحث. ،المشاعر واألحاسٌس على

ٌسدٌر إلدى  جدزء العبرٌة، وللٌبل منها كان باإلنجلٌزٌة، وت درجمجاءت خطابات نتنٌاهو ب -

مطلددوب، فاضددطررت إلددى التددأنً مسددتوى الترجمددة إلددى مددا هددو ال ٌرلددى و ،العربٌددة

 نسب.لؤل والوصول

الدددكتور هدانً البطدداط والددكتور عددادل  واالمتندان لكددل مدن شددكربال أتمددم ال ٌسدعنً إال أنو     

وٌجزٌهمدا خٌدر  ،اد سائبل المولى عز وجدل أن ٌزٌددهما علمدار على ما لدما من عون وإرشوشم

ومددن المعلددوم أن  أعمددال البشددر ٌعترٌهددا الددنمص والزلددل، وال توفٌددك إال مددن هللا العزٌددز  .الجددزاء

المدٌر، فمد حاولت جهدي فً استمصاء المادة، ودراستها بدلدة متناهٌدة، فد ن أصدبت فهدذا توفٌدك 

وآخدر دعواندا أن الحمدد هلل رب سً، فاهلل أسأل حسن الخاتمة، من هللا ، وما ؼٌر ذلن فهو من نف

  العالمٌن.
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 مدخل

 أوال: الخطابة السٌاسٌة

 خلدك علدى والمددرة سدلوكهم، لتؽٌٌر الناس تحرٌن على المدرةو اإللناع؛ فن هً الخطابة إن       

 :مثدل ،مختلفة تعبٌرٌة ووسائل اجتماعٌة شعارات بواسطة لائمة موالؾ تعزٌز أو جدٌدة موالؾ

 مبلءمدة إلدى تهددؾ تعبٌدر  طرٌمدة هدً الخطابدة؛ ،آخدر معندىب جسدمٌة، وحركدات الوجه تعابٌر

 حتدى مكثفدا جهددا ٌبدذلون الخطداب فمنفدذو اآلخدرٌن، عندد االسدتمبال أجهدزة مدع اإلرسال أجهزة

 (.1)العمل تحرٌن أو للموافمة همنٌدفعوف ،وأفكارهم خرٌنآلا عواطؾ ٌثٌروا

 السٌاسدٌة الحٌداة تكدون فحٌن للمجتمع، السٌاسٌة الحٌاة بشدة ٌتأثر نشاط السٌاسٌة؛ والخطابة     

 عددن ٌختلددؾ السٌاسددً فالخطدداب. "نفسدده المنددوال علددى السٌاسددٌة الخطابددة تكددون وثرٌددة، سددلٌمة

 تلمائٌدا أو عفوٌدا خطابدا فلدٌس ، شخصدٌته وتجسدد صداحبها، عدن تعبدر التدً األخدرى الخطابات

 ؛متمندا إعددادا وأعدد ،مصدنوع خطداب هدو بدل انفعالده، عدن بده لٌعبر تهسجٌ على صاحبه ٌرسله

 (.5)"الجماهٌر على السلطة ٌسلط ، إذآخر نوعا وٌمثل وٌمنعه، هورمالج فً لٌؤثر

والتحضدٌر إلٌجداد الوسدائل  والطدرق  التدً تسداهم فدً إلنداع    الفكدر إلعمدال حاجدة هنانو     

دل "المرس ل إلٌه وإثارة حماسته  إلى مدا ٌدد  مدا أو حمدائك ٌمددم أن الخطٌدب مدلفع عو إلٌده المرس 

 ٌكدون أن ٌجدب بدل كبلمده، لبدول مدن تمندع ال بحدال تمددٌمها عند ٌكون أن وٌجب الحمائك، ٌشبه

 حمدل فدً ٌجتهد وأن  حسن، بمبول هنوٌتمبلو له، اإلنصات إلى وٌدفعهم إلٌه، الناس تجذب بحال

 (.3) "حماستهم وإثارة ،به والتسلٌم ،ٌمول لما ذعاناإل على السامعٌن

 الدداللً الجمال ٌكثفه بداعٌة،اإل اللؽة من تخلو تواصلٌة لؽة فهً ، السٌاسً الخطاب لؽة أما    

 متلدك إلدى تحتداج كمدا ،وتأوٌدل فهم إلى الخطابات بعض وتحتاج واإلبهام، والؽموض والتأمبلت

 أو الحض النص هذا ووظٌفة رة،الخسا أو الفائدة موضوعه نصا السٌاسً الخطاب عد  ٌ  و ، بارع

 (.4) المستمبل النص هذا وزمن األمل، أو الخوؾ انفعال بث أو ، التحذٌر

  من منعهم أو (مرض)  مراد لسلون المخاطبٌن جمهور تحرٌنإلى  السٌاسٌة الخطابة ت عد  و     

 ------------------------------------- 
 .64 ،פוליטית רטוריקה ،נור ،נדיר ٌنظر، .1

 .54 ،السٌاسً الخطاب لغة محمود، عكاشة، .5

 .55 ،أصولها الخطابة زهرة، أبو .3

  .134 الفكر، عالم مجلة ،السٌاسً الخطاب اللغة فً تمثالت برهومة، عٌسى، ٌنظر، .4
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 الحددربو الدولددة، مدددخوالت:  مجدداالت بخمسددة السٌاسددٌة الخطابددات وتعتنددً مددراد، ؼٌددر سددلون

 األمدور وهدذه المدوانٌن، وسدن ،التصددٌرو االسدتٌرادو ،(الدولدة أمدن) دولةال عن الدفاعو والسلم،

 للمخداطبٌن ٌعدرض السٌاسدً فالخطٌدب والممدودٌن، المادة بٌن والعبللة الدولة بمتطلبات مرتبطة

 اتباع علٌهم ؛مصالحهم على حفاظا ولذلن ،ومصالحهم حاجاتهم مع تسٌر اتجاهاته بأن   ادعاءات

 أن  بد ٌعتمددوا أن تمدنعهم بطرٌمة المخاطبٌن لسلون أخرى بدائل ٌعرض ٌبالخط ن  إ كما طرائمه،

 (.1) واألمثل األصلح هو المتكلم ٌعرضه الذي البدٌل

 :اسٌةٌأنواع الخطابات الس -ثانٌا

 الخطاب ف ن   لذا  ؛وٌولؾ وٌحرن ، مبادئ ًوٌرس لضاٌا ٌعالج السٌاسً الخطاب كان لما      

 : أنواع ستة إلى السٌاسٌة الخطابات تمسٌم فٌمكن شتى، بصور أتًوٌ معٌنة، مواضٌع إلى ٌهدؾ

 بواسدطة للتدأثٌر مصمم وهو ، للرسالة المعلوماتً الجانب فً ٌظهر:  معلوماتً خطاب -

 عدن والددفاع العام، الشأن تدبٌر سٌاسة بمدح الخطٌب فٌموم لؤلحداث، مؽرضة  معلومات توفٌر

ن والبدددرامج السٌاسدددٌة االختٌدددارات  والخطدددط حممهدددا التدددً اإلنجدددازات وٌعدددرض ، عنهدددا بث مدددةالم 

 وتعطددً اخاصدد اولعدد لهددا ألن   ؛باألرلددام المعلومددات تكددون األحٌددان مددن كثٌددر وفددً  المسددتمبلٌة،

 ٌعتمدد الدذي المباشدر، التمرٌدري األسدلوب إلدى الكتابدة فدً الخطاب هذا وٌمٌل. لٌل لما مصدالٌة

 بنٌدة وفدك فٌبندى الممولدة، علدى والموضدوعٌة لعٌدةالوا إضدفاء ب ؽٌدة المعندى ووضوح اللفظ، دلة

ستمد ة بنٌة وهً التماس ن، من عالٌة درجة على لائمة نظرٌة  .(5)معٌنة إٌدٌولوجٌة من م 

 سٌاسدة وبالدذات معٌندة سٌاسدة لددعم الجمهور لتجنٌد معد وهو(:حشدي) تجنٌدي خطاب -

 بواسددطة شددرعٌة عددن ٌبحددث فالخطٌددب والتحجددٌم، التضددخٌم مصددطلحات فٌدده وتظهددر مسددتمبلٌة،

 الشدارع ندبض أو  االسدتفتاء أو االلتدراع صدنادٌك فدً بالتصدوٌت ٌكدون ولدد الجماهٌري، الدعم

 إلدى تحتداج هاألن   سبلم؛ معاهدات عمد عند أي والحرب، السلم فً ٌنطبك خطاب وهذا ،(3)العام

 حدرب، خوض فً أما كلها، تكن لم إذا الفاتورة من السم الجمهور ٌدفع إذ معٌن، وثمن تنازالت

 هندان ثدم الجمهدور، أبنداء أو الجمهدور هدم والجندود ،وبشدرٌة مادٌة خسائر من الحرب تخلو فبل

 تكددون ولددذلن الداخلٌددة، الجبهددة علددى والحفدداظ والتضددامن التماسددن علددى الجمهددور لتعبئددة حاجددة

 .الحشدي للخطاب الحاجة

------------------------------- 

 .78 ،פוליטית הרטוריק ،צור נדירٌنظر، .1

 .نفسه .2
 نفسه. .3
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 فٌده وتكثدر المسدتمبل، فدً معدٌن لعمدل الجمهدور لتحرٌن صمم:  محرن أو مانع خطاب -

 فً أو  المظاهرات، إبان الخطاب هذا وٌظهر  والحك، العدل لوانٌن على تعتمد التً االدعاءات

 .الوطنٌة المناسبات ظهور حال

 للدوب مدن شدكون إزالدة أو خاطئدة اسدةسٌ أو معٌن فشل لتفسٌر صمم: اعتذاري خطاب -

 ،(1)المسدتمبل فدً بالثمدة ٌحظدى كدً الحاضدر أو الماضدً فدً الفشل تحمل مسؤولٌة  فً الناس

 الحكومدة علدى اللدوم وإلماء التبرٌر مع الخاطئة بالسٌاسة االعتراؾ ٌكون األحٌان من كثٌر وفً

 ٌظهدر وهدذا بتصلٌحه، وٌعد للخطأ الكاشؾ هو الخطٌب ٌكون بحٌث آخر، جسم على أو السابمة

 .الحكم على المتعالبة األحزاب عند كثٌرا

 أو الجمهددور نظددر وجهددة وتؽٌٌددر ، المولددؾ علددى السددٌطرة إلبددراز أعددد: مخدددر خطدداب -

 مدن الخطٌدب وٌكثدر طرٌمهدا، فً باالستمرار للمٌادة والسماح ، األحداث عن السؤال فً تشتٌتها

 حداثأب ثارة  ذلن ٌتم ولد ،(5) جانبٌة لضاٌا ومعالجة والرموز والمعضبلت  الؽامضة المفاهٌم

 .األمور حمٌمة عن للتعمٌة ؛فٌها والخوض جانبٌة وانفعاالت

 بهددؾ ؛المشدتركة والشدعارات المدٌم وتنمٌدة ،الممدودٌن لتوحٌدد صدممت: مراسٌم خطاب -

 ونمددل ،الجمالٌددة االدعدداءات تكددرار فٌدده وٌبددرز التضددامن، ومراحددل ،الهوٌددة مراحددل فددً التددأثٌر

 هذا ٌستعمل كما ،(3)رمزٌة لوسائل واسع واستعمال بٌنهما والممارنة آلخر موضوع من مٌزات

 . والضٌوؾ الخارجٌة الشخصٌات استمبال فً الخطاب

 ٌتعلدك فهدذا ، الخطابدات مدن واحدد نوع فٌها ٌشترط ال السٌاسٌة الخطابات أن   ذكره الجدٌر ومن

 المتطلبددات ألن   طٌددؾ؛ مددن بددأكثر ملونددة الخطابددات تددرد ولددد والسٌاسددٌة، االجتماعٌددة بددالظروؾ

  عبللدتهم وفدً الخطابٌدة، لددراتهم فدً ٌتمداٌزون المدادة أن   إلى باإلضافة ألخرى، حالة من تتؽٌر

 (.4)بالجماهٌر

 :الخطاب إعداد-ثالثا

  فً وجعله وصمله ،ٌعجبن ما واختبار ،والتذكر ،واالستنتاج ،التفكٌر ؛ٌعنً" للخطاب التحضٌر

------------------------------- 
 .71 ،פוליטית רטוריקה ،צור ،נדירٌنظر، .1

 .78 نفسه، .5

 .78 نفسه، .3
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 فدً األولدى الخطدوة د  ٌعد  لده  والتخطدٌط لخطدابفاإلعداد ل ،(1" )الخاص صنعن منفنٌة  وحدة

 بعددٌن ٌأخددذ أن ٌددبللخط بددد فددبل ٌصددالها،إ الخطٌددب ٌنددوي التددً الرسددالة وتوصددٌل المهمددة نجدداح

 :العناصر اآلتٌة االعتبار

 لبل بد   وال الخطاب، لبل لٌهاإ للتعرؾ األساسٌة المركبات أحد وهو: الممصود الجمهور -

 الشدرٌحة امد: نحدو اإلجابدات، مدن مجموعدة تحدٌدد  مدن الممصدود الجمهدور إلى التوجه

 وما والجٌل؟ لثمافةا متفاوت الممصود الجمهور وهل إلٌها؟ التوجه ٌنوي التً المجتمعٌة

 االلتصدادي الوضدع وحتدى ،المتفاوتدة  الثمافدة درجدات االعتبدار بعدٌن فٌؤخذ اهتماماته؟

 ألن الجمهدور؛ لمستوى الخطاب مبلءمة وٌجب الحسبان، فً وضعه من بد ال المختلؾ

 وٌعلددم  ،ٌفهددم أن ٌجددب لددذلن" ؛محددددة رسددالة إٌصددال هددو الخطدداب وراء مددن الهدددؾ

 عدن المخاطدب سدٌتولؾ مفهومدة ؼٌدر كلمدات اسدتعمل فلدو لخطٌب،ا ٌمصد ما الجمهور

 ،(5")المخاطبٌن مع االتصال حلمة ستمطع وعندها ،االستماع

 تضامن ف ذا ، الخطاب كتابة فً المهمة المواعد إحدى الجمهور مع التواصل وٌعد      

 إلددى وتضددمهم ،الهمددم إٌمدداظ فددً سدتنجح وعندددها جٌدددا، ٌصددؽً فسددوؾ ،الجمهددور معدن

 هأن د لهم ٌبث فالخطٌب ، السامعٌن مستوى  اٌناسب أن ٌجب والكبلم التواضع إن  . لصؾا

 تضدامن إلدى ٌدؤدي وهدذا إلنداع، إمكانٌدة ٌعطدً فهدذا ،مدنهم واحد هوأن   ، معهم متضامن

 لدذا ؛الكبرٌداء ٌحبدون ال فالنداس واحترامده، لده الدوالء وإعطداء ،الخطٌب مع المستمعٌن

 ٌصدددلون عندددماف سددلطتن، وتعددرض ،ورتبددن ،وشدداراتن ،لدددراتن إلددى تشددٌر أن تجنددب

 بلؽدة الكدبلم مفصدل للمخداطبٌن، واضدحا المدتكلم ٌكدون أن والمهدم ٌمتنعدون، ما سرعان

 الخطداب، ٌفهدم أن ٌجدب الجمهدور ألن   ؛والمهنٌدة العلمٌة المصطلحات وٌتجنب ،بسٌطة

 متطلبداتهم تعلدم نأند لهدم تبدث أن   إلدى باإلضدافة إفهدامهم، تحاول نأن   اٌشعرو أن ٌجبو

 (.3)بهم وتشعر ،وحاجاتهم

 وتتدأثر االمتناع، أو المعارضة أو بالموافمة للخطاب  الجمهور فعل رد ٌكون ولد        

  عند  النمدي والمستوى الخطابٌة الخطٌب لدرة أهمهاو ،كثٌرة بعوامل الردود هذه

--------------------------------- 

 .58 ،ابةالخط فن كارٌنجً، دٌل، .1

 .24 ،קהל בפני לדבר ،יניב ،זייד .5

 .75، נאומים כותב של סודות ،מאור ،יעקוב .3
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 ٌحملون الذٌن حتى ٌكون، أن ٌرٌدون ما ٌمبلون المستمعٌن أن   إلى باإلضافة المستمعٌن،

 شدددهواتهم مدددع الكدددذب ٌتجددداوب عندددما وؼٌدددرهم أنفسدددهم ٌضدددللوا أن مسدددتعدون المنطددك

 (.1)ورؼباتهم

 ولرٌبددا مكشددوفا واضددحا" المسددتعمل فددً الخطدداب أن ٌكددون ٌشددترط فددً اللفددظ : اللؽددة -

 السدامعٌن مدألوؾ عدن ٌبعد ال مرماه، إلى والوصول معناه إدران السهل ومن ، معروفا

 عددن واالمتندداع ، السددهلة اللؽددة اسددتعمال المفضددل ومددن (،5)"معددروفهم عددن ىٌتندداء وال

 المحشدددوة الكلمدددات ،واجتنددداب نبٌدددةاألج الكلمدددات أو ةٌبدددالؽر المصدددطلحات  اسدددتعمال

 وال ،بسدهولة تصدل أن االهتمدام ٌجب ولذلن ، الرسالة إٌصال هو الهدؾ ألن   ؛بالمعانً

 ؼٌر أو ؼامضة كلمات ذ كرت فلو والتحلٌل، للفهم خاص مجهود بذل إلى الناس ٌضطر

 ٌعددرؾ أن ٌرٌدددون ال الندداس ألن   الكلمددة؛ معنددى عددن جدداره المسددتمع ٌسددأل لددن مفهومددة

 اآلراء عددن للعددزوؾ بدده وٌأخددذ للمسددتمع، اإلحددراج ٌسددبب لددد وهددذا جهلهددم، آلخددرونا

 ألرب كان وواضحا، سلسا الكبلم كان فكلما ، الكبلم سرعة هنا ٌدخل لذلن ؛المعروضة

 لصدٌرة لبرهدة أحٌانا والولوؾ بطٌئة، بصورة الكبلم ٌكون أن ٌجبكما  والمبول، للفهم

 لفهدم الكدافً الولدت الجمهدور لددى ٌكدون حتى ؼامض مصطلح أو مهمة جملة ذكر عند

 (.3) الخطاب

 الرسدالة ما نفسه؛ الخطٌب ٌسأل لذلن إٌصاله، الخطٌب ٌود الذي الهدؾ وهً:  الرسالة -

 خطدداب لكددل ٌكددون أن ٌجددب وعلٌدده واضددحة؟ حمددا هددً وهددل بهددا؟ بعددثأ أن أرٌددد التددً

 فٌده، الموجهة ةوالرسال الخطاب هدؾ المخاطب للجمهور ٌتضح حتى" األخٌر السطر"

 رسددالة هنددان أن   المسددتمع ٌشددعر أن ٌجددب التواصددل، الجٌددد الخطدداب ممٌددزات فددأولى" 

 (.4" )وللبه ذهنه إلى وللبه الخطٌب ذهن من موجهة

 شكل ٌخطط أن ٌستطٌع وهكذا الخطٌب، إلٌه ٌحتاج الذي الولت معرفة من بد ال: الولت -

 ٌوصدل؟ أن ٌسدتطٌع والمفداهٌم لدوالاأل مدن وكدم والنهاٌدة؟ االفتتاحٌة طول ما الخطاب،

 ألمى من هنان وهل الخطاب؟ ٌبث ولت أي فً الخطابة، ساعة االعتبار بعٌن ٌؤخذ كما

  وسائل عبر موجها كان  نف ،للمستمعٌن المبلئمة الساعة اختٌار ٌجب لبله؟ خطابا

------------------------------ 

 .511 ،השכנוע אמנות ،שפיגל ،נתן ٌنظر، .1

 .113  ،تارٌخها أصولها الخطابة دمحم، زهرة أبو .2

 .56 ،קהל בפני לדבר ،יניב ،זייד ، ٌنظر .3

 .85،الخطابة فن كرٌنجً، دٌل .4
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المهمددة  المذاعدة والبدرامج الصددبلة، وموالٌدت العمدل، سدداعات بالحسدبان فٌؤخدذ اإلعدبلم،

 ولددرة لمشداهدٌن،ا عددد ٌضدمن المبلئم الولت فاختٌار المشاهدٌن، من كثٌرا تجذب التً

 .وفهمهم استٌعابهم

 إلدى تحتداج األلدوال وأي سدتطرح؟ التدً التساؤالت ما تفكر أن ٌجب: الموضوع دراسة -

 خطبداء بوجدود الخطداب كدان وإذا ألوالدن؟ مدن تطدرأ لدد التدً التنالضدات وما توضٌح؟

 معرفددة ٌجددب ولددذلن بهددا، تصددطدم أو سددتواجه التددً األلددوال مددن الحددذر فٌجددب آخددرٌن

 (.1) المائم االختبلؾ فً اآلخرٌن وتوجه العامة، اءاألجو

 

 :نتنٌاهو؛ حٌاته وثمافته -رابعا

 1967 عام بالجندٌة والتحك المدس، فً وتربى أبٌب تل فً 1949 عام نتنٌاهو بنٌامٌن  ولد      

 ضدمنها مدن عسدكرٌة عملٌدات عددة فدً شدارن العامدة، لؤلركدان التابعدة النخبدة ةوحدد فدً وخددم

 وحصل ،1973 أكتوبر حرب فً شارن كما ،1975 عام اختطفت التً رةئاالط   ئنرها تخلٌص

 .رائد رتبة على

 مدن  األعمدال إدارة فً الثانً اللمب وعلى  المعمارٌة، الهندسة فً األول اللمب على حصل     

  .هارفارد جامعة من السٌاسٌة العلوم فً الثانً اللمب على حصل ثم ، MIT األمرٌكٌة الجامعة

 سدنة وفدً سدنوات، أربدع لمددة المتحددة األمدم هٌئدة فً إلسرائٌل سفٌرا ع ٌن 1984 عام فً     

 األولددى اللجنددة فددً عضددوا وكددان مدرٌددد، فددً للسددبلم اإلسددرائٌلٌة البعثددة فددً عضددوا كددان 1991

 .المتحدة والوالٌات إلسرائٌل المشترن ستراتٌجًإلا للتعاون

 الكنٌسدت فدً المعارضدة رئاسدة فدً واسدتمر ،1993 امعد اللٌكدود حدزب لٌادة لتولً اختٌر     

 السٌاسدٌة الحلبدة مدن خدرج 1999 عدام وفً 1996، عام الحكومة رئاسة تولٌه حتى اإلسرائٌلً

 . االنتخابات فً حزبه خسارة بعد

 المالٌة، وزٌر ثم الخارجٌة، وزٌر منصب تولى إذ السٌاسة، مجال إلى عاد 5113 عام وفً     

 .الكنٌست فً للمعارضة رئٌسا ٌكونل عاد 5115 وفً

------------------------------- 
 56 ،קהל בפני לדבר ،יניב ،זייד ٌنظر، .1
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 بددورتٌن بعددها وفداز ،5119 فدً جدرت التدً االنتخابات فً الحكومة رئاسةتولً ل  اختٌر     

 .السطور هذه كتابة حتى المنصب هذا ٌشؽل زال وما الحكومة، لرئاسة

 وفٌهدا أخدرى، لؽدات إلدى بعضدها وتدرجم  والعبرٌدة، اإلنجلٌزٌدة ؛باللؽتٌن مؤلفات خمسة له     

: العدالمً اإلرهاب" ،"ٌونً مكتوب: "وهً ،للدولة الصهٌونً والطابع السٌاسٌة، مبادئه ٌعرض

 علدى الحدرب" ،"الشدمس تحدت مكدان" ،"الؽدرب ٌنتصدر كٌدؾ: اإلرهداب" ،"الفعدل ورد التحدي

 .(1) "اإلرهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 

 الحكومة، رئٌس مولع ٌنظر .1

http://www.pmo.gov.il/PRIMEMINISTER/Pages/pm.aspx 
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 الفصل األول

 اإللناعٌة الحجاج وآلٌاته 

 معنى الحجاج لغة واصطالحا -

 دور الحجاج واإللناع -

 السٌاق -

 ممومات الحجاج -

 السلم الحجاجً -

 لوانٌن السلم الحجاجً -

 الحجاجٌةالروابط  -

 ممدمات الحجاج -

 الولائع     

 الحمائك

 االفتراضات

 المٌم

 اإللناع وسائل -

 اللؽوٌة ؼٌر إلناع وسائل

 لؽوٌة إلناع وسائل

 االنزٌاح

 الرمزٌة

 الدلٌمة العلمٌة النماذج

 الٌومٌة الحٌاة من ولصص أمثلة

 وازنةالم

 الخٌالً المنطمً اإللناع

 بالسؤال الحجة

 خطابً سؤال

 لممدرا االستفهام
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 ال/نعم سؤال

 WH أسئلة

 االختٌار اسئلة

 الخوؾ بواسطة اإللناع

 الذاتٌة الصورة على االعتماد بواسطة اإللناع

 والموجبة الخاصة والكلمات الشعارات بواسطة اإللناع

 والمٌول األهواء إثارة

 واالستنكار اإلدانة

 السلطة حجة

 المومً الموروث

 ٌةاألؼلب إلى االنضمام بواسطة اإللناع

 الخطاب فً التموٌه وسائل -

 التضلٌل

 المدح

  واإلطراء االحترام

 التعوٌض

 التحرٌض

 بالباب المدم

 سلبٌة ملصمات

 زائؾ عرض إلى تستند ادعاءات

 كاملة ؼٌر جمل استعمال

 الرجل ضد االدعاء

 المفهوم ؼموض
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 :واصطالحا لغة الحجاج معنى

:  وٌمددال  ،حددول الجدددال والبرهددان " حجددج"تدددور معددانً الجددذر اللؽددوي لهددذا المصددطلح      

 والتحدداج بهددا، لٌددتوأ التددً بالحجددة ؼلبتدده أي: حجتتدده حتددى ومحاجددة حجاجددا أحاجدده حاججتدده

 .(1) الخصم به دوفع : ماولٌل البرهان: والحجة التخاصم،

ددن ن مسددتمٌم مددن رد  الفددرد إلددى و"       الحجددة هددً االسددتمامة فددً النظددر، والمضددً فٌدده علددى س 

خوذة من المحجة، وهدً الطرٌدك المسدتمٌم وهدذا هدو الفعدل المسدتدل ولدٌس مدن األصل، وهً مأ

الداللددة فددً شددًء، وتددـأثٌر الحجددة فددً الددنفس كتددأثٌر البرهددان فٌهددا، وإنمددا تنفصددل الحجددة عددن 

ج  إذا استمام فً لصده" (. 5)البرهان؛ ألن الحجة مشتمة من معنى االستمامة فً المصد، حج  ٌحج 

ً الخصدومة والمددرة علٌهدا، وجادلده أي خاصدمه، واالسدم الجددل وهدو مدن والجدل ٌعنً اللدد ف

 .(3) شدة الخصومة، والمجادلة : المناظرة والمخاصمة

فهدددو كتدداب خطددابً إذ جدداء فٌدده؛ خطدداب تهٌدددٌج، الندداس،  فددً هللا والمددرآن الكددرٌم حجددة      

 ، (4ر ذلدن)تحرٌض، وتؽٌٌر، وتحبٌب، وتعجٌز، وتحسٌر وتكدذٌب، وؼٌدوإؼضاب، وتشجٌع، و

علدى لسدان إبدراهٌم  فعلى سبٌل المثال جاء، فً مواضٌع شتىمن الحجج والبراهٌن الكثٌرة ففٌه 

ْل نَ  ّللاَّ   آتَ ا    أَنْ  َربِّ هِ  فًِ إِْبَراِهٌمَ  َحاجَّ  الَِّذي إِلَى تَرَ  أَلَمْ :" علٌه السبلم فً محاججته للنمرود  إِذْ  اْلم 

ًَ  إِْبَراِهٌم   لَالَ  ِِنَّ  إِْب َراِهٌم   لَالَ  ، َوأ ِمٌت   أ ْحًٌِ أَنَا لَالَ  َوٌ ِمٌت   ٌ ْحًٌِ الَِّذي َربِّ َ  فَ   بِالشَّ ْمِس  ٌَ ْْتًِ ّللاَّ

 ،(5" )الظَّ  اِلِمٌنَ  اْلمَ  ْومَ  ٌَْه  ِدي الَ  َوّللاَّ   ، َكفَ  رَ  الَّ  ِذي فَب ِه  تَ  اْلَمْغ  ِربِ  ِم  نَ  بَِه  ا فَ  ْْتِ  اْلَمْش  ِرقِ  ِم  نَ 

 عتٌدد، االعتدراض: "  الزمخشدري ولدال ، ع خصمة بالحجة فٌدحضدهٌمار براهٌم علٌه السبلم ف

 الجواب على فٌه ٌمدر ال ما إلى انتمل ولكن فٌه، ٌحاجه لم األحمك جوابه سمع لما إبراهٌم ولكن

 .(6" )حجة إلى حجة من للمجادلة االنتمال جواز على دلٌل وهذا شًء، أول لٌبهته

 ودحدض تفنٌدد علدى الفدرد لددرة"  بأنده طرٌدؾ شولً عند جاء فمد االصطبلحً المعنى أما     

  والدفاع عنها، التخلً على وحثه والوالعٌة، االستداللٌة  والبراهٌن باألدلة اآلخر الطرؾ حجج

----------------------------------- 

 .، مادة: حجج، لسان العربٌنظر، ابن منظور .1
 ، الماهرة1997هٌم، دار العلوم والثمافة، د:ط، ، ت: دمحم إبراالفروق اللغوٌةأبو هبلل، العسكري،  .5
 ، مادة: جدل.لسان العربن الخطٌب، بٌنظر، ا .3
 .555-5/547، البرهان فً المرآنالزركشً،  .4
 .558 :اآلٌة البمرة، سورة .5
 .1/311 ،الكشاف الزمخشري، .6
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 طدرؾال إللنداع حجج وتمدٌم آرائه، عن نفسه الولت فً والدفاع عنها،آرائه عن نفسه الولت فً 

 (.1" )خبلفٌة لضٌة حول ٌتحاجون حٌن وذلن اآلخر،

 وبعبددارة الخطدداب، داخددل اسددتنتاجٌة تسلسددبلت إنجدداز فددً ٌتمثددله "بأن دد العددزاوي جدداء عندددو     

 وبعضدها اللؽوٌدة الحجدج بمثابة هو بعضها األلوال من متوالٌات إنجاز فً الحجاج ٌتمثل أخرى

  .(2" )امنه تستنتج التً النتائج بمثابة هو اآلخر

 

 السدامع فدً التدأثٌر وٌسدتهدؾ وتمددٌمها، الحجدج عرض طرٌمة " اه أٌضا بأنهوجاء فً معن     

 السدامع طبٌعدة ٌهمدل أال   ٌجدب إذ كافٌدا معٌدارا لدٌس هأن د ؼٌدر ،فعداال ناجعا الخطاب بذلن فٌكون

 لتمنٌاتا لدرة ومدى ،للسامع مناسبته مدى فً ٌكمن الخطاب فنجاح الحجاج، هذا من المستهدؾ

 مدن مخصدوص صدنؾ علدى الفندً فٌددل بدالمعنى الحجداج أمدا. إلناعده فدً المستخدمة الحجاجٌة

 وٌنبندً. " (3)"الداللٌدة المحتوٌدات ضدمن اللسدان فً والمدرجة ،الخطاب فً المودعة العبللات

 واألدلددة الحجدج واسدتعراض المضدادة، والددعوى الددعوى طدرح علدى العدام طابعده فدً الحجداج

 فالحجداج (،4)"ٌمتنع ال أو المتلمً بها ٌمتنع لد نتٌجة إلى الوصول بؽٌة ؛الخصم لحامإل واألمثلة

 التخلدً أو فكدرة لتبندً ك لنداع مدا، نتٌجدة علدى للحصدول وفمهدا المدتكلم ٌسٌر  وسٌلة أو  أسلوب

 .عنها

 والحجدة آخدر، داللً عنصر لصالح المتكلم ٌمدمه داللً عنصر عن عبارة" فهً الحجة أما     

 ؼٌدر سدلوكا أو طبٌعٌدا مشهدا ٌكون لد أو نص أو فمرة أو لول شكل على اإلطار هذا فً ترد دل

  مدن مركبدة جملدة فهدذه ، نزهدة إلدى لندذهب جمٌدل الجو: نمول فعندما ،(5)" ذلن ؼٌر إلى لفظً

 النزهدة، إلى وٌدفع ٌدعو الجو فجمال معٌنة، نتٌجة إلى لتؤدي تمدٌمها ٌتم والحجة ونتٌجة، حجة

 األلددوال هددذه ٌمدددم فددالمتكلم التنددزه، إلددى الخددروج بضددرورة مخاطبٌدده إللندداع المددتكلم عتمدددهفٌ

 .الممصودة النتٌجة لصالح ودلٌبل حجة باعتبارها

 للنتٌجة بالنسبة نفسه والشًء السٌاق، بحسب مضمرة أو ظاهرة تكون ٌمكن أن والحجة    

-------------------------------------------- 

 .3، سالٌب تنمٌتهاألٌاسها و ، طرقجةاالمح .1
 .11، اللغة والحجاج، العزاوي، أبو بكر .2
 . 271-270، مصطلح الحجاجحشانً، عباس،  .3
 .7 ،الحجاج نظرٌات أهم صمود، دي،احم .4
 .18 ،والحجاج اللغة بكر، أبو ، العزاوي .5
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 ضددؽط رفددعفددً حددٌن "  :(، ففددً خطدداب نتنٌدداهو1)بٌنهمددا ٌددربط الددذي الحجدداجً والددرابط     

( فننظدر إلدى هدذه 5)إٌدران فد ن صدندوق الحدرب واإلرهداب سدٌمتلو بالددوالرات" عن العموبات

 :الجمل الثبلث

 .بالدوالرات سٌمتلو واإلرهاب الحرب صندوق ف ن   إٌران عن العموبات ضؽط رفع نفً حٌ •

 .إٌرانعن  العموبات ضؽط رفع فً حٌن  •

 .بالدوالرات سٌمتلو واإلرهاب الحرب صندوق •

 بالحجدة التصدرٌح تدم الثدانً المثال وفً والنتٌجة، والرابط بالحجة التصرٌح تم األول المثال فً

 وأضددمرت ،النتٌجددة تذكددر الثالددث المثددال وفددً السددٌاق، مددن اسددتنتاجها وٌددتم ،مضددمرة والنتٌجدة

ل،  الحجة،  نده؛ ألال بدد مدن معرفدة السدٌاق حتى ت فهم الجملو وهكذا ترد الحجج لما ٌخدم المرس 

 .وتمبلها الحجة فهم فً هام بدور ٌموم

 الحجاج أصبح" ؛الدٌمولراطٌة والحكومات الحرٌات، أطروحة ظل فً الفرصة تٌحتأ ولما     

 األطدراؾ محداورة فدً مهمدة آلٌدة وؼددا ومصددالٌتها، طبٌعتهدا كاندت مهمدا األفكدار لمنالشة أداة

 اآلراء منالشدة أو اإللنداع أو ٌرالتدأث هدو ذلدن كدل مدن والؽدرض التواصدل، عملٌدة فدً كةالمشار  

 أخددرى أفكددار التددراح أو تثبٌتهددا أو تأٌٌدددها أو معارضددتها أو صددحتها فددً بالتشددكٌن المطروحددة

 حولهدا ٌتجدادل التدً الخبلفٌدة واألسدئلة المضداٌا مدن لمجموعدة وشداؾ ممنع جواب إلى للوصول

 (.3" )سواء حد على والعلماء والمفكرون الناس

 ٌطرحدده لمددا بالتصدددٌك العمددول إذعددان إن  " إذ ٌمددال، لمددا اإلذعددان هددً جدداجالح مددن فالؽاٌددة     

 تدنجح التدً تلدن هدً حجة فأنجع حجاج، كل من الؽاٌة هو اإلذعان زٌادة على العمل أو المرسل

 العمدل علدى باإللددام سدواء المبدادرة إلى تدفعه وبطرٌمة ،ٌسمعها من عند اإلذعان حدة تموٌة فً

 فدً بالعمدل ٌمدوم أن فدً إلٌده المرسدل عندد الرؼبدة تحمدك ما األلل على هً أو عنه، اإلحجام أو

دد(4")مددةئالمبل اللحظددة ل، أو الكددؾ عددن ، واإلذعددان  ٌتمثددل فددً المٌددام بعمددل مددا كمددا طلددب المرس 

 .ممارسته

----------------------------------------------- 

 .18 ،والحجاج اللغة بكر، أبو ، العزاوي.1

 .9/6/5115 بتارٌخ هرتصلٌا فً هونتنٌا خطاب. 5

 .6 ،الغربٌة التمالٌد فً الحجاج نظرٌات أهم صمود، دي،احم. 3

 .56 النص، لسانٌات ، دمحم خطابً،. 4
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 :واإللناع الحجاج دور

 األداة فهدو وبدذلن ، اإلرؼدام وسدائل مدن لكثٌدر عملٌدا بددٌبل كونده فدً الحجداج أهمٌة تكمن"     

 بدٌن للتفداهم وسدٌلة فهو ،(1")خسران دون إلٌه المرسل معتمدات فً رالتؽٌٌ تضمن التً السلمٌة

 الخطٌب ٌحاول اإللناع وفً. الصارخة والتحدٌات المشاحنات من وٌملل ،أحسن هً بالتً الناس

 الجمهددور بموافمددة معنددً الخطٌددب فدد ن   اإلؼددراء بخددبلؾ عمبلنٌددة، ادعدداءات بواسددطة ٌددؤثر أن

 (.5) ال أم بجانبه أهً للحمٌمة عبللة أي دون للمولؾ

 الناس ألن   ؛وترلٌته التنفٌذ ضبط فً وفاعلة اءةبن   وسٌلة فهو التنفٌذ كٌفٌة ناحٌة  من أما     

  .(3)بها والتنعوا العملٌة ضرورة فهموا إذا عالٌة بكفاءة علٌهم الملماة المهام ٌنفذون عادة

 كفداءة فدً ٌزٌدد فهدو ولدذلن ؛لدوافعا أو والحوافز المعنوٌات  رفع فً لناعاإل دور ٌأتً كما     

 .أكبر بكفاءة فٌنفذها ما لفعالٌة ٌهدؾ فالممتنع ،التنفٌذ

 الولدددت مدددن للٌدددل وب لصددداء ، البسدددٌطة والتوضدددٌحات التفسدددٌرات بعدددض بواسدددطة وٌمكدددن     

 ٌسداعد وبدذلن مباشدرة، أو حدٌن بعدد تطدرأ لد كثٌرة لضاٌا من التخلص ٌمكن ؛لئللناع اإلضافً

 .والطالات الولت وتوفٌر عملال سبلسة فً

 كثٌددرة، آلراء عرضددة الندداس أصددبح السددرٌعة، االتصددال ووسددائل التكنولوجٌددا تطددور ومددع     

 اإللنداع حاجدة تكمدن وهندا أمره، من حٌرة فً المخاطب وٌمع ،وتتجاذب ،اآلراء هذه وتتعارض

 (.4) األخرى اآلراء بٌن من وتموٌته دمجه المخاطب ٌرٌد الذي الرأي فً

 الحددادة النماشددات فدد ن   ،(ضددٌك مسددتوى علددى ولددو) دٌمولراطٌددة دولددة إسددرائٌل كانددت ولمددا     

 متعدددة أحدزاب إلدى ترتكدز نتنٌداهو حكومدة ن  إ وبمدا ٌومٌدا، الساحة على تطفو المختلفة واآلراء

  الصددراع ٌدددٌر أن ٌسددتطٌع حتددى مختلفددة حجاجٌددة تكٌتكددات مددن لدده بددد فددبل والمبددادئاألهددداؾ 

 التً الدولة وهنان الحكومة، إسماط فً تتربص التً المعارضة فهنان. مختلفةال بمستوٌاته

------------------------------------------------ 
 

 . 458 ،الخطاب ستراتٌجٌاتإ الهادي، عبد الشهري، .1
 .17 ،הנאום מישלב של הרטוריקה  ،לנדאו ،רחל ٌنظر، .5
 .14 ،קהל בפני לדבר ،זייד יניב ٌنظر، .3
 . 16 نفسه، .4
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تلن  بٌن التوفٌك إلى فٌحتاج ،العام الشارع وهنان الخارجٌة، العبللات وهنان ،دٌرهاٌ من تحتاج

  ، فبل ٌكاد ٌمضً أسبوع إال ولد ألمى خطابا ما.وآلٌاته الحجاج على فٌعتمد ،األمور

 :السٌاق

 فدً متلمًفدال المتلمدً، لبدل مدن هوفهمد الخطداب لراءة عملٌة فً مهما عنصرا السٌاق ٌشكل     

 ٌكدون أن ٌجتهد فالمتكلم. المختلفة بأنواعه الخطاب سٌاق على ٌعتمد إنما الخطاب لمعانً تأوٌله

ولدذلن فد ن  ؛مدع السدٌاق الدذي سدٌمال فٌده الخطداب متبلئمدابكدل ألفاظده ومعانٌده وأفكداره  خطابه

لمدددام سددٌاق دورا فعدداال فدددً تواصددلٌة الخطدداب،  " ومدددا كددان ممكنددا للخطددداب معنددى لددوال اإللل

 (.1بسٌاله")

 وٌعدد ، ومبلبسدات ظدروؾ مدن الخطاب إنتاج ٌلؾ الذي الخارجً الجوٌتمثل فً " السٌاقف     

 ومدا ،إلٌده والمرسدل المرسدل: الخطداب طرفدا وٌمثلده السٌاق عناصر أهم من الشخصً العنصر

 ٌحدٌط ومدا وأشدٌاء، شدخوص من فٌه وما وزمانه، التلفظ مكان إلى اإلضافة، ب عبللة من بٌنهما

 أطددراؾ فددً الخطددابً التبددادل وأثددر ،ثمافٌددة أو سٌاسددٌة أو اجتماعٌددة: حٌاتٌددة عوامددل مددن بهمددا

 (.5" )األخرى الخطاب

 داللددة وفددً ،الخطدداب مسددار تحدٌددد فددً دورا للسددٌاق فدد ن ،حجددةال أو خطددابال كددان وحٌثمددا     

 سدٌاق فدً حجدة نٌكدو فالدذي وكٌفٌتهدا، الحجدة ندوع ٌحددد الدذي هدو فالسٌاق فهمها، وفً الحجة

 بتعددد تتعددد والمحتملدة الممكندة النتدائج ن  إ كمدا آخدر، سدٌاق فدً حجة ٌكون أن ٌبلئم ال لد معٌن

ددح فٌدده العبللددة بددٌن  .الممصددودة الحجددة فٌهددا تددرد التددً السددٌالات ففددً خطدداب نتنٌدداهو الددذي وض 

 د السكان، ولكدن  بٌن الهند وإسرائٌل من ناحٌة المساحة وعد كبٌرةق وهنان فر" :إسرائٌل والهند

دد م ت، فالثمافة هً المجال األول، فالثمافتدان هنان خطوط بارزة التشابه تربط بٌننا شدتركان فدً الم 

ثمافددة الفلسددفة والحكمددة واألدب والبحددث عددن الحمٌمددة والبحددث عددن أسددرار الحٌدداة  العددالمً، إن  

 ٌرى المارئ  ،(3" )لالمستمبفً األساس الحمٌمً الذي ٌجعلنا نشترن معا  هًسرار الوجود  أو

------------------------------------------------ 

 .56 ،النص لسانٌات دمحم،  خطابً، .1

 .45 ،الخطاب ستراتٌجٌاتإ الهادي، عبد الشهري،  .5

 .14/11/5115 الهند، رئٌس استمبال شرؾ على المدس فً نتنٌاهو خطاب  .3
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نتنٌداهو ٌمددح الهندد  أن   عرؾسدٌ ت بحضور رئٌس الهندها ذ كرولكن عندما ٌعلم أن   عادٌة، جمبل

وٌجعلهددا فددً مسددتوى الثمافددة الٌهودٌددة، فهنددان لواسددم مشددتركة بددٌن الدددولتٌن مددن آالؾ  ،بثمافتهددا

 .اونطوره اهٌا بنا  ننعشه وكأننا به ٌمول: السنٌن،

 :الحجاج نظرٌات

 المشداركة األطراؾ بٌن المحاورة فً مهمة آلٌة هوو ،األفكار لمنالشة أداة الحجاج كان ولما    

  بالتأٌٌدد المعروضدة اآلراء منالشدة أو الحدوار أو اإللنداع أو التدأثٌر بهددؾ ؛التواصل عملٌة أثناء

 للمسددائل وشدداؾ ممنددع جددواب إلددى للوصددول بدٌلددة أفكددار التددراح أو التشددكٌن أو المعارضددة أو

 عددن الحدددٌث ٌمكددن لددذا اء؛سددو حددد علددى الخبددرات وأصددحاب الندداس فٌهددا ٌتجددادل التددً الخبلفٌددة

 :وأهمها الحجاج، ساهمت التً الحجاجٌة واالتجاهات النظرٌات من مجموعة

 أولبرٌخدت، ولوسدً بٌرلمدان شداٌم مع ظهرت:  الببلؼً للحجاج الكبلسٌكٌة النظرٌة -أوال      

 سدٌن،رئٌ مبددأٌن علدى بٌرلمدان وركدز لنداع،واإل فهداماإل عملٌات فً الببلؼة تمنٌات استعملوا إذ

 الببلؼٌددة واآللٌددات التمنٌددات وعلددى  الحجدداج علددى تمتصددر النظرٌددة وهددذه الممددام، المصددد وهمددا

 وأخدرى إلناعٌده طبٌعدة ذات حجاجٌده خطابدات الدى الخطابات مٌمست وهذا ٌؤدي إلى ،والمنطمٌة

 المٌمدة، أحكدام إصددار بهدا ٌدتم التدً الكٌفٌدة فهدم محاولدة فدً النظرٌة هذه وتهدؾ .حجاجٌه ؼٌر

 ورصددد ،العددام االجتمدداعً الخطدداب آلٌددات دراسددة علددى بٌرلمددان عنددد حاجٌددهحال النظرٌددة بنددىوت

 سدبٌل علدى الفلسفً أو المانونً الجدل على والتركٌز ،واإلعبلمٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة فعالٌاته

 سئلةأ وهً السٌاسة، أم الفلسفة أم المانون فً ذلن أكان سواء التطبٌمٌة االسئلة ومعالجة ،التمثٌل

 المتنالضدة األطروحات استعراض هو بٌرلمان عند النظرٌة فمهمة. وأفعاله اإلنسان بحٌاة تتعلك

 أي ،اإللندداعً طابعهدا لمعرفددة واالسدتداللٌة المنطمٌددة منطلماتهدا  واسددتجبلء ،ذهنٌدا والمتعارضدة

 اللنداعا ٌعتبدر أنده بٌرلمدان أفكدار أهدم ومدن. معدٌن مولدؾ فدً والمناسدبة الممنعدة الحجج اختٌار

 وتزٌنٌه وجمالٌة أفمٌة صور لٌست الببلؼٌة الصور وأن التأثٌر ولٌس ،للببلؼة األساسٌة الوظٌفة

 .(1)بامتٌاز وإلناعٌه حجاجٌه هً بل االلناع، وظٌفتها

 كلوت وفاٌلر ماٌر ومٌشٌل أموسً بروث النظرٌة هذه ارتبطت:  الخطابً الحجاج نظرٌة -ثانٌا

 والروابط األدوات مختلؾ استجبلء فً  النظرٌة ذهه وتهدؾ ، نٌنٌودوم وموشلر

------------------------------------- 

 .59-55 ،الحجاج نظرٌات أهم صمود، حمادي،  ٌنظر، .1
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 السددامع إلددى المددتكلم رسددائل إٌصددال فددً الحجدداجً الخطدداب علٌهددا ٌ بنددى التددى واإلسددتراتٌجٌات 

 عدن عبدارة هدو الدذي الحجداجً الهددؾ بدٌن أموسً وتمٌز إٌجابا، أو سلبا إلناعة أو علٌه للتأثٌر

 فدً ٌتمثدل الدذي الحجداجً والبعدد وإلناعده، الؽٌدر علدى التدأثٌر هدفها ؛مبرمجة  إلناعٌة مؤسسة

 والوسدائل الوسدائط مدن مجموعدة علدى الحجداجً الهدؾ وٌعتمد الؽٌر، إلى النظر طرٌمة توجٌه

 فدً الجددل وتمثدل ،األجوبدة وإٌجداد ،األطروحدة وتمددٌم ،البرهدانً االسدتعراض ىحتد الحجاجٌه

 علٌده والتدأثٌر ،الؽٌر إللناع معمولة منطٌمة حجاجٌة مسارات على واالعتماد واالختبلؾ الحوار

 سدٌمال مدا لتمبل وإعداده ، الؽٌر أفكار تؽٌر إلى الحجاجً البعد وٌستند ولؽوٌا، ،ووجدانٌا ،ذهنٌا

 (.1)مباشرة الحجاج ٌهاف ٌظهر ال التً الخطابات من مجموعة طرٌك عن له

 إلدى وتهددؾ ، ؼدراٌس بلٌدز جدان النظرٌدة هذه وٌمثل :الطبٌعً المنطمً الحجاجً نظرٌة -ثالثا

 عملٌات استكشاؾ إلى باإلضافة والحجاج، الطبٌعً المنطك بٌن الموجودة لعبللةل نظرٌة دراسة

 بالعاطفددة مددرتبط أثٌرفالتدد واإللندداع، التددأثٌر: بارزتددان وظٌفتددان لدده لحجدداجفا. الحجدداجً البندداء

 مع ٌترابط الذي العملً باإللناع تهتم ؼرٌس فنظرٌة .والمنطك بالعمل اإللناع ،وٌرتبط والوجدان

ل ٌمدم إذ ؛الطبٌعً المنطك  مرسدلة خطاطدة شكل فً حجاجٌه لفظٌة صورة المخاطب إلى المرس 

 والمكدان والزمدان التواصدلٌة بداألطراؾو الخدارجً بالسدٌاق الصدورة هذه وترتبط طبٌعٌة، بلؽة

 المنطمٌددة العملٌددات نظرٌددة هددً الحجدداج مجددال فددً الطبٌعٌددة المنطمٌددة النظرٌددةإذ إن . والثمافددة

 علدى ٌعتمدد الذي الخطاب ٌتضمن ثم ومن  الحجاجٌه، الخطاطات  مجمل لنا تولد التً الخطابٌة

 فدً للسدامع المدتكلم ٌبنٌهدا أن ٌمكدن التً والمعرفٌة الذهنٌة العملٌات من مجموعة الطبٌعٌة اللؽة

 .(5)بنائها ب عادة لٌموم منظمة تمثلٌه خطاطات شكل

 ة:رئٌسدد عناصددر علددى ًبنددنوت ورل،سددو أوسددتٌن مددع ظهددرت: التددداولً الحجدداج نظرٌددة -رابع  ا

 طٌاتهددا فددً تحمددل التراكٌددب سددلٌمة مفٌدددة جمددل فددً ألفدداظ إطددبلق بدده وٌددراد المددول؛ فعددل -األول

 أشكرن": مثل وداللً، وتركٌب فًرص مستوي على تشتمل وبالتالً وإخبارٌة لضوٌه حموالت

 الممصدود الؽدرض ٌحددد الذي اإلنجازي الفعل وهو ،المول فً المتضمن الفعل-الثانًو. "علً ٌا

  المول عن الناتج الفعل-الثالث ،" الجدٌد اللحن انتظري: " الجملة هذه فً األمر كصٌؽة بالمول

-------------------------------------- 

 .47،الحجاج نظرٌات أهم صمود، حمادي، ٌنظر، .1
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: مسدتوٌات ثدبلث لهدا الواحددة فالجملة. المول فعل إثر المخاطب آثار من المول عن ٌنتج ما وهو

 مدركده لدوة وهدً ؛الحرفٌة اإلنجازٌة والموة ومفرداتها، معانً مجموع وهو ؛المضوي محتواها

 .(1)ممامٌا تدرن التً وهً  ؛ستلزمهالم اإلنجازٌة والموة ، ممالٌا

 :الحجاج ممومات 

 االسدددتعراض مثددل" ، هنددان مجموعددة مدددن الوسددائل التددً ٌعتمدددد علٌهددا الهدددؾ الحجددداجً     

 واالعتمداد واالخدتبلؾ الحدوار فدً الجددل لمث دوت   األجوبدة، وإٌجداد األطروحدة وتمددٌم البرهانً،

 ،...ولؽوٌدا ووجددانٌا ذهنٌدا علٌده والتدأثٌر ؽٌدرال إللناع ؛ومعمولة منطمٌة حجاجٌة مسارات على

 من مجموعة طرٌك عن له سٌمال ما لتمبل هوإعداد الؽٌر أفكار تؽٌٌر إلى الحجاجً البعد وٌستند

 .(5")مباشرة الحجاج فٌها ٌظهر التً الخطابات

 ةهٌئد فدً تسداعد" فهدً المستمع، معرفة من البد لذا المستمعٌن؛ من مجوعة إلى هوج  ٌ الخطابف

 المختلفدة ومستوٌاتهم مخاطبٌه ممام ٌعً بأن دائما مطالبا الكاتب أو المتكلم ٌكون ولذلن ؛اإللناع

 (.3" )والسٌاسٌة والفكرٌة االجتماعٌة

 والخطداب الٌمٌندً الخطداب بدٌن التفرٌدك فٌجدب" ،الخطداب نوعٌدة االعتبدار بعٌن ٌؤخذ كما     

 خاصدٌة فدً والمتلمدً المدتكلم ٌشدترن مدثبل ًاإللنداع الخطداب ففدً الفهدم، ٌحصل لكً اإللناعً

 متلوندة جدٌددة ومعدانً أبعدادا ظلهدا فدً تكتسدب إذ ؛والكلمدات لؤلشٌاء التأوٌلٌة المٌزة هً ممٌزة

 وبالتدالً للتأوٌل، المجال لها تفسح مجازٌة بصبؽة ٌصبػ والتً ،والمتلمٌة المتكلمة الذات بألوان

 .(4")تلمًوالم المتكلم ذهن فً محصورا المعنى ٌصبح

 :الحجاجً السلم

 تتفداوت مجموعة ؼٌر فارؼة من األلوال مزودة بعبللة ترتٌبٌة" هٌعرؾ السلم الحجاجً بأن       

 السدلم ٌسدمى مدا بدذلن منشدئة بعدض علدى بعضها ٌعلو بحٌث حجٌتها فً لل أو الدلٌلٌة لوتها فً

 ٌعنً ،معٌنة  عبللة ذا امعٌن رأٌا تدعم  واأللوال الحجج من مجموعة هأن   أي .(5")الحجاجً

--------------------------------------------- 

 .55 ،الحجاج نظرٌات، أهم حمادي، صمودٌنظر،  .1

 .47 ،نفسه .5

 .5111 ،44 العدد علوم، مجلة ،اللغوي الدرس فً الحجاج الدٌن، نور ، ناشة بوز .3

 .6 نفسه، .4

 .577-576 ،والمٌزان اللسان الرحمن، عبد طه، .5
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 مدن حٌدث لدوة الحجدة ترتٌبٌدةتكون   العبلمة أو العبللة  وهذه األخرىالحجة  تدعم كل حجة ن  إ

 : لها نرمز أن ٌمكنالنتٌجة، و فًوتأثٌرها 

 ن                     د ج ب

 ".ن" النتٌجة تخدم وبراهٌن حجج :"د" ،"ج" ،"ب" النتٌجة،: ن

 إذان تنتمدً الحجج هذه ف ن   ترتٌبٌة ةعبلل ما حجاجٌة فئة إلى المنتمٌة الحجج بٌن تموم عندماو"

، فالسددلم الحجدداجً هددو فئددة حجاجٌددة موجهددة، وٌتسددم السددلم الحجدداجً نفسدده الحجدداجً السددلم إلددى

 : بالسمتٌن اآلتٌتٌن

 بالنسدبة همند ألدوى دلدٌبل ٌعلدوه الدذي المدول ٌكدون السدلم مدن مدا درجدة فدً ٌرد لول كل -

  ".ن" -للنتٌجة

 ٌعلددوه الددذي" د" أو" ج" أن   ٌسددتلزم فهددذا" ن" لنتٌجددةا إلددى ٌددؤدي" ب" المددول كددان وإذا -

 . (1")صحٌح ؼٌر والعكس إلٌها ٌؤدي درجة

 نمدل مشدروع عدن ناهٌن[ )العسكرٌة] المعلوماتٌة وحدات نأخذ: "  نتنٌاهو لاله ما أخذنا فلو     

ا، وننملها (،الببلد جنوب إلى[ الكبرى المعسكرات بعض لاصداا ] الدفاع جٌش  األمدر وكذلن جنوبا

هدا ونضدع اسدتحدثناها، التً اإللكترونً الفضاء لهٌئة بالنسبة  فدً] ؼورٌدون بدن جامعدة فدً ممر 

 إال بٌنهمدا تفصدل ال حٌدث لها مبلصمة بجانبها، ضخمةصناعٌة  منطمة وننشو[ السبع بئر مدٌنة

ا  المجددال هددذا فددً العالمٌددة الشددركات كبددرى وعندددها تفددتح. متددر 511 مسددافة  هنددان، لهددا فروعددا

 إلددى بالوصددولبدددأت   العالمٌددة الشددركات أكبددر ألن   ؛فائمددة بسددرعة تتوسددع المنطمددة صددارتو

 :، ولننظر إلى الجمل اآلتٌة(5)"النمب

 .)نرمز لها "ب"( أخذ وحدات المعلوماتٌة والمعسكرات الكبرى إلى الجنوب •

 .("ج" لها نرمز) إنشاء منطمة صناعٌة ضخمة •

 .("د" لها نرمز) وصول الشركات الكبرى إلى النمب •

--------------------------------------- 

 .51 - 51 ،والحجاج اللغة ،بكر أبو العزاوي، .1
 . 9/6/5115 ، هرتصلٌا فً نتنٌاهو خطاب .5
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 الحجداجً السدلم إلدى كدذلن وتنتهدً ،نفسدها الحجاجٌة الفئة إلى تنتمً حججا تتضمن الجمل فهذه

 أعلى سٌؤدي الذي المول ولكن ،تطوٌر االلتصادي للنمبال لبٌل من نتٌجة إلى تؤدي فكلها ،نفسه

إمكانٌددة التطددوٌر  علددى دلٌددل ألددوى هددوو ،وصددول الشددركات الكبددرى الحجدداجً السددلم درجددات

إنشداء  مدن ألدوى نمل وحدات المعلموماتٌة والمعسكرات إلدى الجندوب فهدو عدم أما ، االلتصادي

وٌمكن  ،ٌر االلتصادي للنمبوالتط عدم وصول الشركات الكبرى، فً أو منطمة صناعٌة ضخمة

 كما ٌلً:السلم  الترمٌز لهذا

 .(للنمب االلتصادي التطوٌر" )ن"   د ج  ب

تعطددً هددذه الحجددج النتٌجددة   إذ ثٌرأالتدد لددوة حسددب الحجددج ترتٌددب فددً ٌتمثددل الحجدداجً فالسددلم

 المطلوبة عند المرسل وفما للسٌاق.

 :الحجاجً السلم لوانٌن

 :وهً الحجاجً السلم بموجبها ٌعمل التً نالموانٌ بعض هنان     

ه إذا صدددق فددً مراتددب معٌنددة فدد ن نمٌضدده لدانون الخفددض: " وممتضددى هددذا المددانون أن دد  -

أندا أعدارض صدفمة "( ، فلو نظرنا إلدى العبدارة: 1ٌصدق فً المراتب التً تمع تحتها" )

 تدددمٌر نسددتبعد أن ٌوافددك نتنٌدداهو علددى صددفمة تددؤدي إلددى ف ننددا (5) ،سددٌئة مددع إٌددران"

ف نهدا لدد تكدون مبلئمدة أو تخددم   ،سدٌئةإسرائٌل أو تحجدٌم لوتهدا، فد ذا لدم تكدن الصدفمة 

 المصلحة اإلسرائٌلٌة. 

: أي) نفٌده فد ن ةمعٌند نتٌجدة لٌخدم ؛ما متكلم لبل من" ق"  ما لول ورد إذا: النفً لانون -

 :مثال ,(3)المضادة النتٌجة لصالح حجة ٌكونس( ق -ال

 ً(4ٌحمك االستمبلل الثمافً ) االستمبلل السٌاس. 

 اثمافٌ استمبلال ٌكون فلن  اسٌاسٌ استمبلال ٌكن لم إذا. 

 المثدال فدً الدوارد الحجداج بدذلن نسدلم أن ٌجدب األول المثدال فً الوارد بالحجاج سلمنا ف ذا     

 .الثانً

------------------------------------------- 

 .577 ،والمٌزان اللسان الرحمن، عبد طه، .1
 . 16/5/5115 أمرٌكا شمال جالٌات رؤساء أمام واشنطن فً نتنٌاهو خطاب .5
 .55 ،والحجاج اللغة بكر، أبو العزاوي،ٌنظر،  .3
 .9/15/5115 بالمدس، األمة مبانً فً للكبار التوراة مسابمة فً نتنٌاهو خطاب ٌنظر .4
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 فدد ن معددٌن ولمددل علددى دلدٌبل المددول كدان إذا هأن دد المدانون هددذا وممتضدى: " الملددب لدانون -

 :مثال ،(1" )مدلوله نمٌض نع دلٌل المول هذا نمٌض

 (5إسرائٌل ال تحارب على سٌاسة معٌنة، بل على وجودها وكٌنونتها). 

 سٌاسة معٌنة على تحارب نلف إذا ف مدت إسرائٌل وزالت. 

ي نهدج أ مدن فوجود إسرائٌل وكٌنونتها السبب الرئٌس فً محاربتهدا، وهدو مسدبب للحدرب أكثدر

عهدا بسٌاسدة معٌندة تت علدى األلدوى الحجدة فمددان إسدرائٌل وزوالهدا ن  إ حدٌن فًئٌلً معٌن، إسرا

 .إسرائٌل

 :الحجاجٌة والعوامل الروابط

 محدددة الخطابٌدة التسلسدبلت كاندتلمدا "و حجاجٌدة، وظٌفدةلهدا  أن    للؽدةا ومن ضدمن مهدام     

 اللؽدات اشدتملت فمدد تشدؽٌلها تدم التدً والمدواد العناصدر وبواسدطة ،اللؽوٌدة األلوال بنٌة بواسطة

 ،إذن ، بل لكن،:  اللؽوٌة الروابط هذه ومن ،(3")بالحجاج خاصة لؽوٌة مؤشرات على الطبٌعٌة

 .وؼٌرها من الروابط ،تمرٌبا سٌما، ال ، حتى

 لدول لكل ندوتس ،أكثر أو حجتٌن بٌن أو لولٌن بٌن تربط التً الحجاجٌة الروابطوهنان من      

 العوامدلو ،..إذن السٌما، حتى، لكن، بل،: مثل العامة الحجاجٌة ستراتٌجٌةاإل اخلد محددا دورا

 الحجاجٌدة اإلمكاندات وتمٌٌدد بحصدر تمدوم ولكنهدا حجاجٌدة متؽٌرات بٌن تربط ال التً الحجاجٌة

 أدوات وجددل …كثٌددرا كدداد، ، تمرٌبددا ، ربمددا:  لبٌددل مددن أدوات وتضددم مددا، لمددول تكددون التددً

 :نحو (،4)المصر

  .(5المدس عاصمتنا، هذا ما كان")" •

 .(6وما هو كائن")كان  ما هذا عاصمتنا، المدس" •

----------------------------------------------- 

 .55، وٌنظر العزاوي، 578،والمٌزان اللسان الرحمن، عبد طه، .1

 .16/5/5115 أمرٌكا شمال جالٌات رؤساء أمام واشنطن فً نتنٌاهو خطاب .5
 .56 ،والحجاج اللغة بكر، بوأ العزاوي، .3
 .57 نفسه،ٌنظر،  .4
 . 18/5/5115المدس،  توحٌد فً ذكرىخطاب نتنٌاهو فً الكنٌست   .5
 نفسه.  .6



51 

 

 إطددار فددً داللٌتددٌن وحدددتٌن بددٌن ٌددربط  حجدداجً عامددل وهددو ،العطددؾ حددرؾ أدخلنددا فعندددما

 لدوة للجملدة صدبحوأ الحجاجٌدة، المٌمة تأثرت ولكن ،اإلخبارٌة المٌمة تتؽٌر لم واحدة إستراتٌجٌة

 .سابمتها من ألوى داللٌة

 ممٌدزة داللدة وجدود مدن بد فبل الحجاجٌة، العبللة لمٌام تكفً ال الحجاجٌة الروابط وجود إن       

 المبادئ وهذه. الحجاجٌة  بالمبادئ ٌعرؾ ما وهو ،والنتٌجة الحجة بٌن الرابط ٌضمن ضامن أو

 لؽوٌدة مجموعدة أفدراد بٌن المشتركة لمعتمداتوا واألفكار المسلمات من مجموعة هً الحجاجٌة

 ٌستدعً التعب وأن   النجاح، إلى ٌؤدي العمل أن   ٌعتمد فالكل بصدلها، ٌسل م والكل معٌنة وبشرٌة

 معدٌن حجداج مدن تجعدل معٌندة فئدة عندد علٌهدا متعدارؾ عامدةال مواعدال أو ادئبالم هذهف لراحة،ا

 :منها خصائص ولها ممكنا

فعندما ٌمول  .معٌنة مجموعة داخل األفراد بٌن المشتركة واألفكار المعتمدات من مجموعة إن ها -

كانددت المدددس عاصددمتنا مددد فوعاصددمة لشددعب،  ،المدددس بمثابددة مركددز سٌاسددً إن  نتنٌدداهو: "  

فمضددٌة المدددس ال خددبلؾ فددً  ،(1) "ؾ عددامالآوذلددن مددن أٌددام الملددن داوود لبددل ثبلثددة  ،الخاصددة

 من المعتمدات واألهداؾ المشتركة. عد  الشارع اإلسرائٌلً علٌها، فت

حجدة  (5)" فالمدس عاصمتنا"،  والمتنوعة المختلفة السٌالات من لكثٌر تصلح فهً: العمومٌة  -

 .تصلح لكثٌر من السٌالات، فٌمكن استعمالها فً أكثر من ممام، وفً أكثر من حجاج

 أو مبلئم ؼٌر باعتباره طبٌمهت ورفض إبطاله ٌمكن ما، حجاجً مبدأ تشؽٌل جانب إلى: النسبٌة -

فعنددما ٌمدول نتنٌداهو" إذا أردندا السدبلم  ،(3)لده معدارض آخدر  حجداجً مبددأ باعتماد إبطاله ٌتم

فهدذه مبدادئ  ،(4ٌجب أن ٌتولؾ اإلرهاب، وحتى ٌتولؾ اإلرهاب ٌجب أن ٌتولؾ التحدرٌض")

هداب والتحدرٌض، ولدو بطالها أو معارضتها، فلو تحمدك السدبلم أوال لتولدؾ اإلرإحجاجٌة ٌمكن 

 تددرتبط الحجاجٌددة فالمبددادئ. ، وتولددؾ اإلرهددابالسددبلم عددم  ل ؛أدت إسددرائٌل حمددوق الفلسددطٌنٌٌن

 نفسددها الممدددماتب لددوالن عددرضٌ   فمددد مختلفددة، فئددات عنددد السددائدة واألخددبلق الثمافٌددة بالخلفٌددات

 متعارضة، تكون ولد مختلفة، نتائج إلى ٌصبلن ولكن  ،نفسها والعوامل الروابط على وٌعتمدان

-------------------------------------- 

 .18/5/5115 المدس، توحٌد ذكرى فً الكنٌست فً نتنٌاهو خطاب .1
 نفسه. .5
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 المبدادئ وفدك الخطداب وٌكدون ،والمتعارضدة المختلفدة األٌدولوجٌات االعتبار بعٌن ٌؤخذ ولذلن

 .المتبعة فً ذلن البلد المحلٌة

  ولد وردت روابط حجاجٌة كثٌرة فً الخطابات ألتصر على:     

 المددتكلم ن  إاألمددر األول:  :أمددرٌن ٌتطلددب" ب لكددن أ"  بصددٌؽة األلفدداظ ورود إن   :"لكددن"  -

" ن"   معٌنددة نتٌجددة نحددو موجهددة األولددى الحجددةف؛ حجتددٌن باعتبارهمددا" ب" و" أ" ٌمدددم

 هدً الثانٌدة الحجةاألمر الثانً: و (.ن -ال)  المضادة النتٌجة نحو موجهة الثانٌة  والحجة

. (1) برمتدده الخطدداب توجدده التددً هددً أو النتٌجددة فددً السددبب تكددون التددً وهددً ،األلددوى

ونَ ٌَْعلَ  الَ  أَْكثََره مْ  َولَِكنَّ  َحك   ّللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  أاَلَ : " تعالى لولهوٌتمثل ذلن فً   فالحجة، (2") م 

  الثانٌدة والحجدة ،طاعدة هللا وخشدٌته لبٌل من نتٌجة وتتضمن" حك هللا وعد"  هً األولى

 تخددم هداأن   أي" ن -ال"  السدابمة للنتٌجدة مخالفدة نتٌجدة وتتضمن" ٌعلمون ال الناس أكثر"

 هً انٌةالث الحجة ن  إ وبما" ٌخشوهو ربهم ٌطٌعوا لن" أو" ؼافلون الناس" لبٌل من نتٌجة

  ".ن -ال" النتٌجة نحو المول ستوجه التً فهً األلوى

 فدً عدائبلتهم شدمل لدم ٌودون الذٌن نٌالفلسطٌنٌ " إن  : نتانٌاهو كلمة فً جلٌا ٌظهر وهذا

 الحمدوق هدذه ولكن ذلن، على االستئناؾ وٌمنع أٌضا،]فً هذا[  الحك لهم إسرائٌل، دولة

 ، األولدى فالحجدة ،(3" )لومٌدة كدولة سرائٌلإ دولة على الحفاظ فً إرادتنا مع تتعارض

 بؽدض األولدى، بالدرجدة إنسدانً موضدوع وهدو ،الفلسدطٌنٌة للعائبلت الشمل لم فً الحك

 علٌدده متعددارؾ فهددذا األمدر ،بدده سدمحٌ   أن الطبٌعٌددة والنتٌجددة الشدرعً، الحددك عددن النظدر

 خاصة لومٌة دولة ئٌلإسرا: الثانٌة والحجة للفلسطٌنٌٌن، العودة حك إلى باإلضافة عالمٌا

 لدن: النتٌجدة وتتضدمن األلوى، الحجة وهً األولى للحجة العكسٌة النتٌجة وتفٌد بالٌهود،

 .الشمل بلم للفلسطٌنٌٌن ٌسمح

 ٌعدرؾ أن ٌهمنً ما ولكن انتهت، لد عودتكم رحلة إن  ! ًأعزائ ٌا: "  وجاء عند نتنٌاهو

مدع  تتعدارض وال ،ض مدع األولدى(، فالحجدة الثانٌدة ال تتعدار4)"لصتكم وطفلة طفل كل

  نٌة هً األلوى واألهم.ا، بل تخدم كل منهما األخرى، ولكن الحجة الثتهانتٌج

-------------------------------- 

 .57،والحجاج اللغة بكر، أبو العزاوي، ٌنظر، .1
 . 55: اآلٌة ٌونس، سورة .5
 .56/11/5114 المعٌشة، ؼبلء خطاب .3
 . 17/5/5115 أثٌوبٌا، ٌهود ىذكر فً المدس فً نتنٌاهو خطاب .4
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، فأحٌاندا فمدد تمدوم "بدل" بوظدائؾ مختلفدة والحجداج لئلبطدال ٌسدتعمل الدرابط هذا :"بل" -

 َربِّ هِ  اْس مَ  َوَذَك رَ  ، تََزكَّ ى َم نْ  أَْفلَ حَ  لَ دْ " : نحدو  ؼدرض إلدى ؼدرض مدن االنتمدال ٌكون

ونَ  بَ  لْ  ،فََص  لَّى  الحجددج بددٌن ٌددربط"  بددل" الحجدداجً طفددالراب ،(1" )ال  ْدْنٌَا اْلَحٌَ  اةَ  ت   ْثثِر 

 أصدبحت)وهدً إٌثدار الحٌداة الددنٌا علدى اآلخدرة(  " ن-ال" المضدادة والنتٌجدة ، والنتائج

 فهدؤالء لبلهدا، تدرد التدً الحجدة مدن ألدوى" بدل" بعدد التدً الحجدة ألن   ؛كلده المول نتٌجة

 .(5) ٌتزكوا ولن ،ٌتموا لن ولذلن ؛الدنٌا الحٌاة إٌثار طبٌعتهم األلوام

فً  ةتؽٌٌر نظام الصبل ننوينا ال نتنٌاهو: " الكذبة الثانٌة؛ أن   فً ألوالوجاء       

من  فانتمل (،3بل نرٌد هدم المسجد األلصى" ) -وهذا ما ال نرٌد فعله -المسجد األلصى

وهً حجة ألوى من حجة  ،نظام الصبلة فً المسجد األلصى إلى هدم المسجد األلصى

 . األلصى هدم المسجدمن ظام الصبلة أهون بكثٌر ، فتؽٌٌر ننظام الصبلة

 كل فً نتعاون نحن كما فً لول نتنٌاهو: " ، "حتى" ـل مرادفة "بل" تكون ولد      

ما ٌساهم فً  بلمعاتنا، تمج تحسٌن فً ٌساهم الذي اإلنسانً العمل مٌادٌن من مٌدان

 واحدةال  تخدم أي ن،متساولتٌ حجتٌن بٌن ٌربط هنا" بل" فالرابط( 4تحسن العالم ")

 (.5)اسبمهت التً الحجة من ألوى" بل" بعد الواردة الحجة أن إال األخرى، منهما

: ٌمول فحٌنما،  حتى ٌصل إلى مبتؽاه هاوتساند النتٌجة لتموي نتنٌاهو عند" بل" وردت ولد      

الشر  ضد بجرأة نمؾ أن انم تتطلب األخٌرة السنوات فً منطمتنا تضرب التً العاصفةإن  "

 فالحجة ،(6")األرضٌة الكرة من ناومح ٌرٌدون بل ،اأرضن من التبلعنا ٌرٌدون الذٌن فهؤالء

 التبلعنا ٌرٌدون"  :وهً ،األولى الحجة من لوىأ" األرضٌة الكرة من ناومح ٌرٌدون": الثانٌة

إذا   نولك ،واالحتراس منها أولى النفً أو التهجٌر من وطأة أشد   اإلبادة ألن   ؛"أرضنا من

معت   لوى أمام بجرأة الولوؾ: "وهً النتٌجة وٌخدمان ابعضهما ٌموٌان بعضهما ف ن   الحجتانج 

 ".الشر

---------------------------------------------- 

 .17-15:اآلٌة األعلى، سورة .1

 .64 ،والحجاج اللغة بكر، أبو العزاوي، ٌنظر، .5
 . 51/11/5115 والثبلثٌن، السابع الصهٌونً الكونؽرس فً نتنٌاهو خطاب .3

 .51/11/5115 برلٌن، فً نتنٌاهو كلمة .4

 .65 ،والحجاج اللغة بكر، أبو العزاوي، ٌنظر، .5

  .9/15/5115 المدس، فً األمة مبانً فً للكبار التوراة مسابمة فً نتنٌاهو كلمة .6
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 مددات: نحددو نفسدده، التوجده لهمددا حجتددٌن بدٌن ٌددربط حجاجٌددا رابطدا" حتددى" تعددد   :"حتدى" -

 تلددً التددً الحجددة إن  "." خٌددارهم" و" الندداس مددات" حجتددان فلدددٌنا خٌددارهم، حتددى الندداس

بمعنى انتهاء ؼاٌة، وتكون جارة  إذا " حتى"تأتً   وؼالبا ما ،األلوى الحجة هً الرابط

ن، أحدددهما عددام، وهددو أن ٌكددون ظدداهرا ال مضددمرا، والشددرط اتحمددك لمخفوضددها شددرط

: نحو: " سبلم هً حتدى مطلدع (1آلخر جزء ) الثانً أن ٌكون المجرور أخرا أو مبللٌا

 ،...المواطنددون وأصددٌب سددٌادتنا ا نتهكددت إذا: " نتنٌدداهو لددول فددًوجدداء   ،(5الفجددر" )

 " حتدى" فوردت ،(3")والعنؾ التطرؾ ٌحتضن الذي حتى مباشر مسؤول كل سنضرب

 مددع نتنٌدداهو سددٌتخذه الددذي واإلجددراء للمولددؾ مؤكدددةجددارة، وجدداءت الحجددة بعددد "حتددى 

 أسدلوب وهدذا ٌرٌدد، كمدا الرسدالة تصل حتى والوعٌد التهدٌد من مبالؽة وفٌها لمعتدٌن،ا

 .الفعل رد مباشرة لبل أولً ردع

تأتً "حتى" ابتدائٌة مؤكدة لما بعددها  حتدى عنددما تسدتعمل فدً سدٌالات زمانٌدة و       

وكان ومكانٌددة، نحددو:" كددان اإلرهدداب لبددل عملٌددة السددبلم وحتددى بعددد عملٌددة السددبلم...،

( فجاءت "حتى" فً سٌاق 4اإلرهاب فً ظل االستٌطان، وحتى لبل وجود االستٌطان")

زمنً كرابط حجاجً، وكانت الحجة التً بعدها ألوى من الحجدة األولدى ومؤكددة علدى 

 ٌدرد ولدد ،ومدرن عام مفهوم الحجاجٌة العبللة ومفهوم"وجود اإلرهاب ألسباب أ خرى، 

 .(5")استنتاجٌة أو تبرٌرٌة أو تفسٌرٌة أو سببٌة أو شرطٌة عبللة شكل على

 نسدبة فدً فمدط  لدٌس مطلك؛ انخفاض هنان" نحو:  ،عاطفة "حتى"تكون للٌبل ما و     

 ٌتكداثر المجتمدع أن   رؼدم[ انخفداض هندان] الفمدراء األوالد عددد فً حتى الفمراء األوالد

 هنان] الفمراء داألوال عدد فً"  الحجة وكانت عاطفة هنا" حتى"فجاءت ( 6")مهم وهذا

 .الفمر تحجٌم لضٌة وتدعم ،األولى الحجة من ألوى[" انخفاض

 :الحجاج ممدمات

  من د  تع فهً ألواله، الخطٌب بها ٌدع م التً والمبادئ المسلمات من هنان ن  إ المول ٌمكن      

---------------------------------- 
 .1/145، مغنً اللبٌبٌنظر، ابن هشام،  .1
 .5در، آالٌة سورة الم .5
 .56/6/5114 الجدد، الطٌارٌن دورة فً نتنٌاهو خطاب .3

 .51/11/5115 والثبلثٌن، السابع الصهٌونً الكونؽرس فً نتنٌاهو خطاب .4

 .77،والحجاج اللغة ،بكر أبو العزاوي، .5

 .16/15/5115 الفمر، لضٌة على الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .6
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 ٌرٌدد كمدا الهددؾ إلدى تصدل حتدى المعلومدة أو الفكدرة ضدٌحتو فدً وتسداعد المرسدل، علٌهدا ٌرتكدز التً األسس

 :فً وتتلخص الخطٌب،

 : الولائع

 عرضددة تكددون ال فالولددائع الندداس، جمٌددع بددٌن أو أشددخاص عدددة بددٌن مشددترن هددو مددا وتمثددل     

 لبدل مدن بالوالعدة التسدلٌم وٌكدون للحجاج، ممكنة انطبلق نمطة تشكل فهً لذا ؛الشن أو للدحض

 إجمدداع بمثابددة الوالددع فهددذا الخلددك، جمٌددع علددى نفسدده ٌفددرض مددا مددع  مندده اتجاوبدد لدده المرسددل

"لمد وصلت : مستشارة ألمانٌا عرض لها بعض الولائع فمال مفعندما تكلم نتنٌاهو أما ، (1)كونً

إلى برلٌن فً ظرؾ عصٌب؛ فالبارحة كانت عندنا ثبلث هجمات إرهابٌة إضدافٌة، ومدا ٌمدارب 

ل المخربددون الفلسددطٌنٌون لتددل إسددرائٌلٌٌن باسددتعمال  السددكاكٌن اوحدد ،أربعددٌن عملٌددة إرهابٌددة

( ، فهذه ولائع ٌستؽلها الخطٌب لٌدعم رسالته وٌحصدل 5والفؤوس واألسلحة وحتى السٌارات" )

 على المصدالٌة فً تعامله مع األحداث.

 وبالذات ،الخبلئك لجمٌع ولٌس الناس من معٌنة لفئة صحٌحةلد تكون  الوالعة والحمٌمة أن           

 الخطددداب لبٌئدددة الولدددائع صدددحة نمتصدددر علدددى لدددد لدددذلن ؛الوطنٌدددة أو الدٌنٌدددة الولدددائع طرلندددا إذا

 فً المعارن لمد كانتمن المسلمات فً الشارع الٌهودي: "  د  وهذه الوالعة تع .معٌنة باستثناءات

ا د عنده ٌددافعون األلمدان كدان حٌدث جددا لاسٌة 1945 الثانً كانون أوشفٌتس معسكر محٌط  فاعدا

ا  ا  مستمٌتا ا  ٌائسا  هندان االنتصدار حممدتم لكدنكم ارتكبوهدا، التدً الفظائع إخفاء لضرورة منهم إدراكا

ا  فهدذه الوالعدة  .(3" )السجناء زي مرتدٌة  العظمٌة الهٌاكل وجدتم أوشفٌتس دخلتموعندما . أٌضا

ألمددن العددام لضددمان ا بمثابددة نمطددة ارتكدداز فددً خطدداب نتنٌدداهو لتوصددٌل فكرتدده د  تعددو ،امسددلم بهدد

 .والحفاظ على األرواح

 : الحمائك

  ،االدعاء تدعم التً حصائٌاتإلوا  حمائكال عرض هو معٌن ادعاء لشرح الوسائل إحدى إن        

 اانطباعد تعطدً حتدى الحددٌث بداٌدة فدً الحمدائك عدرض فضلواأل مسبما، التحضٌر ٌجب ولذلن

  3111الٌتً األولى؛ تم بناء بمعدل ففً خطاب نتنٌاهو: "فً و ها،وصدل األلوال  أهمٌة على

---------------------------------- 

 .318 ،الغربٌة التمالٌد فً الحجاج نظرٌات أهم صمود، دي،احم ٌنظر، .1
 .51/11/5115 برلٌن، فً نتنٌاهو كلمة .5
 . 7/5/5115 ، النازٌة ألمانٌا على الحلفاء النتصار السبعٌن الذكرى فً اللطرون فً نتنٌاهو كلمة .3
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 وحدددة 5111 بندداء تددم الوحٌدددة حكمدده سددنة فددً بدداران وأٌددام والسددامرة، ٌهددودا فددً سددكنٌة وحدددة

وحدة سكنٌة، ثم انخفدض فدً زمدن أولمدرت  1911سكنٌة، وفً حكم شارون انخفض العدد إلى 

وحددة سدكنٌة؛ وذلدن ألسدباب  1511عهددي اآلندً انخفدض إلدى وحددة سدكنٌة، وفدً  1711إلدى 

فهذه حمائك إحصائٌة ٌمكن تحرٌهدا  ،(1ولكن الحمائك تبمى حمائك") ٌمكن ذكرها فً ولت آخر،

، وهددذه الحمددائك تعددد  أساسددا لدددعم األفكددار واآلراء المعروضددة، فهددً أمددور مسددلم بهددا، فحصددهاو

  .وتعطً مصدالٌة لما ٌمال بعدها

 فاحذر المهمة هً األلوال دلة ن  أل" الواردة؛ تومن المهم أن ٌتحرى الخطٌب دلة المعلوما       

 مصدددالٌة علددى تحصددل ولددن ق،صددد  ت   لددن ألنددن ؛الخٌددال مددن حصددائٌاتإو معطٌددات عددرض مددن

 التددً المعطٌددات تنددالض حمددائك تعددرض عندددما واألسددوأ الجمهددور، أمددام الولددوؾ أثندداء مسددتمبلٌة

 بددٌن الددربط علددى وتمددوم الولددائع مددن تعمٌدددا أكثددر أنظمددة " وهددذه الحمددائك تعددد،(2")تعرضددها

عملٌة لتملٌص الفجدوة  حمائكرد نتنٌاهو حول ظاهرة الفمر؛ فمد عرض ثبلث  ، وفً(3)"الولائع

حٌددث لددال:" الشددًء األول ) ولددد وصددفته لكددم(: الزٌددادة  فددً المسددتوى المعٌشددً بددٌن المددواطنٌن

الخاصة لمخصصات  األوالد من التأمٌن الدوطنً، الشدًء الثدانً: زٌدادة ألدؾ شدٌكل علدى الحدد 

تجدداه المراحددل[ متتالٌددة، فهددذا الشددًء الثددانً وهددو خطددوة فددً ا فددً] ت عطددى ، واألدنددى لؤلجددور

]عدن األمدور السدابمة[؛ مسداعدة كبدار السدن وهدً  (الصحٌح. الشًء الثالث ) وهو ال ٌمل أهمٌدة

الشرٌحة  الخاصة التً تعانً من الفمر بحٌث حصدل كدل زوجدٌن علدى سدتة آالؾ شدٌكل خدبلل 

حمائك ال ٌمكن  د  تعنتنٌاهو  اء الثبلثة التً عرضها (، فهذه األش4ٌالسنة، وهذا لد ٌساعد أٌضا")

 مكافحة الفمر.لالخطة التً وضعها  منجزءا هاما  وتمثلإنكارها أو تجاهلها، 

تختلؾ النظرة إلى الحمدائك، إن كدان فدً مصددالٌتها أو مدن حٌدث لٌمتهدا، فعنددما ٌمدول  ولد     

ن داوود لبل ثبلثة آالؾ سنة، وهذه حمٌمة نتنٌاهو: " كانت المدس عاصمتنا وحدنا، ومن أٌام المل

(، فهدددً حمٌمدددة عندددد الشدددارع 5أساسدددٌة، ولكدددن هندددان مدددن ٌحددداول إنكارهدددا بشدددكل منهجدددً" )

اإلسرائٌلً، فٌحسن نتنٌاهو استؽبللها فً الموالؾ العامة، ولكن هل هذه حمٌمة تارٌخٌة؟ ثم على 

 طرد أهلها منها؟ هل هذا ٌعطً الشرعٌة لبلستٌبلء علٌها وف ،ها حمٌمةفرض أن  

 ---------------------------------------------------------- 

 .51/11/5115 والثبلثٌن، السابع الصهٌونً الكونؽرس فً نتنٌاهو خطاب .1
 .57 ،קהל בפני לדבר ،יניב ،זייד .2
 .319 ،الغربٌة التمالٌد فً الحجاج نظرٌات أهم صمود، دي،احم .3
 .16/15/5115 الفمر، لضٌة فً تولٌعا أربعٌن عرٌضة على جوابه اءأثن الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .4
 .18/5/5115 المدس، توحٌد ذكرى فً الكنٌست فً نتنٌاهو خطاب .5
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 :االفتراضات

 بها والتسلٌم لها  اإلذعان ولكن العامة بالموافمة تحظى" ولكنها ،والحمائك الولائع دون وهً      

وٌعود األمر فً كثٌدر (1" )تموٌهما أخرى عناصر جاجالحمسار  فً تأتً حتى لوٌٌن ٌكونان ال

عند عمرو،  خٌالعند زٌد ولكنها  مسلم بهاما  فرضٌةمن األحٌان إلى المفهوم الثمافً فمد تكون 

مدا ت حدرن بواسدطة موجة التطرؾ الهائلة التً تجتاح الشدرق األوسدط  والعدالم كلده، إن   نحو:" إن  

العدودة إلدى بداٌدة العصدور  ]وهدً[ الرجعٌدةهدذه  فدٌس بدون.تصال بٌن اإلسبلم الرادٌكالً والاال

 لهددذه  اإلسددرائٌلً الشددارع ٌنظددر لدددو(، 5وتسددخرها فددً خدددمتها") لوجٌدداوالتكن تأخددذالوسددطى 

  إال والعربً اإلسبلمً العالم فً الٌوم ٌجري مام وبالرؼم.  أدلة دون صحٌحة أنها على األلوال

 هدذا ألن   ؛النسدبٌة أمبدد الفرضدٌة هدذه علدى ٌنطبك ولذلن ،الحمٌمة إلى ترتمً ال الفرضٌة هذه أن  

 . أخرى أماكن فً صحٌح ؼٌر ولكنه اإلسرائٌلً، الشارع فً صحٌحا ٌكون لد المول

 والمداطع المباشدر األسدلوب بدذلن ،ونصدؾ عمد نحو لبل أدلى لد[ داؼان] وكانوفً لول آخر:" 

 المدادم المدرن خدبلل ٌتولدؾ لن اإلرهاب أن   لدي   ثبت المستمبل استشرفت   كلما: *ٌمٌزه كان الذي

ا  سٌسدتؽرق األمدر كدان إذا ما أدري وال*. األلل على  نخدوض ندابأن   أعلدم لكنندً السدنٌن مدن لرندا

ا   تخددم  افتراضدات فهدذه ،(3) الؽدد فدً ٌنتهدً ولدن بداألمس ٌبددأ لدم أعدائنا مع متواصبلا  صراعا

 كدان فد ذا الجمهدور، فدً بثهدا ٌرٌدد التً لخوؾا رسالة وهً إٌصالها، نتنٌاهو ٌرٌد التً الرسالة

 ذلن ٌصدق أن الطبٌعً فمن المادم، المرن خبلل ٌتولؾ لن اإلرهاب أن   ٌتولع المخابرات رئٌس

 الخددوؾ ظددل فددً بددالعٌش ىسددمٌ مددا وهددذا اإلرهدداب، مددن ٌتددوجس وٌظددل العددادي، المددواطن

 .الشارع من الـتأٌٌدب ٌمابل أو تعمله الحكومة لبل من ٌمال ما كل وعندئذ والترهٌب،

 : المٌم

 معرفددة ٌمكددن خبللهددا ومددن ،الفددرد سددلوكٌات تضددبط التددً المبددادئ مددن مجموعددة المددٌم تعددد       

ل التدً فهدً" ، الباطدل مدن والحدك   الخطدأ، من الص واب  لمدا ٌدذعن السدامع جعدل فدً علٌهدا ٌ عدو 

 لبٌددل مددن لمحسوسددةوا والحددك، العدددل لبٌددل مددن المجددردة: نوعددان والمددٌم آراء، مددن علٌدده ٌطددرح

  كثٌرا وٌذكرها نتنٌاهو بها ٌتباهى التً المٌم من تعد  " الدٌمولراطٌة"  إن   ،(4" )والكنٌسة الوطن

--------------------------------------------- 

 .319 ،الغربٌة التمالٌد فً الحجاج نظرٌات أهم صمود، دي،احم .1

 .14/11/5115 الهندي، سالرئٌ استمبال شرؾ على المدس فً نتنٌاهو كلمة .5

 .51/3/5116داؼان،  مئٌر األسبك الموساد جهاز رئٌس جنازة فً لنتنٌاهو التأبٌنٌة الكلمة .3
 .311 ،الغربٌة التمالٌد فً الحجاج نظرٌات أهم صمود، دي،احم .4
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 الخطابدددات التدددً ٌمصدددد بهدددا ؼٌدددر الٌهدددود،  إذ ٌمدددول: " إن  ً فددد خاصدددة خطاباتددده فدددً 

للحرٌددة ومعارضددة  متأصددلة اٌدداة ولٌمددحنظددام حكددم بددل تعكددس نظددام  الدٌمولراطٌددة  لٌسددت فمددط 

لبددل فتددرة وجٌددزة  الددذي اختٌددررئٌس الهندددي ولٌلددت هددذه الكلمددة علددى شددرؾ الدد. (1) سددتبداد"اال

انطباعا إٌجابٌا للضٌؾ وٌضطره لدرد  ًبطرٌمة دٌمولراطٌة، فالتركٌز على هذا الموضوع ٌعط

 المجاملة. 

ساهم فً الحفاظ على أمدن الدببلد والعبداد، تتسلٌم به ٌعد  من المٌم التً نزاهة المضاء وال  إن       

 معرفتدً علدى بنداءا  سدواء ولضداتها المحكمدة أجدل   نًإن  " ذكر نتنٌاهو المحكمة العلٌا بموله: لد و

 لمٌمددة تأكٌدددا المددول هددذا وجدداء ،(5" )لددراراتهم احتددرم كمددا منصددبهم، بحكددم أو بهددم الشخصددٌة

 .  سٌاسً طابع ذات لضاٌا فً العدل محكمة تدخل العدل وزٌرة داانتم بعد المضاء،

 البلسددامٌة ، فعندددما ٌمددول نتنٌدداهو: " وفددً ظددلولددد تسددتعمل بعددض المددٌم لخدمددة لٌمددة معٌنددة     

، دعدونً أعدرب عدن تمددٌري للحكومدات التدً تلتدزم بالددفاع عدن حمدوق الٌهدود، وعدن المتجددة

حموق  الفرد وحموق المواطن لٌم إنسانٌة، ولكنها  إن  (. 3حموق الفرد، وعن حموق مواطنٌهم" )

خاصدة تتمٌدز  االٌهدود، وكدأن للٌهدود حمولد قجاءت على لسان نتنٌاهو من أجل الدفاع عدن حمدو

 عن حموق اآلخرٌن.

 هندانف ،نحو حفظ الدنفس البشدرٌة للعالم المشتركة المٌم من هنان أن رؼم ذكره الجدٌر منو     

 :نحو لٌمة، ذات تعد ال أخرى فئات عند هان  أ حٌن فً الدماء لها تراق لد معٌنة لفئات خاصة لٌم

 أخبللٌدات شدرعت التدً الددول مدن هندان ؛األخبللٌدة المدٌم فً وحتى الهندوس، عند البمر تمدٌس

ددٌ لمددن ٌتحددرى أن الخطٌددب علددى ولددذلن ؛آخددرٌن عنددد البتددة مرفوضددة هددان  أ حددٌن فددً معٌنددة  هوج 

 .ٌرٌد كما الرسالة تصل تىح ؟المستمعون هم ومن ؟خطابه

 :اإللناع وسائل -

  النظر وٌمكن"  وسلوكه، وموالفه ومعتمداته إلٌه المرسل لٌم على تأثٌر عملٌة اإللناع ٌمثل      

----------------------------------- 

 14/11/5115 الهندي، الرئٌس استمبال شرؾ على المدس فً نتنٌاهو كلمة .1

 .5/4/5116 المدس، فً الوطنٌة للمكتبة األساس رحج وضع خبلل نتنٌاهو كلمة .5

 .15/5/5115 المدس، فً السامٌة، معاداة لمكافحة المنتدى فً نتنٌاهو كلمة .3
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 والكلمات األلفاظ باستخدام التأثٌر هذا وٌتم ،(1")للتأثٌر عامة مسارات نتاج باعتباره اإللناع إلى

 :واحد آن فً هدفٌن اإللناع وٌحمك. المتلمً عند التؽٌٌر إلى ٌؤدي ما وكل واإلرشادات

 ؛بالخطداب ه ٌتوجده إلدى زٌددن دف ، بكلمدات أخدرى لده المرسدل عدٌن من مخفً هدؾاألول:       

وسدائل اإلعدبلم تتناللده فٌتلمداه  فً لاعة مؽلمة إال أن   لمىالخطاب ٌ   ،  فرؼم أن  ولكنه ٌمصد عمراا 

 موجدده فالخطدداب، هم أو فٌمددا بٌددنهمالجمهددور، فٌصددل إلددٌهم حجددة جدداهزة لددد ٌنالشددونها فددً أنفسدد

 التوجده الثدانً: .الذي ٌبتؽدً التدأثٌر فٌده الجمهور وهو المخفً المتلمً إلى مباشرة ؼٌر ةبصور

 الخصم مع االتصال من نوعا ٌخلك فهذا ،متأخر لولت ولو رده وتأجٌل ،مباشرة الخصم إلى

 لخلدك لدٌس المباشر تصالاال هذا ولد ٌكون .عنه رؼما كموافك الخصم مولؾ عرضٌو ،عبلنٌة

 .(5)المرسل بمولؾ الجمهور ٌمتنع وهكذا علنا، إلدانته خطابٌة طرٌمة ماوإن   مباشر، اتصال

 مولفده، عدن الددفاع أو اإلجابدة ٌسدتطٌع ال، ( الخصم)  المباشر له المرسل ن  الحمٌمة إ  فًو     

 ،حمٌمٌددا لددٌس الحددوار أن   ٌثبددت وهددذا مباشددرة، لددٌس ولكددنلددد ٌددرد متددأخرا  الحدداالت أحسددن وفددً

 .إلٌه لالمرس   برد معنً ؼٌر لالمرس   كون إلى  باإلضافة

 الؽائدب ضدمٌر مدن االنتمدال فدً المتكدرر السدلون هو حمٌمٌا لٌس الحوار أن   علىومما ٌدل      

 ٌدوحً االنتمداالت هذه مفهومف المضمون، حدة فٌها ٌصعد التً األماكن فً المخاطب ضمٌر إلى

، فعنددما ٌمدول (3) الؽائدب بصدفة عنده ٌدتكلم هألن د ،إلٌه المرسل مع بحوار معنً ؼٌر المتكلم أن  

، فلددٌنا (4" )  شدالٌط عائلدة ٌدا معكدم أتدألم أندا المتألمدة، شدالٌط عائلدة عٌدون إلى نظرأ "نتنٌاهو:

 هدو فهدا الملدوب، وتمرٌدب لعواطدؾا ثدارةٌأتً إل هذاو المخاطب، إلى الؽائب الضمٌر من انتمال

 الحمٌمدة فدً ولكنهدا شدالٌط، عائلدة إلدى المباشدرة فالرسالة األسٌر، عائلة مع ٌتألم ومةكالح رئٌس

 األسرى تبادل فً الشرعٌة على منهم ٌحصل أن ٌود الذيالمخفً وهم المستمعون  جمهورال إلى

 بالضددمٌر إلٌدده المرسددل إلددى اإلشددارة تكددون متصددنعا، ٌكددون مددا الحددوار مددن وهنددان. حمدداس مددع

 التجاهدل، مدن نوعا د  ٌع وهذا ،نفسه المولؾ فً حاضرا له المرسل كون من رؼمبال فمط الؽائب

 :بوسٌلتٌن اإللناع ٌمكن األمر وخبلصة

-------------------------------------------- 

 .417 ،الخطاب تحلٌل معجم ،شارودو باترٌن، .1
 .191-191 ،הנאום מישלב של הרטוריקה  ،לנדאו ،רחל ٌنظر، .5

 .417 ،الخطاب تحلٌل معجم دو،شارو باترٌن، .3

 .1/7/5111 فً  نتنٌاهو خطاب .4
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 :لغوٌةال غٌر اإللناع وسائل

 صدورة مدةءمبل الوسدائل هدذه ومهمدة اللؽدة، إطار خارج لئللناع المحفزة الوسائل من هنان     

 وفدك ؼموضدها أو الرسدالة توضدٌح بهددؾ الظدروؾ وتهٌئدة الفضاء وتحرٌن للجمهور الخطٌب

 فدً المرسدل ٌفشدل لدد وبددونها اإللنداع، فدً كبٌدرا حٌدزا الوسائل هذه وتأخذ ود،الممص المتطلب

 :ومنها ؼاٌته، تحمٌك

 ، الجمهدور للظدروؾ الخارجٌة صورته مةءومبل الخطٌب رهظمب وتهتم: البصرٌة الوسائل     

 إضددافة مددن والزٌنددة( المضددطربة الجسددد كحركددات)  وراثٌددة عٌددوب وإخفدداء ، اللبدداس نددوع مثددل

 بل  الرسائل ٌعطً ال فضاء إنشاء فً توظؾ البصرٌة فالوسائل. وأعبلم وشعارات اتإكسسور

 اإلضاءة وتؽٌٌر ،وشعارات أعبلم: مثل الخطابً للمصد واالستجابة الفهم على المخاطبٌن تساعد

 فدددً مختلفدددة أخطددداء عدددن اآلراء ؾوتصدددر    اعاطفٌددد اهٌاجددد وتسدددبب للرسدددالة مفددداهٌم تمدددنح لدددد

  .(1)الخطاب

 بتددارٌخ واشددنطن فددً اإلسددرائٌلٌة السددفارة فددً ألمدداه الددذي خطابدده فددً نتنٌدداهو ظهددر دولدد     

 األبٌض باللون مخططة ربطة عنمه تلؾ أبٌض، ولمٌصا سوداء لةذب ٌرتدي وهو ،58/1/5116

 كبٌددرة شاشدة خلفده ومدن إسدرائٌلٌة أعدبلم أربعدة جهدة كدل علدى  وشدماله ٌمٌنده وعدن واألزرق،

 متناسدمة فنٌدة لوحدة ٌعكدس ممدا األبدٌض بداللون الدولدة شدعارات من لوس ٌشمها األزرق باللون

المتلمً ٌسدخر فكدره فدً اللوحدة  ألن   ؛ساهم ذلن فً اإللناعٌمما ٌؤثر فً المشاهد، ولد  األلوان،

المددتكلم ممددا ٌسدده ل علٌدده عددرض  نوهددذا ٌعطددً انطباعددا إٌجابٌددا عدد الفنٌددة المعروضددة أمامدده، 

 (.5)رسالته

لٌحتاج الملد       المدادة  برفمدةظهر نتنٌداهو ف، ٌبةلعرض صورة  مٌدانٌة، تعكس الموة واله رس 

وكان على الحدود الجنوبٌة لتفمد الجدار األمنً الذي كان فً طور اإلنشاء، العسكرٌٌن فً جولة 

ظهر وهو ٌتلمى شروحا وٌلمً أسئلة ف، بدلة زرلاء دون ربطة عنك وٌضع ٌدٌه فً جٌبهٌرتدي 

فهذه الصور تعكس رئٌس الحكومة الذي ٌهتم بأمن المواطنٌن، فهدا  ن الجدار؟"نحو: "كم تبمى م

  (.3)مكانته ولبول الجمهور له مما ٌرفع، هو ٌخرج بنفسه لٌتفمد األمور عن لرب

 ------------------------------------------- 

 .96 ،פוליטית רטוריקה ، צור ،נדיר ٌنظر، .1

 .58/1/5116 ،واشنطن فً نتنٌاهو خطاب ٌنظر، .5

 https://www.youtube.com/watch?v=ReQT0MnZTPo ٌنظر، .3
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 صاحب ٌبثها التً والبرلٌات شاراتإلا من ففٌها ،والٌدٌن الوجه تعابٌر وهً: الحركٌة الوسائل

 ،للموضوع طبما الجسدي البث وٌكون ،األخرى لناعاإل وسائل مع واألخرى الفٌنة بٌن الشأن

 أو المختلفة الثمافات مع طردٌا الفعل رد أو بثمة التمشً أو جلوس أو معٌنة لولعة التكٌؾ :مثل

 كانت ف ن الحركات، فً التركٌز  من وٌزٌد االنتباه، ٌثٌر هذا كل (.1)معٌنة آداب تبنً

 أو بالرأس كاإلٌماءة الجسد بحركة المستمع عند التجاوب ٌكون فمد الموضوع، توافك الحركات

 . طٌبالخ مع تضامنا الٌدٌن تحرٌن

ا رجلٌه، فبل ٌظهر إال الجزء هولد كان نتنٌاهو ٌلمً خطابه والفا أمام منصة ٌخفً ب     

أو  التأكٌدات عن بواسطتهاالمشاهد بصره تجاه الٌدٌن والوجه  التً ٌعبر  حتى ٌصوبالعلوي، 

ح ب  العالمً المنتدىفً  15/5/5115، ففً خطابه الذي ألماه بتارٌخ اإلشارات المعبرةٌلو 

 ذا أراد أن ٌؤكد ف، كان نتنٌاهو والفا ٌمرأ خطابه من ورلة المدس، فً السامٌة معاداة لمكافحة

لٌهم بٌن الفٌنة إه كان ٌتابع المشاهدٌن بنظراته ن  إ، كما نه ٌستعمل ٌده ممبوضة أو أن ٌهدد ف شٌئا

  .(5) واألخرى

وعًلا جانب على منها جزء فً وتعمل البٌئة تؽٌٌر فً ترتكز: المكانٌة لناعاإل وسائل       ، بل 

 اإلضاءة وحتى الطمس وحالة الذكٌة، فالروائح للرسالة، ستجابةاال تموي أجواء لخلك وتهدؾ

 ألن   ،ستجابةاال فً ٌساعد فهذا طعام وجبة أثناء الخطاب كان وإن. الملوب تفتح المبلئمة

 الجمٌل فرد مجانٌة، لذٌذة ةوجب ممابل الجمٌل ٌردوا أن فٌرٌدون الرسالة، عنوان هم المدعوٌن

 (.3) ستجابةالا هو

الكنٌسدت وممدر هٌئدة األمدم،  :ولمد ألمى نتنٌاهو معظدم الخطابدات فدً أمداكن مشدهورة، مثدل     

الخطداب لٌمدة خاصدة، فلدوال علدو  مدنحوالمؤسسدات ذات الشدأن، وهدذا ٌ ،والكونؽرس األمرٌكً

 المهمة،من الشخصٌات  كانوا فالحضورفً ذلن المكان،  ى خطاباشأن الخطاب وصاحبه لما ألم

 وهذا ٌجعل المستمع أو المشاهد ٌمتنع بما ٌمال. 

------------------------------------------- 

  .96،פוליטית רטוריקה ،צור ،נדיר ٌنظر، .1

5. http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Speeches/Pages/specchAntiSemitism1  

51515.aspx 

 .96 ،פוליטית רטוריקה ،ורצ ،נדיר ٌنظر، .3

 

 



35 

 

 ولت  اختٌار الخطٌب من ٌتطلب اإلعبلم وسائل عبر الخطاب إن  : الزمانٌة االلناع وسائل      

 مشهد أو الٌومً، كالعمل الخاصة؛ أعمالهم فً منهمكٌن وؼٌر متفرؼٌن المخاطبون فٌه ٌكون

 والراحة، الدوام، اتساع االعتبار بعٌن فٌؤخذ مشهور، مسلسل أو لدم، كرة كلعبة مثٌر،

 األخبار، بث ساعات فً تلمى الصحفٌة المؤتمرات أو السٌاسٌة الخطابات من كثٌرا أن فنبلحظ

 تبث الكنٌست فً نتنٌاهو خطابات كانتف .المشاهدٌن أو المستمعٌن من أكبر عدد لها فٌكون

 نشرة مع تبث التً الخطابات من وهنان. للجمٌع متاح فالخطاب العاشرة، المناة عبر مباشرة

جمٌع الخطابات ت ثب ت فً مولع رئٌس  اإلشارة أن   وٌجدر مساء، الثامنة الساعة الرئٌسة األخبار

 إلى اإلنجلٌزٌة والعربٌة. أحٌانا تترجموالحكومة الرسمً، 

 : لغوٌة إلناع وسائل

 :منها،  مختلفة كبلمٌة وفنون بعروض كبلم من ٌنطك ما كل به وٌمصد

 : االنزٌاح

 الساعة فً: " ٌتضح باآلتًو( 1)ٌهدؾ إلى اإللناع خطابً أثر له  االستعارة من نوع هوو     

 فدً إسدرائٌل عدن الددفاع فدً سداعدتم أندتم  المعركدة، سداحة فدً إسدرائٌل عدن جنودنا ٌدافع التً

 محكمة" فً ٌكمن االنزٌاحف ،(5" )الصدق بمول ذلن وفعلتم ،(العام الرأي محكمة) أخرى ساحة

 فدً وٌدؤثر المخاطدب، ٌثٌدر فهدو مدألوؾ ؼٌدر دمدج فهذا الدولٌة الشرعٌة ٌمصد و ،"امالع الرأي

 فهدؤالء المظلدوم، عدن ٌددافع مدن إلدى وتحتداج وخسدائر وعماب لضاء فٌها المحاكم ألن   ؛تجاوبه

 .ولبوله الخطاب مصدالٌة ٌدعم وهذا ، عنهم ٌدافع من إلى بحاجة فهم ، بالحرب ش ؽلوا الموم

 للمخدربٌن تتصددى ]مدائٌر داؼدان[ لٌادتها تولى التً" رٌمون" وحدة كانت" ر: وفً لول آخ    

 الحدٌدددي فالجدددار( 3) ٌحمٌنددا الددذي الحدٌدددي الجدددار مدددامٌن عددززت حٌددث  ؼددزة لطدداع فددً

 ولكن كهربائً، سٌاج من مكونة الفاصلة الحدود إن   كما فٌه، للحجر مكان وال حدٌد من مركباته

  وهذا اخترالها، ٌمكن ال التً الحدود على المشددة الرلابة لصد دٌدي؛الح الجدار استعمل عندما
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 ٌكسدب أن ٌرٌدد الدذي المدتكلم مولدؾ وٌعدزز ؼدزة، مماومدة مدن عدانى الدذي للمستمع أمنا ٌعكس

 .وتأٌٌدا موالؾ

 :الرمزٌة

 الرمدزي األسدلوب هدذا ألن   ؛الجمهدور من فئة فً ٌؤثر إذ محسوسا، الخطاب ٌجعل الرمز      

 سدتمبلٌ   حتدى هسددوتج المفهدوم توضدح الرمز من الناتجة العملٌة فالصور طموحاته، مع ٌتجاوب

 علٌدهو ؛وساطة دون مباشر استٌعاب فهذا المخاطبٌن، عند العمل بطرٌمة ولٌس ،عاطفٌة بطرٌمة

 تعبٌدر فدً مركبدة آراء عدن بدالتعبٌر تسدمح بكثافدة الرمدز لؽدة اسدتعمال ن  إ كما ،لوي تأثٌره ن ف

 الحراسدة ًهد وظٌفتندا بدالطبع: " ٌمدولحٌدث   ؛فدً خطابده رمز، ولد وظؾ نتنٌاهو ال(1)لصٌر

 تلمددٌح وهددذا ، (5)"البٌددت مددن بددالمرب المهمددة هددذه تنفددذ أن ٌجددب دائمددا لددٌس ولكددن البٌددت، علددى

 ؼٌدر األعمدال هدذه نإ وبمدا أخدرى، دول وفدً الحددود خارج السرٌة الحربٌة للعلمٌات  وتشرٌع

 الثمدة وتجدٌدد لمسدتمعٌنل تطمدٌن رسدالة وفٌهدا بدالرمز، لهدا فٌشدار الددولً العدرؾ فدً مشروعة

 .برئاسته السٌاسٌة والمٌادة العسكرٌة بالمدرة

 وكدان لدوة، ٌدزداد الدذي المتطدرؾ اإلسدبلم خطدر ٌعدً داؼدان مئٌر وكان"وفً لول آخر:       

ا  تهدٌداا  اإلسبلمً التشدد فً ٌرى ا  فكان األٌدي؛ مكتوفً أمامه الجلوس ٌمكن ال حمٌمٌا  فً منهمكا

ة  الطدرق بمختلدؾ األعدداء مخططدات وإحباط ،ستخبارٌةواال ،اإلسرائٌلٌة الردع لوة تعزٌز مهم 

 فدً ٌكمدن الرمدز ،(3" )الخٌدال وتتجداوز ،المدألوؾ تتخطدى كاندت التدً السدرٌة الطرق فٌها بما

 السرٌة األمنٌة العملٌات إلى إشارة فهذه ،"الخٌال وتتجاوز المألوؾ تتخطى التً السرٌة الطرق"

 تعتدرؾ ال التدً سدموح،مال تجداوزت لدد التً عمالاأل من ذلن إلى وما إؼراءات أو اؼتٌاالت من

ولكنهدا تخددم الجاندب األمندً للدولدة، وتسدمح  ،الكتمدان طدً فً وتبمى ،اإلسرائٌلٌة الحكومة بها

للمستمع أن ٌتجاوز بخٌاله ألمألوؾ حتى ٌرى إسدرائٌل دولدة عظمدى ال ٌسدتهان بهدا، وال ٌسدهل 

 .   المس بأمنها

 : الدلٌمة العلمٌة النماذج 

  أن   شن وال"  الخطاب، نأش من ترفع التً معٌنة وبممادٌر معٌنة بمعلومة الخطٌب ٌأتً لد     
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 ،...كحمٌمدة المخاطدب ٌتمبله بتعبٌر دالءاإل الهدؾ ألن   ؛المارئ إللناع هدؾت المبٌل هذا من كتابة

 مولدؾ فدً الشدن تمندع وسٌلة ًهبل  لآلخر، امعارض امولف ٌمدم ال هألن   ؛حصري أسلوب وهذا

  (.1" )بالخطٌب حتى ٌثك المخاطب عانطبا وتدعم الخطٌب،

 عدى أن  د  ابصدراحة، فمدد  لالهداالزعٌم الروحدً إلٌدران  إن  " ولو نظرنا إلى هذه المعطٌات؛      

إٌران تخطط إلى مائة وتسدعٌن ألدؾ جهداز للطدرد المركدزي، فلدٌس سدتة آالؾ وال حتدى خمسدة 

للطرد المركزي لتخصدٌب بل عشرة أضعاؾ من ذلن،]أي[ مائة وتسعون ألؾ جهاز  ،ألفاعشر 

جدٌدددة  ألدركندددا(، 5)"الٌورانٌدددوم، باإلضدددافة إلدددى بنٌدددة تحتٌدددة ضدددخمة ]خاصدددة لهدددذه األجهدددزة[

 وبذلن  ،ي العالمًأأمام الر ل المولؾهذه المعطٌات تهو   ن  إنتنٌاهو، كما  عندالموضوع وأهمٌته 

 وتجعلهم ٌنصاعون لمولفه. ،ن من مولؾ المستمعٌنمد تلٌ  ف

 

 :الٌومٌة الحٌاة نم ولصص أمثلة

 علدى لبندان فً لتلوا الذٌن والمظلٌٌن إٌران فً نٌٌاألمرٌك األسرى عن نتنٌاهو تكلم عندما      

 مسار فً تأٌٌدهم فٌكسب إٌران، ضد عدائٌة بشحنة األمرٌكان ٌشحن أن لصد إنما لبنان شٌعة ٌد

 متلدددتف ،ألمدددرٌكٌٌنا األسدددرى بعشدددرات أمسدددكت إٌدددران إن  "  ٌمدددول: اإلٌراندددً، الندددووي الملددؾ

 رجدال مدن اآلالؾ لتدل عدن مسدؤولة وكاندت بٌدروت، فدً نٌٌاألمدرٌك المظلٌدٌن مئدات وجرحدت

ولمددد ، األوسددط الشددرق وخددارج أفؽانسددتان وفددً العددراق فددً ونسدداء رجدداال نٌٌاألمددرٌك الخدددمات

 المركددز فجددرتف العالمٌددة، اإلرهابٌددة شددبكاتها بواسددطة وحلٌفاتهددا أمرٌكدداعلددى   إٌددران تطاولددت

 حتدى أفرٌمٌدا، فدً األمرٌكٌة السفارات تفجٌر فً الماعدة ساعدتو آٌرس، بونس فً الجماهٌري

 الماضً من وحمائك أمثلة هذه ،(3" )واشنطن العاصمة فً السعودي السفٌر اؼتٌال حاولت هان  إ

 ظهدرت هداأن   إال األلدوال بعدض فدً دلدةال عددم  رؼمفد المسدتمعٌن، من الكثٌر ٌذكرها التً المرٌب

 فدً األمرٌكٌدة الخسدائر عنددما ٌتحددث عدن وبالدذات ،لئلرهداب دعمهدا فدً إلٌدران سلبٌة رةصو

ي ،إٌران على األمرٌكً الكونؽرس أعضاء نممة ٌثٌر مما والعتاد األرواح  األمرٌكً الدعم وٌمو 

 . نتنٌاهو عند االنتخابٌة الحملة فٌخدم ؛إلسرائٌل
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 :وازنةالم

 تشدابهت فالنتٌجدة متشدابهة اخطوطد وجددت فد ذا ، بٌنهمدا التمٌٌدزو موضدوعٌن تمابدل وتعنً      

ثم ٌنظدر فدً  مٌزة، عرض بواسطة ةالممارن وتحدث التضاد، فالنتٌجة فروق جدتو   وإذا ،اجزئٌ

 مٌثداق إن  " :وتتضح الممارنة فً خطاب نتنٌداهو حدٌن لولده ،(1)مساواةأو ال فضلٌةأو األ زٌادةال

 ٌنداديف إلٌدران التأسٌسدً المٌثاق ]أما[ السعادة، لتحمٌك والسعً الحرٌة ٌضمن ألمرٌكا التأسٌس

 .واستبداد حرٌة وحٌاة، موت ،واضح فالتمابل .(5)"للجهاد والسعً ستبدادالوا بالموت

معناهدا  ولد ٌعمدد الخطٌدب ممارندة بدٌن موضدوعٌن سدلبٌٌن أو أكثدر ثدم ٌخفدً النتٌجدة؛ ألن        

 فدً إٌدران أتبداعو ؼدزة، فدً اإلٌرانٌٌن المرتزلة إن  : " واضح للسامع كما ظهر فً لول نتنٌاهو

 إرهابٌدة، أذرع بثبلثدة ئٌلإسدرا ٌطولدون الجدوالن هضدبة فدً اإلٌراندً الثدوري الحرسو لبنان،

 إٌراندً، بددعم العراق أجواء فً تعٌث الشٌعٌة الملٌشٌاتو ، إٌرانً بدعم سورٌا فً ٌمتل األسدف

 حافدة علدى سدتراتٌجٌةاإل كٌالمضدا وٌهدددون الدٌمن علدى الحوثٌدون ٌسدٌطر أٌضا إٌرانً وبدعم

 فسدادا، األرض فدً تعٌدث التدً للفئدات اإلٌراندً فالددعم بهةامتشد فدالخطوط ،(3")األحمدر البحر

الوالٌدات  تحفٌدز، وٌمصدد مدن وراء ذلدن النفدوذ بسط ومحاولة لؤلبرٌاء لتل من متماربة النتائجو

المتحدددة والدددول األوروبٌددة فددً زٌددادة العموبددات علددى إٌددران حتددى ٌددتم إفشددال البرنددامج النددووي 

 .اإلٌرانً

 : الخٌالً المنطمً اإللناع

 لتخددم ؛الخٌالً المنطك إلى التوجه ٌكون فٌها الحمٌمة، ثباتإل ولٌس ،لئلؼراء وسٌلة وهً      

، ومثددال ذلددن المنطمددً المحتددوى تبلئددم أن دون المنطمٌددة اإلطددارات فاسددتعمال، عاطفٌددة أهدددافا

 وأبً،  آباؤكم منه انطلك الذي المكان هو تحدٌداا، هنا ٌمع الذي المكان، هذا إن  :" خطاب نتنٌاهو

 هددذه تددذكرون هددل[. السددبلم علٌهمددا] وٌعمددوب وإسددحاق إبددراهٌم ذلنبدد وألصددد ، وأمددً وأمهدداتكم

. المكدان هدذا مدن شدعبنا انطلدك عملٌدا. وأمهاتكم آباؤكم هم هؤالء تعرفونها؟ أال وسارة األسماء؟

 مدددن المكددان، هدددذا مددن انطلمنددا نددداألن   بددالٌهود؟ نسددمى لمددداذا تعلمددون هددل. الٌهدددود نسددمى نحددن

  فً دولة ستٌن من الوافدٌن هؤالء أن   صحة ٌثبت ال ألسئلةا هذه على جواب أي إن  (.4")ٌهودا
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 فلسدطٌن مدن إبدراهٌم انطدبلق إن  .  السدبلم علٌده إبدراهٌم سدبللة من  همأن   ٌثبت ال ال،االحتف ذلن

 االسدم إن   ثدم. إبدراهٌم دم مدن هبأن د األجسدام فدً ٌسدري الدذي الددم فدً الدوهم ولكن منطمً، كبلم

 مرتبددة إلددى ترتمددً ال ألددواال بددل اأوهامدد لٌسددت فهددذه األرض، مددن مشددتما ٌومددا ٌكددن لددم" ٌهددود"

 تفدتن األلدوال هدذه ،"وأمدً أمهداتكم وأبدً، آبداؤكم" لولده؛ فدً هندا اإلؼدراء نبلحدظ ولد ،ةالصح

 ٌكدون عنددما وبالدذات مطالبده، ًلبدلٌ هن دإ حتدى السدلطة صداحب من ٌتمرب أن فٌحاول ،المستمع

 .(1)أخوة عٌالجم

 فدً ولدٌس االدعائٌدة الفرضدٌات فدً المضدٌة تتمحدور مدا عدادة  اإللناعٌدة الوسدٌلة هذه وفً     

 وٌمتندع المسدتمع ٌربدن مدا وهدذا ، حمٌمدً ؼٌدر االدعداء ولكن منطمٌة النتٌجة تكون فمد ، النتٌجة

 . االدعاء علٌه ارتكز الذي األساس ٌدرن أن ٌستطٌع أن دون بالمول

 :  بالسثال الحجة

 إلدى ٌدؤدي فالسدؤال الخطداب، فدً المباشدرة المهمدة  سدتراتٌجٌةاإل اآللٌدات من السؤال ٌظل     

 وفدتح المشداركة مدن انوعد فٌده ألن   ؛باالطمئندان اانطباعد وٌعطدً الخطداب طرفدً بدٌن جاماالنس

 الحددٌث ٌبددأ فمنده المولؾ على السٌطرة من نوعا الخطٌب ٌعطً نهإ كما الطرفٌن، بٌن الحوار

 المخاطدب كدان إذا مدا موضدوع حول االختبلؾ مٌضخ   أن ٌمكن السؤال طرح إن  " ٌنتهً، وإلٌه

 اخدتبلؾ مدن الطدرفٌن بدٌن مدا السدؤال ٌلطؾ أن ٌمكن كما ما، بجواب اإللرار لمالمتك ٌشاطر ال

 تعمٌدك كدذلن المدتكلم وب مكدان المدتكلم، جدواب ؼٌدر بجدواب اإللرار إلى ٌمٌل المخاطب كان إذا

 (. 5" )أجوبة من علٌه ٌطرحه بما ممرا كان إذا المخاطب مع االتفاق نماط

 وٌهدتم، المخاطدب وبدٌن بٌنده مدا لتمرٌدب ٌلمٌهدا التدً ألسدئلةا االعتبدار بعٌن ٌأخذ فالخطٌب      

 مع الهوة ٌوسع أن ٌرٌد جهة منف ،األسلوبٌن ٌستعمل ولد المتلمً، عند لبوال تبللً بأجوبة أٌضا

 ذلدن وكدل، نفسدها مدن الجهدة األخدرىاألسدئلة ب آخدرٌن مدع الفجدوة وٌملص ، أسئلة بطرح فرٌك

 لددعم أو اآلخدر مكاندة مدن للتنمدٌص األسدئلة مدن كمٌة ترد ولد،  مصلحٌة أو سٌاسٌة عتباراتال

 المٌدادة علدى لمدًت   هل ذلن؟ كل فً أوروبا أٌن:" ما جاء عند نتنٌاهو  نحو ،ما لضٌة فً الحجج

ؾ؟ رعاٌة مسؤولٌة الفلسطٌنٌة  المول دع االتفداق ت لؽدً أن الفلسدطٌنٌة السدلطة من تطلب هل التطر 

  الٌهود؟ ودولة الٌهود ضد الرسمً الفلسطٌنً التحرٌض لولؾ أوروبا تنادي هل حماس؟ مع

---------------------------------------------- 
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 عادة ٌكون صوتها ترفع وعندما سئلة،األ هذه أمام تسكت الؽالب فً أوروبا إن   المؤسفة؛ الحمٌمة

 أن لهدا م  ل د مسدؤولٌة؟ ت بددي أن[ الفلسدطٌنٌة للمٌدادة]  لهدا لمدا: أسألن ،وأنا...المعاكس، االتجاه فً

دد والتطددرؾ؟ المتصددلبة الموالددؾ تتددرن  بددفالؾ سددرائٌلإ بدد ؼراق ندددائها عددن تتنددازل أن لهددا م  ل 

دد الفلسددطٌنٌٌن؟  المتطرفددة سٌاسددتها كانددت إذا شددٌئا هددذا مددن عمددلت أن (الفلسددطٌنٌة السددلطة) لهددا م  ل 

 .(1" )األوروبٌة؟ الحكومات من مرة كل أتكاف لٌةؤووالبلمس

 فدً األوروبٌدة الحكومدات علدى اللدوم إلمداء :األول ؛اتجداهٌن تخددم من هذا المبٌدل أسئلة إن      

 هداألن   ؛األحدكهدو  سرائٌلإ بجانب الولوؾ ن  إ حٌن فً حك، ؼٌر على الفلسطٌنٌة السلطة دعمها

عتددد ى علٌهددا هددً  الجانددب عددن السددلبٌة الصددورة بددرازإ: والثددانً  للبمدداء، تدددافع التددًوهددً  ،الم 

 ٌتفضدل لدم مدا السدبلم ٌدأتً لدن": الختامٌدة للجملة المستمعٌن وتهٌئة االتهامات، وكٌل الفلسطٌنً

 ٌهاعل المسلحٌن طٌنٌة[]الفلس السلطة لتمب   أن بدلف المتطرفٌن، الفلسطٌنٌٌن ةبمواجه الفلسطٌنٌون

 الدددٌمولراطٌات علددى ٌجددب التنددازل عدددم علددى للفلسددطٌنٌٌن أوروبددا مكافددأة وبدددل تحدداربهم، أن

 وسدٌدات سدادة ٌدا وهدً ،األوسدط الشدرق فً والوحٌدة الواحدة الدٌمولراطٌة دعمأن ت األوروبٌة

 ( .5" )إسرائٌل دولة

 إلٌده المرسدل توجه بوصفها التوجٌهٌة اللؽوٌة اآللٌات من االستفهامٌة األسئلة استعمال إن  "     

 علدى للسدٌطرة ٌسدتعملها المرسدل فد ن   ثدم ومدن ، علٌهدا اإلجابدة ضدرورة وهو ،واحد خٌار إلى

 ٌرٌددد مددا باتجدداه الخطدداب وتسددٌٌر إلٌدده، المرسددل ذهددن علددى وللسددٌطرة بددل األحددداث، مجرٌددات

 التدً األسدئلة هدً كثٌدرةف  ،(3" )المؽلمدة األسئلة خصوصا اآلخرون ٌرٌده ما حسب ال المرسل

 ن  إ أي اتصدالٌة لٌمدة للسدؤال أن كمدا النافدذة؟ تؽلدك أن ٌمكندن هل: مثل طلب، أو أمر عن تعبر

 المدوازاة نفمدد سدؤال بصدٌؽة التعبٌدر ٌكدون وعنددما المخاطب، مع وصل حلمة إنشاء هو الهدؾ

 تددأثر إلددى ٌددؤدي لددد وهددذا ،(ةالمعلوماتٌدد) االتصددالٌة ولٌمتدده للتعبٌددر اإلنشددائً الشددكل بددٌن التامددة

 ،الواسدعة اللفظٌدة العبللدة مدن ٌندتج للكلمدة الددلٌك المفهدوم ن  إ بما ولكن علٌه، والتأثٌر االتصال

 ،(4)السددببٌة نفددس مددن للتعبٌددر الوالعٌددة السددببٌة العبللددة مددن تنددتج للتعبٌددر االتصددالٌة المٌمددة فدد ن  

 :منها التً تموي الخطاب الخطابٌة األسئلةمن  نوعٌات هنانو

-------------------------------------------- 

 .17/15/5114 ، األجنبٌة الصحافة أمام نتنٌاهو خطاب .1

 .نفسه .5
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 : خطابً سثال

وممبول  معلوم الجواب ألن  " سؤال؛ على إجابة على منه الحصول ٌمصد ال الخطابً السؤال      

 فالصددٌؽة الددنص، فددً المعددروض مددن عكسددً مفهددوم إلددى تشددٌر الخطابٌددة سددئلةاألف لمسددتمعٌن،ل

 وزعزعة الموجودة الموالؾ لتعزٌز ٌهدؾ سؤال هذاف والعكس، سلبً جواب إلى تشٌر اإلٌجابٌة

 علدى التركٌز كان ، جنٌؾ فً الٌوم ولكن: " ٌاهونتان لول فً ذلن وٌظهر ،(1" )أخرى موالؾ

: سدألأ وأندا للحمائك؟ تشوٌه أي هذا؟ تلون أي الحرب، جرائم فً سرائٌلإ مع  التحمٌك ضرورة

 إلددى منحددازون األوربٌددٌن ن  إ ٌمددول أن فبدددل ،(2" ) األوروبٌددة العدالددة مددن األدنددى الحددد أٌددن

 سدؤال، ةبصٌؽ ذلن عن فٌعبر الحرب، جرائم فً لتحمٌكل المصدالٌة ٌفمدون هموأن   الفلسطٌنٌٌن،

 .لدٌهم عدالة ال وربٌوناأل: واضحة فاإلجابة" العدالة؟ من األدنى الحد أٌن: "ٌمول فعندما

 : الممدر االستفهام

 متجدل ؼٌر ممدر سؤال وجود  سابك آخر كبلم عن الكبلم فصل المؤدٌة إلى من الدواعً إن      

 مدن نمكدو   زوج شدكل علدى الخطداب بنداء هدو ؛السدؤال هدذا ٌرتمدد إلدى ٌدعو الخطاب سطح فً

  وظٌفتددً: " وظهددر ذلددن بشددكل واضددح فددً خطدداب نتنٌدداهو ،(3)ظدداهر وجددواب ،ممدددر سددؤال

 كددرئٌس وظٌفتددً... وشددٌم ٌدداد – مثددل التذكارٌددة للنصددب موالددع إللامددة أسددباب تكددون أال ضددمان

: ممددر لسؤال جواب وهذا ،(4")إسرائٌل لدولة آخر إبادي تهدٌد ٌكون أال دالتأك   إسرائٌل حكومة

 ؟الحكومة رئٌس وظٌفة هً ما

 : ال/نعم سثال

 أو ،"هل" بكلمة األسئلة هذه وتبدأ ال، أو نعم ؛واحدة بكلمة تكون األسئلة اإلجابة عن هذه إن        

د سلبٌا تمرٌرا تحمل المبٌل هذا من اإلٌجابٌة واألسئلة ،"الهمزة"  فدً ونتانٌداه تعلٌدك ففدً ، دامؤك 

 مددن[ أوروبددا] تطالددب هددل: "  لددال األوروبددً تحدداداال لبددل مددن حمدداس عددن اإلرهدداب سددمة رفددع

 هدل ؟ [األخٌدرة ةالمصدالح باتفالٌدة ٌمصدد ]"حمداس مع المولعة االتفالٌة إلؽاء الفلسطٌنٌة السلطة

  الجواب ؟(5)الٌهود ودولة الٌهود ضد الفادح الرسمً الفلسطٌنً التحرٌض بولؾ أوروبا تطالب

---------------------------------------- 
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 بؽدض" ال" فاإلجابدة الخطٌدب نظر وجهة من  إٌجابٌا طابعا ٌحمل السؤال أن   فرؼم ،" ال" لطعا

، مؤكدددة إٌجابٌددة تمددارٌر فتحمددل السددلبٌة أمددا ، السددؤال فددً الفلسددطٌنً الجانددب مولددؾ عددن النظددر

 هوهذا ما ٌرٌدد ،لم تطالب أوروبا السلطة ب لؽاء التحرٌض، ولكن التحرٌض لائم ،بكلمات أخرى

 .التحرٌض  نتنٌاهو؛ إثبات وجود

 :WH أسئلة

 وفددً عمددرن؟ كددم اسددمن؟ مددا: نحددو إمكانٌددات مجمددع مددن اإلجابددة تكددون سددئلةاأل هددذه فددً      

 ، ,WHO, WHY:…مثددل ، "WH" بحرفددً أتبددد التددً الكلمددات األسددئلة فددً تددتحكم نجلٌزٌددةاإل

 ةاألدابدد أتبددد التددً سددئلةاأل عدددا مددا المجموعددة هدذه إلددى سددئلةاأل جمٌددع ضددم ٌمكددن أخددرى بكلمدات

 األنفاق حفر ٌمنع من وجنٌن؟ نابلس فً الصوارٌخ صنع ٌمنع من: " وٌتمثل ذلن فً ،(1")هل"

 ابداتاإلج تكدون لددً أسدئلة مدن هدذا المبٌدل فدف ،(5" ) ؟ إسدرائٌل مددن هاتج وجنٌن طولكرم من

 ؤالالسد ولكدن ؟المهمدةهدذه ب تمدومالتدً لدد  دولٌةال موةال أٌن ؟ٌمنع ن  م   فٌسأل مكانٌات،اإلمتعددة 

 سدئلةاأل وهدذه ، بهدذا سدتموم التدً هدً اإلسدرائٌلٌة ةالعسدكرٌ المدوة ن  إ ؛الجدواب طٌاته فً ٌحمل

 .الجٌش دور وتأكٌد األمنً الهاجس لتصعٌد تهدؾ

 فدً فمدط هدو بٌنها والفرق نفسه المرفأ فً تصبان WH سئلةأو ال،/نعم أسئلةوٌمكن اعتبار      

  ،تنوع فٌهاف األخرى األسئلة بٌنما ال، أو بنعم ٌكون الجواب األول النوع من فاألسئلة ،(3)التأكٌد

 بطرٌددك السددؤال صددٌاؼة نسددتطٌعو ،"ال" فددالجواب المبدددأ؟ هددذا حمٌمددة نمبددل هددل:  لأنسدد فعندددما

 فعدرض الحمٌمدة، هدذه لمبدول سدبب أي ٌوجدد ال: والجدواب المبددأ؟ هدذا حمٌمدة نمبدل لماذا: أخرى

 .جدٌته ومدى الموضوع، أهمٌة بمدى ٌتعلك السؤال

 :االختٌار أسئلة

 البمداء أم الخدروج ترٌدد هدل: مثال ممترحٌن، جوابٌن بٌن من علٌها ٌجاب التً األسئلة هً      

 إحدددى فاختٌددار ، اإلمكددانٌتٌن لددٌس ولكددن حمٌمٌددا، بددااجو تكددون أن مبددلت   مكانٌددةإ كددل البٌددت؟ فددً

  رفض فً ٌكمن االختٌاري لسؤالا مفهوم إن   العادة فًو. األخرى اإلمكانٌة لؽًٌ اإلمكانٌات

-------------------------------------- 
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لدول  فدً ذلدن وٌتضدح ،(1) تأكٌددي بشكل األخرى على وٌ صادق االختٌار فً األولى كانٌةاإلم

خلددؾ المٌددادة  ستسددٌرون هددل: سددألأو الدولددة مددواطنً إسددرائٌل عددرب إلددى أتوجدده: " نتنٌدداهو

الذٌن ن ٌعٌوخفاء الناس، رجاالت الحزب الوطنً الدٌمولراطً الشٌسة التً تصل إلى المحرض  

، الدذٌن ٌسدعون فدً تفتٌدت الدولدة؟ أم ستٌسدرون نحدو التعداٌش م داعدشأعدبل خلفهدم مدن ترفرؾ

؛ ٌتمثدل ختٌار األول، فاال(، فالسؤال فٌه اختٌاران5السلمً والوالء للدولة التً أنتم جزء منها؟ )

 اإللحدادي،صورة سلبٌة ألحد األحزاب العربٌدة، فهدم شدٌوعٌون وفدً تلمدٌح للجاندب عرض  فً

والوالء. ومدن التعاٌش  هو اآلخر واالختٌار التطرؾ، إلى ٌشٌر ذاوه داعش أعبلم ٌرفعون وهم

مفهدوم السدؤال ٌكمدن رفدض االختٌدار األول والمصدادلة فدً ه ال مجال لبلختٌارٌن، والواضح أن  

 على االختٌار الثانً.

 :الخوف بواسطة لناعاإل

 مدن التخوٌدؾ افأحٌاند ، حمٌمدً ؼٌدر أو حمٌمدً خطر من للتحذٌر  ؛التخوٌؾ أسلوب ٌرد لد     

 الخدروج"  مثدل لدرئده مسدبمة جدراءاتإ ٌتخدذوا لدم إذا المسدتمعٌن مسٌ لد محدق أو كامن خطر

 ٌسداعد بدالتخوٌؾ العداطفً لنداعاإل دمدج الحالدة هذه فً صفوفه، ٌنظم أن لبل للعدو ردع لحرب

 (.3) العصبٌة أو الشخصٌة الكرامة إلى بالتوجه

 فدً التخوٌؾ ٌكون وأحٌانا المجهول، من الخوؾ هو كاذبال التخوٌؾ فعالٌة من ٌزٌد مماو     

 ستمذؾ منن  نطلبه ما أو مثلنا، تعمل  لم المواطن أٌها أنت إذا: مباشرة الدٌمولراطٌة ؼٌر النظم

 للدددكتاتور تسددمح الفعلدً العمدداب مددن والخدوؾ العدددو مدن فددالخوؾ تمتددل، أو تنفدى أو السددجن فدً

 تدأثٌر فد ن   ،ذلدن ومدع واآلراء، األجدواء فدً ماوإن   السلون فً فمط لٌس لبلمتثال الجمهور ب لزام

 فدددً ذعدداناإل فدددرض فددً سدددتمرٌو ،الدعاٌددة مدددن أكثددر طدددولٌ الجمهددور فدددً والتهدٌدددالخددوؾ 

 .(4)استسلمت لد التً المجتمعات

 موالدؾ لكسدب ؛والتخوٌؾ الترهٌبٌة باأللوال ملٌئة نتانٌاهو عند كثٌرة خطابات وردت ولمد     

  فً المحرلة ٌنكرون إٌران فً اآلٌات وسادتً، سٌداتً:" ، نحو لولهمعٌنة ٌاسةس لتمرٌر أو

---------------------------------------- 
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 دولة تكون أن إلٌران ٌسمح اتفاق أي ستعارض إسرائٌل... آخر، شعب إلبادة ٌتولون نهمإحٌن 

 تهددد فهدً لذا ذلن؛ فً جادة وهً عبلنٌة، ذلن وتمول إسرائٌل إلبادة تخطط ف ٌران ،(1")نووٌة

 من إٌران ٌمنع أن علٌه لزاما كان هنا ومن ؟ينوو سبلح على حصلت لو فكٌؾ سرائٌل،إ وجود

علٌدده فددً  هددو أكثددر ممددامددن المجهددول لددادم الخددوؾ هددذا  ن  إلنددووي. وٌمكددن المددول هنددا ا التسددلح

ى الخطدر لدالخوؾ ٌؤدي إلى الوحدة وترن المضاٌا الداخلٌة الساخنة والتركٌز ع ن  إالحمٌمة، كما 

 هو.لتفاؾ حول المٌادة الموجودة التً تتمثل فً نتنٌاالخارجً واال

 :الذاتٌة الصورة على االعتماد بواسطة لناعاإل

 ٌحداول عنددما وخاصدة العدام الموجدود مدن تتكدون الفدرد لددى الذاتٌدة الصدورة من اجزء إن       

 موجه العالٌة الذاتٌة الصورة بواسطة لناعاإلف .معٌنة أخبلق أو سلوكٌات وفك ٌسلكوا أن األفراد

 ضعاؾإو العدو لردع معدة وهً للخارج، موجهة ٌمهر ال الذي الجٌش صورةف ،وخارجٌا داخلٌا

 ، طدراءإلا مدن ندوع فٌهدا المسدتمعٌن لجمهدور الذاتٌدة الصدورة ادعداء مدةءمبل إن   .المتالٌة روحه

 ٌددورون النداس معظدم ألن   ؛جددا فعالدة إلنداع كوسدٌلة فاإلطراء. مرٌحا اجو نشرٌ طراءاإل وهذا

 .(5)األنا محور حول

 لصددورةلٌعددرؾ كٌددؾ ٌعددرض   لبلحتددرام، النفسددٌة  الندداس حاجددة مدددى ٌعددرؾ الجٌددد فالخطٌددب 

 إلٌدده التوجدده أثندداء الجمهددور لتلٌددٌن سددتعملت    خطابٌددة طددرق فهنددان الذاتٌددة، والمٌمددة ٌجابٌددةاإل

 مثمفدٌن اأفدراد أن   واثدك أندا: " عبارات من خطاب نتنٌداهووٌمكن أن نرى ذلن فً  ،له اإلطراءب

 ،بالمئدة مئدة صدادلة موالفكم أن   واضح"  ،"تعجبكم لن الرسالة أن   دمتأك أنا" ،..."ٌعرفون مثلكم

 إن  ". المفهوم ٌوضح حتى بسٌط حاجز إضافة المفضل من هن  إ ،شن أدنى دون ستوافمون ولكنكم

ولدو  ،(3) بالنمدد ولدٌس تجداههم والتمددٌر االحترام من أجواء فً أفضل عمبل تؤدي الناس أؼلب

 نمداش وسدط فدً ٌمع خطابً أن   أعلم هنا، الٌوم وجودكم على كركمأش: " نظرنا فً لول نتنٌاهو

 لصدددي هددذا لددٌسف سٌاسددً، عمددل هبأن دد لدددومً ٌددرون الددذٌن أولئددن ىعلدد كثٌددرا آسددؾ حدداد،

 نتانٌدداهو زٌددارة فددً محتدددا كددان النمدداش ن  أل ؛ٌعكددس الوالددع حمٌمددة كددان لالدده فمددا ،(4")مطلمددا

  علم دون للكونؽرس

--------------------------------------- 
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 فتعبٌدره اإلسدرائٌلٌة، االنتخابٌدة األجدواء ظدل فدً الزٌارة وكانت ، موافمته أو األمرٌكً الرئٌس

 .آنذان الساخنة لؤلجواء التبرٌد بمثابة هو السائدة الدةالن الشحنة عن

 :والموجبة الخاصة والكلمات الشعارات بواسطة لناعاإل

 مدن ٌتؽدذى الدوطنً باالنتمداء فالشدعور العاطفٌدة، الناحٌدة مدن ةلوٌ بصورة لشعاراتتؤثر ا     

 فشدعار ،...الدوطنً االنتمداء صداحب عٌن فً ملونة لماش لطعة لٌس لمفالع   الوطنٌة، الشعارات

 فد ن   وأحٌانا العرب، كراهٌة من ٌزٌد حتى المشاهدٌن عواطؾ فً للتأثٌر ٌهدؾ ٌمطر الذي الدم

 لدد فالشدعارات(. 1) اآلخدر الددم ألصدحاب ؼضب مشاعر إلى تصل لد لوٌة مشاعر ٌحرن الدم

 لبدول علدى واإللبدال ، المنتمٌن حماس تثٌر ٌجعلها مما العام المدخل فً أو المنصة على توضع

 .المعروضة اآلراء

 المفهدوم علدى للتدأثٌر التؽٌٌدرات بعدض إحدداث بعدد وتبنٌهدا الممبولدة الشدعارات استعمال إن       

 أخدرى أماكن وفً الدولة علم شخص ٌحرق فمد"  الملوب، لكسب األسالٌب من نوع هو الممبول

 لمنفدذٌها تدوفر ولكنهدا ،عملٌدة لٌمدة أٌدة لهدا ٌوجدد وال رمزٌدة عملٌدة هدذه الدوطن، علدم ٌحرلون

 نفسداتم تعطدً هداألن   ؛كبٌدر ٌهاذمنفد علدى العملٌدة فتدأثٌر العددو، ٌؽدٌظ مدا عملوا لد همبأن   الشعور

 .(5" )للعواطؾ

ولد ٌكون الشعار كلمة أو جملة ٌرددها الخطٌب كً ٌزرعها فً للوب المستمعٌن إن كاندت      

لٌؤكدد  ؛لشعار متعارفا علٌه، فٌردده الخطٌدبمستحدثة، مثل :"اإلرهاب اإلسبلمً" ، ولد ٌكون ا

: "ٌعٌش شعب إسدرائٌل" فهدذا د، فعندما ٌمول نتنٌاهوه ما زال على المبدأ المعهوللمرسل إلٌهم أن  

  ه واحد منهم وإلٌهم.وٌستعمله نتنٌاهو كً ٌثبت أن  الشارع الٌهودي، فً جمٌع الشعار ٌنادي به 

 :والمٌول األهواء إثارة

 والبددراهٌن األدلددة عددرض خددبلل ولكددن ؛منطمٌددة ناحٌددة مددن لئللندداع تهدددؾ اءاتادعدد هنددان     

 العداطفً لنداعاإل األؼلدب وفدً ، للملدب لرٌدب هو ما ٌمبل ؼالبا العملف العاطفٌة، الشحنة تعرض

 نحدو تتجده العاطفٌدة والشدروح بالتفسدٌرات تزخدر التدً فاالدعاءات المنطمً، اإللناع من  أجدى

  فالتحرٌض وهكذا، والدٌنً المومً التطرؾ وإلى الؽرباء كراهٌة وإلى اآلخرٌن على األفضلٌة

------------------------------------ 
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 ألفددراد كارثددة وإلددى متطرفددة أعمددال إلددى ٌددؤدي لدددو ،المجدداالت هددذه فددً كثددر جدددوىأ لعدداطفًا

 (. 1) علٌها المتعارؾ األخبلق أسس موضٌ ولد وشعوب،

 المثٌرات عن االستؽناء حال أي فً ٌمكنه وال العملٌة، الدالئل عن ٌستؽنً لد الخطٌب إن  "      

 مخاطبددة مددنهم المددراد علددى السددامعٌن حمددل فددً الخطٌددب علٌدده ٌعتمددد مددا كثددرأ إن   بددل العاطفٌددة،

 مكدان ومدن آلخدر موضدوع مدن رةاإلثدا لٌمدة تتفداوت ولدد ،(5" )عواطفهم فً والتأثٌر وجدانهم

 وفدً والبدراهٌن، األدلدة فدً والزٌادة األهواء إثارة من التملٌل إلى تحتاج مثمفة طبمة عند لمكان،

 االنتخابددات وفددً واإلثددارة، العاطفٌددة الشددحنة علددى للتركٌددز تحتدداج المعركددة أثندداء أو الحددرب

 .المتاحة بالوسائل والمٌول األهواء إثارة إلى أكثر ٌحتاج البرلمانٌة

  ، إذإلٌده ٌددعو مدا بصدحة االعتمدادك والمٌدول األهدواء ثدارةإل العامدة المواعدد بعدض وهنان      

 اإلٌمدان، لدوي ؼٌر النفس خائر مضطربا ٌكون فبل بألواله، الثمة شدٌد الخطٌب ٌكون أن ٌجب"

 إلدى ٌصدل الملدب مدن كدان ومدا ر،المتدأث   إال ؤثرٌ د ال هف ن د سدامعٌه، إلدى الضدعؾ ذلن سرى وإال

 التدً بدالفكرة مسحورا ٌكون هإن  : " وخطٌبها الجماعة لائد فً لوبٌن جوستان وٌمول (،3)"الملب

 خالفهدا مدا كدل وأن   ،منهدا كدان مدا إال معده ٌدرى ال اسدتٌبلء نفسه على استولت حتى إلٌها، ٌدعو

 والسدؤال ألوالده، صددق فدً الخطٌدب باعتمداد كثٌدرا ٌتدأثر المسدتمعٌن فعدل رد لٌدامفع( 4")باطل

 وألوالده أعمالدهب ٌتأتى ذلن إن   ذلن؟ فً اٌجزمو أن ٌستطٌعون وهل ذلن؟ الجمهور ٌعرؾ كٌؾ

 بمددا والعمددل ، األلددوال فددً التتددابعو مددرا، كددان وإن الحددك فمددول ،الخصددوم فعددل وردود وكتاباتدده

 مصددالح تحمٌددك فددً الهددؾ ولددٌس العامددة، لمصددلحةا خدمدةفددً  واإلرادة الرؼبددة وإظهددار ٌمدول،

 أشدخاص مدن فكدم والدمار، والكوارث واألسى الخطر طٌاتها فً تحمل أهداؾ وتحمٌك صٌةشخ

 فدً فصداروا حمٌمدتهم ظهدرت مدا سدرعان ولكدن المسدؤولٌات سدلم فً فارتموا رائعا تمثٌبل مثلوا

 ذٌنف د ال وعنددما معدٌن سٌاسدً ببرندامج تددخل التدً السٌاسدٌة األحزاب مثال وخٌر النسٌان، طً

 .تماما تتبلشىلد و المادمة المرة فً خسرتذلن البرنامج 

ق إلى األمن  واإلرهاب  نتنٌاهو آمن بأن   ن  إوٌمكن المول       ه فً حالة حرب حمٌمٌة، فمد تطر 

----------------------------------------- 
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 وٌتمثل خطاباته، فً ٌبثه الذي الرعب باإلضافة إلى خطاباته معظم فً الصهٌونً الكٌان وتهدٌد

وال أمل فً  لنا وجود ال فبدونه جدٌد، من داوود سٌؾ رفع فً ٌتمثل وجودنا إن  : " لوله فً ذلن

ده ، وال أحددد ٌوافددك علددى وؾ بوجددالسددبلم، لددن ٌعمددل أحددد سددبلما مددع الضددعٌؾ، فددبل أحددد ٌعتددر

، فهو استعداد للحرب إن لم ٌكن خوضها، وفٌه رسالة  وهذا كبلم فً ؼاٌة الخطورة (1)وجوده"

نددزع السددبلح مددن الدولددة  ولمددد اشددترط نتنٌدداهوللمضدداء علددى مددا ٌسددمى بالشددعب الفلسددطٌنً، 

 .ضعٌفة، وال مكان لوجود الضعٌؾ فً نظره ىالفلسطٌنٌة المستمبلٌة كً تبم

 ٌؽضددبها لمددا ٌؽضددب بشددعورها، وٌشددعر الجماعددة ب حسدداس الخطٌددب ٌحددس أن   بٌجدد"كمددا      

 لٌكدون ؛مصدائبه ومصدائبها آالمه، آالمها ٌسرها، لما وٌسر لحزنها وٌحزن ، ٌفرحها لما وٌفرح

 ولٌملدً ثائرتهدا تهدئدة أو مشداعرها اسدتفزاز فدً وٌسدتخدمه ، فٌهدا تدأثٌر أداة الروحدً االتصال

 المرسل ٌستحضرإذ  ؛ "فٌتودد إلى المستمعٌن وٌراعً المشاعر ، (5")هآئرأ من ٌرٌده ما علٌها

 مدا حددة مدن للتلطٌدؾ التندافس أفعدال فدً ٌجسدده إذ اللؽوٌة األدوات بعض خبلل من التأدب مبدأ

 السدلون انتهداج وبدٌن النفعدً هدفده تحمٌدك فدً رؼبتده بدٌن والتوفٌك ؼلظة، من طبٌعتها ضٌهتتم

 التدً الجماعدة ٌمددح بدل خشدنا جافدا ٌكدون فدبل  ،لمداءاإل وطرٌمدة هدفه بٌن فٌوفك ،(3" )الحسن

 أنده لهدم ٌبدٌن أن للجمداهٌر تدودده فدً الخطٌدب علدى وٌجدب"، صفاتها بأحسن وٌذكرها ٌخاطبها

 إذا الؽرض ف ن   شخصً، له ؼرض ال أنه ظهرٌ   وأن نفسه، على ٌؤثرهم هوأن   مصلحتهمل ٌسعى

وٌظهر ذلن فً تودد نتنٌداهو أمدام الطائفدة  ،(4")لوله إلى تتطرق ٌبةالر جعل الخطٌب من ظهر

 شركاءو جماهٌر، لادةو ممثلٌن،و بلدٌات، رؤساءو صدلاء،أ بٌن بوجودي منفعل أنا:" المسٌحٌة

 لهدذاف بمصدٌرنا، مصدٌرهم ربطدوا شدجعان أصددلاء بدٌن وجدودي من منفعل أنا وبالذات الدرب،

 احتددرام إلددى تسددتند متناؼمددة تكددون أن ٌجددب الٌهددود وؼٌددر ٌهددودال بددٌن العبللددات... مثٌددر إٌحدداء

 ؼٌدر وهدذا الواجبدات، فدً المسداواة هدً األهم والفكرة الحموق، فً المساواة على تعتمد متبادل،

 ،(5" )اسدتثناء دون إسدرائٌل مدواطنً لكدلبدل  المسٌحٌٌن، ألصدلائً فمط ذلن ألول ال موجود،

 .  الدولة تجاه الواجبات لضٌة فً مبطنال نتماداال  رؼم ٌر،المص ربط عند وبالذات ظاهر فالتودد
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 :واالستنكار اإلدانة

 لٌمدة مدن أو الخصدم لٌمدة مدن التملٌدل أو السدلبٌة المٌمدة تحدٌد فً ٌتمثل اإلدانة موضوع إن       

 فدً ذلدن ٌتمثدلو، (1)علٌده المسدؤولٌة إلمداء دون الخصدم شدلف عن ك عبلن اإلدانة فترد أعماله،

تهم عضو الكنٌست حنٌن الزعبً وباسل ؼطاس بالتحرٌض على لتل الٌهود اعندما  نتنٌاهو لول

وال األوائل الذٌن ٌحترمون لوانٌن دولة إسرائٌل، هم " ٌجب أن  ٌكون أعضاء الكنسٌت  :لال إذ

 كدل مدن ٌعمدل ذلدن ال ٌسدتحك أن ٌكدونفعلدى المتدل،  ٌجوز أن ٌبدرروا المتدل، وال أن ٌحرضدوا

بداخله رسدالة إلدى الشدارع اإلسدرائٌلً  ختزلمول ٌال(. وهذا 5عضوة فً هذا البٌت") أوعضوا 

 أن عرب الداخل ٌتحملون المسؤولٌة فً األحداث اآلنٌة.

 ٌددرؼ مولددؾ عددن الرجددوع أو العمددل تكددرار مددن تمنعدده أن ٌمكددن السٌاسددً الخصددم إدانددة إن       

 النداخبٌن أو الجمهدور أي المسدتمعٌن ولكدن ٌمتندع ولن الخصم ٌتنازل ال ولد  له، لللمرس   ممبول

دد ٌؤٌدددون لددد فدد نهم دد مددن نوعددان ٌوجددد االتصددال عملٌددة فددً أخددرى بكلمددات ل،المرس   لدده، لالمرس 

 ،ظداهر ؼٌدر مخفدً وهدو الحمٌمدً لده المرسدل وهو الخصمعٌن، والثانً: ماألول: جمهور المست

 إال هدً ما معه المفاوضات جراءإو إلٌه المباشر التوجه ف ن   لذلن ؛االتصال لعبة فً ترنٌش وال

 الخصدم إللنداع ؛لصد دون الجمهور أمام بأعماله والتندٌد ،سلبٌة بصورة لعرضه خطابٌة وسٌلة

  االسدتنكار بموضدوع( الخصدم)  لده المرسدل إلى المباشر التوجه إن  . سلوكه أو مولفه ٌؽٌر حتى

 ٌسدتطٌع وال اآلنٌدة، المشداركة ٌسدتطٌع ال لده المرسدل ألن   ؛واحدد باتجداه حدوارا ٌخلك تندٌدال أو

 وأكثددر لٌددةفعا وأكثددر دراماتٌكٌددا الحددوار ٌجعددل المباشددر التوجدده هددذا للحددوار، مباشددرة االنضددمام

 .(3)دةح

 :السلطة حجة

ع الجبهددات، ولمددد "نحددن نعمددل ضددد اإلرهدابٌٌن فددً جمٌدد: نتنٌداهو فددً لددول إنعدام النظددر  إن       

 حدرس من كثٌرةولمد جندنا فرلا للموات، زدنا الكتائب فً ٌهودا والسامرة ،  كبٌرعزٌز تمرت بأ

المدس وفً بالً الببلد. نحن الذٌن نأخذ المبادرة، فندخل أحٌاء المددس الشدرلٌة، وال فً   الحدود

  نموم حرضٌن،الم ، فننسؾ بٌوت المخربٌن ونعمل ضدأي مكانبنعطً حصانة للمشاؼبٌن 
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االت، نعمل على حرمان الحموق من المتلة، ونعمل المستعربٌن،  نموم باالعتم[ وكمائن] بالكمائن

وحددنا لواعد إطبلق النار على لاذفً الزجاجات على جعل الحركة اإلسبلمٌة محظورة لانونٌا، 

الظروؾ  اآلنٌة التً تعدانً منهدا الدولدة العبرٌدة تتطلدب رد فعدل ،  ، إن  (1) الحارلة والحجارة"

والعمدل، فكدل لدول أو طلدب مدن  عب ٌنتظر منه الجدوابوال ٌملن الرد إال من بٌده السلطة، فالش

المٌادة العسكرة أو السٌاسٌة سٌنف ذ، فالصبلحٌات فً لتل المشتبه بهدم أو تفجٌدر البٌدوت ومدا إلدى 

المٌدادة  بما هً أوامدر صداحب السدلطة وٌجدب أن تنفدذ، أمدا علدى جاندذلن من أعمال انتمامٌة إن  

، فصاحب الخطاب ٌملدن المدوة التدً تجعدل عالمٌا ةورالسٌاسٌة؛ فدورها العمل على تحسٌن الص

 من ألواله أفعاال، وهذا ما ٌجعل المستمعٌن ٌستهوون الخطاب فٌتعاطفون مع لائله. 

 شدخص عدن صدادرا ٌكدن لدم إذا للفشدل عرضة سٌكون كبلم أي ن  أ"ولذا ٌمكن اإلشارة إلى      

 الفضدائٌات، جمٌدع تتلمفده خطابدا ٌمزعد ٌلمدً عنددما ذلدن علدى والداللدة ،(5)"الكدبلم سلطة ٌملن

 ومكانتده الخطٌدب لدوة تثبٌدت فدً الددور اإلعبلم فٌكمل جمٌعه، ٌكن لم إن المماطع، بعض وتبث

 فالدون همألن   ؛خطبهم تعرض ولم ،نعرفهم ال مؽمورٌن محترفٌن خطباء من فكم وإال السلطوٌة،

 رأي وال نفدوذ، بدبل ٌظهدر معتمدد ال أو رأي ال: " ٌمول لوبون جوستان أن حتى السلطة أو للموة

 .(3)" تكرار وال مثال ببل ٌبمى معتمد ال أو رأي وال توكٌد، ببل ٌسٌطر معتمد ال أو

 الموروث المومً:

، وٌتضدمن هددذا  مومٌدةالددٌن واألمثددال والحكدم واألسداطٌر والحكاٌدات الوهدو مدا ٌتمثدل فدً      

 لؽاٌدات ٌكدون بهدا واالستشدهاد الخطداب ًفد إٌرادهدا  ن  ولدذا فد ؛الموروث مبادئ حجاجٌة عمٌمة

 نتٌجددة تخدددم ودالالت حججددا ٌوظددؾ مددن المددوروث باعتبدداره وهنددان مددا  اسددتداللٌة، ةإلناعٌدد

  .(4)معٌنة

 والدٌنٌددة وااللتبدداس  مددن الكتدداب الممدددس ٌجددذب الٌومٌددة الحٌدداة مددن والحكاٌددات األمثلددة إن       

 هدذاف مدا، شخصدٌةب الموضدوع ٌربط مثاال تعطً ماعند وأحٌانا الجافة، الحمائك من أكثر نتباهاال

  عندما وبالذات جارفة، ادعاءات لمواجهة ضربت   واألمثلة بعمك، الموضوع فً ٌجعله ٌفكر

--------------------------------------- 
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 الخصدم، كدبلم تدنمض كدً واحدد بمثدال تدأتً أن فٌكفدً المبٌدل، هدذا مدن اأحدداث سابك متكلمٌنفً 

وفدً الؽالدب ٌكدون المدوروث ممبدوال عندد ، (1)لده منالضدا مثاال مثال لكل تجد  أن ٌمكن بالطبع

العواطدؾ والوجددان التدً  ٌستمٌل ٌستطٌع أناالختٌار واإللماء ف نه الخطٌب  حسنأالجمٌع، ف ذا 

ٌمهدد الطدرق لمبدول ألوالده، ولدد ٌخدتم الخطٌدب بمدول مدأثور ٌكدون  وبهدذالد تؽلب العمل أحٌانا، 

ً بصورة موسى ]علٌه السبلم[ تنظر إلٌنا وهذا ما تمثل  فً خطاب نتنٌاهو:" وكأن  تأثٌره كبٌرا، 

 أرض إسدرائٌل شدعب دخول ولبل الحرٌة، إلى ة، فموسى سار بشعبنا من العبودٌةفً هذه الماع

لنا رسالة ت إسرائٌل كان موسى لد حم   مع الٌوم أترككم حٌث السنٌن آالؾ مدى على عزٌمتنا لو 

ا عان ج  ش ددو   ٌدداء  و  وا أل  ون ددك  **: هددذه رسددالته ددت   ال ا ددوا فددً و  دود  ت ددت   الو   وااف  خ  فهددذا ، (3) "(5)**مه  وه  ج 

هنددان،  ةالكددبلم التددوراتً موجدده إلددى أعضدداء الكددونؽرس األمرٌكددً ورؤسدداء الجالٌددات الٌهودٌدد

المهم وصٌة موسى علٌه السبلم التً  ن، ولكفموسى وخروجه ببنً إسرائٌل مسلم به عند الجمٌع

الدذٌن تدل ٌوصً فٌها لبل دخول أرض المٌعاد ال تخافوا منهم وال تحبوهم بدل ٌجدب لدتلهم كمدا ل  

 ك لول موسى فنتنٌاهو ٌحتاج إلى الدعم األمرٌكً.(، وحتى ٌ طب  4)لبلهم من

 :األغلبٌة إلى نضماماال بواسطة لناعاإل

 فدً العددو وٌصدٌب  ٌتحددى لدد وأحٌاندا ٌخٌدؾ أن ٌسدتطٌع الدذي الرجل هو الموي المائد إن       

 علددى للتؽلددب وسددٌلة د  ٌعدد للمددوي نضددمامفاال إلٌدده، االنضددمام فددً الكثٌددر ٌتطلددع المائددد هددذا ممتلدده،

 إلدى باالنضدمام هدو الكرامدة وتعزٌدز بدالنفس الثمدة زٌادة أن   بعضهم ٌرى فمد بالضعؾ، الشعور

 أو للثمدة حاجدة ال وهنا وهكذا، الجٌش فً المتالٌة العسكرٌة الوحدة إلى أو الموي، الحاكم الحزب

 ال ولدد النبٌلدة، صدفاتال جمٌدع ٌدتممص فدردا منده تجعدل للحركة فانضمامه الشجاعة، أو السخاء

 مدن أحٌاندا نكل دوٌ والنظدر التفكٌدر فدً أمعندوا الدذٌن المثمفدٌن األفدراد من كثٌرا ن  إ للنا إذا نزاود

 (.5) المجتمع فً الرائجة األفكار وتبنً الكم هذا فً االنخراط وٌفضلون  مستمل بشكل المرار

 فرد كل وأحاسٌس لعواطؾ وإنما دة،واح مرة الهائل الكم إلى ٌتوجه ال المتمٌز الخطٌب إن       

 ------------------------------------ 

 .58 ،קהל בפני לדבר ،יניב ،זייד ٌنظر، .1
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 التوجدده وهددذا إلٌدده، موجهددة الرسددالة أن   ٌشددعر الجمدداهٌر هددؤالء مددن واحددد كددل ن  إ حتددى وفددرد

 مدنكم فدرد كدل إلدى توجدهأ:  ٌمدول كدأن(. 1) الشخصدٌة أهمٌتده علدى ٌؤكد وهلة ألول الشخصً

جنٌدد المعارضدة فدً سدن المدوانٌن إذ ٌمدول: ، ولد نجد هذا عند نتنٌاهو فً تشابه ما وأ حدة على

مدن السدجن  ٌا أعضاء الكنٌست: باألمس صادلنا فً الحكومة على لانون عموبات  الحد األدندى"

علدى مدن ٌلمدون الحجدارة والزجاجدات الحارلدة، باإلضدافة إلدى فدرض عموبدات علدى الماصددرٌن 

سددرٌعة فددً المضدداٌا األمنٌددة وأهلهددم. ]لددذا[ أتولددع دعددم األحددزاب المعارضددة فددً سددن المددوانٌن ال

(. مددن 5فددً هددذه الدولددة" ) ]لرٌبا[ر  مالمهمددة، مثددل سددن لددانون الحددرب علددى اإلرهدداب الددذي سددٌ  

الشارع اإلسرائٌلً ٌتطلع لمثل هذه الموانٌن  خاصة وأن   الطبٌعً أن ال ٌعارض أحد هذه الموانٌن

وٌجعلها  ،فً هذا المولؾ بهلجان التً ٌرى فٌها حماٌة له. فنتنٌاهو استطاع أن ٌكسب المعارضة

 .حكم الوالعب، والمعارضة انصاعت إلى األؼلبٌة تنضم إلى األؼلبٌة

 :الخطاب فً التموٌه وسائل

هنان من الوسائل اإللناعٌة التً لد ٌمتنع بهدا المتلمدً ولكنهدا تبمدى خدارج الددائرة األخبللٌدة      

 التً ٌجب أن ٌتسم بها المرسل، منها: 

 :التضلٌل     

 ؼٌدر التوجده بواسدطة الممصدودة الرسدائل عدن المخداطبٌن أفكار وتحوٌل المماصد ؼموض      

 الحصدانة تضدطرب وهكدذا لهدم موجهدة ؼٌر وكأنها التورٌة بواسطة رسائل عرض أو المباشر،

 مدع تتعدارض ألنهدا ؛لرفضت أخرى ظروؾ فً كانت لو التً الرسائل إثر على المخاطبٌن عند

 (.3) عٌنللمستم الشخصٌة المٌم

 التدً أوروبدا لتدمٌر نٌته عن جهارا المتطرؾ اإلسبلم وٌعلن" : نتنٌاهو لول فً ذلن ونرى     

 ٌدتهم من أوروبا فً وهنان أنماضها، على اإلسبلمٌة الخبلفة وفرض" الصلٌبٌٌن مملكة" ٌسمٌها

 األوروبدً االتحداد دفدع لدد نفسده[ التلدون فدً الدرأي ٌمصدد] والكسوؾ. باألمر ٌربطهم أو الٌهود

  لاصداا ] إسرائٌلٌة منتجات لتعلٌم خاصة شارة بوضع المخزي لراره اتخاذ إلى الماضً األسبوع

---------------------------------------- 

 .77 ،ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן משה ٌنظر، .1
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ه ال ٌوجدد من الواضدح أن د(. 1[" )الجوالن وهضبة والسامرة ٌهودا مناطك من الواردة المنتجات

 فهدذا أوروبدا، تددمٌر نٌدة وبدٌن الضدفة فدً ت صدن ع التدً اإلسدرائٌلٌة المنتجدات عبلمدة  بدٌنرابط 

 علدى والتؽطٌدة وداعدش نإٌدرا باتجداه االنتباه لجذب تضلٌلٌة محاولة وهذه ،الجمٌع ٌأنفه احتبلل

 .وإلؽاء العموبة االلتصادٌة الرمزٌة االحتبلل

 : المدح  

 تظهر التً فالرسائل ،تجاه المرسل إلٌه للحنٌن مثٌرة أو حمٌمٌة، ألوالب تمارب  نشاءوبتم ب     

 بمعنددى التفددرد، الخطٌددب اسددتعمل إذا وخاصددة المخدداطبٌن، حصددانة تددؤثر فددً المدددٌح ألددوال بعددد

 صدفة ف ضدفاء ، كذبده أو المدول صددق عن النظر بؽض نوعها، من فرٌدةإلى  موعةالمج تحوٌل

 .تستجٌب وٌجعلها المجموعة لٌمة من ٌرفع لد ،همب خاصة

 معارضدة رؼدم اإلسدرائٌلٌة، االنتخابدات عشدٌة األمرٌكدً الكدونؽرس فدً نتنٌاهو كلمة وفً     

 الوالٌددات فددً الٌهودٌددة الٌدداتالج زعامددات وبعددض الدددٌمولراطٌٌن واألعضدداء  أوبامددا الددرئٌس

ددد مدددح نتنٌدداهو إال أن   المتحدددة،  المتحدددة الوالٌددات بددٌن الرائددع التحددالؾ إن  :" ٌمددول حٌددث ومج 

ا  كان وإسرائٌل ا، السٌاسة فوق ما بمىٌ أن وٌجب ،السٌاسة عن ٌتسامى دوما  أن   اعتبار على دوما

م ،الحرٌدة تمددد  س آمندة أراض مصدٌر وهددو المشدترن، المصدٌر تتماسددمان وإسدرائٌل أمٌركدا  وتمددد  

ولذلن كان التصفٌك الحدار  ؛(5)"إسرائٌل أجل من أوباما الرئٌس به ٌموم ما كل نمد ر ناإن  . األمل

   .االستجابةٌتخلل خطاب نتنٌاهو تعبٌرا عن 

 : طراءإلوا االحترام

 أفعدال ذكر أو اباأللم ندو هم ممن للمخاطبٌن واأللماب االحترام لكلمات مكثفا استعماال إن       

 المسددتمعٌن تجعددل ، المددذكور للموضددوع األهمٌددة للددة رؼددم نوالمخدداطب بهددا ٌفخددر أحددداث أو

 ؛المجدال تفدتح للمتكلم فاستجابتهم المزٌد، وٌرٌدون ٌمال، ما ٌستطٌبون أو ٌسمعون، ما ٌصدلون

 ألدوال بمثابدة هً وإطراءات ومجامبلت لٌم بدمج المتكلم ٌموم وأحٌانا والتمدٌر، االحترام إلعادة

 ٌخلدك ، لهدم اموجهد الخطداب ٌكدون عندما ما لفرٌك زعٌم فتمجٌد الجمهور، عند علٌها متعارؾ

د العاطفً والتممص نوالدٌ  االلتزام من أجواء المخاطبٌن هؤالء عند  (،3)(المتكلم) للممج 

------------------------------------- 

 .18/11/5115 ، بوكٌر سدٌه ًف ؼورٌون بن ذكرى مراسم فً نتنٌاهو كلمة .1
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نً ألدر نشاطاتن من صمٌم الملب، التنظٌم الدذي ترأسده، أٌها األب نداؾ، إن  "  وٌظهر ذلن فً: 

 أخوتنداد للدفاع عدن دولدة إسدرائٌل، أندتم وأحًٌ  الحضور من الشباب الٌافع الذي اختار أن ٌتجن

فددً أن تكونددوا شددركاء فددً شددؤون الدولددة، فددً رادتكددم إفددً السددبلح، فأنددا أحٌددٌكم، أحٌددٌكم علددى 

 ،لمدا فٌهدا مدن إطدراء ؛(، ال شن أن العسدل ٌمطدر مدن هدذه الكلمدات1")التطوع لها والدفاع عنها

دعدن الدولدة ولدم ٌ   الشراكة فمط على التطوع والددفاعب أشاده واحترام رؼم أن   مسداواة فدً  ةد بأٌدع 

بٌن مددٌنتً الناصدرة العربٌدة التدً تسدكنها  الكبٌر ل فً الفرقتمثٌالدلٌل على التموٌه الحموق، و

 جمٌع النواحً الخدماتٌة. منالمسٌحٌة والناصرة الٌهودٌة  ةالطائف

 

 : التعوٌض

 مدا خاصدة وعدود أو مادٌدة أو عاطفٌدة لٌمدة ذي ًءشد مدنح أو معدٌن عطاء منحوٌتمثل فً      

 دٌندا تخلدك الوعود أو العطاءات هذه األخبلق، فً خرم أو الرشوة حد إلى تصل ال المنحة دامت

 لبدددل مدددن المبعوثدددة الرسدددالة إلدددى باالسدددتجابة إال ذلدددن ٌدددتم وال لضددداؤه، ٌجدددب المخددداطبٌن عندددد

 .(5)المرسل

 منتٌجة للحدروب أذلن  كان  اءسو ،حاجة لدعم ماديبالمستوطنات المحاذٌة لمطاع ؼزة  إن       

الحالة النفسٌة التً ٌعٌشها السكان من تروٌع الصدوارٌخ، فالنداس بحاجدة إلدى تعدوٌض فٌعدرض 

لهم نتنٌاهو: " لمد أتٌنا إلى هنا بعد جلسة حكومٌة كانت البارحة، وصادلنا فً هدذه الجلسدة علدى 

مسددتوطنات المحٌطددة بؽددزة لل وخاصددة لددم تكددن كهذه]الخطددة[ مددن لٌددام الدولددة  فرٌدددةخطددة دعددم 

ملٌار شٌكل . لمدد جئندا إلدى  1.3لمنا ب ضافة  أنملٌون شٌكل  411تم بعد زٌادة  لمدوسدٌروت. 

حظة أخص لهذه الببلد كً نبنً ون بنى، وعندما ألول الببلد ألصد جمٌع مناطك الببلد وفً هذه ال

ولد خ صص لسم  من هذه هم، فً أماكن سكنا لتعزٌز الثبات(، فالدعم هنا مادي 3هذه المنطمة")

ومدن الجددٌر ذكدره أن األموال ألصحاب األراضً الزراعٌة التً تضررت مدن جدراء الحدرب، 

نتنٌاهو فً الؽالدب أثنداء االنتخابدات.  ٌبمدى السدؤال متدى سدٌكون ذلدن؟  تنتخبهذه المستوطنات 

 هً لتموٌل الجانب األمنً للمنطمة؟ وكٌؾ توزع هذه األموال؟ وهل 

----------------------------------------- 

 .14/15/5114  العلٌا، الناصرة فً المسٌحٌة الطائفة ابناء تجنٌد منتدى فً نتنٌاهو كلمة .1

 .93  ،פוליטית רטוריקה ،צור ،נדיר  ٌنظر، .5

 .55/9/5114 أشكول، اإلللٌمً المجلس فً نتنٌاهو خطاب .3
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 : التحرٌض

 من منه والنٌل ودحضه الخصم ألوال من جزئً جانب إلى أو جانبٌة ؼلطة إلى المفز وهً      

 ٌكدون وعدادة الكلً، الخصم مولؾ هكأن   الجزئً فالجانب الجزئً،  الخصم مولؾ عرض خبلل

 (.1) معٌنة كلمة على بالمفز التحرٌض

والتحدددرٌض لدددد ٌمدددع خدمدددة للمصدددلحة الشخصدددٌة أو إلبعددداد الشدددبهة عدددن المدددتكلم، ولدددٌس      

ً كٌدؾ ٌمدع، عندل المتكلم صحٌحة أو دلٌمة، فالمصد هو التضلٌل، وال ٌبالضرورة أن تكون ألوا

ن ٌكسدب أالمتلمً، وكثٌرا ما ٌنسب نتنٌاهو ألدواال ؼٌدر دلٌمدة ٌرٌدد  مهم أن تصل الرسالة إلىفال

وفدً نفدس "المول عن الحاج أمٌن الحسدٌنً أكثدر مدن مدرة ، إذ ٌمدول:  ر، ولد تكر بها الجمهور

لحداج أمدٌن ا[ أثنداء االحتفداالت  بعٌدد النبدً موسدى؛ أعلدن المفتدً 1951السنة فً شهر نٌسدان ]

الحسٌنً أن الٌهود ٌخططون لمفاجأة، التباس ]مدن ألدوال الحسدٌنً[: **ٌرٌددون أن ٌحتلدوا بٌدت 

نتنٌدداهو ٌرٌددد أن  (. إن  5الممدددس وٌدددمروا المسددجدٌن**، والٌددوم ٌعددود هددذا الكددذب علددى نفسدده" )

التً كان لها دور رٌادي فدً الحفداظ علدى الممدسدات اإلسدبلمٌة ٌحرض على الحركة اإلسبلمٌة 

فٌربطها بالعدو الذي ٌتمثدل فدً أمدٌن الحسدٌنً حتدى ٌجعلهدا معده فدً  ،وخاصة المسجد األلصى

 .نفسها المائمة

 : بالباب المدم

 وهددذه رفضدده، ٌمكددن ال فكددرة أو رأي عددرض: األولددى؛ مددرحلتٌن مددن مركبددة حٌلددة وهددً     

 أو اطلبد ٌعدرض الثانٌدة المرحلدة فدًو .المادمدة المرحلدة علدى للموافمدة لمخاطبٌنا وتهٌ المرحلة

 األولدى المرحلدة فً فالتجاوب للمبول، أكبر مسافة الجمهور من ٌتطلب أكبر أهمٌة ذا آخر امولف

وهذا ما لالده نتنٌداهو: " لددٌنا رؼبدة  (.3) المركزٌة للمضٌة أكبر بتجاوب وٌسمح المسافة ٌمص ر

الحفدداظ علددى الددروتٌن الٌددومً ، لنددا وللفلسددطٌنٌٌن، ولكددن لددن نتددردد فددً منددع دخددول جامحددة فددً 

 الطبٌعٌدة ةاالحٌد وهدً ولدىاأل فالحجدة(، 4العمال الفلسدطٌنٌٌن للمسدتوطنات كمدا فعلندا البارحدة")

 اسدتثنائٌا طلبدا لتعدرض الثانٌدة الحجدة فجداءت بعددها، لمدا ممدمدة وكاندت أحد ٌرفضها ال للجمٌع

 .الفلسطٌنٌٌن بحك الممعٌة الممارسات فً الشرعٌة ئهورا من ٌ مصد

--------------------------------------- 

 .138 ،הנאום מישלב של הרטוריקה  ،לנדאו ،רחל ٌنظر، .1
 .15/11/5115 للكنٌست، الشتوٌة الدورة افتتاحٌة فً نتنٌاهو خطاب .5
 .94  ،פוליטית רטוריקה ،צור ،נדיר  ٌنظر، .3
 .19/1/5116 تأسٌسها، على عاما 67 مرور بمناسبة الخاصة الكنٌست لسةج فً نتنٌاهو كلمة .4
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 :سلبٌة ملصمات

كٌ   أن وسلبٌة عٌبا الفرد كفى         ٌدعً فعندما الجماهٌر، لبل من مرفوض سلبً طابع به لص 

 كددان ولددو حتددى متطرفددة أو عنصددرٌة أو فاشددٌة الخصددم آراء  أن  بدد مددا نمدداش فددً األطددراؾ أحددد

 بأن سامعٌه ٌمنع أن ما خطٌب ٌرٌد عندماف .جدا كبٌر الوصمة هذه ثمل ف ن   حٌحص ؼٌر االدعاء

 بادعداءات الجمهدور ب لنداع ٌبددأ وبعددها سدلبٌة بسدمات خصدمه ٌصدبػ ، كاذبدة خصدمه ادعاءات

 (.1) منطمٌة

ولمد أسرؾ نتنٌاهو فً الملصمات السلبٌة كً ٌبرئ ساحته وٌلمدً بداللوم علدى اآلخدرٌن، إذ      

دائمدا ٌبدث الكذبدة الكبدرى علدى بٌدت ٌثٌدر االضدطرابات ،  دومدا  "هندان عامدل مركدزي ٌمول: 

(، فنعددت الحركددة اإلسددبلمٌة 5) شددمالً للحركددة اإلسددبلمٌة"لالممدددس، وهددذا العامددل هددو الجندداح ا

بعد فترة وجٌدزة مدن  وفعبل ،ن دائرة المانونمخراجها إل فهو ٌمهدرابات، طضبالكذب وإثارة اال

بهددا صددحة الملصددمات كانددت الحركددة اإلسددبلمٌة ؼٌددر لانونٌددة، وهددذا ٌزٌددد مددن  تتلددن التصددرٌحا

 فتصبح جزءا منها.

 :زائف عرض إلى تستند ادعاءات

 ٌرٌددها، التدً اإلجابدة علدى ٌحصدل حتدى واضدحة لدرارات ثناٌدا فدً أسدئلة ٌخفً من هنان     

 لد العربٌة للتجمعات حاذٌةالم المناطك فً االستٌطان مع الؽالبٌة أن   ٌثبت أن خطٌب ٌرٌد فعندما

 ٌصعب" إسرائٌل؟ أرض كل فً الٌهودي اإلحبلل مع  العرب مع دائما سبلما ترٌد هل: " ٌسأل

وهدذا ٌتضدح فدً  (.3)السدؤال هدذا نعد اإلجابدة االستٌطان ٌمبل وال السبلم ٌرٌد الذي الفرد على

 (؟4)كافة المدس أجزاء فً البناء مشارٌع تدعم هل توجه نتنٌاهو إلى رئٌس المعارضة بالسؤال :

 ؛فدً المددس العربٌدة االحتبللدًوهنا ٌرٌد نتنٌاهو أن ٌنتزع مدن المعارضدة الموافمدة علدى البنداء 

ن ٌكدون البنداء فمدط فدً أألنه ٌصعب على المعارضة أن تدرفض البنداء فدً العاصدمة، واألصدل 

 صد أخرى.سؤال ٌحمل فً طٌاته مما نولذا تصعب اإلجابة الواحدة ع ؛المدس الؽربٌة

  ---------------------------------------- 

 .147 ،ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן ،משהٌنظر،  .1

 .15/11/5115 للكنٌست، الشتوٌة الدورة افتتاحٌة فً نتنٌاهو كلمة .5
 .151 ،ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן ،משה ٌنظر، .3
 .19/5/5115 المدس، لتوحٌد 48-ال الذكرى إلحٌاء الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .4
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 :كاملة غٌر جمل استعمال

 وصدؾ مدن أكثدر عبدرٌ  المشداهد أو للمسدتمع الحمدائك تفصدٌل عدم أو السكوت ٌكون أحٌانا     

 ٌتجداوز أن بددون خصدمه ٌفضدح أن ٌرٌدد ال فهدو االدعداء فدً ٌمل لم الذي المضمون مؤلٌ دلٌك

ؼبلء  لخفض اإلصبلحات نم كثٌرا مٌزانٌة، سنرصد لرٌبا: " لوله فً ذلن وٌتضح ،(1)الحمٌمة

وفدددً مجددداال ت أخدددرى  االئتمدددانالمعٌشدددة، فدددً المدددواد الؽذائٌدددة والمواصدددبلت والصدددحة وفدددً 

أما اإلصبلحات المٌزانٌة؟ ٌبمى سؤال للمستمع ٌجٌب علٌه كما ٌحلو له،  أٌن مصدر .(5)كثٌرة"

واد التمدوٌن المشداعر، فاإلصدبلحات فدً الندواحً الحٌاتٌدة؛ فدً مد اعبهدا تددلتخفٌض الؽدبلء ف ن  

والمواصبلت والصحة وفً مجاالت أخدرى. أمدا متدى تكدون اإلصدبلحات؟ وكٌدؾ تكدون؟ تبمدى 

، ولد ٌصٌب التفسدٌر أو ال ٌصدٌب، تً ٌراهالبالكٌفٌة ا تكونواإلجابة  ،للمستمع مشرعةسئلة األ

 . إلى حد كبٌر لكنه ٌبمى ممنعا له

 :الرجل ضد االدعاء

 مددن وبدددل شخصددٌته، فددً مثالددب ٌجددادإو معٌنددا ادعدداء ًٌدددع الددذي الشددخص مهاجمددة ٌعنددً     

 ٌتبددع ال وهددذا الخصددم، شددخص علددى الهجددوم فددً التضددلٌل ٌكددون ادعاءاتدده، فددً الحمٌمددة دحددض

 طرٌدك نمد هدذا لدد ٌدؤدي إلدى اإللنداع فد ن    المبٌدل هدذا من لول إثارة عند ولكن الخصم، أللوال

 تنتمدل أن الممكدن مدنف الخصدم تجاه إدانة مولؾ إلٌه المرسل للب فً ٌثار فعندما ، نفسٌة عملٌة

، عدٌددة مدرات مدازن اأب دعوت لمد" فٌمول نتنٌاهو: .(3)له الموافمة عدم تشكل أخرى أشٌاء إلى

وكنت لد دعوتده لسبلم، امن مفاوضات  خرىمازن ٌتهرب مرة تلو األ اأب من المؤسؾ أن   ولكن

تحرٌن المضاٌا العالمة، ولكنه ما زال  للسعً فً ؛فً خطابً األخٌر فً هٌئة األمم للجلوس معا

فددً اسددتئناؾ  مددازن وأبدد رفددض سددبب نتنٌدداهو فددً الوالددع لددم ٌعلددل ،(4)مسددتمرا فددً رفضدده"

 ووضدات، وكدأن السدبب هدو شدخص أبدارفض المفٌدمدازن ٌتهدرب و وأبد ن  إالمفاوضات بل لدال 

، أرض الوالدع مازن ولٌس الشروط  التدً ٌرٌدد أن ٌملٌهدا نتنٌداهو أو الحمدائك التدً تحددث علدى

 .ال ٌصلح أن ٌكون شرٌكاه ٌلصك به أن  فمازن المفاوضات  وومع تكرار المول برفض أب

------------------------------------------ 

 .147، ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן ،משה ٌنظر، .1

 .15/11/5115 للكنٌست، الشتوٌة الدورة افتتاحٌة فً نتنٌاهو كلمة .2

 .158 ،ורטוריקה וגיהדמג ،וולמן ،משה ٌنظر، .3

 .15/11/5115 للكنٌست، الشتوٌة الدورة افتتاحٌة فً نتنٌاهو كلمة .4
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 :المفهوم غموض

 ظددواهر ًتبللدد بسددبب ؼامضدا الكلمددات مددن مجموعددة مفهدوم أو الكلمددة مفهددوم ٌكددون عنددما     

 هدوممف ذات كلمدات وظهور مفهوم، من أكثر تحمل لد فالكلمة اللؽة، مفردات على لؤللفاظ داللٌة

 التضددلٌل إلددى تددؤدي المفهددوم ثنائٌددة ظدداهرة  نفدد. عرضددً مفهددوم ذات كلمددات وظهددور شددامل

 فدً الكلمدة مفهدوم فٌتؽٌر ،نفسه دعاءاال إطار فً عامة مفاهٌم ذات  كلمة استعمال عند المنطمً

 (.1) النتٌجة إلى دعاءاال من االنتمال

 ٌددوفر ال وهددذا مجموعددات، أو اءأشددٌ مجموعددة تشددمل فهددً عامددة بأنهددا كلمددة تتمٌددز عندددماو     

انتشار مظاهر الفوضى  ٌمول نتنٌاهو: " إن   فعندما ذاتها، بحد مجموعة كل نع معلومات للمارئ

(، فكلمددة 5واسددتخدام العنددؾ ؼٌددر المنضددبط لددد عدداد تدددرٌجٌا كمددا كددان شددائعا فددً  الثبلثٌنددات" )

 مدا كدل عدن معلومدة طدًتع ولكنهدا المختلفدة الفوضدى أندواع عدن معلومدة  تعطدً ال "الفوضى"

 مددن شددموال أكثددر الكلمددة هددذه فدد ن   "الفوضددى مظدداهر" نمددول وعندددما الفوضددى، إطددار فددً ٌدددخل

 الكلمدات سدلم فدً االرتفداع ٌمكن وهكذا ،وهً تشٌر إلى فرعٌات كثٌرة من الفوضى "الفوضى"

 المبٌدل ذاه من عامة كلمة المتلمً ٌسمع وعندما السلم، رأس فً الؽامضة الكلمة وتكون ، العامة

 للمرسدل ٌسدمح المفهوم ؼموض إن  . الكلمة هذه تضم ممصودة مجموعة ةأٌ ٌخمن أن ٌستطٌع ال

 اسدتعمال وعلٌده فد ن  . حمٌمدً شدًء أيبد ٌلتدزم أن دون اوعدود وٌعد ،إعبلنات ٌعلن أن السٌاسً

 لددىع ممبولددة عامددة حمٌمددة العددام التمرٌددر ألن   ،دعدداءلبل خاطئددة موافمددة ٌجلددب لددد العامددة الكلمددة

 بهدذهو العامدة، الموافمدة ٌعطٌهدا وال مفهومهدا ٌؽٌدر إلٌهدا المنسوب الخاص الحدث ولكن الجمٌع،

 علدى وٌوافدك ،دعداءالا آخدر فدً المعروضدة العامدة الحمٌمدة مدن إلٌده المرسل ٌ عجب لد الطرٌمة

 الحمٌمددة فددً التضددلٌل بواسددطة علٌهددا وافددك ولكندده ؛البداٌددة فددً علٌهددا ٌعددارض كددان التددً الفكددرة

  (.3)لعامةا

 عنددؾ هتحتدد ٌندددرج هألن دد ؛عددام مفهددوم هنددان" المنضددبط ؼٌددر العنددؾ" مصددطلح   فددً حتددى     

 وحتدى المتظاهرٌن على النار إطبلق كذلن تحته وٌندرج والمظاهرات، الشارع، وعنؾ العائلة،

 . اآلمنٌن على

     ---------------------------------------- 

 .158 ،ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן ،משה ٌنظر، .1

 16/11/5115 بوكٌر، سدٌه فً ؼورٌون بن ذكرى مراسٌم فً نتنٌاهو خطاب .2

 .153 ،הנאום מישלב של הרטוריקה,  לנדאו ،רחל ٌنظر، .3
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 مختلفة بمفاهٌم  نفسها الكلمة نستعمل عندما منطمً تضلٌل إلى تؤدي لد المفهوم ثنائٌة إن       

 كاذبا، دعاءاال ٌكون أو دعاءلبل منالضة النتٌجة تصبح الطرٌمة بهذه ، نفسه دعاءاال إطارفً 

 ؛دعاءاتاال فً المختلفة المفاهٌم تستعمل ما فعادة األمر ٌختلؾ السٌاسً الخطاب فً ولكن

 سمىٌ   أن ٌمكن بل كاذبا، ادعاء حتى وال تنالضا ٌخلك ال آخر إلى ادعاء من االنتمال ولذلن

 .(1)منطمٌا تضلٌبل ولٌس الؽوٌ اتبلعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

 . 157 ،הנאום מישלב של הרטוריקה,  לנדאו רחל ٌنظر، .1
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 انًالفصل الث

 توظٌف المصطلح الصهٌونً فً الخطاب السٌاسً 

 المصطلح الصهٌونً -

 أهداف المصطلحات -

 سمات المصطلح الصهٌونً -

 مصطلحات رائدة -

 الدٌنٌة واألسطورٌةالمسم األول: المصطلحات  -

 أرض إسرائٌل( -)ארץ ישראלإٌرتس ٌسرائٌل 

 الصهٌونٌة( -ציונותتسٌونوت )

 الخبلص( -)גאולה جئوال

 المنفى( -גלותجلوت )

 األؼٌار(-גוייםجوٌٌم )

 (الشعب المختار -עם נבחרعام نبحار )

 مسعدة( -מצדהماسادا )

 الشرٌعة( -) הלכה هاالخاه

 العودة( -השבותهشبوت )

 حكم مؤلت( -הוראת שעהاءات شعاه )هور

 المدس( -ירושליםٌروشلٌم )

 

 المسم الثانً: المصطلحات التارٌخٌة الممتدة إلى عصرنا -

 البلسامٌة( -אנטי שימיותأنتً شٌمٌوت )

 الحكم الذاتً( -אוטונומיהأوتونومٌا )

 إلرار اآلخرٌن( -אישור אחריםإٌشور أحرٌم )

 ة األمرٌكٌة للشؤون العامة(اللجنة اإلسرائٌلٌ -איפ"קأٌبان ) 

 البلخٌار اإلسرائٌلً( -בלית ברירהبلٌت برٌراه )

 األمن والحدود اآلمنة( -ביטחון וגבולות בטוחיםبٌطحون وجبولوت بٌطوحٌم )
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 العزل االجتماعً( -גיטוجٌتو )ال

 الشتات( -דיאסבורהدٌاسبورا )

 (اإلبادة -רצח עםرٌتسح عام ) 

 حك العودة الفلسطٌنً( -יבה לפליטיםזכות שزخوت شٌباه لبلٌطٌم )

 الوضع المائم( -סטטוס קווستاتوس كفو ) 

 األرض ممابل السبلم( -שטחים תמורת שלוםشطحٌم تمورت شلوم) 

 السبلم( -שלוםشلوم )

 عرب إسرائٌل( -ערביי ישראלعربًٌ ٌسرائٌل )

 الصراع العربً اإلسرائٌلً( -מאבק ערבי ישראליمابان عربٌه ٌسرائٌلً )

 صراع الوجود والحدود( -מאבק קיום ומאבק גבולותمابان كٌوم ومابان جبولوت ) 

 (االعتدال والتطرؾ -מתינות וקיצוניותمتٌنوت وكٌتسونٌوت )

 نظافة السبلح( -נקיון נשקنكٌون نٌشن )

 (التطبٌع -נרמולنٌرمول )

 النشٌد الوطنً( -התקווהهاتٌكفا )

 اإلرهاب( -הטרורترور )ه

 (المصٌر الٌهودي -הגורל היהודי)هؽورال هٌهودي 

 المحرلة( -)הולוקסת الهولوكست

 ٌوم الذكرى( -)יום הזיכרוןٌوم هزٌكرون 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 المصطلح الصهٌونً:

تحٌط بالشخصٌة الٌهودٌة هالة من األحداث التً تجمعت فً الدذاكرة، حتدى صدار الٌهدودي       

دد الجماعدات ٌولد وسط فضاء من المسدلمات التدً تكوندت مدن أٌدولوجٌد ة مبنٌدة علدى مسدار ٌوح 

الٌهودٌة التً أتت من ثمافات متنوعة، ولد تكون متعارضة أحٌاندا. إن  توحٌدد األصدل والمصدٌر 

ٌفتت الترسبات السابمة، وٌملص الفجوة بٌن الفئات التً ال تجمعها لؽة وال ثمافة، وحتى األهداؾ 

ارٌخ ،والمددنٌات، والتدوراة  فدً البدرامج دروس التد بٌنهم كانت متباٌنة. ومع مضً السنٌن؛ ف ن  

الدراسددٌة، واألعٌدداد الوطنٌددة، والمناسددبات الخاصددة، واالحتفدداالت الرسددمٌة، وأسددماء الشددوارع، 

والنصب التذكارٌة، والمسلسبلت التلفزٌونٌة التربوٌدة الموجهدة، والسداحات التدً تحمدل المعدانً 

م الباحدث أو المفكدر الٌهدودي لبدل أن  تكدون المختلفة، كل هذا ٌخلك ك ون ا وهمٌا من الماضدً أمدا

ي الحمدائك والولدائع. فعنددما ٌبددأ المدؤرخ أو الباحدث بالد راسدة المهنٌدة،  لدٌه اإلمكانات  فً تحر 

ف ن ه ٌنطلك من كتلة كبٌرة من الحمائك التً ترسخت فً عملٌته، وأصبحت ثوابت ٌتكأ علٌهدا، إذ 

 (.1ال ٌمكن أن ٌفكر بؽٌرها)

وجة عارمدة مدن التؽٌٌدرات فدً المفداهٌم والحمدائك، فد ذا كدان الباحدث أو المدؤرخ ال هنان م     

ٌسدتطٌع أن ٌدرى األمدور إال مدن زاوٌدة واحددة ، وهدً التدً تخددم الفكدرة الصدهٌونٌة حتدى ولدو 

تعارضت مع المٌم اإلنسانٌة والحمائك التارٌخٌدة، فكٌدؾ بدالمواطن العدادي أو بالشداب الدذي نشدأ 

وعندددما ٌترعددرع الطفددل فددً الروضددة التعلٌمٌددة علددى أؼنٌددة خاصددة فددً عٌددد علددى هددذا الفكددر؟ 

 الشموع،  وٌؽنً: 

 جئنا لنطرد الظبلم

 وفً أٌدٌنا نور ونار  

 كل واحد منا نور صؽٌر 

 (5وجمٌعنا  ضوء لوي" ) 

 ( 3فمعنى هذه الكلمات ٌبدأ ضمٌر"األنا" والضمٌر"هم" بالتؽلؽل والرسوخ، فنحن المكابٌون)    

-------------------------------------------- 

 .54? מתי ואיך הומצא העם היהודי، זנד ، שלמהٌنظر، .1

2. https://www.youtube.com/watch?v=3mkkaC7hHuk. 

هو ٌهوذا بن متاثٌا وهو ٌهوذا المكابٌون: هم كهنة من العشٌرة الحشمونٌة، أول من أخذ هذا اللمب  .3
 الملمب "بالمكب" ومعناه المطرلة، ٌنظر الكتاب الممدس سفر المكابٌٌن.

https://www.youtube.com/watch?v=3mkkaC7hHuk
https://www.youtube.com/watch?v=3mkkaC7hHuk
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الٌهود النور، وٌمدابلهم  الظدبلم الدذي ٌتمثدل فدً الٌوندانٌٌن، وفدً السدنوات األولدى مدن االبتددائً 

ددوا بهدا. لدد ٌشدن ال ع  صدبً فدً الوعدد ٌعرؾ الصبً أن  أبطال التوراة لد احتلوا األرض التدً و 

على إثر التنالض، ولكنه ٌضطر أن ٌعطً المصدالٌة لجنود ٌوشع بن ندون فدً دخدولهم ألرٌحدا 

وحددرلهم األخضددر والٌددابس؛ ألن دده ٌددرى أن هددم آبدداء اآلبدداء، فٌددتملص الددزمن التددارٌخً مددن نددزول 

بدت أو ت   ؽٌ دب عدن التوراة إلى بداٌة المرن العشرٌن. فهندان فجدوة زمنٌدة تزٌدد عدن ألفدً عدام ت ؽٌ 

 (.1األذهان)

ومن المعلوم؛ أن  التواصل الثمافً بدٌن الجماعدات الٌهودٌدة لدم ٌكدن البتدة، وحتدى ٌ خل دك مدا       

ٌسمى بالتجانس الجماعً كان ال بد من حبكة أو حٌلة تعرض التواصل من الناحٌة الزمنٌدة بدٌن 

ء للدذاكرة ٌجتهددون، وٌكددحون اآلباء واألجداد لجمٌع أفراد المجتمع المائم، فكان ال بد مدن وكدبل

حتى ٌجدوا هذا التواصل. وعلى إثر هذه المحداوالت تكدسدت النتدائج المتنوعدة سدٌما مدن رجدال 

اآلثار والمؤرخٌن وعلماء االجتماع، "فماموا بعملٌة  مذهلة فدً تملدٌس الوجده، إلخفداء التجاعٌدد 

 (.5المماالت والصحفٌٌن")العمٌمة التً ن فذ ت على ٌد مؤلفً الرواٌات التارٌخٌة وكت اب 

لمد تعالبت البرامج والخطدط فدً تعمٌدك الفكدر الصدهٌونً، ومدع تملبدات األحدداث، وتمدارب      

المكددان، وسددرعة رصددد األحددداث، كددان ال بددد للمفكددرٌن الصددهاٌنة  مددن وضددع أسددس مشددتركة 

ب ددر ٌتعددارؾ علٌهددا الجمٌددع، فٌرضددعها الصددؽار، وٌلوكهددا الكبددار حتددى تصددبح مددن المسددلمات فت   ج 

الشموق التً تظهر بٌن الفٌنة واألخرى، ومن بٌن هذه المسلمات مصطلحات وكلمات ٌنطدك بهدا 

 المضمون والداللة نفسها. الٌهود فٌما بٌنهم، وتعطً

ومددع مددرور السددنٌن تعددارؾ الٌهددود علددى مصددطلحات أخددذت معنددى وحٌددزا فددً الخطابددات       

مة المثلى فً إٌصال الفكرة أو تعمٌمها بواسطة الرسمٌة وحتى فً الحٌاة الٌومٌة، فصارت الطرٌ

توظٌؾ هذه المصطلحات فدً الخطابدات والتواصدل فٌمدا بٌدنهم. " فالمصدطلح ٌحمدل فدً حناٌداه 

جٌنات ثمافٌة مستمدة من الوسط الثمدافً الدذي أنجبده مدن جهدة ، ومدن جهدة أخدرى ٌحمدل أبعدادا 

 (. 3وفك أهداؾ علٌا مضمرة ")فكرٌة مستمدة من المرجعٌة الفكرٌة التً سعت إلى صنعه 

ومن ضمن هذه المصطلحات ما هو تراثً، وٌهدؾ إلدى الدرابط الددٌنً والمدومً؛ لدذا "فد ن      

 استخدام المصطلحات الدٌنٌة فً سٌاق زمنً ٌخلك استمرارٌة ال زمنٌة، فالعبرانٌون الذٌن 

---------------------------------- 

 .25? ך הומצא העם היהודימתי ואי، זנד ، שלמהٌنظر،  .1

 نفسه. .5

 .569،الترجمة والعولمة فً سٌاق التواصل الثمافًعتٌك، عمر،  .3
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خرجددوا مددن أرض المنفددى فددً مصددر، وصددعدوا أرض كنعددان ال ٌختلفددون كثٌددرا عددن الٌهددود 

السوفٌٌت أو ٌهدود الفبلشدا الدذٌن خرجدوا مدن ببلدهدم ) المنفدى(، وصدعدوا أرض كنعدان ) دولدة 

ومن هنا تسمى الهجرة االستٌطانٌة "عالٌداه" مدن العلدو والصدعود بٌنمدا الهجدرة تسدمى إسرائٌل( 

"ٌرٌداه" بمعنى االرتداد والكفر، وٌؤدي استخدام المصطلحات الدٌنٌة إلى خلدع المداسدة الٌهودٌدة 

على األرض الفلسطٌنٌة األمر الذي ٌعندً تحوٌدل الٌهدود إلدى عنصدر مدرتبط  بهدا عضدوٌا، أمدا 

 (.1تهمٌشهم فهم ٌمعون خارج دائرة المداسة" ) العرب فٌتم

 أهداف المصطلحات:

 بخددبلؾ األسدداطٌر األخددرى، فدد ن  فددً كددل ذاكددرة إسددرائٌلً وإسددرائٌلٌة مددن الٌهددود صددورة     

مؽروسة؛ حمٌمة ودلٌمة، إذ نشأ الشعب الٌهودي منذ نزول التوراة على موسى علٌه السبلم، وهم 

 -ا عدا عشر لبائل ؼابت شمسهم ولم ٌ عرؾ مصٌرهم حتى اآلنم -أبناؤه المباشرون والوحٌدون

عددد بهددا، ثددم  فٌمتنعددون أن  هددذا الشددعب خددرج مددن مصددر واسددتوطن فددً أرض إسددرائٌل  التددً و 

نوا مملكة ٌهودا وإسرائٌل. كما إن هم متأكدون أن  هذا الشعب لد ن فً أكثر مدن مدرة،  انمسموا، فكو 

الشعوب؛ إذ تجول فً المنفى ما ٌمارب ألفدً سدنة، وسدار  وٌظنون أن  هذا الشعب هو األلدم بٌن

فً أسفار بعٌدة حتى وصل؛ إلى الٌمن، والمؽرب، وإسبانٌا، وألمانٌا، حتى روسٌا البعٌدة، ولكن ه 

حافظ علدى نفسده جٌددا مدن االنددماج والدذوبان، وحدافظ علدى روابدط الددم الوثٌمدة، ولدذا لدم تندثلم 

ن ٌستمر، وٌمنع أن ت ثار حول صدحته األسدئلة أو الشدبهات، إن  هذا المصص ٌجب أ (.5وحدته )

ال بد من المحافظة علٌه، والعمل على ترسٌخه فدً العملٌدة الٌهودٌدة، فجداءت هدذه المصدطلحات 

 داعمة له مؤكدة على صحته.   

إن  طبٌعة الدولة الٌهودٌة التً ا نشئت علدى أسداس جالٌدات وتجمعدات سدكانٌة، أتدت مدن دول     

ن مدن مختلفة من تلدن الددول، وكدل فئدة تحمدل آثدارا ثمافٌدة تختلدؾ عدن األخدرى، فدبل شتى، وم

مجددال لممارنددة الٌهددودي العربددً )ٌهددودي مددن الدددول العربٌددة( مددع الٌهددودي األوروبددً، فهددم 

مختلفون؛ فً الثمافة، واللؽة ، وحتى الشعائر الدٌنٌة واللباس ، فكان ال بد من إرساء مصطلحات 

 جمٌع، فحدث خلط بٌنهم فً الثمافات واللؽات مع إمالة معٌنة أو تؽٌٌر بعض ٌتعارؾ علٌها ال

------------------------------------ 

 .5/535،موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب،  .1

 .26? מתי ואיך הומצא העם היהודי، זנד ، שלמהٌنظر،  .5
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الذٌن جاءوا من الدول العربٌة  الحروؾ حتى ٌأخذ االسم طابعا عبرٌا، وخٌر دلٌل أسماء الٌهود 

فموسى مثبل "موشٌه"، وعبد هللا "عوفدٌا"، وهذا ٌنطبك على كثٌر من أسدماء األمداكن واألودٌدة 

 والجبال.

وهندان حاجدة ملحدة للتجدانس االجتمداعً فدً الدولدة العبرٌدة، فالمصدطلحات تمدرب األفدراد      

ة زادت األلفة وزالت الحواجز بٌن األفدراد، وتزٌد الوالء والمومٌة، فكلما زادت المواسم المشترك

خاصة وأن الصراع الحزبً، والصراع الدٌنً لائم، فما زالت بعض األسئلة عالمدة دون إجابدة، 

 (1) ?مثل: من هو الٌهودي

ولما كان لبعض المصطلحات ولع خداص لددى الٌهدود؛ إذ " إن خرافدات الٌهدود الكبلسدٌكٌة      

ألباب الجمداهٌر الٌهودٌدة أكثدر ممدا تفعدل األلسدام فدً التدوراة أو هً بالضبط التً تستحوذ على 

(،وتداولها ٌزٌد الوحدة، وٌملص 5حتى فً التلمود التً تنطوي على لٌمة دٌنٌة وأخبللٌة حمٌمٌة)

 االختبلفات.

لددم تكتددؾ إسددرائٌل فددً سددبٌل تنمٌددة الددروح المومٌددة  عنددد الٌهددود بسددن لددوانٌن تفددرض علددى      

أسلوب حٌاة ٌظهر الوالء والمصلحة العامة؛ مثدل: لدانون األمدن الدذي ٌفدرض  المواطن بموجبها

التجنٌد اإلجباري المستمر، ولدانون ضدرٌبة الددخل الدذي ٌمتطدع لسدما كبٌدرا مدن دخدل المدواطن 

ض الدولدة نشدر المبدادئ واألٌددولوجٌات  لصالح خزٌنة الدولة، ولانون التعلٌم اإللزامً الذي ٌفو 

، (3لانون التأمٌن الوطنً الذي أعطى الدولة صبؽة المعٌل األكبر للمدواطن )لؤلجٌال المادمة، و

فجاءت هذه المصطلحات لتزٌد الوالء وتؤكد أن الدولة فوق الجمٌع، وهً التً تدوفر لهدم األمدن 

 والعٌش الرؼٌد.

وعلى الجانب اآلخر، هنان أهل الببلد من العدرب الدذٌن مدا زالدوا مصدرٌن علدى عددم تمبدل      

الجسم الؽرٌب، والصدهاٌنة ٌعدون تمامدا أن حدربهم؛ هدً حدرب وجدود، وبمداء؛  لدذلن هندان  هذا

محاولة  لمسخ الحضارة اإلسبلمٌة والتراث العربً، فجدًء بمسدم مدن هدذه  المصدطلحات لمحدو 

الهوٌددة العربٌددة واإلسددبلمٌة والتبلعهددا مددن الجددذور، فعندددما ت ؽٌ ددر أسددماء المدددن والمددرى بأسددماء 

 إال محاولة طمس الوجود العربً، وإظهار الهوٌة الصهٌونٌة مكانه، ولم ٌكتفوا  عبرٌة ما هو

------------------------------------ 

 .76 ،דת מדינה ופולטיקה ،נויברג ،בנימיןٌنظر،  .1
 .87، الدٌانة الٌهودٌةشاحان، إسرائٌل،  .5
 .81، החברה האזרחית בישראל ،בין גיוס לפיוס ،ישי ،יעלٌنظر،  .3
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ن بل لامت وزارة التربٌة فدً السدنوات األخٌدرة بد لزام طدبلب الثدانوي بحفدظ مئدة مصدطلح بذل 

الجتٌاز االمتحان التوجٌهً فً المدنٌات )المواطنة(، ومن الجدٌر باإلشارة أن  هذه المصطلحات 

خاصة بالطابع المومً الٌهودي للدولة حتى إن ها لتعطدً الطالدب العربدً انطباعدا أن ده ٌعدٌش فدً 

 .(1عنصرٌة ال تعترؾ له بأدنى الحموق) دولة

كما إن  هندان محاولدة لكسدر الحداجز النفسدً عندد العدرب، وحملهدم علدى التكٌدؾ مدع سٌاسدة     

األمر الوالع، فٌ عمل على جبهتٌن؛ الجبهة العسكرٌة، والعملٌدات الممعٌدة الٌومٌدة، وعلدى الجبهدة 

رؼددم  أن  المددرات العسددكرٌة  -واستسدبلماالثمافٌدة،  فد ن لددم تحمدك االنتصددارات العسدكرٌة لبددوال 

مهما بلؽت لن تحمك لهم األمن ما دامت الشعوب  العربٌة ترفض ذلن، وتأبى الخنوع؛ لذا فالحل 

كسر اإلرادة العربٌة، ومحو الذاكرة التارٌخٌدة بواسدطة تردٌدد المصدطلحات الجدٌددة فدً وسدائل 

ربٌددة إال وسددٌلة إلٌصددال المعلومددة، اإلعددبلم وفددً المحافددل الدولٌددة، ومددا صددوت إسددرائٌل بالع

 والمصطلح الموجه إلى األذن العربٌة لخدمة المشروع الصهٌونً. 

ٌدددراهن اإلسدددرائٌلٌون علدددى عامدددل الدددزمن كثٌدددرا، ومدددع وجدددود  الثدددروة المالٌدددة ، وثدددورة       

المعلومات ومع التفوق  اإلسرائٌلً اإلعبلمً كمدا ونوعدا، فمدن الممكدن تطوٌدع العمدل والعاطفدة 

العربٌة،  وجعله أكثدر لبدوال بالمشدروع الصدهٌونً واالعتدراؾ بدالوجود الصدهٌونً؛ وذلدن مدع 

 (.5مضً الزمن، وتؽٌر األجٌال، ونسٌان الماضً )

إن  المصددطلحات المتعددارؾ علٌهددا تسدداهم فددً إٌصددال الفكددرة ومعالجددة المضدداٌا واألفكددار      

وانتشارها، فالشعارات تعدد مدن أسدهل المطروحة، وكلما كانت المصطلحات بسٌطة زاد تأثٌرها 

المصددطلحات حفظددا، خاصددة وأن  هددذه المصددطلحات ت دددرج فددً اإلعددبلم، وٌدددرج لسددم آخددر فددً 

 المنهاج التعلٌمً اإللزامً . 

 سمات المصطلح الصهٌونً:

هنان مصطلحات مراوؼة، وتظهر هذه المصطلحات من حٌن آلخر فدً الموالدؾ السٌاسدٌة      

 فالصهٌونٌة حركة أنشئت ود عمت على ٌد االستعمار الؽربً، فمن   والتطورات الدولٌة،

---------------------------------------- 

 -http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=12f8bf15-48c6-4de2ٌنظر،  .1

 .571، الترجمة والعولمة فً سٌاق التواصل الثمافًٌنظر، عتٌك، عمر،  .2
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الطبٌعً أن ٌتوجه الخطاب الصهٌونً إلٌها وإلدى الدرأي العدام ؼٌدر الٌهدودي ، أمدا  فدً الدداخل 

اإلسرائٌلً؛  فٌتوجه إلى جماعات ٌهودٌة مختلفة تنتمً إلى تشكٌبلت ثمافٌة وعمدٌدة واجتماعٌدة 

ا ٌتطلدب الدلدة والمهدارة البالؽدة فدً خلدك مصدطلحات صدهٌونٌة، وٌجعدل الخطداب مختلفة، وهدذ

 فضفاضا مبهما ٌتسم  بوجود فجوات كثٌرة.

وهنان مصطلحات لد تبددو محاٌددة، ولكنهدا ظهدرت لتحدل محدل مصدطلحات ذات مضدمون      

لدون تارٌخً وإنسانً ففلسدطٌن لدم تعدد تظهدر عنددهم، بدل ٌمولدون األراضدً، وإن ذكروهدا فٌمو

عنها  فلسطٌن االنتدابٌة بمفهوم األردن وفلسطٌن، أما السبلم الذٌن ٌتكلمون عنه فهدو بدبل زمدان 

مدن لبدل مجلدس األمدن  545وال تارٌخ، وهندا ٌكمدن السدر فدً لبدول الصدٌؽة اإلنجلٌزٌدة للمدرار 

ها أراضً، ولٌست األراضً، فتصبح كلها لابلة للتفاوض.  ب عد  

صطلحات وكأن ها مترادفات، مثل: مصطلح "الٌهودي"، ومصدطلح هنان خلط بٌن بعض الم     

"الصهٌونً"، ومصطلح "اإلسرائٌلً" ، وألول وهلة كأن ها مصطلحات مترادفة ، والحمٌمة لدٌس 

كل إسرائٌلً ٌهودٌا، ولٌس كل صهٌونً ٌهودٌا أو إسرائٌلٌا، فتعرٌؾ الٌهودي ما زال فٌه شبهة 

 (.1الٌهود، وإسرائٌلٌٌن من ؼٌر الٌهود )واختبلؾ ، فمد نجد صهاٌنة من ؼٌر 

إن  استخدام مصطلحات تشٌر إلى مسمٌات مختلفدة؛ مثدل: الشدعب الٌهدودي، ف ن ده ٌشدٌر إلدى      

جماعددات ٌهودٌددة مختلفددة نتٌجددة شددتات الٌهددود فددً دول عدٌدددة تختلددؾ فددً سددٌالها التددارٌخً 

ؾ نفسدها والحضاري وحتى مصدطلح األمدة الٌهودٌدة بعٌدد عدن الوالدع. فالدو لدة اإلسدرائٌلٌة تعدر 

بالدولة المومٌة الٌهودٌة التابعة لكل الٌهود فمط، فتعرٌؾ حدود هذه الهوٌة ٌوس عها جدا من جهة، 

وٌمٌدها من جهة أخرى، فالتعرٌؾ ٌنطبك على مجموعات كبٌرة مدن النداس، وعدددهم أكبدر مدن 

لهدم لسدم رمدزي فدً الدولدة؛  عدد سكان الدولة الذٌن ٌعٌشون فٌهدا، فعددد كبٌدر مدن هدؤالء الدذي

لٌسددوا بمواطنٌهددا، وال مددن سددكانها، وحتددى خددارج النفددوذ السٌاسددً، ومددن جهددة ثانٌددة فدد ن  تحدٌددد 

 .(2الهوٌة ٌجعل المواطنٌن والسكان من ؼٌر الٌهود خارج الحدود الجماعٌة للدولة )

لدٌممراطٌدة كما إن   إشاعة بعض الصور التً تعكس صورة جزئٌة ؛ ف سرائٌل هدً واحدة ا     

 بالرؼم مما تموم به من تمٌٌز واستعمار، وهً نموذج التصادي متمٌز رؼم الدعم المادي الذي 

------------------------------------- 

 .76, דת מדינה ופולטיקה، בנימין،  נויברג ٌنظر، .1
 .338 ،היהטים ביקורתיים ،החברה הישראלית ، רם، אוריٌنظر،  .5
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ً التً تعترؾ بجٌرانها ؼٌر أن  جٌرانها ال ٌعترفون بها، وهى التً ترٌد ٌأتٌها بؽٌر حساب، وه

العٌش بسبلم فً المنطمة، وتموم بعملٌات عسكرٌة فً الدول المجاورة، وتحذر من سبلح الدمار 

الشامل ،  رؼم أن ها من أكثر الدول تسلحا، وتملن أسلحة الدمار الشامل، وتهٌو لمعركة فً أكثر 

صرٌح نتنٌاهو فً برلٌن عرض جزئً للحمائك، إذ ٌمول: "وفدً ظدل العاصدفة  من جبهة، وفً ت

المروعددة التددً تجتدداح المنطمددة، وفددً خضددم الصدددمات العالمٌددة؛ هنددان دولددة واحدددة فددً الشددرق 

األوسط ال تستند إلى مجتمع متمدم ودٌممراطً ومبتكر فحسب، بل تحرص علدى االلتدزام بدنفس 

با وألمانٌا. وال ٌختلؾ اثنان فً  كونندا نمدوم بالددفاع عدن أنفسدنا، المٌم التً ٌتم تمدٌسها فً أورو

ا عدن لدٌمكم، وبفضدل كونندا فدً للدب الشدرق األوسدط ،  ولكننا عندما نفعل ذلن ف ن ندا نددافع أٌضدا

ملٌون شدخص إلدى هاوٌدة المفسدً والفظدائع  111وندافع عن الراٌة، ف ن نا  نمنع سموط أكثر من 

 .(1بلمً، كما إن نا نساهم فً حماٌة الحً " )التً ٌرتكبها التشدد اإلس

وهنان محاولة فً استخدام مصطلحات ذات طابع دٌنً حتى تعطً صبؽة تارٌخٌدة ٌهودٌدة      

فً محاولة لربط الماضً بالحاضر، مثل: أرض إسرائٌل، وأرض المٌعاد. وعند ممارستها نجد 

فهً تمدارس معندى افتراضدٌا ٌخدرج  فٌها لصورا فاضحا فً فهم محتواها والمعنى الحمٌمً لها.

إلى حدود األوهام والخٌال عن حمٌمٌدة هدذه المصدطلحات، فدبل الحرٌدة بمبادئهدا تبددو ذات معندى 

واضددح ، وال الدٌممراطٌددة وآلٌاتهددا، فهنددان مصددطلحات نسددتوردها ٌومٌددا مددن دون أن نعددرؾ 

 معانٌها ودالالتها الدلٌمة. 

أن ٌمود إلى بنداء فكدري هدش سدرعان مدا ٌنهدار، ولكدن  إن  الفهم الخاطو لمصطلح ما ال بد     

بعد أن ٌترن آثاره العمٌمة فً النفس والذهن، وٌندتج ممدوالت وتصدورات فكرٌدة وثمافٌدة زائفدة؛ 

ألنها تستند إلى مصطلحات زائفة لامت على فهم خاطو، وبما إن  اإلعبلم أحد المكونات الرئٌسة 

ات واألٌددٌولوجٌات، ف ن ده ال ٌحسدم الصدراع، ولكنده للصراعات ما بدٌن األمدم، ومدا بدٌن النظرٌد

ق موالددؾ أطددراؾ الصددراع، وٌجلددب لهددم الدددعم الخددارجً والددداخلً. فالسٌاسددة اإلعبلمٌددة  ٌسددو 

الصهٌونٌة زرعت فً العمول تمبل فكرة اؼتصاب فلسطٌن. وإلامة كٌانها علٌها، بوساطة عملٌة 

نوعة بدلددة متناهٌددة و تعمٌمهددا ومصددطلحات معٌنددة ومصدد تضددبٌب العمددول، وإطددبلق تسددمٌات

 (.  5وترسٌخها، ولد أدت فً المحصلة النهائٌة إلى تؽٌٌر الثوابت والمسلمات لدى الناس)

------------------------------------ 

 .16/5/5116تصرٌح نتانٌاهو مع المستشارة األلمانٌة فً برلٌن،  .1

ٌنظر، نبٌل ، إبراهٌم، شبكة البصرة،  .5
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وهنان  بعض المصدطلحات اإلعبلمٌدة اإلسدرائٌلٌة  التدً تتؽٌدر تددرٌجٌا، وتأخدذ باالنحددار      

الداللً؛ إذ ٌبدأ  المصطلح بلفظ محدد  فٌستمر مد ة محددة، ثم ٌتحول إلى لفظ آخر بعد أن ٌكدون 

، وتؽلؽل فً المفاهٌم العامة ، ومن المعلوم أن  المصطلح اللفظ األول شاع فً الخطاب اإلعبلمً

ال ٌعطً داللة خارج المناخ السٌاسً، فعندما ٌتؽٌر اللفظ وٌأتً لفدظ آخدر ٌكدون اللفدظ األول لدد 

فمددد لوتدده السٌاسددٌة، بددل ٌفمددد مصدددالٌته، وأضددرب مددثبل مددن األحددداث األخٌددرة؛ ومددع انتفاضددة 

ٌت أوامر عسكرٌة لمتل كل من ٌرفع سكٌنا أو ٌ شتبه به، السكٌن، التً ألضت المضجع، فمد ا عط

فصار اإلعبلم اإلسرائٌلً ٌصؾ األحداث بالتصفٌة المٌدانٌة، وهو المتل بالدم البارد، ومع تطور 

األحداث، رأوا أن  التصفٌة مصطلح ٌكشؾ سوءة االحتبلل، فنشروا مصطلحا جدٌددا )نٌطدرول( 

زي المتل بالدم البارد، ولكنده أهدون ولعدا علدى األذن، وأكثدر أي تحٌٌد المهاجم، وهذا التحٌٌد ٌوا

 أخبللٌة لبلستعمال فً اإلعبلم.  

 مصطلحات رائدة:

لمد اختار الباحث مجموعة من المصطلحات الشائعة فً السٌاسة اإلسرائٌلٌة كاندت حاضدرة      

ن ، األول : فددً الخطابددات الرسددمٌة عنددد نتانٌدداهو،  وٌمكددن تمسددٌم هددذه المصددطلحات إلددى لسددمٌ

 المصطلحات الدٌنٌة واألسطورٌة، والثانً : المصطلحات التارٌخٌة الممتد ة إلى عصرنا.

 المسم األول: المصطلحات الدٌنٌة واألسطورٌة:

هنان من المصطلحات التً لد ٌنظر إلٌها على أن ها دٌنٌة بحتة، ولكنها فً حمٌمة األمر      

وردت فً التلمود أو التوراة ، ونحتت؛ كً تضفً  أسطورٌة أكثر من كونها دٌنٌة، ولكنها

 التواصل الدٌنً، والتجمع المومً، وتوحٌد المصٌر، وهذه المصطلحات:

 أرض إسرائٌل(: -ארץ ישראלإٌرتس ٌسرائٌل ) 

عد بها اآلباء، فهً مٌراث       وتعرؾ فً التوراة بأرض كنعان، التً تمع ؼرب األردن التً و 

انتهت حموق األمم األخرى، ومن تلن اللحظة  -علٌه السبلم –ت إلبراهٌم اآلباء، وبعد أن أ عطٌ

ة ؛ 1فاألرض إلبراهٌم وذرٌته) ٌ  د  ض  ج  ب  إ له ن  آت  ب ن  إل ى أ ر  (، وجاء فً سفر التثنٌة "أل  ن  الر 

ض   ، أ ر  ب ال  ال ج  ب م اع  و  ار  ت ن ب ع  فً  ال  م  ؼ  ن  ع ٌ ون  و  ار  م  ض  أ ن ه  ،أ ر  ان  م  ر  ن  و  تٌ  م  و  ك ر  ٌر  و  ش ع  ن ط ة  و   ح 

-------------------------------- 
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ت ه   ار  ج  ٌض ح  ن  ف ٌها ش ًٌء، أ ر  ال  ٌ ع وز  ا، و  ب ز  ا خ  ه  ك ن ة  ت أ ك ل  فٌ  س  ، ب ال م  ع س ل  ٌ ت  و  ض  ز  ٌٌد أ ر  د  ا ح 

ا" ) اسا ف ر  ن ح  ا ت ح  ب ال ه  ن  ج  م  (، وحسب األسطورة المومٌة؛ إن  الٌهود خرجوا إلى منفى طوٌل 1و 

ورهٌب، فتنملوا على مدى األٌام فً البراري والمفار حتى وصلوا أطراؾ العالم، وعند مجًء 

عة للمحتلٌن العرب، الصهٌونٌة انعطفوا، وعادوا إلى وطنهم الٌتٌم، ولم تكن األرض ٌوما تاب

 (.5ومن هنا جاء الحك الٌهودي؛ فً " أرض ببل شعب ص ممت لشعب ببل أرض")

وتحتل إرتس ٌسرائٌل فً الوعً الٌهودي مكانة خاصة؛ الرتباطها الوثٌك بعمٌدة أرض "      

المٌعاد؛ ولذلن فمد ربطوا حٌاتهم ومناسباتهم بسلسلة من الطموس الٌومٌة والدورٌة ال تنفن 

(، 3اصر الٌهودي لتذكره دائما بهذا االرتباط الدٌنً والتارٌخً بٌنه وبٌن أرض فلسطٌن" )تح

ولد وظ ؾ نتنٌاهو فً خطابه هذا المصطلح بموله:" إن  أواصر العبللة بٌننا وبٌن األرض 

والدولة وطٌدة وأبدٌة، فبل تكاد تجد شعبا بعبللة ذات آالؾ السنٌن مع وطنه، وال ٌوجد أي 

ع من أرضه، ولام بتؽٌٌر لواعد التارٌخ، وعاد إللامة حٌاته الوطنٌة. ف سرائٌل هً شعب التل

 (.4مصدر حٌاتنا، دم أعزائنا أ شرب فٌها" )

أما بالنسبة لوجود اآلخرٌن ف ن  " األٌدولوجٌة الٌهودٌة تطالب بعدم جواز االعتراؾ  بأي       

جواز السماح الرسمً بعرض أي جزء من أرض إسرائٌل كجزء ٌعود لؽٌر الٌهود، وبعدم 

عبلمة من عبلمات السٌادة، مثل رفع األعبلم األردنٌة، ومبدأ استرداد األرض ٌطالب بأن 

% منها مثبل أرضا مستردة فً مٌعادها، أي أن تصبح 87تصبح كل أرض ولٌس مجرد 

لبناء (  والدلٌل على ذلن  مع عرب الداخل، فمانون استصبلح األرض وا5مملوكة من الٌهود")

علٌها مرهون بشروط تعجٌزٌة، باإلضافة إلى مصادرة األراضً لحاجات أمنٌة، أما فً 

الضفة؛ ف ن المستوطنات تكبر، وتزداد، وال رؤٌة فً تركها أو االنسحاب منها، ففً تصرٌح 

آخر لنتنٌاهو: " هذه الخطوات تعكس وحدة لومٌة حمٌمٌة، والٌوم ٌوجد اتفاق وطنً واسع، أن ه 

تسوٌة مستمبلٌة،  ف ن الكتل االستٌطانٌة تعد  جزءا ال ٌتجزأ من إسرائٌل ، وأنا ألول لكم: فً أي 

 إن  انطباعً هذا سٌتحول إلى جزء من التفهم الدولً لكل تسوٌة مستمبلٌة، فجوش عتسٌون، 

------------------------------------------- 

 . 9، اإلصحاح الثامن، اآلٌة سفر التثنٌة .1

 .182? מתי ואיך ניצר עם יהודישלמה, זנד, ٌنظر،  .2

 .58،موسوعة المصطلحات الدٌنٌة الٌهودٌةالشامً، رشاد،  .3

 .51/4/5115خطاب نتنٌاهو فً ٌوم الذكرى لضحاٌا حروب إسرائٌل،  .4
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(، فلدم ٌتؽٌدر شدًء، فمدال زال 1إسدرائٌل")ومعالٌه أدومٌم، وأرٌئٌل، ستبمى جزءا ال ٌتجزأ مدن 

 االستٌطان ٌتمدد، والمعابر الفلسطٌنٌة تتملص، وحلم أرض إسرائٌل ٌتحمك.

 الصهٌونٌة(: -ציונותتسٌونوت )

داللة مصطلح الصهٌونٌة مرتبط  بكلمة "صهٌون المكان الذي ألام علٌه داوود برجه لتدل      

ٌهودي فً أرض فلسطٌن، وٌعتمد الٌهود أن  المسٌح على الحركة الهادفة إلى تجمٌع الشعب ال

خل ص سٌأتً  فً آخر األٌام؛ لٌعود بشعبه إلى أرض المٌعاد، وٌحكم العالم من جبل  الم 

 (.5صهٌون")

وٌعد بنسكر رائد الفكر الصهٌونً السٌاسً، وهو الذي وضع خطة واضحة لتنفٌذ إنشاء "      

(، ثم توالت بعده 3كلة الٌهودٌة كمضٌة سٌاسٌة")الوطن المومً، وأول من طالب بعرض المش

األعمال واألفكار، وما كانت الرؤٌة الٌهودٌة فً تحمٌك األهداؾ أن  تتم إال بوساطة الدعم 

الؽربً، وتسخٌر الشخصٌات الٌهودٌة المؤثرة لتحمٌك األهداؾ، فمد " دعا هٌرتزل إلى عمد 

ل فً سوٌسرا، ولد اكتشؾ هٌرتزل منذ فً مدٌنة باز 1897المؤتمر الصهٌونً األول عام 

بداٌة نشاطه حمٌمة بدٌهٌة، وهً أن ه ال بد لتنفٌذ الرؤٌة الصهٌونٌة من االعتماد  على دول 

إمبرٌالٌة كبٌرة؛ تموم بتوفٌر األرض للمستوطنٌن الصهاٌنة، وبحماٌتهم ضد السكان األصلٌٌن، 

 (.4والدفاع عنهم فً المحافل الدولٌة")

ر الصهٌونً  فمد رأى فً العالم لسمٌن؛  األول: هم الٌهود، وهم الفئة  التً تضًء أما الفك     

المشعل للناس، وما زال ٌكرر، ولكن بكلمات لد تكون أكثر مبلطفة ، "فالشعب اإلسرائٌلً  

رائع بكثٌر من المفاهٌم، لٌس ألننا أحضرنا للعالم؛ كتابا ]الذي ٌعد أساس[ الكتب، وفكرة 

فكار النبوٌة للخبلص، وحموق اإلنسان، ومبدأ المساواة للناس أمام هللا، فمد فعلنا التوحٌد، واأل

(. والثانً: بالً العالم الذي ٌنظر إلٌها نظرة دونٌة، ولكن 5سنة فً هذه الببلد" ) 1511هذا لبل 

الظروؾ اآلنٌة تجعل األلفاظ لابلة ألكثر من معنى، فٌفسرها الٌهود بطرٌمتهم الخاصة بٌنما 

 مبلها ؼٌر الٌهودي بمفهوم آخر .ٌت

--------------------------------------- 

 .54/1/51111تصرٌح نتنٌاهو فً ذكرى الؽرس فً جوش عتسٌون ومعالً أدومٌم،  .1

 .195، الطرق والمذاهب الٌهودٌة منذ البداٌاتهمو، عبد المجٌد،  .5

 .95، ، الحركة الصهٌونٌةحسن، دمحم .3
 .194، والمذاهب الٌهودٌة منذ البداٌاتالطرق همو، عبد المجٌد،  .4

 .18/6/5115تصرٌح رئٌس الحكومة فً حفل جائزة براشٌٌت،  .5
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إن الفرضٌة المشتركة عند الصهٌونٌة لائمة على أساس أن  للٌهود  دما خاصا بهم ٌمٌزهم       

ل -من ناحٌة فٌزٌائٌة-عن اآلخرٌن؛ إذ ٌمول جبوتنسكً: "ال ٌ صدق  د ألجٌال أن  الٌهودي الذي و 

من دم ٌهودي طاهر من أي اختبلط أن ٌسمح لنفسه تبنً نمط حٌاة ألمانً أو مزاج فرنسً 

(، وهذا ٌدل  على أن  1تماما مثلما أنه ال  ٌصدق أن  عبدا ٌمكنه أن ٌتولؾ عن أن ٌكون عبدا")

 الصهٌونٌة فً فكرها وسلوكها  "موبوءة بالتعصب العنصري والتعصب الدٌنً وعمد الشعوب

االضطهاد والفزع من البلسامٌة، كما إنها مصابة بأورام انتملت عدواها إلٌها من طؽاة فتكوا ب

 (.2بالٌهود، وتفننوا فً التنكٌل بهم")

 :الخالص( -גאולהجئوال ) 

أ ن         ن  و   ٌ ٌ ددر  ص  دت  أ ث م دال  ال م  ددن  ت ح  ك م  م  ج  در  أ ن ددا أ خ  . و  ب  ددن  ورد فدً العهدد المدددٌم: " أ ن دا الدر  دذ ك م  م  م 

أ ك ون  ل ك م   باا، و  ذ ك م  ل ً ش ع  أ ت خ  ، و  ة  ٌم  ك ام  ع ظ  ب أ ح  ة  و  د ود  م  اع  م  ر  ك م  ب ذ  ل  ص  أ خ  م  و  ٌ ت ه  ون   ع ب ود  ا. ف ت ع ل م  إ لها

. و   ن   ٌ ٌ در  ص  ت  أ ث م ال  ال م  ن  ت ح  ك م  م  ج  ر  ي ٌ خ  ك م  ال ذ  ب  إ له  ف ع دت  أ ن ً  أ ن ا الر  ض  ال ت دً ر  ل ك دم  إ ل دى األ ر  خ  أ د 

اثادا. ") ٌر  دا م  دٌ ك م  إ ٌ اه  ط  أ ع  . و  ٌ ع م وب  اق  و  ح  إ س  ٌم  و  اه  ب ر  ا إل  ٌ ه  ي أ ن  أ ع ط  (. "فدٌكمن أسداس فكدرة 3ٌ د 

الخبلص فً نبوءة أنبٌاء إسرائٌل لٌوم المٌامة ) ٌوم هدٌن( الوشٌن، الذي سٌأتً لخبلص الٌهود 

ً أعمابه ، وٌنظر األنبٌاء إلى هذا الٌوم على أن ه ٌوم العدل والعماب اإللهً،  ولمدد آمدن الٌهدود ف

 (. 4بأن ه مع مجًء الخبلص سوؾ تتؽٌر نظم الخلك، وٌعود السبلم األبدي إلى الكون " )

ولده فالخبلص  بالمفهوم اآلنً، هو المدوم إلى األرض الممدسة، وٌتمثل عندد نتنٌداهو فدً ل       

"هذا هو المركز لعائبلتنا، وشعبنا، وأمتنا، ومن هندا خدرج الشدعب الٌهدودي، وهندا كتبدت معظدم 

التددوراة التددً أعطٌددت لئلنسددانٌة، فمددن هنددا نبعددت، ومددن هنددا وصددلت المددٌم الكثٌددرة؛ اإلنسددانٌة، 

واالجتماعٌدة، واألخبللٌدة، كدل هدذا وصدل مدن تلددن الدتبلل؛ مدن الحدٌمدة المتربدة. إن هدذا أظهددر 

مبلبددا فددً العددالم كلدده، ومددع ذلددن ال ننسددى أبدددا أن  هددذه أرضددنا، ولددد ت منددا دومددا فددً العددودة إلددى ان

(، وهذا المصدطلح ٌسدتعمل عدادة بدٌن الٌهدود المتددٌنٌن المدومٌٌن؛ 5أرضنا، وأنتم تعملون ذلن")

 لتشجٌعهم على البماء فً المستوطنات، والربط بٌن الشعب وموروثه التارٌخً.

--------------------------------------- 

 .144 ،"בן חור" כל יחיד הוא מלך، בילסקי، רפאלהنمبل عن،  .1
 .155، الشخصٌة اإلسرائٌلٌة والروح العدوانٌةالشامً، رشاد،  .5
 ، الكتاب الممدس، العهد المدٌم.8-6، اآلٌة6، إصحاح سفر الخروج .3
 .81، موسوعة المصطلحات الدٌنٌة الٌهودٌةالشامً، رشاد،  .4

 .56/11/5115ئٌس الحكومة لمشروع " مساع" ) رحلة(، خطاب ر .5
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 المنفى(:-גלותجلوت ) 

دل ن         س  جاء فً الكتاب  الممدس بأن  الٌهود س بوا إلى بابل بعدد كفدرهم وعندادهم، فكدان إذ:" و 

دا ح   ن ه  ٌدد وا ع  . ل دم  ٌ ح  ل  ب ع ام  ال ت ً ع م  ط اٌ ا ٌ ر  ٌع  خ  م  ائ ٌل  ف ً ج  ر  دن  ب ن و إ س  ائ ٌل  م  در  ب  إ س  دى الدر  ت دى ن ح 

دده  إ ل ددى أ ش ددور  إ ل ددى ض  ددن  أ ر  ائ ٌل  م  ددر  ً  إ س  ددب  ، ف س  ب ٌ دداء  ه  األ ن  ب ٌددد  ٌددع  ع  م  ددن  ٌ ددد  ج  ل ددم  ع  ددا ت ك  دده  ك م  ام  هددذ ا  أ م 

م   ٌ و   (.1") ال 

مدوة السداعد؛ حدافظ وجاء فً وثٌمة االستمبلل اإلسرائٌلٌة: بعد أن أ جلً الشعب مدن أرضده ب     

على عهده لها، وهو فً الشتات، ولم ٌنمطع عن الصبلة، والتعلك بأمل العودة، واستئناؾ حرٌته 

السٌاسددٌة، وبدددافع هددذه الصددلة التارٌخٌددة والتملٌدٌددة نددزع الٌهددود فددً كددل عصددر إلددى العددودة إلددى 

 (.5وطنهم المدٌم واالستٌطان فٌه )

ر المنفى على أن ه لٌس بوط      ن، بل هو وضع لٌس فٌه خبلص )جئواله(، فالخبلص ٌأتً وف س  

مع لدوم المسٌح، وهو من ذرٌة داوود، وعندها تكون العودة الجارفة، وتتضمن لضٌة الخدبلص 

لٌام الموتى الذٌن ٌنبؽً أن ٌ جمعوا فً المدٌنة الممدسة؛ لذا فالعودة تعد  تطلعا دٌنٌا وتعبٌدرا عدن 

بلء متجذرا فً التدراث الٌهدودي علدى مددار األجٌدال، ولكدن حب صهٌون ، فما زال المنفى والج

المفهوم تؽٌر على مدار تارٌخ العمٌدة والدٌن، ولم ٌكن بنفس المفهوم العلمانً الذي بدأوا بشدحنه 

فً العصر الحالً؛ لكن الؽرٌب فً األمر أن  المحتدل عدادة إذا مدا دخدل بلددة لتدل روح المماومدة 

 .(3نفً الٌهود ) االستفهام لائما فً لضٌة واستعبد اآلخرٌن؛ ولذلن ٌبمى

وجاء على لسان نتنٌاهو: "أٌها األخوة واألخوات المادمون من أثٌوبٌدا؛ أندتم إسدرائٌلٌون فدً      

كل شًء، أنتم لحم من لحمنا، متساوون بٌن متساوٌن، أنتم تعبدرون فدً أسداطٌركم السدامٌة عدن 

وفدً هدذا الٌدوم ندذكر مدا عدانٌتم لتحمٌدك الحلدم،  حلم المنفٌٌن الذي ٌعد جوهر وجودنا وصدبلتنا،

(، فمدا زال نتنٌداهو ٌشدٌر إلدى المواضدٌع التدً 4تحمٌك الوصول إلى أرض صدهٌون والمددس" )

ع  الٌهود علٌها، كً ٌجلب األنظار إلى فكره المومً، واهتمامده بٌهدود العدالم أجمدع، فٌحدافظ  م  ٌ ج 

 على مركز الموة ورئاسة الحكومة.

--------------------------------------- 

 .53-55، اإلصحاح السابع عشر، اآلٌة سفر الملون الثانً .1

ٌنظر مولع وزارة الخارجٌة اإلسرائٌلٌة  .2
Mfa.gov.il/MFAAR/key/Deydocouments/IndependeceDeclaration/pages/meg 

 .129-130 ?מתי ואיך נוצר עם יהודישלמה, זנד, ٌنظر،  .3
 .17/5/5115األثٌوبٌٌن الذي سمطوا فً طرٌمهم إلى إسرائٌل،  خطاب نتنٌاهو فً ذكرى .4
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 :األغٌار( -גוייםجوٌٌم )

تشٌر هذه الكلمة إلى األمم ؼٌر الٌهودٌة، واكتسبت الكلمة إٌحاءات بالذم والمدح،  حتى إن ه       

، "وأصدبح معنداه الؽرٌدب أو (1ال ٌجوز أخذ الصدلة منه، ومن فعدل ذلدن فمدد خدالؾ الشدرٌعة )

آلخر، ولد أثبتت بعض استطبلعات الرأي فً إسرائٌل أن  الخدوؾ مدن األؼٌدار ال ٌدزال واحددا ا

من أهم الدوافع وراء سلون اإلسرائٌلٌٌن، وتحاول الدولة اإلسرائٌلٌة تؽذٌة هذا الشدعور ب حاطدة 

 المواطن اإلسرائٌلً بكم هائدل مدن الرمدوز الٌهودٌدة، فشدعار الدولدة شدمعدان المٌندوراه، وألدوان

 (.2العلم مستمدة من شال الصبلة، وحتى اسم الدولة نفسه ٌضمر التضمٌنات نفسها" )

ومن جملة  وسدائل الحٌطدة مدن األؼٌدار؛ لدانون المومٌدة الدذي ٌدنص علدى أن  إسدرائٌل هدً      

(، الدذي ٌضدمن وجدود الشدعب الٌهدودي ومسدتمبله فدً أرضده، 3الدولة المومٌة للشعب الٌهودي)

المبادرات التً لد تمس بالطابع الٌهودي للدولة، وٌمنع المحاوالت من تؽٌٌدر  وهذا المانون ٌبطل

العلددم والنشددٌد الددوطنً، وٌحددبط المحاولددة المسددتمبلٌة؛ إلؼددراق إسددرائٌل بددالبلجئٌن الفلسددطٌنٌٌن، 

وبالذات لم شمل العائبلت. هذه النظرة تشمل العرب الذٌن عاشوا، وٌعٌشدون فدً أرضدهم فكٌدؾ 

 بؽٌرهم؟!  

أمددا مددن وجهددة نظددر المتدددٌنٌن واألحددزاب الٌهودٌددة المومٌددة؛ فدد ن  األؼٌددار خددارج نطدداق        

اإلنسانٌة،  ففً  "كتاب )هاتنٌاه( الشهٌر وهو الكتاب األساسدً لحركدة " حبداد" أحدد أهدم فدروع 

الحسٌدٌة، فاألؼٌار بحسب هذا الكتاب؛ مخلولات شٌطانٌة كلٌة ال ٌوجد فٌها ما هدو خٌدر إطبللدا 

إن  الجنٌن ؼٌر الٌهودي ٌختلؾ نوعٌدا عدن الجندٌن الٌهدودي، كمدا إن  وجدود ؼٌدر الٌهدودي حتى 

 (.4بحد ذاته وجود ؼٌر ضروري، إذ إن  كل الخلٌمة كانت من أجل الٌهود وحدهم" )

فالعملٌة الصهٌونٌة تفضً إلدى "عددم الثمدة بدالعربً فدً أي ظدرؾ مدن الظدروؾ، حتدى لدو      

ن...، ففدً الحدرب ٌسدمح لمواتندا وهدً تهداجم العددو ، بدل هدً مدأمورة أعطى انطباعا بأن ه متمد

(، وخٌر دلٌل علدى ذلدن 5بالهبلخاة بمتل حتى المدنٌٌن الطٌبٌن الذٌن ٌبدون طٌبٌن فً الظاهر")

-هو  مجزرة بحر البمر وهو هجوم شنته الموات الجوٌة اإلسرائٌلٌة فً صباح الثامن من أبرٌل 

------------------------------------ 

 .5/315-315، אנציקלופדיה תלמודיתٌنظر،  .1

 .554-5/553، موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب،  .5
3. http://www.justice.gov.il/StateIdentity/ProprsedBasicLaws/Pages/NationalS 
 .55، عام 0333الدٌانة الٌهودٌة، وطْة شاحان، إسرائٌل،  .4
 . 131نفسه، .5
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م، أثناء حرب االستنزاؾ للضدؽط علدى مصدر بولدؾ الحدرب،  إذ لصدفت طدائرات  1971عام 

طفدبلا  31من طدراز فدانتوم مدرسدة بحدر البمدر فدً لرٌدة بحدر البمدر فدً مصدر، أدت إلدى ممتدل 

 (.1رسة كلٌا )آخرٌن، وتدمٌر مبنى المد 51وإصابة 

ولمد عاٌشنا المصؾ اإلسرائٌلً لمدرسة تابعة لوكالة ؼوث وتشدؽٌل البلجئدٌن الفلسدطٌنٌٌن       

األونروا وسط مدٌنة رفح؛ حٌث لتل عشرة نازحٌن فلسطٌنٌٌن وأصٌب أكثر من ثبلثدٌن آخدرٌن 

 ٌبة. بجروح، كانت أصابتهم حرجة، ولد بثت حٌنها الفضائٌات ووسائل اإلعبلم  حجم المص

وهذا ما ٌصرح به كثٌر من السٌاسدٌٌن فدً حداالت كثٌدرة، وكأنده إعطداء الشدرعٌة للجدٌش       

وللمستوطنٌن بمتل العرب أٌنما كانوا، وفً هذه األٌدام ل تدل كثٌدر مدن األطفدال والنسداء والشدباب 

سدبع على خلفٌة شدبهة، ولدٌس ٌمٌندا، والددلٌل المطعدً؛ ذان اإلرتٌدري الدذي ل تدل خطدأ فدً بئدر ال

 لكون بشرته سوداء شبٌهة بالبشرة العربٌة. 

وفً ظل العولمدة وسدرعة انتمدال المعلومدات كدان ال بدد للساسدة اإلسدرائٌلٌٌن أن ٌمللدوا مدن      

المٌمة السلبٌة لكلمة " األؼٌار" وٌتجنبوا استعمالها، إال أن  نتنٌاهو استعملها عندما أراد أن ٌضدع 

( ، ها هو ٌمع على مسافة خطدوات 2: " لدٌنا هٌكل الكتاب)الٌهود فً مصاؾ الشعوب؛ إذ ٌمول

من هنا، وٌمابله الهٌكل الجدٌد لدار الكتب، لٌحمك هذا البٌت الرائدع رؤٌدا كبٌدرة كنمطدة محورٌدة 

(، وكأن األؼٌدار ال ٌسدتطٌعون أن ٌمٌمدوا أو 3للفخر الوطنً؛ معجزة لؤلؼٌار، ومنارة لشعبنا. )

 ٌم لؤلؼٌار تعظٌم للٌهود ومكانتهم. لم ٌمٌموا مكتبات،  فهذا تمز

وفً خطاب آخر ٌمول نتنٌاهو: :" أنتم تفهمون أن  إسرائٌل هً حما نور لؤلؼٌار، نور لؤلؼٌدار، 

(. فما زال مصرا على التملٌل من لٌمة األؼٌار، إلى أن وصدل 4برج فً ظبلم أرجو أن ٌتبدد")

 هود. األمر الجزم بأن الرلً والتمدم ال ٌكون إال بدعم الٌ

 الشعب المختار(: -עם נבחרعام نبحار )

ي ٌ ا ٌ ع م وب  ال ذ  ي      ب د  ائ ٌل  ع  ر  ا أ ن ت  ٌ ا إ س  أ م   ٌعتمد الٌهود على ما جاء فً سفر أشعٌا: " و 

----------------------------------------- 

-http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2015/04/04، 9/4/5115المدس العربً،  .1
08/qds03.pdf 

 مبنى خاص داخل متحؾ إسرائٌل مخصص لحفظ نماذج من مخطوطات البحر المٌت. .5
 .5/4/5116كلمة نتنٌاهو خبلل وضع حجر األساس للمكتبة الوطنٌة فً المدس،  .3
 .56/11/5115لسنوٌة لمشروع "مساع"، خطاب نتنٌاهو فً الذكرى ا .4

http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2015/04/04-08/qds03.pdf
http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2015/04/04-08/qds03.pdf
http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2015/04/04-08/qds03.pdf
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ل ل   ه ا د ع وت ه ، و  ن  أ ل ط ار  م  ض  و  اؾ  األ  ر  ر  ن  أ ط  ت ه  م  س ك  ي أ م  ل ٌل ً، ال ذ   ٌم  خ  اه  ل  إ ب ر  ت ه ، ن س  ت ر  : اخ  ت  ل دن 

(" دن  ف ض  ل دم  أ ر  ت دن  و  ت ر  ي، اخ  ب د  ومٌدزهم عدن بمٌدة (؛ لدذا" اعتمدد الٌهدود أن  هللا اصدطفاهم، 1أ ن ت  ع 

الشعوب، واستشهدوا بنصدوص أسدفارهم الممدسدة ٌؤكددون مدن خبللهدا أنهدم شدعب هللا المختدار، 

وأنهددم أبندداء هللا وأحبدداؤه، وأن الددرب وعدددهم بدداألرض المجدداورة لهددم، وإحددبلل البركددة علددٌهم، 

 (.5وتكثٌر نسلهم كنجوم السماء" )

ي إلدى لسدمٌن؛ إسدرائٌل مدن جهدة، واألمدم وٌمكن تمسٌم سكان العدالم كمدا جداء عندد جدارود     

(، وٌظهدر ذلدن 3مجتمعة من جهة أخرى، ف سرائٌل هً الشعب المختار وهدذه عمٌددة أساسدٌة" )

جلٌا فً خطابات نتانٌاهو عندما ٌمول: "العالم ضدنا، والمفارلة  كبٌرة ؛ ف سرائٌل الدٌمولراطٌة 

اب فدً أكثدر المدرارات التدً تصددر فدً الحرة والدٌنامٌكٌة  الحٌوٌة بشكل ال ٌصدق هً مدن تعد

(، وهدذا ٌدؤدي إلدى تأكٌدد هدذه العمٌددة وتثبٌتهدا عندد 4لجنة حموق اإلنسدان فدً األمدم المتحددة " )

الٌهود ، وٌجلب المؤمنٌن بها لبلنضواء تحت جناحه، وهذا مكسب سٌاسً له. ومن الجدٌر ذكره 

 أن ه ال ٌعارض أحد هذه العمٌدة.

المختار بوساطة  االفتخار والتحلً بداألخبلق والمددرات التدً ال ٌتصدؾ ولد ٌظهر الشعب       

بها ؼٌدرهم، فٌمدول نتنٌداهو: "النداس تحتدرم إسدرائٌل، إن هدم ٌعجبدون مدن إنجازندا نسدبة لحجمندا، 

وأحٌانا ال عبللدة للحجدم بدذلن، أنهدم ٌفهمدون أن  هندان شدٌئا ؼٌدر عدادي فدً روح شدعبنا وروح 

لشًء ؼٌر العدادي؟ وبمدا تختلدؾ روح الشدعب الٌهدودي عدن األرواح (، ت رى ما هو ا5أمتنا"  )

 األخرى؟ إن ه االستعبلء الذي ٌرونه فً أنفسهم على الشعوب األخرى.

وإبان العصر الحدٌث واالحتٌاجات والمصالح اإلسرائٌلٌة من الدول الؽربٌة أخدذ المصدطلح      

" اضدطر  بعدض مفكدري الصدهٌونٌة   ٌمتصر على تعامل داخلً فٌما بٌدنهم، ولكدن لؽٌدر الٌهدود

إلى التمسن بفكرة االختٌار وأفضلٌة اإلنسان الٌهودي، وإن كانوا لد ألبسدوها ثوبدا عصدرٌا اتفدك 

 فً جانب مع الفكر االستعماري ورسالة تنوٌر الشرق وتحضٌره أو فكرة الدولة المثالٌدة الرائددة

 ض الدوائر الصهٌونٌة واإلسرائٌلٌةللعالم، وهً فً معظمها أفكار ال تزال نرى صداها فً بع

--------------------------------------- 

 .9-8، اآلٌة 41، اإلصحاح سفر أشعٌا .1

ًّ واالنحراف البشريالباري، فرج،  .5  .46، الٌهودٌة بٌن الوحً اإلله

 .54، األساطٌر المثسسة للسٌاسة اإلسرائٌلٌةجارودي، روجٌه ،  .3

 .18/6/5115جائزة براشٌت، نتنٌاهو ٌمنح الممثل األمرٌكً  .4
 .نفسه .5
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حتى بعد أن انتهى االستعمار العالمً، وانتهت معه بعثة الحضارة الؽربٌة إلى الشرق المتخلؾ، 

فكلنا ٌسمع عن بعض االدعاءات اإلسرائٌلٌة التدً تحداول فدرض سدمة مثالٌدة علدى طبٌعدة دولدة 

فً الشرق األوسط، وأنها أٌضا لادرة  إسرائٌل، فتصفها أحٌانا بأنها الدولة الدٌمولراطٌة الوحٌدة 

علدددى تحوٌدددل هدددذه المنطمدددة بأكملهدددا إلدددى منطمدددة حضدددارٌة، وتسددداعد فدددً تمددددمها التكنولدددوجً 

 (.1وازدهارها")

ولذلن كل تعبٌر عن االخٌتارٌة ٌمال بطرٌمة استثنائٌة لد ٌ فهم منها أكثر من معنى، ففً لول      

الم دون توجده رسدمً، والكثٌدر مدنكم لدد فعدل هدذا، فعلدتم نتنٌاهو: " إن  مساعدة اإلنسانٌة فً العد

ذلن فً الٌابان وفً هاٌٌتً وفدً تركٌدا واآلن فدً الفلبدٌن، وهدذا ٌمث دل شدٌئا عمٌمدا جددا. إن  هدذا 

(، فددبل ٌدأتً بددالمٌم إال الممٌددزون، فكٌددؾ إن كانددت 5ٌمثدل لددٌم شددعبنا التددً أتدى بهددا إلددى العددالم" )

 ء، وإن كان فٌها وجه آخر ٌفهم على أن ه عمل إنسانً. للعالم؟ فهذه تدل على االستعبل

ورؼم اإلٌمان الراسخ عند الٌهدود بأفضدلٌتهم واختٌدارهم مدن بدٌن األمدم إال أن  هندان بعدض      

األصوات تخرج أحٌاندا، ولكنهدا ال ت سدمع بدٌن اآلراء المسدٌطرة. ولمدد سدأل أحدد الٌهدود": هندان 

كمدا جداء فدً العهدد  -علٌه السدبلم –ا ختٌر بسبب إبراهٌم فكرة مركزٌة تد عً أن  شعب إسرائٌل 

نسل إبراهٌم خلٌلً، ولكن السؤال كٌؾ ب له الحك أن ٌفضل جماعة جٌبل بعد جٌدل فمدط؛  المدٌم ؛

ألن ه فً إحدى المرات كان فردا من هذا المجتمدع، ٌسدتحك هدذا التفضدٌل؟ وهدل  تتولدع فدردا مدا 

وهدذا السدؤال ٌجداب  (3ولكوسدت  أخسدأ مدن ٌهدودي لاتدل؟ )بحٌاته إلنماذ ٌهودي أثناء اله خاطر

علٌدده بدداآلتً؛ إن الحددت فددً األفددك نتددائج أو حمددائك تهدددد صددور الماضددً الخطٌددة المسددتمرة فددً 

تدارٌخ الٌهدود ف نهددا ال تكداد تددذكر، وإن لٌلدت ف ن هدا  سددرعان مدا تنسددى. إن  االحتٌاجدات الوطنٌددة 

نت فكً كماشة  تمنع أي خروج عن المصص   (.4واألساطٌر المهٌمنة)كو 

 مسعدة(: -מצדהماسادا )

التمرد  وهً لفظ آرامً تعنً الملعة ، وهً آخر للعة ٌهودٌة سمطت فً أٌدي الرومان أثناء      

 صخري بارز  لبل المٌبلد، وتمع ماسادا على ارتفاع 73-66األول ضد اإلمبراطورٌة الرومانٌة 

--------------------------------------- 

 .59، الحركة الصهٌونٌةحسن، دمحم،  .1

 57/11/5113كلمة نتنٌاهو أثناء استمبال العبثة التً عادت من الفلبٌن،   .5

 .http://www.kipa.co.il/ask/show/233336 -סגולה -עםٌنظر،  .3

 .28? מתי ואיך ניצר עם יהודישלמה, זנד, ٌنظر،  .4
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دما حاصر الرومدان الملعدة انتحدر المحاصدرون بعدد فً الجهة الؽربٌة  من البحر المٌت...، وعن

أن ألنعهم لائدهم إلٌعزر بن ٌائٌر بذلن، عندما أٌمنوا أال  نجاة لهم من الموت،  والهدؾ األساسدً 

مددن الضددجة حددول ماسددادا؛ محاولددة زرع روح البطولددة، والتضددحٌة فددً سددبٌل الددوطن،  وتنمٌددة 

 (.1الروح المومٌة، وربطهم بالتارٌخ الٌهودي)

وجاء فً خطاب نتنٌاهو: " كنت مرة جندٌا وسرنا فً صحراء ٌهودا، كان ذلن الٌوم حارا،      

وانتظرنا الوصول إلدى نمطدة النهاٌدة، كاندت هدذه النمطدة سدفوح ماسدادا. مدن الصدعب اإلحسداس 

بالشعور الطٌدب؛ فالعضدبلت ممبوضدة، واأللدم فدً األرجدل، والعدرق ٌتصدبب، ولكدن أذكدر تلدن 

نظرت إلى لمة الجبل التدً كاندت فٌده بماٌدا المماومدة الٌهودٌدة التدً ه زمدت علدى ٌدد اللٌلة عندما 

ق.م، لبل حوالً ألفً عام، ولد أبادونا، ولفت مندهشا فً المكان الذي كان من  73الرومان عام 

المفروض أن ٌسحك شعبنا، ٌمتل، ٌفتمد، وهدا أندا ألدؾ هندان، جنددي فدً جدٌش إسدرائٌل، جدٌش 

، فانظر إلى لمة الجبل، وأفكر فً المائدد الرومدانً "سدٌلفا"، وأندا أذكدر مدا ألدول، الدولة الٌهودٌة

(، فالمصد تحوٌل األسدطورة إلدى حمٌمدة، فدالعودة إلدى أرض صدهٌون 2للت تماما: عدنا ٌا سلفا)

 تحممت رؼم أن ها كانت أسطورة، ولم ٌبك إال بناء الهٌكل المعهود.

 الشرٌعة الٌهودٌة(: -הלכהهاالخا  )

، ٌعندً: سدٌر(، وٌطلدك هدذا االسدم  הלךٌعود أصل الكلمة إلى اآلرامٌة مدن الجدذر هدبلخ )      

على الجزء الخاص بالحٌاة العملٌة لئلنسان فً الدٌانة الٌهودٌة، الذي ٌحدد الحبلل والحرام، وما 

رد هو واجب وما هو ؼٌر واجب، وتعالج الهبلخاه؛ جمٌع العبللات بٌن الفرد واآلخدر، وبدٌن الفد

والجماعة، وبٌن جماعة وأخرى، وبٌن بنً إسرائٌل وبالً الشدعوب، وحتدى بدٌن بدالً الشدعوب 

 (.3وبعضها بعضا" )

فمد ٌكون الطابع الدٌنً فً إسرائٌل عند األفراد ألل مما هو علٌه فً تعامل المؤسسات      

محلٌة، وعملها حسب الشرٌعة الٌهودٌة، فما زالت المؤسسات الحكومٌة، والمواصبلت ال

والشركات التجارٌة الكبرى ال تعمل فً األعٌاد  والمناسبات الوطنٌة وٌعالب من ٌخالؾ ذلن. 

 وال تكاد تجد مؤسسة إال وفٌها كنٌس للصبلة حتى وإن لم ٌدخلها أحد.

------------------------------------------ 

 .24/104-105, האנציקלופדיה העבריתٌنظر،  .1

 .18/6/5115ل توزٌع جائزة براشٌٌت للمثل األمرٌكً، ٌاهو فً حفنخطاب نت .5

 . 14/499، האנציקלופדיה העברית .3
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 ،فهم بأكثر من صورةفت داللة، وهنان  بعض المصطلحات الدٌنٌة التً تحمل أكثر من      

فٌمبله المتدٌن بالفهم التوراتً، وٌفهم اآلخر بفهمه العلمانً، فعندما ٌتكلمون عن "العودة"؛ فهذا 

لح دٌنً فً األساس ٌعنً العودة إلى أرض المٌعاد، فمن لبى فله أجر عند هللا، أما مصط

 العلمانً فمد ٌرى العودة بمعنى الصعود فً الطائرة، والمدوم إلى مكان آخر اسمه إسرائٌل.

ولد كان للطابع التوراتً أو األلوال المأثورة من التوراة حضور فً الخطابات والمراسٌم،          

ظهر ذلن فً خطاب نتنٌاهو بموله:  "دائما سنذكر ما فعله لنا العمالٌك النازٌون، وال ننسى  ولد

أن نكون ٌمظٌن، ومتنبهٌن لعمبلق جدٌد ٌظهر على ساحة التارٌخ، وٌهدد بالمضاء على الٌهود، 

(، فالعمالٌك هم الذٌن 1ولن نخطو باالستخفاؾ ولو كان الحدٌث حول كبلم عار عن الصحة")

ٌ ؾ  ال ل ان  فً  لٌل  . ك  ر  ص  ن  م  ن  م  وج  ر  ن د  خ  ٌك  ع  ال ٌك  فً  الط ر  ا ف ع ل ه  ب ن  ع م  فٌهم:" ا ذ ك ر  م 

ؾ  هللا . ف   ل م  ٌ خ  ت ع ٌب، و  م  أ ن ت  ك ل ٌٌل و  ، و  ن  اء  ر  ف ٌن  و  ع  ت ض  س  ن  ك ل  ال م  ر  خ  ؤ  ن  م  ل ط ع  م  ٌك  و  ت ى الط ر  م 

ن  الر   اح  ً  أ ر  ٌباا ل ك  ب  إ له ن  ن ص  ٌن  الر  ض  ال تً  ٌ ع ط  ل ن  فً  األ ر  و  ائ ن  ح  د  ٌع  أ ع  م  ن  ج  ب  إ له ن  م 

(" . ال  ت ن س  اء  ت  الس م  ن  ت ح  ال ٌك  م  ك ر  ع م  و ذ  ح  ا، ت م  ت ل ك ه  ( ، وفً هذا رسالة من نتانٌاهو أن 5ت م 

  الشرٌعة الٌهودٌة.تعامله مع العمالٌك الجدد سٌكون وفك 

 العودة(:  -השבותهشبوت )

تشٌر كلمة "هشبوت" إلى عودة الٌهود إلى فلسطٌن أي " إٌدرتس ٌسدرائٌل" أو صدهٌون أو       

لامت الحكومة اإلسرائٌلٌة بسن "لدانون العدودة"   1951أرض المٌعاد بعد نفٌهم منها. وفً عام 

ببلد إال إذا كان ٌهددد صدحة المجتمدع أو أمدن )هشبوت( بممتضاه؛ ٌحك لكل ٌهودي العودة إلى ال

 (. 3الدولة )

إن  لانون العودة وحك المواطندة المتبلزمدٌن همدا نتداج وجهدة نظدر لومٌدة عرلٌدة، وٌهددفان      

لتعزٌز المانون؛ إن دولة إسدرائٌل تنتمدً فعلٌدا لكدل ٌهدود العدالم، ولمدد صدرح بدن ؼورٌدون عندد 

دولة ٌهودٌة؛ ألن  الٌهود فٌها أؼلبٌة بل هً دولة الٌهدود  عرض لانون العودة بموله: "لٌست هذه

 .(4أٌنما حلوا، ولكل ٌهودي ٌرؼب فٌها")

------------------------------------ 

 .17/1/5111لتحرٌر معسكر أوشفٌتس،  65ألوال نتنٌاهو بمناسبة ال  .1

 .19-17، اإلصحاح الخمس والعشرٌن، اآلٌة سفر التثنٌة .5
  www:knesst.gov.il/laws/special/hob/cnok_hashvot.hfmٌنظر،  .3
 .121 ،בגוב האריות، טק، נחמה .4
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إلسرائٌل ، ف سرائٌل تعانً من  إن  لٌام الدولة ارتكز على العائدٌن، ولوالهم لما لامت لائمة     

ة، للة العدد، ومن نسبة اإلنجاب المتدنٌة  بٌن العلمانٌٌن الٌهدود الدذٌن ٌمثلدون األؼلبٌدة فدً الدولد

 ممارنة مع عدرب الدداخل وأهدل الضدفة والمطداع، فبعدد سدنوات سٌصدبحون أللٌدة بددل األكثرٌدة،

وهذا لن ٌتناسب مع الدٌمولراطٌدة التدً تتبناهدا الدولدة العبرٌدة، فهندان خطدر ٌهددد إسدرائٌل مدن 

و الناحٌة الدٌموؼرافٌة؛ ولذلن تحاول إسرائٌل جاهدة استمبال أكبر عدد ممكن من الوافدٌن، فتهٌ

لهم ظروفا خاصة، وٌعط دون تسدهٌبلت معٌشدٌة وفدرص عمدل تلٌدك بهدم، وهدذا مدا أكدده نتنٌداهو 

بتصدددرٌحه؛ "إن  الملٌدددون عائدددد روسدددً الدددذٌن وصدددلوا بالماضدددً لدددد أنمدددذوا إسدددرائٌل، أنمدددذوا 

الدٌموؼرافٌة، عززوا كل المجاالت؛  مجال األمن، وااللتصاد، والعلدم، والسٌاسدة، هدذا جدزء ال 

اتنددا، وهددو لددوة عظمدى لنددا...، ولددذلن نمددول: إن  تنمٌددة الدولدة ٌددتم عددن طرٌددك هددذه ٌتجدزأ مددن حٌ

العودة، وهذا ٌسمح لعودة أخرى، فبل أكتفً  ببضعة آالؾ، وال بضع مئات، فهنان  بتمدٌري مدا 

عن ملٌون ٌهودي من الكتلة الشرلٌة المرشحٌن للعودة، وهنان مئات اآلالؾ فً الوالٌات  ال ٌمل

ات اآلالؾ فً أمرٌكا البلتٌنٌة وفً أوروبا، وجمٌعهم سٌأتون إلى هندا؛ ألن ندا نسدٌر المتحدة، ومئ

 (. 1فً تمدم")

ومع تؽٌر الظروؾ، والنظرة الشخصٌة للحٌداة، والتطلدع للمصدلحة الخاصدة، أصدبح العدالم       

ٌنظددر إلددى االلتصدداد بالدرجددة األولددى؛ لددذلن عددودة الٌهددود إلددى فلسددطٌن مددع رؤوس أمددوالهم 

راتهم ستنعش االلتصاد بل سترلى بده؛ لدذا أصدبحت النظدرة للعائددٌن مدن منظدور التصدادي وخب

بحددت، ففددً رؤٌددة نتنٌدداهو : " إن  إسددرائٌل تسددتمطب العائدددٌن، ولددم تنتهددً بعددد، فالدولددة التددً 

(، فنتنٌاهو ٌنظر إلى 5تستمطب عائدٌن تعد  سلطة إللٌمٌة التصادٌة وسلطة تكنولوجٌة عالمٌة" )

 منظور التصادي بحت، ولضمان األمن ٌحتاج إلى االلتصاد المتمٌز. األمر من

 (:إجراء مثلت -)הוראת שעה هوراءات شاعا 

هددو حكددم اسددتثنائً مؤلددت خددارج عددن األحكددام العادٌددة فددً الظددروؾ الطبٌعٌددة، وٌ عطددى      

الحتٌاجات خاصة فً ولت خاص لحاالت خاصة كحاالت الطوارئ ومدا شدابه، وال ٌجدري هدذا 

كم فً وضع أو ظروؾ تختلؾ لما س محت فٌه ، فحتى لو كانت هذه األحكام تخالؾ الشدرائع الح

 (.3ف نه ٌسمح بها )

----------------------------------- 

 .55/11/5115تصرٌح نتنٌاهو فً مؤتمر العائدٌن،  .1

 نفسه. .5
 .8/415، אינציקלופידיה תלמודיתבן אלן,  ، מאיר .3
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م المؤلت فً سن الموانٌن لمد ة محدودة، ولد  ورد  ذلن عند نتنٌاهو وكثٌرا ما ٌستعمل الحك     

ع لوانٌن التخطٌط والبناء فمال: "ؼٌر أن  مواطنً إسرائٌل ال ٌ س دع هم انتظدار  عندما أراد أن ٌسر 

( ف ن نا سنحٌل المرار إلى مسار "أخضر" ٌسري 1المزٌد؛ لذلن للنا إن ه بدالا من إهدار هذه المد ة )

المادمدة بصدفة )إجدراء مؤلدت( ٌهددؾ اعتمداد إجدراءات تخطٌطٌدة  18-خدبلل األشدهر ال مفعوله

 (.5سرٌعة وحثٌثة")

ولددو نظرنددا لوجدددنا إسددرائٌل دائمددا فددً حالددة طددوارئ أو حددرب، فكثٌددرا مددا تصدددر النددداءات     

 السٌاسٌة: نحن فً حرب حمٌمٌة مع الفلسطٌنٌٌن،  وهدذه مصدادلة وتشدجٌع علدى المتدل واالنتمدام

وفً  للمنازل والبنى التحتٌة إلى إؼبلق للمداخل واالعتماالت والتصفٌات الجسدٌة، من خبلل هدم

هذه األٌام تعم فلسطٌن ظاهرة الطعن بالسكاكٌن، فالحكم المؤلت على كدل مدن ٌحداول أن ٌطعدن 

هذا ٌهودٌا أو ٌ شتبه به، ف نه ٌ رمى بالرصاص، والعجٌب فً األمر؛ أن نا لم نسمع عالبل ٌعارض 

وهندان مدا ٌسدمى االعتمدال اإلداري للدذٌن لدم تثبدت إداندتهم، الدذٌن  األمر، بدل الجمٌدع ٌباركونده.

ٌشكلون عائمدا للسٌاسدة اإلسدرائٌلٌة فدً الضدفة، فالمدانون الممتدبس مدن الحكدم  التدوراتً المؤلدت 

ً  ٌسمح باالعتمال لمدة ستة شهور ثم التمدٌد كما ٌشاؤون، وهذا ٌخرج من حكم المؤلت، ول كن  ل 

 األحكام للضرورة جائز؛ ألن ه ال ٌجد من ٌردع أو حتى من ٌمول: أنتم مخطئون.

 المدس(: -ירושליםٌروشلٌم )

ك دان        ا. و  درا م  خ  ا و  ب دزا ج  خ  ر  ل ن  ش ال ٌم ، أ خ  ، م  ق  اد  ً ص  ل ك  م  ذ كرت "ٌروشلٌم" فً العهد المدٌم " و 

( " ناا  هلل  ال ع ل ً   إن ها ذكرت مرات عدٌدة فً التوراة وٌعود  هذا المصدطلح إلدى أٌدام  (، وٌمال3ك اه 

 (.4الملن حزكٌاهو )

"إن  الخطاب اإلسرائٌلً بشأن المدس لددٌم ال جدٌدد فٌده ، إال أنده ٌحظدى علدى الددوام  بتأكٌدد     

ونهم     اإلصرار علٌه، فهو بمثابة علكة سٌاسٌة فً أفواه الساسة والمسؤولٌن اإلسرائٌلٌٌن أٌا كان ل

السٌاسً، وفدً هدذا الخطداب تتحدد كدل ألدوان األطٌداؾ السٌاسدٌة مدن ألصدى الٌمدٌن إلدى ألصدى 

 (.5الٌسار" )

--------------------------------- 

 إلى حٌن مصادلة الكنٌست على مشروع المانون المنوه به. .1

 .4/7/5114كلمة رئٌس نتنٌاهو أمام الكنٌست فً مشروع لانون لجان اإلسكان الوطنٌة،  .2
 .55/11/5115تصرٌح نتنٌاهو فً مؤتمر العائدٌن،  .3
 نفسه. .4
 . 18، االصحاح الرابع عشر، اآلٌة سفر التكوٌن .5
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فمن النماط الجوهرٌة فً الصراع الفلسدطٌنً اإلسدرائٌلً المددس والمسدجد األلصدى، فكدل        

الهم  ومدا حزب سٌاسً أو دٌندً ٌدرى أن  المددس جدزء ال مجدال للتفداوض فٌده، فٌعرضدون أعمد

، رؼم أن التجدٌد والنملة التكنولوجٌة حدثت فدً كدل مكدان، ورؼدم 1967كانت علٌه المدس لبل 

 ذلن ف ن هم ٌد عون تطوٌر المدٌنة، إذ ٌمول نتانٌاهو: 

" لمد كانت المدس لبل توحٌدها مدٌنة ممسمة، فلم ٌصل أي ٌهودي إلى حائط البراق، ولم ٌدذهب 

لذي لم ٌكن آنذان، أو إلى طبٌب فً رحابٌدا ، كاندت المددس مدٌندة أي عربً إلى مجمع المالحة ا

مدرسة، ؼافلة، مدٌنة نائٌة. فألٌمت فٌها حارات جدٌدة لم تكن من لبل، وفنادق لم تكن مدن لبدل، 

وتوافد إلٌها السائحون. فبل ٌمكن لمدٌنة ممسمة أن تنتج وتزدهر، وال ٌمكن تمسٌم أو تجمٌد مدٌنة 

تحرٌددر المدددس هددو الٌددوم الددذي بدددأت المدٌنددة فٌدده تتددنفس الصددعداء، تنشددر  نابضددة ومنتجددة. فٌددوم

أجنحتها لصالح الجمٌع؛ للعرب، والٌهدود معدا، ف سدرائٌل أطلمدت حرٌدة العبدادة لجمٌدع الددٌانات، 

حرٌة الوصول إلى جمٌع األماكن الدٌنٌة لجمٌع األدٌان. لن تعود المدس أبدا ممسمة وكئٌبة ، إن نا 

 (.1ء والتطوٌر فً المدس، ماضون فً التخطٌط والتصمٌم واإلنتاج")ماضون فً البنا

ولمد كرست إسرائٌل للمدس ٌوما ٌعرؾ بٌوم المدس فً شهر أٌار من كل سنة، حٌث ٌدأتً       

إلٌهددا طلبددة المدددارس، فٌبدددأون الٌددوم بمسددار علددى األلدددام وٌنتهددً بحفددل ختددامً، باإلضددافة إلددى  

رس لزٌددارة المدددس، فٌمددول نتنٌدداهو:" فددً السددنة الماضددٌة جدداء منهدداج  الددرحبلت الخدداص بالمدددا

طالب إلى المدس، فً هذه السنة أتى  ما ٌمارب نصؾ ملٌون طالب زاروها بحماسة،  511111

حماستهم عندما ٌأتون إلى حائط البراق، عندما ٌأتون إلى األماكن األخرى، عندما ٌتكلمدون عدن 

ٌكونددون عنددد عددٌن سددلوان أو علددى طددول سددور  الماضددً، عددن ماضددً الشددعب الٌهددودي، عندددما

 (.5حجارة بٌت الممدس، وأنفاق حائط البراق، ف ن حماستهم هائلة")

وحتى ٌعطً الشرعٌة لبماء المدس باألٌدي اإلسرائٌلٌة ٌمول نتانٌاهو: " ذهبدت إلدى األردن       

 ً رئدٌس مصدرولابلت الملن عبدد هللا مدع كٌدري وزٌدر الخارجٌدة األمرٌكدً، تحددثنا مدع السٌسد

 (، فكأن األمر 3وللنا: تعالوا نجد طرٌمة للتهدئة؛ ألن نا نرٌد التهدئة، نرٌد المدس هادئة وسلمٌة")

----------------------------------- 

 .15/5/5111ألوال رئٌس الحكومة فً ٌوم المدس،  .1

 نفسه. .2
 .18/5/5115سنة لتوحٌد المدس،  48تصرٌح رئٌس الحكومة فً جلسة الكنٌست بمناسبة  .3
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أما من المنظور الدٌنً عند الٌهود؛ ف ن  المدس  تمع فً ممدمة الممدسات العالمٌة، ولها ف ت داوى    

خاصة؛ فٌتجه الٌهودي إلى المدس أثناء الصبلة، وإن كان فً المدس فٌولً وجهه بٌدت الممددس، 

إلامددة الهٌكددل  وفددً المدددس ب نددً الهٌكددل األول والثددانً، وٌخطددط علددى أنمدداض المسددجد األلصددى

الثالث، وإن لم ٌكن ذلن تصرٌحا، ف ن ه واضح جلً فمد جاء فً خطاب نتنٌاهو: "إن إنكار وجود 

بٌت الممدس، ٌعد إنكار الصلة الٌهودٌة للمدس، وهذا مكون رئٌسً فً أٌدٌولوجٌة  أعدائنا، فهذه 

ً تشدهد علدى الصدلة النظرة تلؽً المكتوب فً التوراة، وتتجاهل الشدهادات والتحدؾ األثرٌدة التد

(، وفً حدٌث آخدر ٌمدول: "أال ٌعلمدون 1التارٌخٌة للشعب الٌهودي فً أرض إسرائٌل والمدس )

م  فٌدده تددارٌخ  3811أن نددا هنددا منددذ  ددم   سددنة؟ أال ٌعلمددون أن  هددذه أرض التددوراة؟ إن  هددذا المكددان ص 

ف نا ،الٌهود والشخصٌة الٌهودٌة  (. 5ن أجل هللا")نحن هنا من ولت طوٌل جدا، م ،فهذا ٌ عر 

 المسم الثانً: المصطلحات التارٌخٌة الممتدة إلى عصرنا

تعود  تسمٌة بعض هذه المصطلحات إلدى مصدادر تارٌخٌدة ، ولدد ٌكدون منهدا مصدطلحات       

 حدٌثة؛ نحتت لخدمة الدولة الصهٌونٌة  مع األخذ بعٌن االعتبار المفاهٌم الؽربٌة، ومنها: 

 الالسامٌة(: -אנטישמיותأنتً شٌمٌوت ) 

( وٌترجم أحٌانا إلى Anti-Semitismٌعود هذا المصطلح  إلى العبارة اإلنجلٌزٌة )       

البلسامٌة، " فهذا المصطلح ٌضرب بجذوره فً الفكر العنصري الؽربً الذي كان ٌرمً إلى 

 التمٌٌز الحاد بٌن الحضارات واألعراق، فمٌز بٌن اآلرٌٌن والسامٌٌن على أساس لؽوي وهو

( ثم انتمل الحدٌث عن اللؽات السامٌة وعن الروح 1853-1895تمٌز أشاعه إرنست رٌنان ) 

العبمرٌة السامٌة ممابل الروح اآلرٌة التً هً أٌضا الروح الهلٌنٌة...، وانتهى األمر إلى الحدٌث 

ره (. وتحول فً نهاٌة المرن التاسع عشر إلى من ٌك3عن تفوق اآلرٌٌن على الٌهود السامٌٌن" )

الٌهود، وأصبح خاصا بالٌهود دون ؼٌرهم، رؼم وجود ألوام سامٌٌن آخرٌن من ؼٌر الٌهود، 

 فأي معاداة للشأن الٌهودي أو نمد للسٌاسة اإلسرائٌلٌة ٌعد  معاداة للسامٌة. 

" واسددتطاعت المنظمددات الٌهودٌددة عبددر نفوذهددا وتؽلؽلهددا فددً العدٌددد مددن المجتمعددات الؽربٌددة    

 ٌة أن تتبنى إستراتٌجٌات سٌاسٌة وإعبلمٌة وثمافٌة والتصادٌة؛ لمحاربة منوالمنظمات الدول

------------------------------------------ 

 .58/5/5115تصرٌح رئٌس الحكومة فً ٌوم المدس،  .1

 .17/5/5114خطاب رئٌس الحكومة لجنة رؤساء الوكاالت الٌهودٌة،  .5
 .1/137، موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب،  .3
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ٌرٌد المساس بالٌهودٌة، وأعمالها، وأفكارها، ولو كدان نمددا علمٌدا موضدوعٌا مبنٌدا علدى الحجدة 

(. والداللددة علددى ذلددن عمددد 1والبرهددان،  سددواء كددان المددائم بددذلن شخصددا أو مؤسسددة أو دولددة" )

، 15/5/5115المؤتمرات السنوٌة فً مجابهة البلسدامٌة، وآخدر مدؤتمر عمدد فدً المددس بتدارٌخ 

ضددره وزراء مددن كندددا، وألمانٌددا، ورومانٌددا، وبلؽارٌددا، وكندددا، ورئددٌس بلدٌددة بددارٌس، حٌددث ح

وسفراء دول، وشخصٌات أخرى، وهذا ٌدل على مدى التؽلؽل، والتأثٌر على العدالم، والتعداطؾ 

مع الدولة التً ٌكرهها الجمٌع ، فهدً مدا زالدت ت عامدل كمدا عومدل آبداؤهم مدن لبدل، ولدد صدرح 

ه: " كٌؾ تظنون أن هم نظروا إلى لٌهود عبر األجٌال؟ فاألشٌاء التً لالها الناس بذلن نتنٌاهو بمول

عن الٌهود على مر األجٌال ممبولة فً كثٌر من الدول، هم آمنوا بتسمٌمنا لآلبدار، وشدربنا دمداء 

أطفددال النصددارى، ونشددرنا األمددراض عمدددا. بالمناسددبة، هددذه األلددوال تمددال ثانٌددة ونحددن اآلن 

به، فالمولؾ الذي  المولؾ تجاه إسرائٌل الٌوم لم ٌتؽٌر عن المولؾ الذي حاز آباؤنانتنالش...، و

تحظى به الدولة الٌهودٌة من جانب األمم هدو نفدس المولدؾ الدذي حصدل علٌده الشدعب الٌهدودي 

(، ومددن الجدددٌر بالددذكر أن نتانٌدداهو ٌبددرر ذلددن بالجهددل  عنددد الددذٌن ٌمبلددون أو 2عبددر األجٌددال" )

فكرة ؼٌر أن بعض المثمفٌن ٌؤمن بذلن، ولكنه لم ٌعلل مولؾ هؤالء المثمفٌن الذٌن ٌتبنون هذه ال

 ٌنظرون إلى الٌهود نظرة دونٌة!

من الواضح أن  هذا الجواب ال ٌمت إلى الحمٌمة بصلة، كٌؾ ٌتهم العالم كله بالجهل؟ كٌدؾ       

، وال ٌمدت إلدى الوالدع ٌجرؤ أن ٌضع العالم فً كفدة والٌهدود فدً كفدة أخدرى؟ فدالتعمٌم لدول فدج

 بصلة، وٌكفً أن  الوالٌات المتحدة حاضنة للكٌان الصهٌونً حتى ننمض هذا االدعاء.

وتتكددرر االدعدداءات اإلسددرائٌلٌة عددن معدداداة السددامٌة التددً تمتصددر علددى الٌهددود فمددط، وكددأن      

لهذا دوافع سٌاسٌة، العنصرٌة والظلم ٌرافمان الٌهود أٌنما حلوا، حتى إن هم آمنوا بذلن، ولد ٌكون 

 أو شعور خاص فً داخل نفوسهم ؛ ٌمول نتانٌاهو: " بدون  أدنى شن نعٌش الٌوم فً عصر لدد

 تجددت فٌه البلسامٌة، تحول الٌهود ثانٌة إلى هدؾ فً السب والمذؾ، حتما ستأتً هجمات

م الٌهود الٌوم فمط لكونهم ٌهودا" ) سرائٌل علدى عددوانها (، وبالممابل إذا انت م دت إ3عنٌفة، وٌ هاج 

 أو حتى  على أي سٌاسة ال تروق لها تحول ذلن إلى عداء للسامٌة ، "إن  تهمة معاداة السامٌة

--------------------------------------------------- 

 .48، مغالطات الٌهود وردها من والع أسفارهمطوٌلة، عبد الوهاب،  .1

 .5115-15-15معاداة السامٌة، خطاب نتنٌاهو، المنتدى العالمً لمكافحة  .5
   .نفسه .3
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(، وكلمدا زاد التضدامن ضدد 1حول الدٌانة الٌهودٌة تهمة تتعارض مع الصدٌؽة الموافدك علٌهدا")

 السامٌة كان  بمثابة ضوء أخضر الستمرار  السٌاسة اإلسرائٌلٌة العنصرٌة واألعمال الممعٌة.

 الحكم الذاتً(: -אוטונומיהأوتونومٌا ) 

ً إدارة ذاتٌة  محدودة السلطة ، وعادة ما تكون اإلدارة الذاتٌة حرة فً إدارة األمور ٌتمثل ف     

الذاتٌة، أما الحكم المركدزي فهدو الدذي ٌتدولى األمدن، وهدو مصددر السدلطة وبٌدده األمدن المدومً 

، أمددا المفهددوم اإلسددرائٌلً للحكددم الددذاتً (2وتسددٌٌر العبللددات الخارجٌددة واألمددور االلتصددادٌة)

ٌنادون رئٌس السلطة الفلسطٌنٌة بالرئٌس الحمٌمً، وٌتهمونه بالتحرٌض ، وفدً الوالدع؛ فظاهرا 

ال ٌملن أمرا وال نهٌا، فحتى البناء ٌمنع فً أؼلب مناطك الضفة بدون الموافمة اإلسدرائٌلٌة. أمدا 

إلامة المستوطنات؛ فالبناء فٌها ال ٌتولؾ، ولن ٌتولؾ ما دام المستوطنون ٌصولون، و ٌجولدون 

 فً الضفة كما ٌحلو لهم.

"ولد ظهر مفهوم الحكم الدذاتً  الدذي ٌدرى أن  الحمدوق الٌهودٌدة فدً فلسدطٌن مطلمدة، أمدا        

الحموق الفلسدطٌنٌة فلٌسدت أصدٌلة، فداألرض ملدن للشدعب الٌهدودي، ولدد تصدادؾ وجدود شدعب 

أو التكٌددؾ فٌهددا؛ ولددذا فدد ن  أٌددة حمددوق ت مددنح للفلسددطٌنٌٌن هددً مددن لبٌددل التسددامح الصددهٌونً 

البرجماتً مع أمر والع ، وتعبٌرا عن هذا تمرر فصل الشعب )العرضً الزائل( عن األراضدً 

الصهٌونٌة؛ ولذا فالحكم الذاتً هو تعامل مع ناس ولٌس مع أرض، ومنح السكان بعض الحموق 

دون أن ٌكون على األرض ظل مدن السدٌادة، فالسدلطة الفلسدطٌنٌة لدٌس لهدا سدلطة علدى المجدال 

وي أو مددوارد المٌدداه فددً األراضددً ولددٌس مددن حمهددا تشددكٌل جددٌش فلسددطٌنً. فالفلسددطٌنٌون الجدد

ٌعٌشون فً مدن ولرى أشبه بالمعازل فً المناطك كثٌفة السكان؛ إذ تظل إسرائٌل المسؤولة عن 

األمددن فددً كددل المندداطك، وتحدٌددد المعددابر، والشددواطو، والطددرق الرئٌسددٌة. فددالحكم الددذاتً مددنح 

(. وحتدى لدو 3جة من االستمبلل علدى أن تبمدى الصدبلحٌة فدً أٌددي الصدهاٌنة" )الفلسطٌنٌٌن در

 لامت دولة فلسطٌنٌة، فالفلسطٌنٌون فً نظر نتنٌاهو؛ "لهم  السٌطرة السٌاسٌة وااللتصادٌة فً

---------------------------------------- 

 .87، الدٌانة الٌهودٌةشاحان ، إسرائٌل،  .1

 .20, יקון הפולטיקה הישראליתלקסעמוס, הראל, ٌنظر،  .5
 .5/555، ، موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب .3
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والٌتهم، ولكن بالممابل ٌبمى النشاط األمنً إلسرائٌل وفما لبلحتٌاجات األمنٌة  المناطك التً تحت

 (.1حتى نضمن خلوها من العناصر اإلرهابٌة" )

 (:ק"איפא) أٌبان

 PUPLIC RELATION COMMITTEE)  العامة للشؤون ٌةاألمرٌك اإلسرائٌلٌة اللجنة هً     

AMERICAN ISRAEL)، ًبسددن االهتمددام فددً أعمالهددا تددنعكس  ٌهودٌددة أمرٌكٌددة منظمددة وهدد 

 علدى سدلبا تدؤثر وصفمات مبادرات ضد  األمرٌكً الكونؽرس وتفعٌل إسرائٌل، لصالح الموانٌن

مٌددام بمهمددة الدعاٌددة لدددعم إسددرائٌل، وهددذه المنظمددة مسددجلة كجماعددة ضددؽط ) لوبً(رسددمٌة؛ لل

إسرائٌل باسم الطائفة الٌهودٌة األمرٌكٌة. فتموم بحمبلت ضدؽط مدن أجدل دعدم موالدؾ الحكومدة 

اإلسرائٌلٌة، وتعمل على تموٌة التحالؾ اإلسرائٌلً األمرٌكً، ومنع لٌام تحالفدات بدٌن الوالٌدات 

  (.5المتحدة والعالم العربً  ٌمكن أن تضر ب سرائٌل )

ن لوة أٌبان فً لدرتهـا علدـى معالبدـة أي مرشدـح للرئـاسدـة أو الكدونجرس األمرٌكدً؛ وتكم     

بنفوذهـا المـالً، واإلعبلمـً، وتنـوع أسالٌبهـا لفـرض رأٌـهدـا و سٌطرتهدـا؛ باسدتخدام الوسدائل 

المتنوعة من العاطفٌـة إلـى الرشـاوي، و التهدٌـد بالفضائح فً اإلعبلم. ومن العجٌب فدً األمدر 

ألمدوا خطدابهم فدً اجتمداع  ألٌبدان، وأبددوا  5118أن كل المرشحٌدـن للرئـاسدـة األمرٌكٌدـة عدام 

تأٌٌدددهم الكامددـل إلسددرائٌل، والتددزامهم بالحفدداظ علددى أمددن إسددرائٌل، وحماٌتهددا، والموافمددة علددى 

 المـدس كعاصمـة أبدٌـة إلسـرائٌـل.

لمتحددة ف نده ٌلتمدى بد دارة هدذا اللدوبً، وؼالبا، إذا زار رئدٌس حكومدة إسدرائٌلً الوالٌدات ا      

وٌ عمل لهم حساب من جانب السٌاسة اإلسرائٌلٌة، فرضاهم مطلدوب، بدل واجدب حكدومً؛ إذ إن  

لسددما مددن هددؤالء األعضدداء هددم أعضدداء الكددونؽرس األمرٌكددً ، فموافمددة  أٌبددان علددى سٌاسددة 

 ون على ذلن.إسرائٌلٌة معٌنة معناه أن الرئاسة األمرٌكٌة والبٌت األبٌض موافم

وفً اجتماع ألٌبان حضره نتنٌاهو توجه للحضور بمولده: " أندا أعلدم أن  فدً هدذه اللٌلدة  مدا      

(، وهذا ٌدل على مددى تؽلؽدل هدذه 3ٌزٌد عن نصؾ أعضاء الكونؽرس األمرٌكً موجودون" )

---------------------------------------- 

 .59/6/5114 مً،المو األمنً البحث معهد فً نتنٌاهو خطاب .1
 .54/1، לקסיקון הפולטיקה הישראלית، כרמל، עמוס ٌنظر،  .5

 .5/3/5115خطاب نتنٌاهو أمام أٌبان ،  .3
 .144، الشخصٌة اإلسرائٌلٌة والروح العدوانٌةالشامً، رشاد،  .4
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 المتحددة، الوالٌدات مددح عدن نتانٌداهو ٌتوانى ال طبعا. السٌاسً المرار اتخاذ مراكز فً المنظمة

 تهدٌد  وبالذات الؽربً،  العالم على خطرا ٌشكلون الذٌن إسرائٌل ألعداء لاتمة ةصور وعرض

 .به ٌموم لما والشرعٌة والتعاطؾ، التأٌٌد، لكسب محاولة فً وذلن األمرٌكٌة؛ المصالح

 إلرار اآلخرٌن(: -אישור האחריםإٌشور هْحٌرٌم ) 

؛ لذا " ف ن اإلسرائٌلٌٌن ٌشعرون دائما ولما كان الوجود اإلسرائٌلً مرهونا بالعالم الؽربً      

بضرورة الحصول على إلرار من اآلخرٌن بأن  مطالبهم وسٌاستهم لٌست معمولة حسب، بل 

أٌضا عادلة وأخبللٌة؛ لذلن ف ن ه رؼم التظاهر بالثمة الزائدة، ف ن  اسرائٌل بصورة عامة حساسة 

للحصول ببل هوادة على إلرار من للنمد األجنبً أكثر من معظم الدول. إن  حاجة إسرائٌل 

 (.1اآلخرٌن ٌوازي الحاجة العمٌمة لبلطمئنان الذاتً الدائم")

واإللرار لد ٌكون ب لرار اآلخدرٌن بدالمول، كدأن ٌمدول أوبامدا مدن حدك إسدرائٌل الددفاع عدن      

نفسددها فددً حربهددا علددى ؼددزة، أو سددكوت الدددول العربٌددة علددى تدددنٌس األلصددى ، أو فددً األلددوال 

ودٌة التً ت دخل الكلمات فً أفواه اآلخرٌن، ففدً خطداب لنتنٌداهو  أشدار إلدى معداداة السدامٌة الٌه

 وأنها عداء موجه للٌهود ولدولة الٌهود، ٌمول : " عندما ننظر إلى هذه الدولة نسأل : كٌؾ ت مذؾ

األشخاص  هذه الدولة بصورة لم ت مذؾ بها دولة أخرى؟... أنا أعلم أنكم تفهمون هذا. أنا أعلم أن

سددنة، أنددا ألدددر التددزامكم بالنضددال ضددد  71فددً هددذه الؽرفددة لددد أخددذوا العبددر المؤلمددة مددن لبددل 

(،  فكأن ه ٌنتزع موافمتهم بسكوتهم إال إذا عارض أحد المستمعٌن، وحتى لدو عدارض 5السامٌة")

أحدددهم، ٌكفددً حضددور عشددرات الشخصددٌات ذات المناصددب الممثلددة لدددولها كددً تعطددً شددرعٌة 

 التً ٌنوي فعلها فً المستمبل.  األعمال 

 (:اإلسرائٌلً الالخٌار -ברירה בלית)  برٌرا  بلٌت

 نؽمدة تتضدمن"  إسدرائٌلٌة  تصدرٌحات االعتدداء ذلن صاحب باعتداء،  إسرائٌل لامت كلما     

 كدان اإلسدرائٌلً الدفاع جٌش وأن   ، والتزام واجب االنتمامات هذه أن   على التأكٌد وهً مشتركة

 عملٌة حدثت فما ،(3")أخرى بدائل توجد ال وأن ه اختٌار، ثمة ٌكن لم وأن ه التحرن، على مجبرا

------------------------------------ 

 .151الشامً، رشاد، الشخصٌة اإلسرائٌلٌة والروح العدوانٌة،  .1

 .15/15/5115خطاب نتنٌاهو فً المنتدى العالمً لمكافحة معاداة السامٌة،  .5

 .144 ،العدوانٌة والروح اإلسرائٌلٌة الشخصٌة ،رشاد الشامً، .3
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وال لامدت حددرب إال تددخلها كلمددة "ملزمدون"  بالمٌددام للددفاع عددن وجودندا، واإلثددم علدى الطددرؾ 

 اآلخر الذي ال ٌرتدع، أو ال ٌكؾ عن تهدٌد أمن الٌهود.

ولكدن  ( ،1ولد جاء فدً خطداب نتنٌداهو:" إن  إسدرائٌل لدم تختدر الددخول فدً هدذه المعركدة)     

ضت علٌنا ، ن فذت لتحمٌك األهداؾ؛ عودة الهدوء لمواطنً إسرائٌل لمدة طوٌلة ، ومع  عندما ف ر 

إصابة مباشرة للبنى التحتٌة لحماس والمنظمات اإلرهابٌة فً ؼزة. إننا ال نخاؾ، سنمضً لدما 

 (.2كلما احتاج األمر إلى ذلن، فالعملٌة اآلنٌة ضرورٌة جدا ألمن مواطنً إسرائٌل" )

أما فً مجال السلم ف سرائٌل تحاول أن تمنع العالم، وتمنع مواطنٌها أن هدا مضدطرة فدً حالدة      

مع الفلسطٌنٌٌن أن تتمركز بجٌشها على الحدود األردنٌة لعددم وجدود مدن ٌعمدل ذلدن؛ لدذا  السبلم

ن ، فً هذا ٌمول نتنٌاهو: " التحدي الثانً أمامنا هو استمرار المنطمة ؼربً خط األمن مع األرد

الوسط فً الضفة الؽربٌة ال ٌوجد لوة تضمن أمدن إسدرائٌل إال جدٌش الددفاع وأجهزتندا األمنٌدة. 

فمرة تلو المرة ثبت عند مؽادرة الموى الؽربٌة أن ه ال ٌمكن االعتماد علدى المدوى المحلٌدة فدً أن 

لبندان أمدام حدزب  تجابه اإلسبلمٌٌن رؼم أن ها د ربت على أٌدي الؽربٌٌن. فهذا ما حدث مع جٌش

هللا بعد خروجنا من لبنان، وهكذا فً لطاع ؼدزة، فد ن  حمداس هزمدت لدوات السدلطة الفلسدطٌنٌة 

بعد مؽادرتنا، وهذا ما ٌحدث اآلن فً العراق بعد خروج الموات األمرٌكٌة...، وعلى هدذا ٌجدب 

سدٌطرة األمنٌدة فدً أن ندرن أن  كل تسوٌة مستمبلٌة مع الفلسطٌنٌٌن ت لزم إسرائٌل باسدتمرارٌة ال

(، 3المنطمة حتى األردن لمدة طوٌلدة جددا، وهدذا هدو األسداس العملدً لفكدرة دولتدٌن لدومٌتٌن" )

فعملٌا الوضع الراهن باق  ، ولكن لد تؽٌ ر إسرائٌل شكلٌا؛ بدل كلمدة السدلطة الفلسدطٌنٌة بمسدمى 

ٌجب  السبلح، والكٌفٌة: "جدٌد ٌحمل اسم الدولة الفلسطٌنٌة، أما الشرط الثانً فهو دولة منزوعة 

 (. 4أن ٌكون بٌد إسرائٌل مرالبة نزع سبلح الدولة الفلسطٌنٌة" )

 :(األمن والحدود اآلمنة-ביטחון וגבולות בטוחיםبطحون وجبولوت بٌطوحٌم ) 

كانت اإلستراتٌجٌة اإلسرائٌلٌة تعتمد علدى الضدربة الهجومٌدة األولدى أو الحدرب االسدتبالٌة      

 من أجل تبرٌر االحتفاظ باألراضً  1967أرض العدو.  ولكن بعد حرب   ونمل الحرب إلى

----------------------------------------- 

 .5114ٌمصد حرب العصؾ المأكول فً صٌؾ  .1

 .51/7/5114تصرٌح نتنٌاهو فً مجمع الدوائر األمنٌة،  .5
 59/6/514تصرٌح نتنٌاهو فً معهد البحث األمنً،  .3
 نفسه. .4

 



85 

 

ت الحدددود  الجؽرافٌددة اآلمنددة إلددى حدددود سٌاسددٌة آمنددة، فأصددبح مددن المهددم  ألمددن المحتلددة تحولدد

إسددرائٌل أن تتدددخل فددً كددل بلددد عربددً مددن المحددٌط إلددى الخلددٌج ، وبهددذا ٌصددبح مفهددوم األمددن 

اإلسرائٌلً مزدوجا، فهو مفهوم سٌاسً بمعنى أن  إلسرائٌل الحك  فً إبداء رأٌها فً أٌة مشكلة 

ه باعتبددار أن  هددذه تددؤثر فددً أمددن إسددرائٌل، ومفهددوم جؽرافددً بمعنددى؛ تخددص العددالم العربددً كلدد

إلسرائٌل الحك فً الوصول إلى حدود آمنة ومعترؾ بها، وأن ها وحدها التً تحدتفظ بحدك تحدٌدد 

 (.1هذه الحدود ورسمها")

ولهذا ال تتورع إسرائٌل عن أٌ ة عملٌة ترى فٌها ما ٌخدم أمنها ، فضرب المفاعل الكٌماوي      

فً سورٌا لبل سنوات لم تصرح به إسرائٌل، والتزمت الصمت فً التعلٌك، أما فً التنسدٌك مدع 

 روسٌا فً ضرب المماومة فً سورٌا، أو المجموعات المسلحة ، فذلن كان تصرٌحا مباشرا من

نتنٌاهو؛ إذ ٌمول: " نحن نعمل فً سورٌا من فترة ألخرى؛ حتدى ال تتحدول جبهدة ضددنا، جبهدة 

نٌة تحاول إٌران إلامتها فدً الجدوالن، ونحدن نعمدل لنحدول دون انتمدال السدبلح الفتدان إرهابٌة ثا

بالذات إلى لبنان، وهذا ما سنستمر فً عملده، ... مدن المهدم أال ٌكدون صدداما بدٌن جدٌش الددفاع 

 (.5اإلسرائٌلً ولوات الجٌش الروسً، فالتنسٌك مهم لهذا الهدؾ، وهو لائم  بروح ودٌة")

إسرائٌل ال تتورع عدن انتهدان المدوانٌن الدولٌدة فدً سدبٌل ضدمان سدبلمة الحددود،  حتى إن        

فعندما ٌعلن رئٌس الحكومة عن إلماء المبض على سفٌنة إٌرانٌة فً عرض البحر، ف ن هم ٌعملون 

ما ٌرونه فً خدمتهم ، فٌصدرح نتنٌداهو عبلنٌدة؛ " البارحدة أمسدن سدبلح البحرٌدة سدفٌنة تحمدل 

لسددبلح، وهددذا السددبلح بعددث بدده النظددام اإلٌرانددً مددن مٌندداء بندددر عبدداس إلددى كمٌددات كبٌددرة مددن ا

سورٌا، ومن هندان سدٌنتمل إلدى أٌددي حدزب هللا. إن  إحددى مركبدات هدذا السدبلح هدً صدوارٌخ 

تهدؾ؛ إلصابة مدنٌٌن، ولمتل أكبر عدد من المدنٌٌن؛ نسداء، وأطفداال، وشدٌوخا، ومدا أمكدن مدن 

ح صورة؛ إن  هذا لن ٌردعنا، هذا لن ٌمنعندا مدن االسدتمرارٌة فدً المدنٌٌن.  وما أود لوله بأوض

(، بصددرؾ النظددر عددن السددفٌنة ومددا تحمددل، 3العمددل مددن أجددل الدددفاع عددن مددواطنً إسددرائٌل" )

فددالعبرة  تكمددن فددً المعلومددات التددً وصددلت بشددأن السددفٌنة، فهددذا ٌدددل علددى طددول ٌددد إسددرائٌل 

 دوا لها.ولدرتها على العمل خارج حدودها مع من تراه ع

---------------------------------------------- 

 . 461-5/459،موسوعة الٌهودٌنظر، المسٌري، عبد الوهاب،  .1
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نفخ فٌده كدل ٌدوم؛ فدً كدل تصدرٌح وفدً كدل خطداب، وهدو شدرط فاألمن هو البوق الدذي ٌ د      

مسبك ألي سبلم، إذ ٌمول نتنٌاهو: " ٌدنا مبسوطة للسبلم ، ولكن ال ٌ ؽر  أعداؤنا فٌنا، لن نتنازل 

عن أمننا بتاتا، أمن دولة إسرائٌل، وهذا التزامنا للضحاٌا، هذا التزامنا لمواطنً إسدرائٌل، وهدذا 

 (.1مة")التزامنا لؤلجٌال الماد

 العزل االجتماعً(: -גיטוجٌتو ) ال

هو تجمع  إحدى  األللٌات الدٌنٌة أو المومٌة فً مكدان مدا، "ولكدن التسدمٌة أصدبحت تدرتبط      

أساسددا بأحٌدداء الٌهددود فددً أوروبددا وللكلمددة معنٌددان؛ األول: ٌمصددد بدده أي مكددان ٌعددٌش فٌدده فمددراء 

ي أصدبح شدائعا وٌمصدد بده المكدان الدذي ٌفدرض الٌهود دون لسر من الدولة، أما الثانً: فهو الذ

(. ولد تحول إلى مفهوم سلبً إبان الحرب العالمٌة الثانٌة بعدد أن 5على الٌهود أن ٌعٌشوا فٌه" )

جمدع النددازٌون لسددما مددن الٌهددود فددً مجمعدات سددمٌت )جٌتددوات(، فظددل الجانددب السددلبً مبلزمددا 

لدد وصدؾ نتنٌداهو الضدحاٌا فدً معسدكر للمصطلح رؼم أن  اختٌار الٌهود للجٌتو كان طوعٌدا، و

لاسدٌة بالدذات عنددما  1945"وكانت المعارن فً محٌط معسكر أوشفٌتس  فً   أوشفٌتس بموله؛

ا مددنهم لضددرورة إخفدداء الفظددائع التددً  ا إدراكددا ا ٌائسددا ا مسددتمٌتا كددان األلمددان ٌدددافعون عندده دفاعددا

هٌاكل العظمٌدة  السدائرة مرتدٌدة ارتكبوها، ولكنكم انتصرتم. وعندما دخلتم أوشفٌتس وواجهتم ال

زي السدددجناء، كدددان الكثٌدددر مدددنهم عددداجزاا عدددن تصددددٌك حمٌمدددة فدددتح أبدددواب المعسدددكر علدددى 

 (، فهذا جٌتو أوشفٌتس الشهٌر، وهو أحد معتمبلت التعذٌب التً خ صصت للٌهود.3مصارٌعها")

ممومدات اإلحسداس ولبل الحرب العالمٌة الثانٌدة، فمدد "تدوافرت فدً حٌداة الجٌتدو تمرٌبدا كدل      

المومً والحٌاة المومٌة، فالٌهودي داخل الجٌتو ٌتكلم بلؽة ال ٌستخدمها وال ٌفهمها ؼٌره من أبناء 

المجتمع ؼٌر الٌهود، كما إنده ٌحٌدا علدى لطعدة أرض تحددها أسدوار الجٌتدو، هدذا إلدى جاندب أن  

لٌمده الٌهودٌدة البحتدة، الٌهودي داخل الجٌتو؛ له مدارسه الخاصة التدً ٌطبدك فٌهدا مناهجده، وتعا

وله حٌاته االلتصادٌة واالجتماعٌة المتكاملة، وٌكلل هذا كلده وٌرعداه؛ حٌداة دٌنٌدة سداعدت علدى 

زٌادة اإلحساس باالنتماء المومً إلى جماعة تختلؾ تماما وبجمٌع المماٌٌس عن الجماعة المكونة 

 إلى إسرائٌل الٌوم على أنها ( ، وٌمكن النظر4للمجتمع الكبٌر الذي ٌك ون الجٌتو جزءا منه")

----------------------------------------- 

 .58/4/5115خطاب نتنٌاهو فً حفل تأبٌن ضحاٌا حروب إسرائٌل،  .1

 .1/434، موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب،  .5
 .7/5/5115كلمة نتنٌاهو فً اللطرون إحٌاء النتصار الحلفاء على ألمانٌا النازٌة،  .3
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كبٌرا تحٌط بها الدول العربٌة المعادٌة، فكأن الجٌتو انتمل من أوروبا إلى  جعلت من نفسها جٌتو

 فلسطٌن.     

إن  ما ٌمٌز الجٌتو هو العزلة أو االنعزال وعدم االختبلط أو اسدتمبال اآلخدر ، ولدذلن طالدب      

لدولة المومٌة الٌهودٌة، حتدى ال ٌمطنهدا ؼٌدر الٌهدود، وٌمكدن نتنٌاهو دوما بدولة خاصة للٌهود، ا

مبلحظددة ذلددن فددً  خددرق إسددرائٌل للمددوانٌن الدولٌددة بشددأن البلجئددٌن الددذٌن أتددوا مددن أفرٌمٌددا، فمددد    

عوا فً كونتٌنات خاصة، وسن وا لهم لوانٌن خاصة بهم، وأؼلموا الحددود الجنوبٌدة مدع مصدر  م   ج 

 لبلجئٌن، ولٌس حذرا من التهرٌب.باألسوار الشائكة خوفا من ا

 

 الشتات(: -דיאסבורהدٌاسبورا )

كلمة ٌونانٌة تعنً الشتات أو االنتشار، وتحمل معنى الٌهود الدذٌن ٌعٌشدون خدارج صدهٌون      

أو الوطن المومً، فكل الٌهود الذٌن ٌعٌشون خارج إسرائٌل ٌ عد ون من أهدل الشدتات، أمدا الددور 

فبل ٌمل أهمٌة عن الٌهود الذٌن ٌعٌشون فدً إسدرائٌل. فدأمن إسدرائٌل ال  الذي ٌموم به الدٌاسبورا

ٌتعلك بالعدد الدٌموؼرافً، بل بالحفاظ على والء المؤسسات والجالٌات الٌهودٌة تجداه إسدرائٌل، 

فبل ٌوجد عامل أكثر ضررا على لوة إسرائٌل من العودة الجارفدة للجالٌدات الموالٌدة للصدهٌونٌة 

ة. إن أفضل السبل إلسرائٌل أن ت بمً هذه الجالٌات بالمرب من مراكز المدوى إلى األرض الممدس

 .(1فً العالم الؽربً، وترتبط هذه الجالٌات بالمنفى اللٌبرالً المرٌح )

إن  استمرارٌة وجود الدولة العبرٌة منوط باستمرارٌة العبللة الوطٌدة معهم، فالدعم المادي       

اسدتمرارٌة هدذا الكٌدان، فهندان اآلالؾ مدن الصدنادٌك والجمعٌدات  هو أحد الشراٌٌن الرئٌسة فدً

األمرٌكٌددة الداعمددة فمددط للٌهددود عدددا الصددنادٌك الداعمددة فددً بددالً الدددول، فعلددى سددبٌل المثددال 

الصندوق المومً اإلسرائٌلً ) الكٌرن كٌٌمت( المائم على شراء األراضً الفلسطٌنٌة والسٌطرة 

اضدً، وبنداء السددود والخزاندات وحماٌدة البٌئدة ؛ جمٌدع هدذه علٌها والذي ٌمدوم باستصدبلح األر

ل من ٌهود الشتات.  النشاطات التً ٌموم بها الصندوق المومً ت مو 

 الشتاتأما من ناحٌة الدفاع عن الدولة العبرٌة فً المحافل الدولٌة وفً وسائل اإلعبلم، ف ن  

-------------------------------------- 

 .294? מתי ואיך הומצא העם היהודיד , שלמה, זנٌنظر،  .1
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)الدٌاسبورا( ٌأخذ حٌزا كبٌدرا فدً هدذا الجاندب، فالسدٌطرة علدى وسدائل اإلعدبلم السدائدة وشدراء 

لذمم والتشهٌر من األسالٌب  الرائجة؛ لذلن  ال ٌمكن االستؽناء عدنهم، وال نزاٌدد فدً المدول؛ إن  ا

دولة؛ ولذلن ٌحرص الساسة اإلسرائٌلٌون على ٌهود الشتات ٌشاركون مشاركة فعالة فً إدارة ال

التواصددل بهددم، وتنظددٌم بددرامج تربوٌددة خاصددة بهددم لترسددٌخ المفدداهٌم الصددهٌونٌة عندددهم. وهددذه 

محاولة لجعل الٌهود مشتركٌن فً مصٌر واحدد، ومشدروع واحدد، وتأكٌددا لدذلن ٌمدول نتانٌداهو: 

الددوطن الٌهددودي، وتعلددٌم اللؽددة البددرامج المختلفددة؛ هددً لؽددرس المفهددوم الصددهٌونً، وحددب  "إن  

 فددً للنظدر، لددن نسددتثمر الملٌدل، سددوؾ نسددتثمر أكثدر، وسنشددارن العبرٌدة فددً الشدتات، إن دده الفددت

برامج " مساع" و"تجلٌت"، هذه البرامج مهمة مع بدرامج أخدرى، فهدذه األشدٌاء تضدمن مسدتمبل 

 (. 1الٌهود، وتكون بمثابة الجسر مع دولة إسرائٌل ومع أرض إسرائٌل" )

 اإلبادة(: -רצח עםرٌتسح عام ) 

(، وهً المتل المتعمد الجماعً لمجموعة كاملة exterminationهنان ما ٌسمى باإلبادة )      

 -( genocideمن األشخاص، وهدً مدن ضدمن الجدرائم ضدد اإلنسدانٌة، أمدا اإلبدادة الجماعٌدة )

 -وتعنددً المتددل cide، ووتعنددً العددرق أو المبٌلددة genoوهددً مؤلفددة مددن كلمتددٌن ٌونددانٌتٌن همددا 

فددٌمكن تعرٌفهددا بأنهددا الفظاعددات التددً ترتكددب أثندداء العدددوان، المائمددة علددى أسدداس عرلددً أو 

 (.5دٌنً)

وأٌا كان، "ٌحاول الصهاٌنة احتكار دور الضحٌة للٌهود وحدهم دون ؼٌرهم من الجماعدات      

ر اإلبادة النازٌة باعتبارها جر ٌمة موجهة ضد الٌهود وحدهم؛ واألللٌات أو الشعوب، بحٌث ت صو 

 ولهذا ٌرفض الٌهود، والمدافعون عن المولؾ الصهٌونً أٌة محاولة لرؤٌدة اإلبدادة النازٌدة علدى

(. ففً كل عام تمدام المناسدبات 3أنها نمط تارٌخً عام ٌتجاوز الحالة النازٌة والحالة الٌهودٌة" )

 لمانٌا لزٌارة المعتمبلت والولوؾ علٌه.السنوٌة المتجددة ، وفً كل سنة ٌذهب وفد إلى بولندا وأ

إن  النازٌٌن حاولوا المضاء على الٌهود، فك تبت لهم النجاة، والٌوم هنان من ٌحداول أن ٌعٌدد      

الكرة نفسها، فٌأبى الٌهود أن تتكرر مرة أخرى على ٌد إٌران، " مثلمدا حداول الندازٌون المضداء 

 وجه األرض من خبلل إبادة الٌهود، هكذا تسعىعلى المدنٌة وإبدالها بالعرق األعلى على 

---------------------------------------- 

 .53/16/5111خطاب نتنٌاهو فً  افتتاحٌة اللجنة التنفٌذٌة  الصهٌونٌة،  .1

 http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/3ٌنظر،  .5
 .113، موسوعة المصطلحات الدٌنٌة الٌهودٌةالشامً، رشاد،  .3

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/3


89 

 

إٌدران للسددٌطرة علددى المنطمدة ومددن ثددم تتوسددع، كمدا إن  لدددٌها نٌددة معلنددة فدً المضدداء علددى دولددة 

 (. 1إسرائٌل")

 إن  مثل هذه األلوال ٌعطً الشرعٌة فً محاربة إٌدران، واؼتٌدال العلمداء، وزٌدادة العموبدات     

االلتصادٌة، ودعم إسرائٌل بالسبلح، ولد وظدؾ نتنٌداهو هدذا المصدطلح فدً خطابده لدائبل: "لبدل 

سبعٌن سنة كنا الجئً حرب، دون لدوة وال مجدال إلسدماع صدوتنا .والٌدوم نحدن نسدمع طلباتندا، 

ونحددن مصددرون علددى ضددمان وجودنددا ومسددتمبلنا، إن  مهمتنددا السددعً لمحاربددة مددن ٌرٌددد إبادتنددا، 

الرأس أمامهم أو التساهل مع الوالع، لن نسمح أن تكون دولة إسرائٌل حلمة تمر فً ولٌس إحناء 

(. فكلما أرادوا تنفٌذ سٌاسة معٌنة ذكروا اإلبادة، فكل ما ٌفعلونه هو من أجل أال  5تارٌخ شعبنا")

 ٌعود التارٌخ  بالتجربة نفسها مرة ثانٌة.

ن الؽابدات، مدن مسدٌرات المدوت، فمدط  " لبل سبعٌن سنة خرج النداجون مدن المعسدكرات، مد    

بمبلبس بالٌدة علدى أجسدادهم فمدنهم مجدروح أو مكددوم، وعنددما ولدؾ سدجناء المعسدكرات أمدام 

األمددم فددً ترتٌددب التحرٌددر، س ددئلوا مددن لبددل لددوات التحددالؾ: إلددى أٌددن كددل واحددد ٌرٌددد الددذهاب، 

هنؽارٌدددا،  ون إلدددىفالبولنددددٌون عدددادوا إلدددى بولنددددا، والدددروس عدددادوا إلدددى روسدددٌا، والهنؽدددارٌ

واألوكرانٌون إلى أوكرانٌا، ولكن  الجمهور الٌهودي لم ٌجد إلى أٌن ٌعود، لمد ولفدوا عداجزٌن، 

وحتدى  (، إن  هدذه األلدوال مثٌدرة للشدجن، وترمدً إلدى التعداطؾ3بسبب عدم وجود دولة لهم " )

وم عدانوا، وال إن ها تجعل المستمع ٌؽدض الطدرؾ عدن فظدائعهم مدع الفلسدطٌنٌٌن؛ ألن  هدؤالء المد

 ٌرٌدون المعاناة مرة أخرى، ال سٌما أن هم كانوا الضحٌة الكبرى.

 حك العودة لالجئٌن الفلسطٌنٌن(: -זכות שיבה לפליטים زخوت شٌبه لبلٌطٌم )

جاء  فً المٌثاق العالمً لؤلمم المتحدة   لحموق اإلنسان "مادة تنص علدى حدك كدل مدواطن      

أو العودة إلٌها، وهو مرتبط بحك الملكٌة واالنتفاع بها والعٌش فً  فً العٌش فً ببلده أو تركها

األرض المملوكة، وحدك الملكٌدة ال ٌدزول بداالحتبلل ، وهدو مدرتبط أٌضدا بحدك تمرٌدر المصدٌر 

. ولمدد اعتبدر السدماح بعدودة البلجئدٌن أحدد 1946الذي اعترفت به األمم المتحدة كمبدأ مندذ عدام 

 ، وثمة إعبلن صرٌح1948ائٌل عضوا باألمم المتحدة عام الشروط التً وضعت لمبول إسر

--------------------------------- 
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جئدٌن الدراؼبٌن لدررت فٌده بدأن  لبل 1948لسدنة  194وشهٌر أصدرته الجمعٌة العامة تحت رلم 

بالعودة إلى أوطانهم والعٌش بسبلم مع جٌرانهم، ٌجب أن ٌسمح لهم بذلن فً أول فرصة عملٌدة 

ممكنددة، وأن دده ٌجددب التعددوٌض عددن ممتلكددات الددذٌن ال ٌرؼبددون فددً العددودة، ودفددع تعددوٌض عددن 

الخسائر واألضرار التً أصابت الممتلكات إلصبلحها وإدراجها مدن لبدل الحكومدات والسدلطات 

 (.1المسؤولة بناء على المانون الدولً والعدالة" )

عملٌددا لددن تمبددل أي حكومددة صددهٌونٌة  أو حددزب سٌاسددً بعددودة البلجئددٌن الفلسددطٌنٌٌن إلددى      

بٌوتهم؛ ألن هذا ٌعنً ؼمر فلسطٌن بأهلها فٌصبح الٌهود للة وهدذا مدا ال ٌرٌددون، فهدم ٌرٌددون 

لضدمان وجدودهم؛ ولدذلن ٌتكلمدون وٌفاوضدون علدى انتزاع االعتراؾ بالدولدة المومٌدة الٌهودٌدة 

مع نسٌان الماضً أو لبره، فٌمدول نتنٌداهو: " عنددما تسدعى إسدرائٌل  جاهددة أمدام  1967حدود 

لٌددادة فلسددطٌنٌة تسددعى جاهدددة للسددبلم، ٌجددب أن تكون]المٌددادة الفلسددطٌنٌة[  علددى اسددتعداد لدددفن 

ال تطالدب بدولدة بجاندب إسدرائٌل تهددؾ الماضً، وال تموم بطلبات جدٌددة مدن دولدة إسدرائٌل، و

(؛ ولذلن ال ٌوجد أي 5لملع إسرائٌل أو إؼراق إسرائٌل بمبلٌٌن من ذرٌة البلجئٌن الفلسطٌنٌٌن")

للتفدداوض علددى البلجئددٌن الفلسددطٌنٌٌن، " فالحددل لمضددٌة البلجئددٌن مددن الناحٌددة  اسددتعداد إسددرائٌلً

لفلسطٌنٌة ولٌس على حساب الدولة الٌهودٌة العملٌة ومن ناحٌة العدل  ٌجب أن ٌكون فً الدولة ا

 (، وعلى هذا النحو؛ كل سبلم سٌكون مبتورا إن حصل. 3الوحٌدة")

 :الوضع المائم( -סטטוס קווستاتوس كفو ) 

وهددو نددوع مددن التسددوٌة بددٌن طددرفٌن، بحٌددث ٌكددون الوضددع المددائم حددبل بددٌن طلبددات الطددرفٌن     

لضدٌة جماهٌرٌدة لهدا جاندب دٌندً. وٌهددؾ إلبمداء  المختلفة ، ولد ٌجري الوضع المائم علدى كدل

الوضع المائم حتى ٌتحاشوا اإلجابة عن األسئلة المثٌرة للجدل، التً لد ٌنشأ منها صراعات حادة 

لددد تددؤثر علددى االسددتمرار السٌاسددً أو تددؤثر علددى الترتٌبددات فددً لضددٌة تخصددٌص المددوارد بددٌن 

 المجموعات المختلفة.

ب ثمافٌة بٌن المتدٌنٌن وؼٌر المتدٌنٌن لد تؤثر على استمرار الدولدة لمد كان للك بالػ من حر    

 فً الفترة التً كانت تحدق بها المخاطر؛ لذلن كان التوجه إلى سٌاسٌة التسوٌة؛ بحٌث إن معظم

--------------------------------- 

 5/531،موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب،  .1

 .51/11/5115هٌونً السابع والثبلثٌن، خطاب نتنٌاهو أما الكونؽرس الص .2

 .58/6/5115خطاب نتنٌاهو فً التجمع العام للوكالة للٌهودٌة،  .3
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المتدددٌنٌن وؼٌددر المتدددٌنٌن ٌسددتطٌعون أن ٌعٌشددوا معددا. فمعظددم المتدددٌنٌن رأوا أن  الوضددع المددائم 

تمبلوه، فالوضدع ٌضمن الملٌل من الطابع الدٌنً للدولة، ووافك علٌه الكثٌر من ؼٌر المتدٌنٌن أو 

 .(1)المائم ٌعنً أن ه ال تؽٌٌر لما هو لائم دون إجماع

وهنان ما  ٌسمى بالوضع المائم فً المسدجد األلصدى،  بحٌدث ٌصدلً المسدلمون فٌده، وٌفدتح     

للزٌارة أمام اآلخرٌن، باستثناء أولات الصبلة.  وعلى إثر االستفزازات اإلسرائٌلٌة واالنتهاكات 

حدة الصراع. وفً محاولدة مدن نتنٌداهو لتهدئدة األوضداع صدار ٌصدرح بدأن  الٌومٌة، تصاعدت 

الوضع )الستاتوس كفو( مدا زال لائمدا، إذ ٌمدول: " إسدرائٌل تددافع عدن األمداكن الممدسدة لجمٌدع 

(، وكعادته كً ٌرفع المسؤولٌة عن كاهله، فمد اتهدم 5األدٌان، نحن نحافظ على الستاتوس كفو")

ضدددع المدددائم، فٌمدددول:" إن  الفلسدددطٌنٌٌن هدددم مدددن ٌنتهدددن الوضدددع المدددائم، الفلسدددطٌنٌٌن بتؽٌٌدددر الو

فالفلسطٌنٌون هم الدذٌن أدخلدوا المدواد المتفجدرة إلدى المسدجد األلصدى، وهدذا انتهدان )للسدتاتوس 

 (.3كفو(، وبالموة ٌمنعون زٌارة الٌهود  والمسٌحٌٌن، وهذا انتهان آخر للوضع المائم" )

ٌمول الرئٌس عبداس: ٌجدب أن ٌ مندع  مدن أن تددوس كفدة أرجلندا وفً خطاب آخر ٌمول: "       

جبل الهٌكل؛ ذان المكان األلدس للٌهود، الذي ٌزوره الٌهود بسبلم مدن سدنٌن خلدت، فهدذا تؽٌٌدر 

ٌهددد الوضدع  الدذي(، فعند الضرورة، جعل من عباس رئٌسا لدولة حمٌمٌدة 4)للستاتوس كفو(" )

رٌب، فعادة ما ٌبحث نتنٌداهو عدن ضدحٌة لتكدون المسدؤولة المائم) الستاتوس كفو(، وهذا لٌس بؽ

 فٌما ٌحدث.

 األرض ممابل السالم(: -שטחים תמורת שלוםشطحٌم تمورات شلوم ) 

لمد تبنت الممة العربٌة المبادرة السعودٌة بما  ٌسمى األرض ممابل السدبلم، بمعندى انسدحاب      

التددام مددع إسددرائٌل، فكانددت الشددروط   ، ممابددل السددبلم1967إسددرائٌل الكامددل إلددى وراء حدددود 

كاآلتً: "انسحاب كامل من األراضً العربٌة المحتلة بما فً ذلن الجوالن السدوري وحتدى خدط 

، واالنسددحاب مددن األراضددً التدً مازالددت محتلددة فددً جنددوب لبنددان، 1967الرابدع مددن حزٌددران 

 ولٌام دولة فلسطٌنٌة مستملة وإٌجاد حل عادل لبلجئٌن وفما لمرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، 

---------------------------------- 
 .51، דת ומדינה ופולטיקה، נויברג، בנימין .1

 .51/11/5115كلمة نتنٌاهو  فً التصرٌح المشترن له مع سكرتٌر هٌئة األمم بان كً مون،  .5
 نفسه. .3
 .11/11/5115خطاب نتنٌاهو أمام جالٌات شمال أمرٌكا،  .4
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عندئذ ٌنتهً الصراع العربً اإلسرائٌلً، وٌتحمك  ع عاصمتها المدس الشرلٌة.فً الضفة والمطا

 (.1األمن لجمٌع دول المنطمة )

تجاوبا من نتانٌاهو ، فعرض بدٌبل لها؛ لكنه ال ٌفدً باالحتٌاجدات األساسدٌة  لم تلك هذه المبادرة 

ً  السبلم الحمٌمً: اعتراؾ متبادل بددول تٌن لدومٌتٌن، دولدة ٌهودٌدة للفلسطٌنٌٌن، إذ لال: "إن  ركن

بجانب دولة فلسطٌنٌة. الدولة الفلسطٌنٌة ٌجب أن تكون منزوعة السبلح، بحٌث ٌكون ما  حولها 

فددً الحدددود المباشددرة مددع إسددرائٌل، وٌكددون إلسددرائٌل الحددك فددً الدددفاع عددن نفسددها بواسددطة 

اضً الفلسدطٌنٌة، (، وما زال بعض العرب ٌراهن علٌها رؼم التهام المستوطنات لؤلر5لواتها")

 .Cومنع الفلسطٌنٌٌن من البناء فً المناطك التً تسمً بالمناطك 

وال أبالػ إن للت إن  وجهة النظر اإلسرائٌلٌة  العامة تتماشى مع المائل: إن  تجربدة الماضدً      

تخبرنا؛ بأن  األساطٌر فمط  هً من تتحدث عن "األرض ممابل السبلم"، فما حدل فدً لبندان بعدد 

رب إٌهود بران، وبعد انفصال ؼزة على ٌدد شدارون، وحتدى مدا حددث بعدد االنسدحاب مدن أن ه

، فبل رؤٌدة مسدتمبٌلة لحدل دائدم مدا لدم ت مبدل إسدرائٌل، (3سٌناء فمد ٌنملب الحكم وتنملب المعادلة )

 وعبثا لبولها.

 السالم(: -שלוםشلوم )

من مصدر دٌنً؛ ولكنهم " ٌمٌزون  إن  فً  الشرٌعة الٌهودٌة رسائل لتحمٌك السبلم فً أكثر     

بٌن السبلم مع من ٌ م ٌمون فً فلسطٌن، والسدبلم مدع مدن ٌمدٌم خارجهدا، فالسدبلم ال ٌكدون سدبلما 

بٌن طرفٌن متساوٌٌن؛ أي إن  الممصود هو؛ استعداد الطرؾ اآلخر للخضوع، والعبودٌدة لشدعب 

لتً ٌمبلونهدا؛ هدً أن ٌكوندوا علدى إسرائٌل، ودفع الجزٌة وما شابه ذلن من األعباء. والعبودٌة ا

اسددتعداد لخدمددة الملددن بأبدددانهم، وأمددوالهم مثددل بندداء األسددوار، وتموٌددة الحصددون، وبندداء لصددر 

الملن...،أما شروط السبلم مع من ٌمٌمون فً فلسطٌن،  ف نه ٌضداؾ إلٌهدا شدرط آخدر، وهدو أن 

مسدٌحٌة باالمتنداع عدن ٌلتزم مدن ٌمدٌم فدً فلسدطٌن مدن أصدحاب الددٌانات األخدرى كاإلسدبلم وال

 (.4عبادة األوثان باعتبارهم فً نظر الٌهودٌة من عبدة األوثان" )

---------------------------------- 
 .31/11/5114 بنود مبادرة السبلم العربٌة، مولع الجزٌرة نت، .1

 .17/5/5114خطاب رئٌس الحكومة أمام لجنة رؤساء الوكاالت الٌهودٌة،  .5
 .56/4/5118  ،דיעות אחרונותי ،חיים משגבٌنظر،  .3
 .111، موسوعة المصطلحات الدٌنٌة الٌهودٌةالشامً ، رشاد،  .4
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فً الوالع هنان الكثٌر من المضاٌا التً تلتمً فٌها الموى السٌاسٌة اإلسرائٌلٌة بشأن الصراع      

ٌة، ولضٌة الفلسطٌنً اإلسرائٌلً؛  فالجانب األمنً، ونزع السبلح من الدولة الفلسطٌنٌة المستمبل

البلجئٌن الفلسطٌنٌٌن، هذه المواضٌع  ال خبلؾ فٌها عند جمٌدع األطٌداؾ السٌاسدٌة اإلسدرائٌلٌة، 

ورؼم ذلن هنان الرأي العام العدالمً الدذي ال تسدتطٌع إسدرائٌل أن تتجاهلده بمدا فٌده مدن انحٌداز 

 وتجؾ. للجانب اإلسرائٌلً؛ لذلن ت طلك هنا وهنان بعض المبادرات التً سرعان ما تذبل

إن  نتنٌاهو ٌرى لضٌة األمن فً سلم األولوٌات واألرض مبلزمة لؤلمن، وهو ٌعندً العمدك      

اإلسددتراتٌجً، واألسددس الجدٌدددة؛ هددً السددبلم ممابددل السددبلم بدددل مبدددأ األرض ممابددل السددبلم، 

علمدة والسٌاسة لبل السبلم ، فالفرق بٌن إسرائٌل والعدرب؛ هدو االخدتبلؾ فدً المدٌم السٌاسدٌة المت

بالدٌمولراطٌة وحموق اإلنسان فالسبلم الذي ٌمكن تحمٌمه فً الشرق األوسدط هدو السدبلم المبندً 

علددى الددردع؛ إذ إن  إسددرائٌل هددً الدولددة الدٌمولراطٌددة الوحٌدددة فددً المنطمددة فددً حددٌن إن  الدددول 

ت إسدرائٌل بد العربٌة جمٌعها ذات نظم استبدادٌة، فسبلم الردع  هو البدٌل الوحٌد الممكن، فكلما

لوٌة أبدى العرب موافمتهم على إبرام سبلم معها؛ لذا ف ن األمن أي لوة الردع المعتمدة على لوة 

 (.1الحسم هً العنصر الحٌوي للسبلم وال بدٌل عنه )

وتكلم نتانٌاهو كثٌرا فً المحافل الدولٌدة عدن السدبلم، وعدن اسدتعداده للسدبلم، ولكنده سدبلم       

مددول: " لددٌس حمدداس فددً ؼددزة فمددط، بددل والسددلطة ٌرفضددون بشدددة. إن هددم مشددروط بنظرٌتدده، إذ ٌ

ٌرفضون دائما الوالع الذي مفاده؛ فً كل سبلم نهائً ٌجدب أن ٌعترفدوا بالدولدة الٌهودٌدة، ٌجدب 

أن ٌعترفدددوا بالدولدددة المومٌدددة للشدددعب الٌهدددودي، ٌرٌددددوننا أن نعتدددرؾ بالدولدددة المومٌدددة للشدددعب 

(، فكلمددة السددبلم دائمددا معروضددة للخطابددات 2نحوهددا لنددا")الفلسددطٌنً؛ ولكددنهم ٌرفضددون أن ٌم

 والتصرٌحات، ولكنها تخدم جانبا واحدا.

" وحٌن ٌستخدم مسؤولون إسرائٌلٌون كلمة سبلم، ف ن هم دائما ٌنتهً بهدم المطداؾ نوعدا مدا إلدى 

 (، وهذا ٌعدود إلدى الفكدر الممولدب عنددهم أن هدم3الحدٌث عن أمن شعب واحد فمط وهم الٌهود" )

 هم الوحٌدون المطاردون، هم الوحٌدون الذٌن ٌتربص بهم اآلخرون ، وهذا األسلوب ٌؤثر فً 

------------------------------------------- 

 .148، מקום תחת השמש، בנימין נתניהו ٌنظر،   .1

 .6/15/5115كلمة نتنٌاهو فً فورم سابان فً الوالٌات المتحدة،  .2
 .148، دراسة فً سٌاسة الهوٌة الٌهودٌة، من التائه، جلعاد، عتسمون .3
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الوحدددة الٌهودٌددة خاصددة مددع الٌهددود الددذٌن ٌعٌشددون فددً الشددتات  حتددى ٌتعدداطفوا معهددم بالدددعم 

 المعنوي والمادي.

 عرب إسرائٌل(:-ערביי ישראלعربًٌ ٌسرائٌل )

م الدذٌن صدمدوا رؼد 1948ٌطلك هذا المصطلح من لبل الساسة اإلسرائٌلٌٌن على فلسطٌنً      

كل المعاناة التً عانوهدا، والمصدطلح ٌظهدر حدرص الكٌدان الصدهٌونً علدى نفدً كدل مدا ٌمدس 

الهوٌة الفلسطٌنٌة، ففً السنوات األخٌرة ألؽت إسرائٌل مصطلح "المومٌة" من البطالة الشخصٌة 

 وجاءت بمصطلح " الوضع" .

لٌهددودي أن األللٌددة إن  هنددان إجماعددا فددً المؤسسددة السٌاسددٌة والعسددكرٌة ومعظددم الجمهددور ا     

العربٌة تعد  لضٌة أمنٌة، بسبب الصبلت العائلٌة والثمافٌة واللؽوٌة والوطنٌة مدع الوسدط العربدً 

ومع العالم العربً، حتى إنهم ٌحسبونهم جسما معادٌدا نظرٌدا وعملٌدا بدل طدابورا خامسدا؛ لدذا ال 

لخارجٌددة واألمددن فددً ٌ سددمح بمشدداركة البرلمددانٌٌن العددرب فددً تشددكٌل الحكومددة وال فددً لجددان ا

 .(1الكنٌست، وال حتى فً اللجان التً تهتم بمضاٌا السلم والحرب)

ولمددد جانددب الفلسددطٌنٌون الصددواب فددً اسددتخدامهم هددذا المصددطلح؛ ألنهددم لددم ٌنظددروا إلددى       

دالالته السٌاسٌة والوطنٌة واالجتماعٌة، فمن دالالته أنه ٌعنً أن  الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌعٌشون فدً 

هدم أللٌدة لومٌدة تعدٌش فدً دولدة مضدٌفة، كمدا هدو الحدال  عندد األللٌدات  1948م من عدام وطنه

المومٌة التً تعٌش فً الدول األخرى. باإلضافة إلدى أن  المصدطلح ٌمطدع الصدبلت المومٌدة بدٌن 

الفلسطٌنً ومحٌطه العربً وفضائه الجؽرافً المومً رؼم وجود المخٌمات على الطرؾ اآلخر 

ن  ال ٌزال ٌحدتفظ بمفتداح بٌتده.  كمدا إن  التركٌبدة اللؽوٌدة للمصدطلح  من الخط األخضر، فهنان م 

تجعل من كلمة "عرب" مضافة إلدى كلمدة "إسدرائٌل"، وكدأن هدؤالء الفلسدطٌنٌٌن منسدوبون إلدى 

 إسرائٌل، وال صلة لهم بالعرب المحٌطٌن بهم.

طٌدة، تحدافظ علدى حمدوق وكثٌرا ما ٌستعمل هذا المصدطلح إلظهدار إسدرائٌل كدولدة دٌمولرا    

األللٌدددات وإلدددى مدددا هندددان مدددن الكدددبلم المدددبط ن، ولكدددن عندددد تحمٌدددك المسددداواة هندددان حددداجز 

المانونالؽددامض، الددذي ٌظهددر مددن خطابددات نتنٌدداهو، إذ ٌمددول: " ال نسددتطٌع أن نطددور تطددوٌرا 

الناجح     التصادٌا دون أن نضمن المانون، أعنً احترام المانون، فهذا جزء ال ٌتجزأ من االلتصاد 

----------------------------------- 

 .203 ،הדמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערבי، נויברגר، בנימיןٌنظر،  .1
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فً العالم،  ٌجب علٌن  أن تحترم المانون، وهذا الشًء مهم لمنع اإلجرام، ولكن هذا مهدم أٌضدا 

بارتٌاح جدا عندما أطلدب هدذا، فً دفع الضرائب، وهذا مهم فً احترام لوانٌن البناء، فأنا أشعر 

ألن نا نطلبه من كل مواطنً إسرائٌل، فنحن نبنً الٌوم فً الوسدط العربدً، ونبندً كثٌدرا، وأظدن 

أن  احترام المانون هو مصٌري، وهذا ٌتمثدل فدً كدل مجدال ومجدال، مدن لدانون الضوضداء إلدى 

فظون علدى المدانون، وال (. وهذا لذؾ مبطن للوسط العربً، فما دمدتم ال تحدا1المانون األخٌر")

ٌهددم أي لددانون فددأنتم مسددتبعدون مددن التطددور الحمٌمددً، ومددا دامددت المددوانٌن العنصددرٌة الخاصددة 

 بالٌهود لائمة فلن تكون مساواة، ولو صرحوا وأوعدوا، فسٌبمى كبلما فً الهواء.

 الصراع العربً اإلسرائٌل(:-המאבק הערבי הישראליمْبان عربً ٌسرائٌلً ) 

انٌاهو أن  الصدراع عبدارة عدن ندزاع  )وٌعندً بدالعبري محلوكدت وهدو اخدتبلؾ فدً ٌرى نت     

وجهات النظر(،  ٌمول نتنٌاهو: " أصل النزاع اإلسرائٌلً العربً لٌس علدى أراض انتملدت إلدى 

، ولٌس ؼٌاب تمرٌر المصٌر للعرب الفلسطٌنٌٌن، أصل النزاع  مرهون 1948إسرائٌل فً عام 

(. 2بدداالعتراؾ بحدك وجدود إسددرائٌل، تكدون الحدددود أٌنمدا تكددون" )فدً الدرفض المدداطع للعدرب 

وبالفعددل فمددد انتهددى النددزاع العربددً اإلسددرائٌلً، وأصددبح الصددراع  ممتصددرا بددٌن الفلسددطٌنٌٌن 

وإسرائٌل، وخٌر شاهد على ذلن  حرب "العصؾ المأكول" فدً ؼدزة؛ إذ لدم تتجدرأ، بدل فضدلت 

م بصدلة؛ لدذلن حتدى مصدطلح الندزاع العربدً دول الطوق السكوت، وكأن مدا ٌحددث ال ٌمدت لهد

اإلسدددرائٌلً لدددد تبلشدددى اسدددتعماله، وخاصدددة إذا أضدددفنا العبللدددات المسدددتجدة بدددٌن دول الخلدددٌج 

دٌفٌد مع مصدر، ومعاهددة وادي عربدة مدع األردن، وبدالرؼم مدن  أن  كامب وإسرائٌل، ومعاهدة

بندان، وتحتدل الجدوالن التابعدة النزاع لائم، فد ن إسدرائٌل مدا زالدت تحتدل مدزارع شدبعا التابعدة لل

 لسورٌا، ودمرت المفاعل الذري فً العراق .

وعلددى خلفٌددة التواصددل المباشددر وؼٌددر المباشددر مددع الدددول العربٌددة،  وبمدداء الفلسددطٌنٌٌن       

وحٌدٌن دون ظهٌر،  ظهرت المبادئ األساسٌة عند الموم، وما كتاب نتانٌاهو إال دلٌدل لداطع؛ إذ 

لائمتان هما إسرائٌل واألردن؛ إذ ت عد  األردن الدولدة العربٌدة، وفٌهدا  ثبلثدة  ٌمول: "هنان دولتان

...، 1948مبلٌٌن مواطن عربً، وال ٌوجد فٌها أي ٌهودي بسبب طرد الٌهود الدذٌن كدانوا عدام 

 وهنان المساحة التً تمع بٌن الدولتٌن التً تحولت إلى خبلؾ، إذ ٌعٌش فً ٌهودا والسامرة

--------------------------------------- 

 .59/11/5113تصرٌح رئٌس الحكومة فً لجنة رئٌس الحكومة لتطوٌر األللٌات فً إسرائٌل،  .1
 . 151، מקום תחת השמש، בנימין נתניהו  .5
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ألددؾ عربددً  751ألددؾ ٌهددودي، باإلضددافة إلددى  551111عربددً و  1151111وشددرق المدددس 

 (.1ٌمطنون لطاع ؼزة" )

والعجب هو فً عرض جانب من الحمائك مع حجب الشك اآلخر، وتفسٌر األمور بصٌؽة ال      

تمترب من الحمٌمة، فلننظر إلى ما ٌمولده نتانٌداهو؛ إذ ٌفتخدر أن  أبداه كدان مؤرخدا كبٌدرا، فٌمدول: 

"إن  مطالبة العرب الفلسطٌنٌٌن بحك تمرٌر المصٌر هً مطالبة كاذبة، فسكان األردن هم عدرب 

سددطٌنٌون، فاألؼلبٌددة العظمددى مددن مددواطنً األردن هددم عددرب، وأصددل عددائبلتهم مددن ؼددرب فل

األردن. الحمٌمة إن  لسما من عرب فلسطٌن ارتحلوا إلى جزء آخر من فلسطٌن، هذا ال ٌعنً أن  

الفلسطٌنٌٌن تنمصهم دولة أو س لب منهم تمرٌر المصٌر، فمعظم العرب الفلسطٌنٌٌن ٌسدكنون فدً 

ٌن االنتدابٌددة. فمسددم مددنهم ٌفضددل هددذه الحالددة؛ التددً تشددمل اسددتمرار حكددم أؼلددب أرض فلسددط

الهاشمٌٌن فً األردن...إن  أصل النزاع  اإلسرائٌلً العربً؛ لم ٌكدن فدً األراضدً التدً انتملدت 

، وال فددً لضددٌة البلجئددٌن التددً ظهددرت بعددد اعتددداء العددرب علددى 1967إلددى إسددرائٌل فددً عددام  

ؽٌاب تمرٌر المصٌر للعرب الفلسطٌنٌٌن، بل إن  أسداس الندزاع ، وحتى لٌس ب1948إسرائٌل فً 

ٌكمن فً الرفض الماطع مدن لبدل العدرب بداالعتراؾ بحدك وجدود إسدرائٌل، وال ٌهدم أٌدن تكدون 

ر األلوال المزٌفة إصرار الفكر الٌهودي على تؽٌٌر الحمائك.5الحدود" )  (. وت ظه 

 

 الوجود والحدود(: صراع -מאבק קיום וגבולותمْبان كٌوم وجبولوت ) 

ٌعنً مصطلح الوجود والحدود تكٌٌؾ الصراع العربً اإلسرائٌلً بكونه صراع وجدود ال       

صراع حدود، ولد ٌؽلب الرأي الذي ٌذهب إلى أنه صراع حدود، وخصوصا بعد حرب اكتدوبر 

ٌلٌة ثدم ؛ التً فتحت الطرٌك إلى تولٌع اتفالٌات كامب دٌفٌد، والمعاهدة المصدرٌة اإلسدرائ1973

عمد مؤتمر مدرٌد الذي وافمت علٌه الدول العربٌة؛ على مبدأ األرض ممابل السبلم، وما تبع ذلن 

من اتفالٌدات إسدرائٌلٌة فلسدطٌنٌة تأسسدت فدً ضدوئها السدلطة الفلسدطٌنٌة المنموصدة فدً الضدفة 

ٌش ومندذ الؽربٌة وؼدزة، ثدم مدن بعدد تولٌدع المعاهددة اإلسدرائٌلٌة األردنٌدة، ومعندى ذلدن أنندا نعد

 (.3سنوات طوٌلة فً حمبة التسوٌة السلمٌة )

----------------------------------------- 
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لمضداء علدى الدولدة الٌهودٌدة، أما إسدرائٌل فتدرى أن هدا فدً صدراع وجدود، فٌكدررون كلمدة ا     

وٌؤكد ذلدن مدا جداء فدً خطداب نتنٌداهو: "إن  دولدة إسدرائٌل تصدارع مدن أجدل البمداء، نحدن فدً 

صدراع  مدن الٌددوم األول للدولدة. الٌدوم نددذكر ضدحاٌا حددروب إسدرائٌل الدذٌن سددمطوا فدً حماٌددة 

لدب نتانٌداهو بشدرط  (؛ ولدذلن ٌطا1ببلدنا، وآالؾ المواطنٌن الذٌن لتلدوا علدى ٌدد لتلدة حمٌدرٌن")

مسددبك، وهددو االعتددراؾ بالدولددة الٌهودٌددة، دولددة خاصددة بالشددعب الٌهددودي، وال ٌهددم أٌددن تكددون 

الحدود؛ ألن  االعتراؾ بوجود الدولة الٌهودٌة ٌعد  ضمانة لبمائهدا، وهدذا هدو الشدؽل الدذي ٌشدؽل 

سدع سدنوات، ولدم فكر نتنٌاهو وٌعبر عنه فً خطاباته؛ " لمد شؽلت وظٌفة رئٌس الحكومة لمدة ت

ٌمر ٌوم واحد، ولو ٌوم واحد دون أن أفكر فً بماء إسرائٌل، والخطوات التً ٌجب اتخاذها فدً 

 (.2هذا الجانب" )

وٌحاول الساسة اإلسرائٌلٌون إثارة هذا الموضوع، وبث الرعب فً نفوس الٌهدود وتهٌئدتهم      

وكسدب التعداطؾ الددولً لٌؽضدوا  للدفاع ، باإلضافة إلدى إثدارة الموضدوع فدً المحافدل الدولٌدة،

الطرؾ عن االحتبلل لفلسطٌن ،ولد ظهدر ذلدن جلٌدا فدً خطابده، إذ ٌمدول: "إن إٌدران هدً التدً 

تعطً الؽطاء األول بالدرجة األولى لئلرهداب فدً العدالم... انظدروا إلدى الخارطدة. كٌدؾ تتسدلح 

ح ندووي، تصدوروا إٌران؟ تدرب وتبعث مخربٌن لخمس لارات، هذا ما تعمله إٌران بددون سدبل

ماذا ستفعل إٌران بالسبلح النووي. هذه نفس إٌران التً ألسمت أن تددمر إسدرائٌل، فلدو طدورت 

(،  فدد ٌران تشددكل خطددرا عالمٌددا 3سددبلحا نووٌددا فسددٌكون لهددا المدددرة علددى تحمٌددك هددذا الهدددؾ" )

 بددد مددن دعددم وبالددذات علددى العددالم الؽربددً المتنددور، وإسددرائٌل تعتبددر بوابددة الدددفاع األول؛ لددذا ال

 إسرائٌل حتى تمؾ سدا منٌعا أمام التطرؾ واإلرهاب.

 االعتدال والتطرف(:  -מתינות וקיצוניותمتٌنوت وكٌتسونٌوت ) 

االعتدال السٌاسً هو أن ٌأخذ المرء مولفا ٌنزع نحو المهادنة، وتمدٌم التنازالت فً سبٌل       

طلح السٌاسً، فهو أن ٌتمسن المرء تحمٌك لدر من العدل والمساواة. أما التطرؾ فً المص

بمولفه، وبالحد األلصى ال ٌحٌد عنه، وال ٌمبل تمدٌم أٌة تنازالت، وال ٌتهاون بؽض النظر عن 

األوضاع والمبلبسات المحٌطة بالمولؾ، ومصطلحا  االعتدال والتطرؾ شائعان فً الخطاب 

 ه ومولفه، ولكن ما ٌؽٌب السٌاسً فٌوصؾ إنسان أن ه متطرؾ واآلخر بأن ه معتدل وفك سلوك

------------------------------------------------- 
 .55/4/5115خطاب نتنٌاهوـ مراسٌم ذكرى ضحاٌا العدوان،  .1

 .5/3/5115كلمة رئٌس الحكومة فً منظمة أٌبان،  .5
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ر عن الكثٌرٌن أن  التطرؾ واالعتدال ٌماسان إلى مرجعٌة معٌنة. فما هو متطرؾ من وجهة نظ

مدا لددد ٌكددون اعتددداال مددن وجهدة نظددر أخددرى، وكددل شددًء ٌعتمدد علددى المرجعٌددة، فدداألمر ٌتعلددك 

 (. 1بالزمان والمكان واألحداث )

وكاندت هدذه المصدطلحات مبلزمدة للمجتمددع الٌهدودي فدً الموالدؾ الدٌنٌدة والتصددرٌحات         

 رؾ، فدبل ثبدات علدىالسٌاسٌة، ولد ٌنتمل الفدرد مدن تطدرؾ إلدى اعتددال ، ومدن اعتددال إلدى تطد

مولددؾ؛ ألن المصددالح لددد تطؽددى علددى المبددادئ وخاصددة المصددالح السٌاسددٌة، ولددد تتهٌددأ ظددروؾ 

 توجب التؽٌٌر،  ولد نجد ما ٌوصؾ بالتطرؾ ٌوما ٌوصؾ باالعتدال ٌوما آخر وهكذا. 

أما تطبٌك المصطلح على العرب، فهو بما ٌخدم المصلحة الصدهٌونٌة، فالمعتددل الدذي ٌمبدل      

لمولؾ الصهٌونً وٌتؽٌر بتؽٌره، وخٌر مثال على ذلن، تحول الرئٌس الفلسطٌنً إلى متطرؾ  ا

 فً نظر نتانٌاهو بعدما كان رجل السبلم، بل كان الرجل الذي ٌمكن التفداوض معده؛ ألنده ٌدؤمن

بالمفاوضات والحل السلمً، فٌلمى علٌه اللدوم واالتهدام بأنده ٌدؤجج المماومدة ،فجداء فدً تصدرٌح 

هو: " من المؤسؾ أن  الرئٌس عباس ٌؤجج النٌدران، فمبدل بضدعة أٌدام؛  فدً السدادس عشدر نتنٌا

ٌشدجب  عبداس لدم أٌلول، لال: *أبارن كل لطرة دم تراق فً المددس*، هدذا التبداس. فدالرئٌس من

أٌة عملٌة إرهابٌة مدن بدٌن ثبلثدٌن عملٌدة ن فدذت ضدد اإلسدرائٌلٌٌن فدً الشدهر األخٌدر، ومدا زال 

(، فلم ٌكتؾ بالتندٌد بالرئٌس عباس، بل ٌطالب بمحاكمته 2ن ، وٌجعلهم أبطاال " )ٌمجد المخربٌ

علدى ألوالدده وسدكوته، ففددً الحدالتٌن أبددو مدازن مددتهم بدالتطرؾ، مددا دام ال ٌتجداوب مددع السٌاسددة 

 اإلسرائٌلٌة.

أمددا إذا كددان الكددبلم عددن الجماعددات اإلسددبلمٌة فهددً منعوتددة دائمددا بددالتطرؾ، فهددم الددذٌن ٌهددددون 

وجود الدولة العبرٌة، وهم الذٌن ٌهددون األمدن العدالمً، وٌ نع تدون بدألبح األوصداؾ، وٌتصدفون 

باألفكار الرادٌكالٌة والتطرؾ ؼٌر اإلنسانً،  " إن متعصدبً اإلسدبلم المتطدرؾ ٌتنافسدون فٌمدا 

بٌددنهم علددى التطددرؾ األلصددى، أنصددار الخلٌفددة ممابددل أنصددار الخلٌفددة اآلخددرٌن، كلهددم ٌطددالبون 

م اآلخدرون منهدا، إخبلؤهدا مدن أبنداء الددٌانات األخدرى، وسدلب بال مدس لهم، وكلهم ٌرٌد أن ٌ حر 

 (. ولائمة الجماعات اإلسبلمٌة المتطرفة  3الحرٌات، وتجرٌدها من حك االختٌار والصبلة" )

--------------------------------------- 

 .5/375، موسوعة الٌهودٌنظر، المسٌري، عبد الوهاب،  .1
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تزداد ٌوما بعد ٌوم، وآخر مدا أضدٌؾ لمائمدة  التطدرؾ والتحدرٌض إلدى اإلرهداب؛ هدً الحركدة 

 .اإلسبلمٌة داخل الخط األخضر

 نظافة السالح(:נקיון הנשק: نكٌون هنٌشن )

وهو المصطلح الذي ٌتعلك باألخبلق التً ٌتحلى بها الجنود اإلسرائٌلٌون فً ساحة المعركدة     

خبلل تنفٌذ مهامهم العسكرٌة، فهذا فً نظر نتنٌاهو: "الوسٌلة الدفاعٌة التدً حصدل علٌهدا جدٌش 

.ال ٌوجدد جدٌش أخبللدً أكثدر مدن جدٌش الددفاع متحضر بحٌث ال مثٌل لده فدً األخدبلق والمدٌم..

اإلسددرائٌلً، وأثبتنددا ذلددن مددرة تلددو المددرة ، وذلددن أمددام أسددفل األعددداء الددذٌن ٌمدسددون المددوت 

والبربرٌة،  فً حٌن إن نا نمدس الحٌاة والتنوٌر. وحتى فً أثناء الحرب نسعى للسبلم مع جٌراننا 

؟ فكم من األطفال الذٌن أزهمت أرواحهم دون (، ت رى ٌمدسون حٌاة من1الذٌن ٌرٌدون السبلم" )

ذنب لهم بحجة الدفاع عن النفس؟ وال حاجة لطرق سٌاسة الحكم العسكري فً الضفة وما فعلدوه 

فً الماضً المرٌب؛ فصبرا، وشاتٌبل، ولانا، ومدرسة األونروا فً ؼزة ما هً إال دالئل تعكس 

 حمٌمة االدعاء.

ادئ األخبللٌة للجٌش اإلسرائٌلً؛ "وهً مجموع من المبادئ وهنان ما ٌسمونه السلون والمب    

الجدٌش  التً تحدد روح الجٌش اإلسرائٌلً والمٌم والمواعد األساسٌة، وٌزعم اإلسدرائٌلٌون  بدأن  

(، وجداء 5اإلسرائٌلً هو الجٌش الوحٌدد فدً العدالم الدذي لدٌده مدوندة سدلون ومبدادئ أخبللٌدة" )

خرجوا للمعركة... وكانوا لد فعلوا ذلن باالمتثال الصدارم لمدوانٌن على لسان نتنٌاهو" إن  أبناءنا 

الحرب،  وعلى لٌمة وطهارة سبلح جٌش الدفاع اإلسرائٌلً، وهذا كان فً جبهة معمدة ال مثٌدل 

( والوالددع ٌفصددح عددن ممدددار االلتددزام بهددذه المدونددة، 3لهددا، مددع عدددو التددرؾ جددرائم حددرب" )

 هم المثل المائل:" إذا لم تستح فاصنع ما شئت".واالمتثال الصارم، ولكن ٌنطبك علٌ

من الطبٌعً أن  كل دولة تفخر بجٌشها وأخبلله، أما أن تصفهم فً لمدة األخدبلق ممارندة مدع     

الجٌوش األخرى، مع العلم أن  الجٌش اإلسرائٌلً من بٌن الجٌوش الوحٌدة الدذي ٌسدتعمر أرضدا 

 ر األٌدي فً االنتفاضة األولى ببعٌدة، والٌوم  ف ن  وشعبا، وٌعالبه عمابا جماعٌا، فما سٌاسة كس

-------------------------------------------- 

 .15/5/5115تصرٌح رئٌس الحكومة فً ٌوم المدس،  .1

 .111، من التائهجلعاد، عتسمون،  .2

 .6/7/5115خطاب نتنٌاهو فً ذكرى لتلى حرب تسون إٌتان )الجرؾ الصامد(،  .3
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حتى الٌهود المدنٌٌن ٌملكون الصبلحٌة فً لتدل كدل عربدً ٌشدكل خطدرا،  الجٌش والشرطة     

 أو ٌعتمد بأن ه ٌشكل خطرا.

 التطبٌع(: -נרמולنٌرمول ) 

ات بعد تولٌع معاهدة كامب دٌفٌد التً ترتب ٌظهر هذا المصطلح حدٌثا فً  أواخر السبعٌن     

العربً اإلسرائٌلً، "وأكدت علٌها العدٌد من اآلثار بعٌدة المدى حول التطبٌع والصراع 

المعاهدة أن ه فً حالة تعارض االلتزامات الواردة فٌها ألي طرؾ مع االلتزامات الناشئة عن 

 المعاهدة، ف ن االلتزامات المترتبة على المعاهدة تكون ملزمة ونافذة، والمعاهدة تلزم مصر

فلسطٌن. وٌتضمن الملحك الثالث بنمض التزاماتها العربٌة السابمة مع الدول العربٌة وتجاه لضٌة 

للمعاهدة بروتوكوالا لتطبٌع العبللات بٌن البلدٌن فً المجاالت؛ الدبلوماسٌة، والمنصلٌة 

 (. 1وااللتصادٌة، والتجارٌة، والثمافٌة، والنمل، والمواصبلت، وحرٌة التنمل " )

تخدمها أوال، ومن ف سرائٌل تحاول جاهدة تروٌض الدول العربٌة بالمحفزات االلتصادٌة التً 

ثم العرب ثانٌا، وظهر ذلن فً لول نتنٌاهو:" أظن أن  هنان متسعا لتطوٌر العبللات االلتصادٌة 

مع الفلسطٌنٌٌن ومع األردنٌٌن. لمد حد ثت العاهل األردنً الٌوم عن اتجاهنا نحو ربط أجزاء 

لة التخطٌط ورصد دولة إسرائٌل بشبكة من الطرق وخطوط السكن الحدٌدٌة ، فمد أنجزنا مرح

المٌزانٌات البلزمة لنشرع فً إنشاء خط سكة المروج الذي ٌصل حٌفا بالجسور الممتدة فوق 

نهر األردن. وعندها تساءل الملن عبد هللا عن احتمال إٌصال هذه الشبكة بشبكة السكن الحدٌدٌة 

ا ، فلماذا ٌا ترى ال ٌمكن نمل البضائع من  حٌفا إلى األردن ثم التً ٌموم األردن ببنائها أٌضا

ا؟ وفً الولت ذاته عرضت  فكرة انضمام األردن إلى مشروع آخر فً مجال المواصبلت؛  شرلا

ا. سٌتٌح خط سكة  ٌربط إٌبلت والبحر المٌت بأشدود عبر خط سكة حدٌد لٌد التخطٌط حالٌا

ل الحدٌد الذي نتحدث عنه نمل البضائع من الشرق إلى الؽرب مثلما سٌكون من الممكن نم

ا عبر الخط السابك ) (. وما من سبب ٌحول دون إٌصال 5البضائع من أوروبا أو من الؽرب شرلا

إٌبلت بالعمبة وبأشدود عبر هذا الخط. فنحن ننوي التعاون الحمٌمً فً هذه المشارٌع وكذلن 

 (،3األمر فً مجال الطالة وتحلٌة المٌاه مما ٌعزز الرخاء  واالستمرار والسبلم فً المنطمة ")

---------------------------------- 

 .166، الممم والمثتمرات االلتصادٌة والمنٌة من التطبٌع إلى الهٌمنةحسٌن، ؼازي،  .1

 ٌمصد خط المروج انطبللاا من حٌفا. .2
 .57/7/5111ألوال نتنٌاهو فً تخرٌج فوج كلٌة األمن المومً،  .3
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ٌفضً إلى الرخاء  رائٌل، وهذا ضرب من التطبٌع الذي  تطالب به إسفالتعاون االلتصادي   

 واالزدهار، وٌزٌد من فرص السبلم المنشود.

وهنان ما ٌسمى التطبٌع السٌاسً وااللتصادي، بحٌث تكدون العبللدات بدٌن بلددٌن عبللدات       

طبٌعٌة، ٌنضوي تحتها التبادل التجاري والسٌاسً. "وتصر إسدرائٌل علدى أن  التطبٌدع السٌاسدً 

ٌن الدول العربٌة شدرط أساسدً لتحمٌدك السدبلم فدً الشدرق األوسدط، ولكدن  وااللتصادي بٌنها وب

هنان خلل أساسً فً المفهوم وفً المحاولدة، فدالتطبٌع السٌاسدً وااللتصدادي ٌجدب أن ٌدتم بدٌن 

بلدٌن طبٌعٌٌن، وهو األمر الذي ال ٌتوافر فدً الجاندب االسدتٌطانً الصدهٌونً لشدذوذه البنٌدوي، 

عا استٌطانٌا، ولٌس دولة للمواطنٌن الذٌن ٌعٌشون داخل حدودها، فالدولة الصهٌونٌة ال تز ال ت جم 

العالم فً العودة إلى فلسطٌن المحتلة باعتبارها وطدن أجددادهم  وٌعطً لانون العودة الحك لٌهود

بعد أن تركوها منذ ألفً عام، وٌنكر هذا الحك على الفلسطٌنً الذي اضطر لمؽادرة فلسطٌن منذ 

 (.1بضعة أعوام")

 األمل(: -התקווהهاتٌكفا )

 كلمة عبرٌة معناها األمدل، وهدو اسدم نشدٌد الحركدة الصدهٌونٌة الدذي أصدبح النشدٌد المدومً     

 إلسرائٌل، وفٌما ٌأتً بعض السطور من النشٌد:

 ما دامت روح  الٌهودي فً إٌمان  الملب  تتوق  

 ونحو  الشرق  تتطلع  العٌون  لصهٌون  

 أملنا لم  ٌفمد  لط  

 مل  ألفً عام  أ

ا حراا فً وطن نا  أن  نصبح  شعبا

) صهٌون   أرض    (2وأورشلٌم 

 وهو نشٌد مطلً بالصبؽة الصهٌونٌة الواضحة، فبل ٌبلئم مواطنً الدولة من ؼٌر الٌهود،      

-------------------------------------- 

 .5/367، موسوعة الٌهودالمسٌري، عبد الوهاب،  .1

 .149 ،דמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערביה ،נויברגר ،בנימין .2
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 الموسددٌمى ال ترلددى إلددى المسددتوى المطلددوب، وحتددى الكلمددات "وال حتددى الظددروؾ الراهنددة، ف 

 . (1نصبح شعبا حرا فً وطننا" ال تتبلءم مع الوالع، وال تعكس الحمٌمة )

د، وخاصدة رؤسداء وهذا النشدٌد  ٌعدد  جدزءا ال ٌتجدزأ مدن المراسدٌم التدً  تمدام السدتمبال الوفدو 

الدول الصدٌمة، وٌلمى النشٌد الوطنً فً المناسبات الوطنٌة العامة والخاصة، وفً زٌارة رئٌس 

الحكومة إلى المؤسسات، وتؽٌٌر الجنراالت أو الترلٌات العسكرٌة، وفدً حفدل التجنٌدد السدنوي؛  

 لدٌهم.وذلن لجعل الناس ٌلتفون حول شعار واحد فً محاولة لتنمٌة الجانب المومً 

 اإلرهاب(: -הטרורهترور )

رؼددم وجهددات النظددر ذات المصددلحة الخاصددة فمددد ٌعددرؾ اإلرهدداب بأن دده: " العدددوان الددذي       

ٌمارسه أفدراد أو جماعدات أو دول بؽٌدا علدى اإلنسدان فدً دٌنده ودمده وعملده وعرضده، وٌشدمل 

ابددة، وإخافددة صددنوؾ التخوٌددؾ، واألذى، والتهدٌددد، والمتددل بؽٌددر حددك، ومددا ٌتصددل بصددور الحر

السبٌل، ولطع الطرٌك، وكل فعل من أفعال العنؾ أو التهدٌد ٌمع تنفٌذا لمشروع إجرامدً فدردي 

أو جمدداعً، وٌهدددؾ إلددى إلمدداء الرعددب بددٌن الندداس  أو تددروٌعهم ب ٌددذائهم أو تعددرٌض حٌدداتهم 

 (.2للخطر")

سددتبدة علددى وفددً ضددوء األحددداث العالمٌددة، والمصددالح الؽربٌددة المهٌمنددة، وحددرص الددنظم الم  

اسدتبدادها صدار المصدطلح دارجددا جددا، فدبل ٌمدر ٌددوم إال وفدً لطدر مدا لددد أعلندوا الحدرب علددى 

اإلرهاب ، وأصبح اإلرهاب مرفما بكل ما هو إسبلمً إن كان  بحدك أو بدافتراء؛ ولدذلن  " هدذا 

المصددطلح تضددمن مفاسددد عظٌمددة مددن أبرزهددا وصددؾ المماومددة المشددروعة للدددفاع عددن الحمددوق 

إرهابا حتى وصل بهم األمر إلى حصر اإلرهداب فدً المسدلمٌن، واشدتهر فدً الؽدرب  واألوطان

(. وٌتمثدل 3مصطلح اإلرهاب اإلسبلمً، بل أضحى ارتبداط اإلرهداب باإلسدبلم بدهٌدة ثمافٌدة" )

ذلن التشوٌه بما جاء فً خطاب نتنٌاهو: " ٌجدب أن نعدرؾ أن  هندان شدبكة عالمٌدة مدن اإلسدبلم 

وحمد ولتل، وأنا اعتمد أن  التهدٌدد سدٌزٌد وٌتسدع، خاصدة عنددما ٌددخل  المتطرؾ، شبكة كراهٌة

إلددى أوروبددا عددن  طرٌددك مطددارات االؼتٌددال فددً الشددرق األوسددط،  فلددو حصددل  آالؾ المخددربٌن

 اإلسبلم المتطرؾ على سبلح نووي سٌستفحل الخطر، وٌتحول إلى تهدٌد خطٌر للبشرٌة 

------------------------------------ 

 .120/1، לקסיקון הפולטיקה הישראלית، כרמל، עמוסر، ٌنظ .1
 . 13، أثر االنحراف االعتمادي على اإلرهاب العالمًالشهرانً، سعٌد،  .5
 14نفسه،  .3
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(،  فبل ٌكاد ٌخلو خطاب عند  نتانٌاهو من ذكر اإلسبلم المتطرؾ، طبعا ال ٌحددد مدا 1جمعاء" )

وكدل مدن ٌددعم المماومدة فهدو إرهدابً،   هو اإلسبلم المتطرؾ؛ لكن كل من ٌماوم فهدو إرهدابً،

 وكل من سكت عن التندٌد فهو إرهابً.

ولددد ٌكددون االسددتعمال  لئلرهدداب أكثددر شددٌوعا فددً فلسددطٌن؛ ألن فٌهددا مماومددة لبلحددتبلل،       

وهنان لمع  وحشً للفلسطٌنٌٌن ٌمع تحت مسمٌات كثٌرة منها؛ "محاربة اإلرهاب"، وأصبح كل 

هذا الكٌان الؽاصب ٌضاؾ تحت مسمى اإلرهاب والتطرؾ، وما كان  بصلة إلى مماومة  ما ٌمت

باألمس جهادا مشروعا ومماومة لبلحتبلل أصبح عنفا وإرهابا... وفدً إطدبلق مصدطلح إرهداب 

فلسطٌنً أو إسبلمً، ف ن  الكٌان الٌهودي ٌأخذ بممتضاه الحماٌة والشرعٌة الدولٌة فً محاربة ما 

رجهدا واسدتخدام كدل أندواع المهدر والجبدروت، وكدذلن إعطداء ٌسمونه اإلرهاب فً فلسطٌن وخا

 (.5الضوء األخضر للممارسات التعسفٌة لعناصر المخابرات الٌهودٌة" )

وٌضٌؾ نتنٌاهو لائبل: " فمع رئٌس األركان ووزٌر الدفاع نعمل معدا لهددؾ واحدد، أمامندا       

المعركة الحالٌة ضد اإلرهاب لصد واحد، نعمل كتفا إلى كتؾ؛ على خطة منظمة، ومنهجٌة فً 

الددذي ٌمثددل جددزءا مددن عملنددا التددارٌخً ضددد اإلرهدداب، وهددو الددذي ٌحدداول إٌددذاءنا منددذ لٌددام 

ولذلن كان إلسرائٌل الٌد العلٌدا فدً فدض أي محداوالت صدلح بدٌن حمداس والسدلطة  ؛(3)الدولة"

إسددرائٌل مددن  الفلسددطٌنٌة؛ ألن  حمدداس  فددً المفهددوم اإلسددرائٌلً منظمددة إرهابٌددة، ومددا تمددوم بدده

 عملٌات عسكرٌة واستخباراتٌة مع دول الجوار ٌمع تحت مسمى مكافحة اإلرهاب.

 المصٌر الٌهودي(:  -הגורל היהודיهغورال هٌهودٌه ) 

لمددد وجدده نتنٌدداهو خطابددا لددال فٌدده: "إن  المسددتمبل ٌتعلددك بمدددرتنا فددً شددرح مصدددالٌة طرٌمنددا     

، ولكدن  نشدرح ونفس در ألنفسدنا مدن لبدل، وهدذا وفهمها، وبٌان حاجتنا لؤلرض، نشدرح لآلخدرٌن

المجهود  ال ٌمتصر على الناس فً إسدرائٌل، بدل مشدترن للشدعب الٌهدودي فدً كدل العدالم، فهدذا 

ضددروري لمسددتمبلنا المشددترن؛ ألندده ال وجددود لمسددتمبل الشددعب الٌهددودي دون مسددتمبل الدولددة 

وعبللتندا مدع المكدان المهدم، الحٌدوي الٌهودٌة، وال مستمبل للدولة الٌهودٌة دون ترسدٌخ تارٌخندا 

 (. 4والفرٌد من نوعه، هذه األرض، وهذه المدٌنة، والمدس")

------------------------------------------- 
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ولددربط المصددٌر المشددترن وتعزٌددز االنتمدداء؛ تمددوم الحكومددة اإلسددرائٌلٌة بمشدداركة الوكالددة     

الٌهودٌة، وجمعٌات ٌهودٌة أخرى بتنفٌذ برامج، وإحٌاء الروح المومٌة لتوحٌد المصٌر الٌهودي، 

علٌنا أن نحدد أهدافا واضحة، أرى أن نحدد ثبلثة أهداؾ؛ األول:  تمكدٌن كدل فٌمول نتنٌاهو:  " 

شاب ٌهودي من زٌارة إسرائٌل فً مدى خمس سنوات، وهذا هدؾ لٌس بمستحٌل، نستطٌع فعل 

ذلن. والثدانً: إحضدار مدربٌن ٌهدود ولدادة مجموعدات إلسدرائٌل؛ للمشداركة فدً دورات تأهٌلٌدة 

مربدوهم إسدرائٌل. والثالدث:  الشدبٌبة، فمدن المهدم أٌضدا أن ٌدزورخاصة؛ ألنه ال ٌكفً أن تدزور 

وددت أن أرى كددل ٌهددودي، وهددذا هددو األهددم؛، كددل ٌهددودي ٌفهددم وٌمدددر الصددلة بددٌن إسددرائٌل 

(. وهنددان الكثٌددر مددن البددرامج التددً تنفددذ فددً سددبٌل ذلددن منهددا مشددروع "مسدداع" 1والشددتات")

تمام كل سنة، التً تساهم فً تعزٌدر الوحددة  و"تجلٌت" باإلضافة إلى المراسٌم والمؤتمرات التً

 وتثبٌت المصٌر الواحد.

 المحرلة (: -הולוקסט هولوكوست )

شاع المصطلح بعد ظهور فٌلم " الهولوكوست" والدذي ٌظهدر بصدورة جلٌدة ذلدن اإلصدرار      

 على تحوٌل الجرائم التً ارتكبت بحك الٌهود إلدى حددث اسدتثنائً فرٌدد ال ٌمكدن أن ٌمدارن بدأي

جرٌمة أخرى عبر التارٌخ؛ ألن ثمة طابعدا ممدسدا لمعانداة الٌهدود ومدوتهم ، وهدو مدا ٌتجلدى فدً 

(،  وهذ المصطلح دارج جدا على ألسنة الساسة  اإلسرائٌلٌٌن، وله 5معنى كلمة "هولوكوست" )

عبللة وطٌددة  مدع البلسدامٌة، وٌعدد  هدذا المصدطلح مبدررا للوحددة، ومبدررا للددفاع عدن الدنفس، 

ً التسوٌػ للعماب الجماعً أو المتل الٌدومً بحجدة الددفاع عدن الدنفس حتدى ال تتكدرر تلدن وٌعط

 الكارثة مرة أخرى.

وهذا ما ظهر بشكل بٌ ن فً خطاب نتنٌداهو بمولده: " إن  الصدهاٌنة ٌلحدون بشدكل دائدم علدى      

وطنٌددة...، إبمدداء الددوعً العددام للٌهددود فددً حالددة مددن التددذكر الدددائم كنمطددة اسددتمطاب للمشدداعر ال

وتنصب الذاكرة الٌهودٌة على تذكر ما حل بالٌهود على أٌدي اآلخرٌن، أما ما ٌفعله الٌهود حٌال 

(، ففً كدل محفدل ٌدذكرون الكارثدة التدً حلدت بهدم، فٌمدول 3اآلخرٌن فالذاكرة الٌهودٌة تنساه" )

 نسى أبدا أسوأ نتنٌاهو: " ال ٌوجد مثٌل فً التارٌخ لمتل الٌهود على أراضً بولندا...، لن ن

------------------------------ 

 .57/11/5111خطاب رئٌس الحكومة فً حفل تخرٌج الكلٌة لؤلمن المومً .1

 .517، األساطٌر المثسسة للسٌاسة اإلسرائٌلٌةٌنظر، جارودي، روجٌه،  .5
 .166، الشخصٌة الٌهودٌةالشامً، عبد هللا،  .3
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لتً ارتكبت بحك شعبنا، لن ننسى أبدا التزامنا جرٌمة ضد اإلنسانٌة، لن ننسى أبدا الجرٌمة ا

 (.1بمنع تكرار مثل هذه الكارثة" )

"إن  الصهٌونٌة صنعت من هذه المأساة حٌنما وضعت وثنا للبكاء والعوٌل ٌتحتم على من      

ٌنتمً للٌهودٌة أن ٌصلً إلٌه مؤدٌا طموس النواح والصراخ، ومن هنا فمد أصبح األمر ركنا 

ن العمٌدة الصهٌونٌة. وبالرؼم من أن  الٌهود لم ٌكونوا الضحاٌا من الناحٌة العددٌة هاما من أركا

حٌث لتل النازٌون مبلٌٌن البولندٌٌن والروس، ف ن  ما لر فً وجدان الصهاٌنة هو أن  اختٌار 

الٌهود لئلبادة؛ ألن هم الوحٌدون من بٌن الشعوب الذٌن ال ٌملكون أرضا خاصة بهم؛ ولذلن كانت 

(.وٌمول نتنٌاهو ذاكرا المحرلة ومنبها إلى 5)مصهم وسائل المماومة وسهلت هزٌمتهم"تن

دروسها: "الدرس من المحرلة ما زال لائما، دفعنا ثمنا باهظا لعدم وجود دولة لنا، فالٌوم لنا 

دولة وجنود تحمل السبلح لحماٌتنا من األعداء، ونعلم أن الدرس األول هو أن نكون لادرٌن، 

تعداد أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا أمام العدو، هذا هو الدرس من ذكرى السبعٌن لدحر وعلى اس

 (.3النازٌة" )

ولمد خصصوا لضحاٌا الكارثة النازٌة  ٌوم حداد مرة فً السنة، وحدد ٌوم آخر لذكرى      

ي فً أنحاء ا لببلد ضحاٌا الحروب العربٌة اإلسرائٌلٌة،  وتطلك صفارات اإلنذار التً تظل تدو 

لمدة دلٌمتٌن كاملتٌن فتتولؾ الحركة كلٌا حتى المارة ٌمفون  فً أماكنهم، وتبث اإلذاعة 

والتلفزٌون برامج خاصة، وفً المدارس ٌرددون على مسامع التبلمٌذ ما حدث فً معسكرات 

ة اإلبادة، وٌجتمع الكثٌر من األفراد فً ذلن الٌوم لتخلٌد ذكرى ضحاٌا النازٌة حتى تبمى الحادث

 فً الذاكرة وتنتمل من جٌل إلى آخر. 

واشتهر متحؾ "ٌاد فاشٌم" لتخلٌد ضحاٌا النازٌة. ومن الجدٌر ذكره أن ه ال ٌحل ضٌؾ أو 

شخصٌة سٌاسٌة إال وٌشترط علٌه أن ٌزور "ٌاد فاشٌم"، وهذا شرط من مراسٌم الضٌافة، فٌبدي 

مطة انطبلق فً اإللناع بأن  ما هذا الزائر التعاطؾ والدعم للٌهود على ما عانوا، وٌشكل ن

 ٌفعلونه هو حك مشروع خشٌة أن تتكرر هذه المأساة.

ددل لحفددره فددً األذهددان، وٌتعمددد نشددره أعلددى هددرم السددلطة فددً الدولددة       وهددذا المصددطلح ٌ عم 

 اإلسرائٌلٌة فٌمول:" مهمتً كرئٌس حكومة إسرائٌل التأكد أال ٌكون تهدٌد إبادة آخر لدولة 

--------------------------------------------- 
 .   15/6/5115خطاب نتنٌاهو فً وارسو،  .1

 .167، الشخصٌة الٌهودٌةالشامً، عبد هللا،  .2

 .7/5/5115خطاب رئٌس الحكومة، الذكرى السبعٌن لؽلبة النازٌة األلمانٌة،  .3
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ٌم(. إسرائٌل، وظٌفتً ضمان أال ٌكون هنان سبب إللامة نصدب تذكارٌدة أخدرى، مثدل )ٌداد فاشد

ر مع إٌران اآلن هو اتفاق ٌهدد دولدة إسدرائٌل، ٌجعدل فدً األٌددي اإلٌرانٌدة  إن  االتفاق الذي ٌبلو 

إمكانٌات تسمح لها بالتسلح بالسبلح النووي، بداٌة بمنبلة واحدة، وبعدها بمنابل ذرٌة كثٌرة، نحن 

نا عنددد حدددودنا نعددارض هددذا االتفدداق، ال نسددتطٌع العددٌش مددع اتفدداق كهددذا، فمددن ٌحدداول أن ٌتحدددا

 (.1سٌجدنا على أهبة االستعداد للرد بشدة" )

 ٌوم الذكرى(: -יום הזיכרוןٌوم هزٌكرون )

وهو الٌوم الذي ٌسبك  ٌوم االستمبلل ، وٌكرس هذا الٌوم لذكرى الجنود الدذٌن سدمطوا فدً       

ء الدولة فً والحروب التً تلتها، وٌبدأ هذا الٌوم ب طبلق صفارة إنذار فً كل أنحا 1948حرب 

مؽرب الٌوم السابك، فتنكس األعبلم، وتؽلك دور اللهو بأمر المانون، وتمام الصلوات فً المعابد 

الٌهودٌة، وتولد الشموع فٌها كما تعلن صفارات اإلنذار فً الصباح عن دلٌمتً حداد ٌتولؾ فٌها 

 اٌة عٌد االستمبلل. النشاط كلٌة ، ثم تطلك  صفارة إنذار أخرى لئلعبلن عن انتهاء الٌوم وبد

وفً هذا الٌوم ٌطأطئون الرؤوس إكبارا للذٌن سدمطوا فدً الحدروب، وخاصدة عندد إطدبلق       

صفارة اإلنذار، وتعاد الذكرٌات فٌمدح لتلى الجٌش على تضحٌتهم وٌشدار إلدى أهلهدم بالفضدٌلة، 

لددٌهم الشخصددٌات وتمددام المراسددٌم علددى الممددابر العسددكرٌة، فٌفددد الددذٌن فمدددوا ألربدداءهم، وتفددد إ

 السٌاسٌة طلبا للمكاسب المستمبلٌة، فت لمى الخطابات وتمام المراسٌم، فٌبمى الحدث فً الذاكرة.

وٌحضر رئٌس الحكومة إلى الممبرة العسكرٌة المتفك علٌها، وٌلمً كلمة ٌطٌب بها النفوس، ففً 

ا وطاردوندا، سدددوا لول لنتنٌاهو : " إن  أعداء إسرائٌل ٌتواجدون  فً كل عصر وعصر،  نفون

بنا]كبضاعة[ ، وحاولوا محو ذكر إسرائٌل من علدى وجده البسدٌطة، حتدى الٌدوم هندان مدن ٌهددد 

(. وفدً لدول آخدر: 5ب بادتنا، لم ٌنجحوا فً الماضً، ولن ٌنجحوا بتاتا، نصدر إسدرائٌل ال ٌؽ در)

سداءة لندا، ال "إذا كتب علٌنا، سنمسن بسٌوفنا ونخرج إلدى سداحة المعركدة لنواجده مدن ٌطلدب اإل

نتوق للمتال، ولسنا عطشى دماء، إن  ٌدنا مبسوطة للسبلم مع جمٌع الشعوب ومدع جمٌدع الددول، 

البعٌد منها والمرٌب، ولكن على مر األجٌال أدركنا أن  الموة؛ هً جدار لوي ٌمٌنا من أن تصٌبنا 

ح المضددحٌن، (. وهكددذا ٌتنم ددل رئددٌس الحكومددة بددٌن الممددابر العسددكرٌة ٌمددد3حادثددة مروعددة " )

 وٌفصح عن الرؤٌة المستمبلٌة. 

----------------------------------------------- 
 .57/1/5115خطاب نتنٌاهو فً مؤتمر  السفراء والدبلوماسٌٌن لٌوم الكارثة فً ٌاد وفاشٌم،  .1

 .14/4/5113خطاب نتنٌاهو فً ٌوم الذكرى،  .5

 نفسه. .3
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 الفصل الثالث

 وأثرها فً اإلبانة عن المعنى لغة الجسد عند نتنٌاهو 

 اإلٌماءات ولغة الجسدأوال: 

 المظهر أمام الجمهورثانٌا: 

 األٌدي: ثالثا

 ألصابعا      

 الوجه: رابعا

 الرئٌسٌة الوجه تعابٌردالالت        

 العٌون: خامسا

 الفم: سادسا

 الرأس: سابعا

 والتردد والشن الكذبحركات فً : ثامنا                     
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 اإلٌماءات ولغة الجسد: أوال

 بأننا نشعر لدو بالملل، نشعر تعكس المزاج الشخصً، فمد أكثر أو متكررة إٌماءة منا لكل     

للتعبٌر عن  شائعا مثاال المتواصل الشعر لمس وٌعتبر ، وربما نكون فً راحة تامة، ضؽط تحت

 لؽة لناة مع الشفوٌة المناة تناؼم أو جامانس من والتأكد اإلٌماءات مجموعات مبلحظة إن   الشعور.

 (. 1) صحٌح بشكل الموالؾ فهم فً أساس هما الجسد

  بعضها، مع تتبلءم ال التً أللواله الموازٌة حركاته المتكلم ٌعً ال األحٌان من كثٌر وفً     

 من(الجسد لؽة أي)  اللؽة هذه تتألؾ المحكٌة، الكلمات مع لؽته تتنالض المرات من وكم"

 التً والمسافة ،البلوعً والمستوى ،المتؽٌرة الفٌزٌائٌة السمات تتضمن فهً ،عدٌدة عناصر

 وحركات المول بٌن تنافر الحالة هذه فً وٌنتج ،(5")اآلخرٌن مع تواصله لدى المرء ٌستخدمها

 من المكونة فالشخصٌة" سلبً، مولؾ منها فٌ ؤخذ ،الشخصٌة فً التناؼم عدم وٌتجسد الجسد،

 ف ن لذلن المفتعلة؛ حركاتها وتفضحها الروح، من خالٌه شخصٌة هً متناؼمة ؼٌر أجزاء

 ٌحكمون والناس ،(3")تلمائٌة عفوٌة حركة لتبدي الشخصٌة فً تندمج أن ٌنبؽً الناجحة الحركة

ت ف ذا مشاهدتهم، وحٌن ٌرونهم كما اآلخرٌن على  تظهر ال جسدٌة إٌماءات أو عرضت ب ثٌ 

  .  الحمٌمة فً علٌه أنت بما ال إٌماءات من ٌرون بما علٌن ٌناآلخر فحكم حمٌمتن؛

 البرامج فً البعض تجد فمد" عادٌا، أمرا ٌعد فكرته نمل فً جسمه للؽة الشخص فاستخدام     

 لٌلفت محدثه وجه فً ٌدٌه وٌحرن صوته، برفع ٌبدأ ضعٌفا؛ مولفه ٌكون عندما التلفزٌونٌة

 الذي الخصم على ٌنطبك المنطك نفس ،...واأللوى طرةالمسٌ جسمه للؽة الفكرة عن نظره

 مما جدا الملٌل عن إال ٌتنازل لم هن  إ حٌن فً حك صاحب هوأن   كثٌرا، تنازل هأن   وٌكرر ٌصرخ،

 حران، دون ٌجلس الذي الشخص إن  " حٌن فً ،(4)أصبل حك صاحب لٌس هوأن   ٌتولع، كان

 ٌثٌر ال ألنه أحد؛ لٌهإ ٌلتفت ال لد صوت برةن وال ،ٌدٌن حركة وال ،عٌنٌن ومٌض له ٌظهر وال

   (.5") إٌجابٌة إٌماءات ٌطلك الذي هو حماستنا ٌثٌر  الذي الشخص إن   الحماسة،

------------------------------------ 

 .51،الجسد لغة فً كٌداأل المرجع ،وباربرا آلن ، بٌٌز ٌنظر، .1
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 ننطك أن دون المعلومة نستلم فمد الناس، بٌن التواصل فً مفصلً دور لها الجسد لؽة إن        

 ذكر ورد ولمد الكبلم، مع نرٌد ما نخسر ولد كبلم، دون نرٌد ما على نحصل ولد بكلمة،

ونَ  ٌ ْعَرف  "  الكرٌم، كما فً لوله تعالى: نآالمر فً الجسدٌة اإلٌماءات ْجِرم   فٌَ ْثَخذ   بِِسٌَماه مْ  اْلم 

 َولَوْ : " تعالى ولوله ،اٌنطمو أن دون إجرامهم على توحً فأجسادهم ،(1)"َواأْلَْلَدامِ  بِالنََّواِصً

ٌْنَاَكه مْ  نََشاء    ولمد. ، بسٌماهم أي بعبلمتهم(5") اْلمَْولِ  لَْحنِ  فًِ َولَتَْعِرفَنَّه مْ  ِسٌَماه مْ بِ  فَلَعََرْفتَه مْ  أَلََر

 ال الناس، معشر:" المنصور ٌوما الخلٌفة لال فمد المدٌمة، العصور فً الجسد لؽة فتر  ع  

 وسحنة أحواله وللبات لسانه، سمطات على هللا أظهره ذلن أضمر من هف ن   األئمة ؼش تضمروا

وٌومو،  متوعدا، واعدا بٌدٌه وٌلوح ٌشٌر،"  فهو جسمه بأعضاء لٌتكلم الفرد إن  . (3) "وجهه

 حبا بعٌنٌه وٌؽمز وٌرمز، وفرحا، حزنا شفتٌه وٌزم وٌفتح، وموافما، رافضا، ؛برأسه وٌلمح

 أو واالحتمار واإلعجاب والنمص الحب عن للتعبٌر وعضبلته وجهه أسارٌر وتتحرن وتعصبا،

 اإلشارات فتأتً التبلٌػ، فً دورها أداء عن أحٌانا تعجز كلماتنا نجد لد ناإن   بل والؽضب الرضا

 ،... منها أبلػ تكون ربما بل بدورها وتموم الكلمات، عن تنوب نجدها ، بل النمص هذا لجبر

 تساعد ألنها ؛الصوتً  اللؽوي النظام فً اللسان ممام الجسمً اإلشاري النظام فً ناالٌد وتموم

    .(4) فعال" بشكل ٌرٌد عما التعبٌر لىع المتكلم

 فً واحدة تعتبر التواصل إشارات معظم أن  " إال الشعوب بٌن الثمافات اختبلؾ ورؼم      

 الؽضب أو بالحزن ٌشعرون وعندما ٌبتسمون، سعداء الناس ٌكون عندما. العالم أنحاء جمٌع

 على للداللة أو نعم بمعنى كله العالم فً تمرٌبا تستخدم بالرأس واإلٌماءة ، ٌعبسون أو ٌتجهمون

 إشارة أٌضا تعتبر النفً أو" ال" بمعنى لجانب جانب من الرأس وتحرٌن ،...والتأكٌد اإلثبات

  ٌد عً من هنان ن  إ حتى الناس، بٌن التواصل فً كبٌرا حٌزا تأخذ الجسد فلؽة(. 5")عالمٌة

 البالً أما... بشري اتصال أي لؾخ الحمٌمً المعنى من فمط% 7 ٌشكل المحكً الكبلم بأن  "

 التً واإلٌماءات الجسد ٌتخذهما اللذٌن والمكان الوضعٌة خبلل من علٌه ونستدل فنشتمه، منه

ل أال ٌجب ف ذن. ٌبثها                                                                                                                                        الجسد لؽة لمعطٌات بحاجة ناإن   بل ،فمط الشفهٌة الرسالة على نعو 

------------------------------------------------- 

 .41 اآلٌة سورة الرحمن، .1
 .31 سورة دمحم، اآلٌة .5
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 .18 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن ،بٌٌز .5
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 فمد أخرى ظروؾ فً أما المباشر. التواصل فً ٌنطبك وهذا ،(1") الحمٌمً المعنى من لنتأكد

 أو  المكتوبة والمراسلة اإللكترونً، التواصل حالة فً وذلن ،جزئٌا أو كلٌا اإلشارات تأثٌر نفتمد

 .المذٌاع سماع

 الحالة هذه فً ٌحدث لد الذي التناؼم عدم بسبب"  الجسد لؽة تزٌٌؾ ٌمكن ال بٌٌز آلن تمول    

المثال:  سبٌل ، على المنطولة والكلمات الصؽر شدٌدة  الجسد وإشارات األساسٌة اإلٌماءات بٌن

 ٌده، راحة الكاذب الشخص ٌعرض عندما ولكن واألمانة، بالصدق الٌدٌن راحة فتح ٌرتبط

 ٌرتعش أو حاجبٌه أحد ٌرتفع أو حدلتاه تضٌك ؛الصؽٌرة إٌماءاته شفهتك ٌكذب وهو لن، وٌبتسم

 أن والوالع ،(5) المخلصة واالبتسامة الٌد فتح إٌماءة مع تتنالض اإلشارات وهذه فمه، جانب

 ولد ٌوجههم، من هنانف ،جٌدا تدرٌبا ذلن على ٌدربون الحكومات وؼٌرهم ورؤساء السٌاسٌٌن

 فً إال ٌشاؤون ٌفعلوا ما أن ٌستطٌعون وبذلن لهم، ٌ بلحظ حتى جمهور دون الخطاب ٌلمون

حمٌمتها.  على حركاتهم رصد ٌمكن لهم، وعندها تكون مفاجأة األسئلة ف ن   الصحفٌة المؤتمرات

نتنٌاهو نادرا ما ٌخرج للصحافة، فهو ٌحافظ على أن تكون ألواله خطابات  ومن الجدٌر ذكره أن  

 مكتوبة .

 بناء بل ،واحدة ةحرك بسبب ما شخص عن االنطباع أخذ عدم الجسم ةلؽ أساسٌات ومن"     

 من حركتٌن تتعلم حٌن نفسن تصدق أال   ٌجب ، أي ةمتمارب أولات فً حركات مجموعة على

. المنشود المفهوم إلى تصل حتى اإلٌماءات من مجموعة مبلحظة من بد فبل(. 3" )الجسم لؽة

 كلمة تمثل  إٌماءة فكل األخرى، الظروؾ أو ماءاتاإلٌ عن بمعزل منفردة إٌماءة تفسر ال"

 إذا إال تاما فهما الكلمة فهم ٌمكن وال مختلفة، عدٌدة معانً الواحدة للكلمة ٌكون ولد واحدة،

 تكشؾ المجموعات وهذه مجموعات، تسمى جمل فً تأتً ، واإلٌماءةأخرى كلمات مع وضعت

 تحتاج تماما، المنطولة الجمل مثل الجسد لؽة فً والمجموعة ، وموالفه الشخص مشاعر دائما

 الكلمات من كلمة كل معنى تحدٌد تستطٌع أن لبل إٌماءات ثبلث أي كلمات لثبلث األلل على

  كً واحدة نظرة أو واحدة إٌماءة تكفً لد أحٌانا ولكن الطبٌعٌة الظروؾ فً هذا ،(4") بدلة

---------------------------------------------- 

 .177 ،لناعإلوا التواصل فن لٌلى، ر،شحرو .1

 .57، الجسد لغة فً األكٌد المرجع .5
 .54 ،الجسم لغة أسرار، مستور تبلت، أبو .3

 .51،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، بٌٌز آلن، ٌنظر، .4
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 أمه ترممه فمد ما، شًء لتناول ٌده الطفل ٌمد فعندما تركه، أو ما شًء لعمل الرسالة تصل

 .شٌئا ٌأخذ أن دون ٌدٌه فٌرد بنظرة

 ففً عفوٌة، طبٌعٌة أو مصطنعة بالحركات إن كانت ونؤٌعب ال المستمعٌن من الكثٌر إن       

 الصوت من وهلة ألول فالتأثٌر الجسد، لؽة على مطلعٌن ؼٌر األفراد ٌكون األحٌان أؼلب

 ٌكون وأحٌانا .علم دون التأثٌر على العمل فً الكبٌر األثر الجسد لحركات أن   علما. والفحوى

 حركات عن النظر بؽض ٌمول بما مؤمنون ألنهم بشؽؾ؛ االستماع فٌكون الموالٌن من المتلمون

 .إٌمانا تزٌدهم لد التً الجسد

 العامة الصورة وهذه مكتسبة، شهرة أو وظٌفة أو كٌان من انطبللا العامة الصورة وتتكون"     

 الصورة مع تتطابك أن النادر ومن متعددة، نشاط مجاالت فً جدا ضروري مال رأس هً

 صورة) الوالعٌة الصورة عن ٌمكن ما وأبعد ،مثالٌة ٌمكن ما أشد هً العامة الصورة إن   الذاتٌة.

 .(1(")الذات

 للتفسٌر لصد بها دون ٌموم الناس التً الحركات من الكثٌر هنان أن   االعتبار بعٌن وٌؤخذ     

 فبل الصحٌح. الفهم أو الفراسة دور ٌأتً وهنا اآلخرٌن، هاب للدوا أو جدا عفوٌة هاألن   المتبع؛

 من رصٌد له لٌس بالمظهر فالحكم ، كثٌرة مضار ٌجلب لد ذلن ألن    الحكم؛ فً التسرع ٌجوز

 المهم من لذلن ؛بهما فمأخوذ والدلٌل باالعتراؾ الحكم شعور، أما أو حدس مجرد هوف ،البرهان

 ( .5)والعواطؾ للمماصد الخاطو التفسٌر تمنع ف نها ،الشخص ثمافة على نتعرؾ أن

 :الجمهور أمام المظهرثانٌا: 

 وخبرة طوٌل باع ذو ، ه ذو هٌبة وجبللجدٌته، وأن  ب توحً بصورة ٌظهر أن للخطٌب بد ال     

 عند مصدالٌته ٌزٌد مما الذاتٌة تجاربه من أحٌانا ٌمص لد هأن   خاصة العامة، الحٌاة فً وتجربة

 خطابً هذا أن   -المنصةوهو على  -إحساس ٌحصل على هف ن   بالنفس، ثمة ٌبث ندماوع المتلمٌن،

 من متمكن نفسً من واثك أنا  للجمهور، ٌبث أن ٌجب ما ألرر الذي وأنا لآلخرٌن، ولٌس

 أعصاب ارتعاش أو الراحة بعدم شعرت ولو حتى ةمبلحظ أو سؤال لكل ، وجاهز الموضوع

 ف م دت ف ذا فمدانها عملٌة فً تكمن بالنفس الثمة أهمٌة إن  .  دوءواله الثبات بث من التأكد ٌجب

----------------------------------------------- 

 .569 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .1
 .151 ،השיחה שפת ، פיס ،אלן ٌنظر، .5
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 ٌمتنع فلن ودلٌمة ةصحٌح أشٌاء تعرض لم وإذا. فٌه الثمة سٌفمد الجمهور ف ن    المتكلم من

 منة ساع أي وفً الخطابة أثناء الخطٌب عند  والحٌوٌة النشاط ن  إ كما ٌسمع، بما الجمهور

 الفكرة ولبول وتنشٌطهم، الشعور، تبادل إلى بالجمهور ٌؤدي هذا كل ،ةحال أي وفً النهار

 ؟كنت وأٌن لبل؟ فعلت ما ٌهمه وال صورة ممكنة، أفضل ٌران فً ٌحب أن فالجمهور المرسلة،

 طرٌمة شتى؛ منها بالنفس ٌكون بطرق لثمةفعرض ا(. 1)والتبخٌس  للوم عرضة ستكون وإال

وؼٌرها  االرتجال ولدرة بالعٌن، واالتصال األسئلة، نع واإلجابة الصحٌح، والولوؾ الكبلم،

   .من الوسائل

لكل  ه أعطىن  إشخصٌة لٌادٌة، حتى لٌمكن المول بوصفه  تهانتنٌاهو فً خطاب ولد ظهر     

خطاب شخصٌة خاصة تتبلءم مع المناسبة ذاتها، ففً خطابه فً ذكرى إسحاق رابٌن وزوجته، 

،  الطوٌلة اإلسرائٌلٌة األمن أذرع رؼم آنذان الحكومة رئٌسوهو ٌشؽل منصب  ،الذي اؼتٌل

عن حجم  هشًء من الحزن والجدٌة، فولؾ منتصب المامة ٌعبر فٌ فٌه فظهر نتنٌاهو بوجه ٌبدو

الدولة  اة التً حلت فً تارٌخ إسرائٌل، وهددت أحد األسس المركزٌة التً تتكأ علٌهالمصٌب

 حسم تمتضً التً للدٌممراطٌة األساسٌة الماعدة تتحدى جهات عندنا زال "ماالعبرٌة ؛ إذ ٌمول : 

 أي توجد بلف. المدٌنة دوار فً المسدس حمل خبلل من ولٌس ،االلتراع صنادٌك عبر المرارات

 مأ اإلسبلمٌة مأ الٌهودٌة الشرٌعة مصدرها أكان سواء الدولة لوانٌن على تعلو دٌنٌة تعالٌم

، فاألمر ٌتطلب حسما وصبلبة، وفٌه رسالة (5) "اإلطبلق على كهذا شًء ٌوجد ال. امؼٌره

 أخرى. ةإلى لوات األمن أن تعمل جاهدة أال تعود الكرة مر

بالعٌن أوال، وعندها  الخطٌب ٌرى الجمهور نالجلوس؛ أل الخطاب ال أثناء المٌام وٌفضل    

 شعورا ٌعطً وهذا آخر، إلى مكان من ٌتحرن نأالخطٌب ٌستطٌع  كما إن   معه،  ٌبدأ االتصال

ً  إوتصؽوا  تنظروا، أن ٌجب الذ ؛الؽرفة وسط فأنا بالسلطة، ، وعادة ما كان نتنٌاهو ٌلمً (3) ل

 ماببلت  التلفزٌونٌة، وهذا فً العادة ٌكون حوارا. خطاباته والفا تتمدمه منصة خطابٌة، إال فً الم

 المتكلم فولوؾ بالنفس، ةوثم انتعاشا ٌبعث حٌث ،المامة منتصب الخطٌب ٌكون أن وٌفض ل     

 الحركة ٌستطٌع وهو درجة، علٌهم فله ،جالس والجمهور الوالؾ فهو جأش، ورباطة لوة ٌمنحه

-------------------------------------------- 

 .131-132 ،קהל בפני לדבר ،זייד ، יניב  ٌنظر، .1
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 .159  ،קהל בפני לדבר ،זייד ،יניב  ٌنظر، .3
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 لهم ٌبعث الجمهور أمام الولوؾ ن  إوهم ال ٌرون إال إٌاه. كما  ،وهم مكبلون، وهو ٌراهم جمٌعا 

 .حترمكم فاحترمونً بمبول فكرتًأأجلكم، أنا  من ألؾ ننًبأ وتولٌر احترام رسالة

 المبول من نوعا المتلمٌن عند ٌبعث الولوؾ؛ ف نه ومكان المناسب الموضع اختٌار أما     

 إن  . جذرٌة بطرٌمة إلٌن اآلخر نظرة تؽٌٌر فً ٌساعد فٌه تجلس الذي فالمكان" والمصدالٌة،

 وٌبدو جٌدا، انطباعا ٌعطً الكوعٌن من جسده من أبعد مسافة على ٌدٌه ًبمٌ   الذي الشخص

 . (1") وتوهجا مصدالٌة أكثر

 وال كان ف ن للشمس، مكشوفا أي العراء، فً ٌخطب ٌكن لم نتنٌاهو أن  إلى  اإلشارة وتجدر     

 المفروض من كان التً ؼٌر صورة فتعرض ،فٌه تؤثر الشمس ألن   بها؛ ٌستظل خٌمة فتمام بد،

 .ومةكالح رئٌس لحماٌة احترازٌا أمنٌا اءجرإ ذلن ٌكون لد وربما تعرض، أن

 الثمة ٌحرن ما المبلبس هذه وفً المجتمع، فً الفرد مكانة عن تعبر"  ف نها المبلبس؛  أما     

 والموسٌمى واألثاث والبٌئة فالمبلبس. حمٌمته على تشهد ال أنها رؼم المبلبس لصاحب والتمدٌر

 األمام، إلى صدره ٌبرز الذي اللباس بصاحب ٌمتنع معظمنا وٌكاد ،... ٌؤثر ما فٌها جواءواأل

 تبرٌراته أن   رؼم الشن أو الرٌبة من أثر أي فٌه لٌس كبلمه إن   عال، وصوت ةبثم كلمته وٌلمً

 (.5" ) المنطمً التأسٌس ٌنمصها

  تضامن تعكس ف نها ،اللباس نوع تملً التً المعٌنة الظروؾ أو المرء ٌلبس وكٌفما     

 المواعد تحدد لبلستمبال كبٌرة مراسٌم وفً. خاص حدث مع أو خاصة مجموعة مع الخطٌب

ل اللباس بهذا ٌظهر أن ٌستطٌع ال الذي فالشخص العنك، ربطة وحتى اللباس فً  األدبٌة  ٌ فش 

 ٌملكون االجتماعً المجال فً وشخصٌات أعمال رجال وهنان وظٌفته، فً فش لوٌ   التولعات،

 ذات البدالت أما ، داكنة رمادٌة أو ؼاممة زرلاء بدلة العادة فً ٌلبسونو ،الحمٌمً ثٌروالتأ الموة

 (.    3) والتملٌدي المحافظ الجانب فتؤكد الدلٌمة الخطوط

 والبدلة األبٌض الممٌص لبس ما وكثٌرا ،رسمٌة بمبلبس خطاباته فً نتنٌاهو ظهر ولمد     

 لون مع  ٌتبلءم وهذا واألبٌض، األزرق باللون تكون التً العنك ربطة إلى باإلضافة الزرلاء

  االنتباه، فتثٌر متناسمة؛ صورة تنعكس األعبلم به وتلؾ ،المنبر على ٌمؾ فعندما الدولة، علم

----------------------------------------------- 
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 هو ذلن على والداللة أكثر، بل مثلكم وطنً أنا الوطنً؛ للجمهور رسالة المشهد هذاوفً 

 والثمة  الطمأنٌنة من نوعا ٌعكس األلوان تناسك إن   ثم وشعارها، الدولة علم ٌعكس الذي اللباس

اهو فً خطابه الذي ألماه فً السفارة اإلسرائٌلٌة فً وٌدعو للتمرب منه، ولد ظهر نتنٌ ،بالخطٌب

ٌصا أبٌض، تلؾ عنمه ربطة م، وهو ٌرتدي بدلة سوداء ول58/1/5116واشنطن بتارٌخ 

 ،أربعة أعبلم إسرائٌلٌة جهة على كل مخططة باللون األبٌض واألزرق، وعن ٌمٌنه وشماله

الدولة باللون األبٌض مما ٌعكس  ومن خلفه شاشة كبٌرة باللون األزرق ٌشمها لوس من شعارات

 لوحة فنٌة متناسمة األلوان، فجاءت ربطة العنك تعبر عن العلم اإلسرائٌلً، وتؤكد للحضور أن  

فنتنٌاهو رئٌس حكومة . (1الخطٌب الذي أمامكم مخلص فً والئه، مظهره ٌعكس باطنه )

د أن   شاه                                                                                                                                                      .الدولةالذي ٌعكس علم  الدولة تتمثل فً شخصه بلباسه إسرائٌل، فٌجب أن ٌرى الم 

 حمبلته فً أو اإلعبلمٌة مماببلته فً السٌاسً أو المرشح ٌرتدٌها التً المبلبس إن       

 الفبلنً"، فاللون"  المرشح؛ مع وتعاطفه المواطن تأٌٌد فً أساسٌا دورا تأخذ نتخابٌةاال

 ذلن أن   إلى توحً بحٌث المواطن لدى وثمافٌة وعلمٌة، سٌاسٌة، داللة لها الفبلنٌة"، "الشرٌطة

 التعلٌم إلى الولوج له ٌسبك لم الوالع فً هأن   رؼم الشواهد على وحاصل مثمؾ، شخص المرشح

 فمط وذلن ومدى وعٌه ، الشخص ذلن على نحكم الخارج من ولكن العالً، التعلٌم أو نويالثا

 . رمزٌة داللة له الذي اللباس والمظهرب

وهذا ٌعد أٌضا من   ،ومراسم الذكرىفً الموالؾ التـأبٌنٌة ( 5)الكٌباه ولمد استعمل نتنٌاهو  

 بعض فً وكان نتنٌاهو ٌستعمل الكٌباه . التارٌخٌة العودة إلى الجذور الدٌن، ومن ومن الوطنٌة،

 أو ممبرة على ٌمؾ وال وٌرتدٌها، إال كنٌسا ٌدخل فبل السٌاسٌة، والخطابات االنتخابٌة الحمبلت

 على ٌحصل حتى ٌرتدٌها ٌهودٌته فً ظروؾ معٌنة ٌثبت أن ٌرٌد وعندما وٌضعها، إال تأبٌن

ي دولؾ نتنٌاهو على منصة الخطاب ٌرتففً ذكرى اؼتٌال إسحاق رابٌن؛  .والتأٌٌد المصدالٌة

العنك الزرلاء، وكان ٌضع على رأسه الكٌباه، وكان  ةالبدلة الزرلاء والممٌص األبٌض وربط

 تعرض لمد"بأٌد ٌهودٌة، فبدأ حدٌثه: ولحكومة بدم بارد اٌبث صورة جدٌة حٌث ا ؼتٌل رئٌس 

 ،[زوجته] هللا رحمها لٌئا ن،رابٌ عائلة أبناء فٌا. كبرى لفاجعة عمدٌن لبل المومً بٌتنا

ن أول كنتم لمد[. شمٌمته] وراحٌل ،واألحفاد،[ ابنه] وٌوفال ،[هتابن]ودالٌا  المصاب هذا فجعهم م 

ن الوحٌدٌن تكونوا لم كمأن   ؼٌر. ٌلتئم لن الجرح هذا أن   وأعلم الجلل،  شدٌدة لصدمة تعرضوا مم 

--------------------------------- 

 .58/1/5116 واشنطن، فً تنٌاهون خطابٌنظر،  .1
 ، وتتنوع الكٌباه وفما للمبدأ الدٌنً.هوهً طالٌة صؽٌرة ٌضعها الٌهودي على رأس .5
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ا  أصبحنا بل اآلثمة، المتل جرٌمة عمب ٌن مصابٌن جمٌعا  رئٌس اؼتال لد اٌهودٌ لاتبل إن   إذ. مؽتم 

تتطلب لباسا متواضعا دٌنٌا  ، فالمناسبة(1")إسرائٌل لدولة فذ زعٌم نتمصاف إسرائٌل، فً حكومة

  . حتى ٌعطً الهٌبة للمولؾ، وفً ذلن تجاوب مع العادات المتداولة فً الشارع اإلسرائٌلً

 وعند الولوؾ أمام الجمهور ٌجب أن تكون اإلشارات واضحة وواثمة أثناء الحدٌث، "حتى    

 بٌن اإلبهام وإظهار ، مةوالمؽل المفتوحة الراحة وأوضاع إٌماءات استخدم بالفرح تشعر كنت إذا

 ،الوجه ،ولمس الذراعٌن وثنً للجمهور، اإلشارة وتجنب ذراعٌن، تثن وال واآلخر الحٌن

 (.5")المنضدة ومسن

 وتشكالتها األٌدي أوضاع دالالت: ثالثا

 اكتساب ذلن ٌعكس ولد ،خطاباته معظم فً ذلن كان بٌدٌه، المنصة طرفً نتنٌاهو أمسن     

. لوله مع تتعارض حركة فً ٌمع ال حتى األٌدي استعمال من للتملٌل ٌكون لدو. والثبات الموة

. لوالهأ مع تتبلءم حركاته كانت العادة وفً مدروس، بشكل ٌدٌه ٌحرن انك الخطاب ثناءأو

مون نحن: "هلسان على وجاء  الحك ٌستوفً م ن وكل العنؾ، إلى ٌلجأ من كل محاربة على مصم  

 من المطلمة الؽالبٌة بأن   أعتمد  ذلن؛ ومع. بها لئلخبلل لراطٌةودٌمال ٌستؽل من وكل بالذات،

ا  الولوؾ أهمٌة تدرن اإلسرائٌلٌٌن المواطنٌن  رؼم بٌننا فٌما والتكافل الدولة، لوانٌن واحترام معا

 فصل ،"لدٌنا والرؤى اآلراء اختبلؾ رؼم:" لال وعندما( . 3")لدٌنا والرؤى اآلراء اختبلؾ

 ولكنه لائم، وهو اآلراء، فً ااختبلف هنان أن   على تأكٌد وهذا بالتوازي، وحتٌنالمفت  ٌدٌه بٌن

 .آنذان الحكومة رئٌس إسحاق رابٌن اؼتٌل وبسببه المضجع، وٌمض ،مزعج

لمد استعمل نتنٌاهو ٌدٌه أثناء خطاباته، وربما ٌستعمل ٌدا واحدة، ولد ٌضرب  بمبضة ٌده      

إذا كنت لوٌا فً مجال األمن  ، ٌتوجهون إلٌنٌت ذلن فً كل مرةالطاولة، فعندما لال: " لمد رأ

 اإللكترونً ) الساٌبر(، وٌأتون إلٌن إذا كنت ضلٌعا فً منظومات أسلحة معٌنة، وٌأتون إلٌن إذا

 تصنٌع فً لوٌا كنت إذا ننوٌأتو الماء، فً لوٌا كنت إذا ننوٌأتو ، الزراعة فً لوٌا كنت

  مرة كل فً وكان ،(4")بٌن واضح وهذا إلٌن، بحاجة ألنهم إلٌن؛ ٌأتون معٌن، تكنولوجً

----------------------------------- 

 56/11/5115، رابٌن إسحاق ذكرى مراسم خبلل نتنٌاهو كلمة .1

 .341 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ،وباربرا آلن بٌٌز، .2

 .56/11/5115، رابٌن إسحاق ذكرى مراسم خبلل نتنٌاهو كلمة .3

4. https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4 
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الطاولة بٌده الٌسرى، فهو ٌتكلم عن األلوٌاء، فضربه على الطاولة بٌده الممبوضة ٌرٌد ٌضرب 

هم بحاجة لنا، والحذر أن ٌوصل رسالة؛ ٌجب أن نكون ألوٌاء، حتى ٌتضرع لنا اآلخرون؛ ألن  

عموبة أو المماطعة، وٌرٌد أن ٌوصل فمد ٌفرضون علٌنا ال ،من كوننا ضعفاء نستجدي اآلخرٌن

 نا فً الطرٌك لبناء الموة المنشودة. رسالة ٌوحً فٌها إلى أن  

 شٌئا الخارجً. عندما نمٌز العالم وبٌن بٌننا لبلتصال جدا المهمة األدوات األٌدي من عد  ت  و     

 الحجم تمدٌر لنا ٌسمح ما زاوٌة فمن ، ممدرا شكبل فتك ون صورة، نستمبل بأعٌننا، ف ننا ما

 وٌمكن الٌد، متناول فً األشٌاء تكون حتى ةٌحمٌم دلٌمة معلومات على نحصل ال ولكننا ،والبعد

 نولؾ  أن نرٌد وعندما بها، ونأخذ بأٌدٌنا، ونعطً أٌدٌنا، بواسطة اتصاال نخلك فنحن لمسها،

 أو شٌئا نضٌؾ أن عندما نرٌد ،ونستعملها بأٌدٌنا أشٌاء إلى نشٌر أٌدٌنا، نسحب العبلمات هذه

 .(1") شعورنا عن نود  التصرٌح

 وه مما ألوى والٌدٌن المخ بٌن ارتباط فٌوجد اإلنسان، تطور فً األدوات أهم من األٌدي إن       

 مرتبطة؛ المفتوحة الٌد راحة كانت التارٌخ فعبر . الجسم أجزاء من خرآ جزء أي وبٌن بٌنه

 على الٌد راحة وضع مع ت فهم عدٌدة رسائل والتزال . ،والخضوع والوالء والصدق، بالحمٌمة،

 .(5) الهواء فً الٌد راحة أو رفع الملب

خطة  فًولمد استعمل نتنٌاهو ٌدٌه فً خطاباته، ولكنه أسرؾ فً استعمال ٌدٌه أثناء خطابه      

 وأنبذلن أن ٌستمٌل الجمهور، وٌجره لبلنصٌاع إلٌه، والثمة به خاصة  محاوال اإلسكان الجدٌدة

 وإلماء موالؾ، تبرٌر الٌدٌن حركاتب حاول فمد.  أشدها  على كانت واالعتصامات  اإلضرابات

 ةظالباه  األسعار من وتحد العجز، تؽطً إسكانٌة خطة عرض ولد اآلخرٌن، على المسؤولٌة

 فً ٌنجح لم هأن   إال والمتظاهرٌن للمعتصمٌن نتنٌاهو عرضه الذي التعاطؾ كل ومع للشمك،

 (.3)إرادته عن رؼما عزلة فً وكأنه فظهر ،المائمة المشكلة مع حمٌمً ارتباط إبراز

  للتأكٌد وسٌلة أو الكبلم فً الدلة على دلٌبل أو وسٌلة ٌعد   المحادثة خبلل الٌدٌن استخدام إن  "    

-------------------------------- 

 .159 ،הגוף שפת על הכל ،מולכו סמי ٌنظر، .1
 .35 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ،وباربرا آلن  بٌٌز، ، ٌنظر .5
 ، הגוף שפת ניתוח, עוזיאל דוריתٌنظر، .3

 ww.mako.co.il/news-columns/article-3a8cdea46613004-hfm 
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 الٌد وضع فً والتؽٌٌر الحدٌث، عن التولؾ أو الحوار موضوع تؽٌٌر أو معٌنة نماط على

 تخبرانن الٌدٌن إن   كما معٌنة، معان على لٌد ذلن كل الٌدٌن رفع حتى أو واللمس واإلشارة

 ،بهدوء ٌتحدث الذي فالشخص للشخص، المزاجٌة أو العاطفٌة أو النفسٌة الحالة  عن بالكثٌر

 مما الؽضب على عبلمة تلن تكون وربما ٌمول، فٌما صادق ؼٌر ٌكون ٌده لبضة ٌؽلك ولكن

 (.  1") ٌكرهن الشخص ذلن أن   على دلٌل أو ، تمول

 تلخص" إذ الشفاه، به تنطك لما عبللة دون صحٌح تعبٌر هو الٌدان به تموم ما الؽالب؛ فًو     

 شًء، اللسان ٌموله ما إن   الشفهٌة، موالفه لطبٌعة تكترث أن دون للتحدث العملً الجو الٌدان

 وجهة فً الفكر الجسد ٌشاطر ال خٌانة؟ الجسد ارتكب فهل آخر، شًء الٌدان عنه تعبر وما

. واحد ولت فً حركٌة والزمة تأشٌرٌة هً دورهما فٌهما الٌدان تفمد التً فالطرٌمة ائما.د نظره

 له، السند بمثابة وتكون ، للكبلم صورة وتضفً ،تأشٌرٌة بصفتهما الٌدان تتابع العموم وعلى

وهذا ،(5") هلنفس به ٌحتفظ أن المتكلم ٌتمنى بمولؾ  واضح شفهً ؼش عن أحٌانا وتكشفان

: "هنان تهدٌد فً هذه اللحظة، ولكنه ففً كلمة نتنٌاهو عندما لال  خطٌب وحذالته،ٌتعلك بال

فعل على الزٌادة الساحمة  رد  كجاءت  التًهو موجة الهجمات  ؛تهدٌد كاذب، واالدعاء الكاذب

، فتح ٌده ورفعها على "زٌادة الساحمةال"لال:  وعندما (3)فً بناء المستوطنات ، إن هذا كذب"

 مع المول ومعبرة عن المعنى. اشكل خط مستمٌم مائل متصاعد، فجاءت إشارة الٌد متبلئمة تمام

لمً عند الٌدٌن تحرٌن ن  إ كما      دعن الجسد أعضاء أو الٌدٌن تحرٌن إلى ٌؤدي لد الم 

 االستدران إلى االستٌعاب عدم طور ومن الصحوة، إلى الؽفلة طور من  تحركهمف المستمعٌن

 .  الشعبٌة الخطابات فً خاصة له فٌصفمون الجمهور ٌثٌر ولد ٌمال، ما فً والتفكر

 سٌاسٌٌن، من األصولٌٌن؛ جمٌع ٌ ؤث ر: "معجبة إشارة إلى مسٌنجر جوزٌؾ أومأ ولد    

 هم،إن   حركٌة كبلزمة األسفل إلى الٌدٌن حركة  وفلسفٌٌن ،نٌواجتماعٌ وعلمانٌٌن، ومتدٌنٌن،

 لؽة باستخدام مبرما لضاء حججن على وٌمضون األسفل، نحو أفكارن  ٌدفعون عمول، مصؽرو

- العالمون هم بأنهم ٌمولون وكأنهم ،(4" )أحٌانا وفاشً وأصولً متطرؾ فكر عن منت مزدوجة

------------------------------------------ 

 .195-191،فٌه تفكر ما اعرف لٌلٌان، جبلس .1
 .54 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .5
3. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU 

 .55 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .4

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4713978,00.html)،%20%20%20وعندما
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 جاهز شًء فكل ،جهد أو اعتراض دون ٌ ت ب عوا أن وحري المادة هم أو ٌعلمون، ال والمستمعون

 .االنمٌاد إال علٌكم وما الناس، اأٌه لكم

 على األفراد ،وٌساعد التواصل تأثٌر وٌزٌد االنتباه، ٌلفت الٌد إٌماءات استخدام إن  "     

 وٌعطٌها الرسالة، لٌؤكد أحٌانا ٌأتً هن  إ كما(. 1")هاونٌسمع التً المعلومات من بالكثٌر االحتفاظ

 إلى بالٌد اإلشارة أو كلٌهما أو الٌد تحرٌن عم كثٌرا ٌظهر" أنا"  فالضمٌر الذاتٌة، من دعما

 األمن، على والحفاظ الدولة، لٌادة هً للحكومة رئٌس وظٌفتً إن  : " نتنٌاهو لال فعندما الصدر،

 الحكومة ففً إسرائٌل، دولة مواطنً ٌا بكم واالهتمام الؽبلء، من والحد االلتصاد، وتطوٌر

 أرلى من كانت الحكومة تلن أن   اعتمد وأنا الٌة،متت سنوات أربع األعمال بهذه لمت السابمة

 والمدح للذات ظهورا لدٌنا ن  إ كما م،ولد   عمل هأن   لٌؤكد صدره إلى بٌده فأشار(. 5")الحكومات

ف نه ٌرٌد أن ٌثبت لوة االدعاء، وهذا ٌؤث ر إٌجابا  ،حرن ٌدهتتٌمول: فعلت، و فعندما الشخصً،

رئٌس الحكومة لد عمل الكثٌر وحري به أن ٌبمى رئٌسا  أن   من على المستمع، فٌمتنع المواطن

 .للحكومة

 وهذه مثلث، شكل على متشابكة األٌدي تكون فمد عدة، صور فً تتشكل األٌدي حركات إن       

 ولهذه كبٌرا، اعتدادا بأنفسهم ٌعتدون الذٌن إال بها ٌموم ال بالذات الثمة عن صرٌح تعبٌر الحركة

 أسفل، إلى رأسه مثلث :والثانٌة فعل، وهً ،أعلى إلى الرأس مثلث :األولى ؛نانوع الحركة

 ف نها ،الخلؾ إلى الرأس بمٌل الٌدٌن شبن حركة الترنت إذا ولكن ، واستماع انتظار وهً

 خلؾ ناوالٌد بارزة والذلن ٌاعال الرأس ٌكون وعندما ، والعجرفة بالؽرور االنطباع تعطً

 جأش  رباطة عن تعبر وهً بالنفس، والثمة الفولٌة حركة اف نه ،باألخرى همااحدإ تمسن الظهر

 الشخص ابد الرسػ عن اإلمسان مكان ارتفع كلما ولكن ٌعٌبه، مما وخلوه الوضعٌة صاحب

 ، المسٌطرة الطبٌعة إخفاء فتعنً ،الخلفٌة الجٌوب فً األٌدي أما. ةوعصبٌ اضطرابا أكثر

 عند خصوصا  بالنفس والثمة للمٌادة ستعداداال على دلٌل فهً األمامٌة الجٌوب فً واألٌدي

 حركة فهذه األخرى، الٌد بكؾ   الٌد كؾ وإمسان الجسم امتداد على الٌدان أما اإلبهام، ظهور

 (.3)األمان عن البحث

----------------------------------- 

 .158، الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، آلن وباربرا بٌٌز، .1

2. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4713978,00.htm 
 .117-113  ،الجسم لغة أسرار مستور، ، تبلت بوأ ٌنظر، .3
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 معدل عددٌن؛ بٌن المائمة الفجوة إلى ٌعود السكن ضائمة سبب إن  : "نتنٌاهو لال وعندما     

 وهً- إسرائٌل سكان عدد كان  فمد. السكنٌة الشمك بناء ووتٌرة الدولة، فً السكان عدد زٌادة

 عن ٌزٌد بما تضاعؾ   ولكنه ،1948 عام نسمة ألؾ 611 ٌبلػ -(1) العالم بلدان أصؽر من

 (5)الفجوة صارت وهكذا ، علٌه هً ما على المساحة وبمٌت الحٌن، ذلن منذ أضعاؾ عشرة

 وهما هٌٌد وحرن األسفل، باتجاه الكفتان وكانت أصابعه، بٌن شبن نتنٌاهو فمد ،(3)"سنوٌة

 وهذا الحمٌمة، تعكس األلوال كانتف. الخطاب منصة على جامدتٌن كانتا ناوأحٌا مشبوكتان،

 عادٌة؛ ؼٌر زٌادة وهً أضعاؾ، عشرة كانت الزٌادة ولكن السكان، ٌتكاثر أن طبٌعً شًء

 ذلن، كل ومع الطبٌعٌة، الزٌادة من أكثر إسرائٌل إلى الجدد المادمٌن استمبال على اعتمدت هاألن  

 ثمة على تدل كانت الٌدٌن فحركة الضائمة، هذه ٌحل   إسكان بمانون جئتكم لد: ٌمول نتنٌاهو فكأن

 (. 4)ٌمول بما واثك كأنهو فجاء حٌنها، فً إٌضاح وسائل أحضر ولد بالنفس، واعتداد بالذات

 تمال" موافك ؼٌر" فكلمة معٌن، خطر من أنفسنا نحمً وكأننا الصدر، على األذرع وتتشابن    

 ،"البوكس" وضعٌة فً وٌداه صدره فوق نٌمطوٌت ذراعاه كانت وإذا ذرع،األ تشابن طرٌك عن

 هدادئ أنده فٌعندً أعلدى إلدى اإلبهدامٌن ورفع الذراعٌن طوي أما. ةودفاعٌ ةعدوانٌ حالة فً فهو

 ٌشددعرون الددذٌن الندداس ؼالددب فٌسددتعملها ،الددرأس خلددؾ األٌدددي تشددابن وأمددا بأعصددابه، مددتحكم

.  الجلوس وضع فً خصوصا شًء كل معرفة وٌد عون ما، شًء تجاه والفولٌة والثمة بالسٌطرة

 ،المسٌطر أو العدائً بالمولؾ انطباع إلٌصال الخصر على الٌد وضع مع الولوؾ حركة وهنان

 (. 5) واالستمبلل الزائدة الثمة على دلٌبل هذا وٌعد

 هرتصوغ سحاقإ  المعارضة لرئٌس استماعه أثناء األٌدي اكمشب   جالسا نتنٌاهو ظهر لدو     

 نشرتها التً الخٌالٌة المصص مع طوٌل ولت إلى ستحتاج: " لال حٌث الذعا، نمدا له وجه حٌن

 ضد كان به لمت فالذي ، (6)ضدهم والتحرٌض االلتراع صنادٌك إلى تصل التً الباصات عن

  وكأنه ذراعٌه نتنٌاهو   فشبن ،(7")إسرائٌل دولة سكان من% 51 إسرائٌل، دولة سكان خمس

---------------------------------- 

 .الجؽرافٌة المساحة ناحٌة من .1
 .السكانٌة الزٌادة مع الجدٌدة الشمك عدد بٌن مبلءمة ٌوجد ال .5
 . 4/7/5111 الوطنٌة، اإلسكان لجان لانون مشروع فً الكنٌست أمام نتنٌاهو كلمة .3
 https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dYp1S3h4 ٌنظر، .4
 .114-119  ،الجسم لغة أسرار مستور، تبلت أبو ٌنظر، .5

 الذٌن شاركوا فً االنتخابات األخٌرة. الداخل بعرب ٌمصد .6

 www.bodydilect.co.il/3857/  בנימין לי שתו לי אכלי מתבכיין נתניהו ٌنظر، .7

https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dYp1S3h4
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 هجوما ٌتولع ٌكن فلم والحرج  الضؽط وجهه سمات من وظهر الكلمات، هذه من نفسهٌحمً 

 . ، كما كان النمد صحٌحاالمبٌل هذا من

 ٌرؼبون ال الذٌن للرجال مفضلة حٌلة" بمثابة تكون فمد الجٌب؛ إلى األٌدي إدخال أما    

 ، ولد تعكس(1)هاهف الشخص ٌؽلك أن مثل د  ٌع الٌدٌن راحتً وإخفاء ،...محادثة فً المشاركة

 ملزم معه. وؼٌر بسٌط حدٌث إدارة ٌفضل ؽوال، وعندئذمش شخصا

 بل ،بجدٌة تجاهكم مولفً إلى تنظروا ال أن إلى ٌشٌر ؛هجٌب فً ٌده ٌضع الذي الخطٌب إن        

 التوترات بعض تهدئة ٌمكن الطرٌمة وبهذه ، ملزم وؼٌر أصدلاء بٌن هأن   على الحدٌث خذوا

 ،(3") اآلخرٌن لنمد عرضة وٌكون وؼامضة، سجمةمن شخصٌة على ٌدل"  وربما ،( 5)المائمة

 للحصول وسٌلة الحركة هذه" تكون فمد ،اختباء الجٌب وضع ٌكون أن الضرورة من ولٌس"

 جٌبه فً ٌده الشخص وضع ف ن الكثٌرون؛ ٌعتمد لما وخبلفا الطرق، بأسهل العام التوازن على

 ف ذا الراحة، له تؤمن التً الوضعٌة هذه ،ئٌاتلما ٌختار هإن   بالنفس، الثمة إلى ٌفتمر هأن   ٌعنً ال

 تفضٌله على فٌدل ،العكس أما انفعاالته، ترجٌح ٌرٌد هأن   على ٌدل فهذا ،جٌبه فً الٌمنى ٌده دس

 وروبٌةاأل الدول زعماء مع مرٌحا حدٌثا أجرى لد نهإ نتنٌاهو لال وعندما(.4") والعمل المنطك

 على المذائؾ أطلموا لو ستعملون ماذا: ولال ،جٌبه فً ٌده وضع، األمرٌكً الرئٌس ومع

 زعماء مع مرٌحة أجواء ٌحمك لم ٌتان(إفما لام به فً حرب )تسون  ،(5) ?موسكو أو واشنطن

 ٌمنع أن وٌحاول أراده، الذي بالتأٌٌد ٌحظ لم ألنه  المواجهة؛ أو الؽموض من نوع هو بل الدول،

 .آنذان العسكرٌة الحملة إبان ؼزة على االعتداء بعدالة اإلسرائٌلً الشارع

 كانت إذا ،أما ومطٌع وأمٌن صادق نبأن   انطباعا تعطً األعلى إلى المفتوحتٌن الراحتٌن إن       

 كانت وإذا األوامر، وإعطاء السلطة تعنً هاف ن   لتمبٌلها؛ ٌ ت م دم التً مثل األسفل إلى مفتوحتٌن

 إلى مضمومة الٌد لبضة كانت إذا أما انً،عدو فأنت ما؛ شًء إلى تشٌر وسبابتن مؽلمة راحتن

 أنن على وتدل الؽضب، تثٌر الحركة هذه ف ن   باالمتثال؛ اآلمرة العصا مثل موجهة السبابة

  والتحذٌر والوعٌد التهدٌد إلى بالسبابة شارةاإل تعنً ما وكثٌرا ، وعدوانً ومتفوق مسٌطر

 ------------------------------------------------------ 

 .198-199 ،הגוף שפת על הכל ،מולכו ،סמי ٌنظر، .1
 .34 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ،آلن وباربرا  بٌٌز،ٌنظر،  .5
 .81 ،الفراسة احترف فن إبراهٌم، الفمً، .3
 .184 الفراسة، أحمد، بهٌج، .4

                                                                                kaveshafran.co.il איתן בצוק נתניהו גוף שפת ניתוח ٌنظر، .5
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 ٌكون حٌن وأما شدٌد، نمد أو سخرٌة عبلمة تعتبر آخر شخص إلى باإلبهام اإلشارة إن  . وؼٌرها

مع  التأللم وٌستطٌع ومثمؾ، وكرٌم عمبلنً المتحدث أن   ٌعنً فهذا متبلصمٌن اإلبهامان

 الفوز على  داللة إلى األعلى مثلث هٌئة فً والوسطى بالسبابة المتكلم ،وإشارة العامة الظروؾ

 .(1)النصر أو

 إلى التفاوض، وتشٌر أثناء حدثت إذا اإلحباط على تدل إٌماءة فهً " معا الٌدٌن أما إطباق     

 ٌمنع لم أنه ٌشعر الذي الشخص ٌتخذه الذي الوضع وهذا ، للما أو سلبٌا  مولفا الشخص لدى أن

، ٌمكن تجنب ذلن اإلطباق بوضع الٌد أو كلٌتٌها فً (5")التفاوض ٌخسر هنأ وإما اآلخر الطرؾ

الجٌب، وكثٌرا ما كان ٌضع نتنٌاهو ٌده الٌسرى فً جٌبه، رؼم أنها ال تظهر للعٌان جٌدا فمد 

 .ٌراها البعض كأنها مرسلة أسفل، وهذا ال ٌمكن ألنه ٌسًء إلى الخطاب 

 دائم استعداد على ،وهً المكانٌة الٌد وهً كٌؾ تسأل التً الٌد هً الٌسرى الٌد نإ      

 الٌد توافكو .والتأمل والدعة والمداعبة الحنان ٌد أٌضا وهً الحاجة عند الٌمنى الٌد لمساعدة

 ٌتصرؾ الذي على الخطاب أثناء فً تدل والتً،( الزمانٌة الٌد أو)لماذا تسأل التً لٌمنىا

 وعدائً، وصلب، عنٌد،: فهو ستراتٌجٌة،اإل ةالطرٌم على تواصله وٌركز ، ةتوجٌهٌ بطرٌمة

 ومفرط ومتوتر، ممارس، منه أكثر منظ ر وهو الفصل، كلمة له تكون أن دائما ٌحاول ومواجه،

 (.3)(كٌؾ) ٌسأل مما أكثر (لماذا) ٌسأل أحٌانا التوتر

 لجمٌع الممدسة األماكن تصون التً  وحدها إسرائٌل إن: "نتنٌاهو خطاب فً وجاء    

 هوكأن   األسفل، وإلى األعلى إلى وهزها الٌمنى ٌده نتنٌاهو عرف المول هذا فأثناء ،(4")ٌاناألد

وهً الدولة التً دائما تهاجم. لماذا ال  ذلن؟ تفعل التً الوحٌدة هً إسرائٌل دولة لماذا ٌسأل

 وتلعثم الجملة، بداٌة لبل الحركة بدأإذ  ؛مصطنعة كانت الحركة أن   وٌظهر ٌعمل اآلخرون مثلنا،

 .هذا االدعاء ؼٌر صحٌح ، خاصة وأن  ارتكبه الذي الخطأب شعر هن  أوك ، الجملة تلن لول أثناء

 عند ذلن وتمثل رسلكم، على لهم ٌمول وكأنه األسفل، باتجاه مبسوطة الٌد تكون وربما    

 ع،سرٌ مسار فً ذلن نعمل نحن: "لال حٌث األسفل،  إلى المبسوطة بالٌد أشار عندما نتنٌاهو

  وحدة 51111 زٌادة خلفٌة وعلى ،رأٌتم ما إلى باإلضافة سكنٌة وحدة 51111 ببناء سنسمح

--------------------------------------------- 
 . 156-119 ،الجسم لغة أسرار ،مستور تبلت، أبو ٌنظر، .1
 . 131، الجسد لغة فً األكٌد المرجع ،آلن وباربرا  بٌٌز، .5
 .59-58 ،النفسٌة الجسد لغة ، مسٌنجر جوزٌؾ،ٌنظر،  .3

 .56/11/5115 ،رابٌن إسحاق ذكرى مراسم فً نتنٌاهو كلمة .4
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 جدا، جرٌئة خطوة هذه أن   نعلم نحن. الشمك فً النمص أو العجز سٌنتهً للسوق سكنٌة إضافٌة

شمما سكنٌة بهذا الكم فً فترة وجٌزة  تعتبر  (. إن  1شهرا") عشر لثمانٌة مؤلتا حددناها ولد

د المنطك، فحتى ال ٌثور المستمعون وٌنددون تعجبا واستنكارا، أشار بٌده المبسوطة خارج حدو

كل شًء سٌكون على ما ٌرام، ال تملموا فلدٌنا  ثموا بأن  ف أستطٌع أن أفعل ما ألول،إلى األسفل: 

 ثمانٌة عشر شهرا. 

فمد ٌفهم  ،ٌهراحت ب حدى أو ٌمسحه فمه وٌخفً ه،مرفم على مستندا المحاور ٌكون وعندما    

 الجرأة تترافك ولد للكلمة، الحرفً بالمعنى فمه ٌؽلك هإن   للحوار، إمكانٌة كل من ذلن إؼبلق

    .(5) الوالً الصمت حبل لطع فٌموم على ،عنده

 حمٌمٌدة عبللدة لتكدوٌن دعوة فهذه: "المتحدث الشخص باتجاه الطاولة على الٌدٌن وضع أما     

 أو البلمبداالة تعندً بعٌددا بالجذع والمٌل االنتباه، ٌعنً أعلى إلى جسمال ومٌل لبلتفاق، واستعدادا

 الصدر على متماطعتان والٌدان بالخروج، الرؼبة تعنً باألصابع الطاولة وطرق ، ادفاعٌ امولف

 تحدت الٌددٌن إخفاء أما ،(3" )لبلستماع االستعداد ٌعنً الذراعٌن تشابن وعدم التأٌٌد، عدم تعنً

 أٌضدا هدو الٌدٌن ف خفاء محاوره، فعل ردود من الفرد ٌخاؾ" دفاعٌة، طرٌمة عن فتعبر الطاولة

 دائمددا الٌدددٌن حركددة أن الخصددوص وجدده علددى ننسددى وال لكبلمدده، تموٌدده أو لفكددره المددرء إخفدداء

 هددروب مولددؾ إلددى ٌشددٌر الٌدددٌن مكددان الددرأس حركددة إحددبلل نإو. التواصددل مجددال فددً انفتدداح

 ٌشعرون عندما ٌتكلمون وهم رؤوسهم ٌحركون األفراد من كبٌرا عددا تبلحظ وسوؾ مصطنع،

 عندد الٌددٌن إخفداء بدرز ولمدد ،(4") حبداطإلا أو للتدوتر مولد لمولؾ ٌتعرضون عندما أو بالملك،

 بٌنده ٌفصدل عالٌدا حداجزا الخطداب منصدة علدى وضدع بحٌدث إٌبلن بار فً خطابه أثناء نتنٌاهو

 ٌتولددع الخطدداب ذلددن فددً هوكأن دد الصدددر، بمحدداذاة مدداهرفع إذا إال ٌددداه ت ددرى فددبل الجمهددور، وبددٌن

 وإخفداء فالحداجز إسدرائٌل، بجاندب الفلسدطٌنٌة الدولدة فكرة مرة ألول ٌعرض هألن   ؛عنٌفة ردودا

     (.5)الهجوم اتماء أو النفس عن للدفاع وسٌلة الٌدٌن

                                                                                                                                                    ت سر  به النفس.وما لد  اإلٌجابً التولع عن الناس بها ٌعبر معا ٌنالٌد راحتً فرن إن       

------------------------------------------- 

1. www.mako.co.il/news-columns/article-3a8cdeacu466131004-hfm  
 519 ،النفسٌة الجسد لغة، مسٌنجر جوزٌؾ، .5
 .144 ،الجسم لغة أسرار مستور، تبلت، أبو .3

 .58،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .4

5. www.mako.co.il/news-columns/article-3a8cdeacu466131004-hfm 
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 حن وأما ،من هذا التولع الحسن سٌستفٌد لمن شٌرفت ٌدٌه راحتً اما سرعة فرن الراحتٌن 

. ولمد (1)المال لتولع ك ٌماءة االستخدام شائعة حركة فهً األصابع بأطراؾأو  بالسبابة اإلبهام

ظهر نتنٌاهو فً خطابه فً بار إٌبلن وهو ٌفرن ٌدٌه، وهذا ٌدل على الضؽط أو الحرج الذي 

نع بها أو ه ؼٌر ممتٌشعر به، ولد ٌكون ذلن من جراء المبادرة الجدٌدة التً سٌعرضها رؼم أن  

 (. 5ٌخاؾ من رد فعل الشارع الٌمٌنً الذي ٌدعمه)

وفرن ٌدٌه عندما لال: " لٌكن األمر واضحا؛ نحن نرؼب فً التعاٌش بٌن المواطنٌن الٌهود      

 لٌكن:" لال أن بعد(. 3والعرب فً دولة إسرائٌل، نحن نساهم باالستثمار فً الوسط العربً")

 نوع من ٌرٌده الذي التعاٌش نأوك الحدٌث، أكمل ثم تمرا خمس ٌدٌه فرن" واضحا األمر

 تعاٌشا ٌرٌد فبل ؼٌرهم، مع ولٌس ،الدولة داخل العرب مع التعاٌش على التصر ألنه ؛خاص

للنظر أو التردد فً المول  الكافً الولت ألخذ ٌدٌه فرن هن  بأ المول وٌمكن ،ؼٌرهم مع سلمٌا

 .  بذلن تبشر ال تسن التً العنصرٌة فالموانٌن ،ٌشلتعاا نٌة ٌعكس ال الوالع ألن   ٌلٌه؛ الذي

 نحارب ناإن  " :خطابه أثناء نتنٌاهو عند جاء كما خرآ بشكل الٌدٌن  فرن ٌكون ولد     

ضٌن جً اإلرهاب على المحر    وتكراراا، مراراا  أكدت   أن سبكف" ،سواء حد على األكاذٌب ومرو  

 على حرٌصون إننا بل المدسً، الحرم فً المائم لوضعبا نخل   لن ناإن   أٌضا؛ األخٌرة األٌام وفً

 المفتوحة الٌسرى بالٌد المؽلمة الٌمنى الٌد فرن فمد(. 4) استفزاز أي منع على ونعمل حماٌته،

 بالوضع نخل   لن ناإن   أٌضا؛ األخٌرة األٌام وفً وتكراراا، مراراا  أكدت   أن سبك: "لال عندما

 من نوع إلى ٌشٌر كرت؛ذ   التً بالطرٌمة مرات عدة الٌدٌن فرن إن  ". المدسً الحرم فً المائم

 أعضاء ف ن   ذلن ومع ، األلصى المسجد ٌمربوا أال السلٌم المائم الوضع ألن   ؛والرٌبة التردد

 على ودمرد المول هذا إن   وحتى واالستفزاز،  للصبلة ٌدخلون الٌهود من وؼٌرهم الكنٌست

  .آنذان المصلٌن جٌل حدد هألن   صاحبه؛

 سنة وفً": نتنٌاهو عند جاء كما التباسا منها وٌمرأ، الورلة الخطٌب ٌمسن عندما أما     

 بٌت لزائري نشرة من التبس -الحمٌمة من شٌئا ورلة فً العلٌا اإلسبلمٌة الهٌئة كتبت 1955

  سلٌمان، هٌكل مولع فً ألٌم الشرٌؾ الحرم أن   على تنص التً  الحمٌمة  فً شن ال -الممدس

--------------------------------------------------------- 

 .131، الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز،ٌنظر،  .1
5. www.mako.co.il/news-columns/article-3a8cdeacu466131004-hfm  
3. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU 
 .56/11/5115 ، رابٌن إسحاق ذكرى مراسم فً نٌاهونت كلمة .4

https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU
https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU
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 أمام الورلة رفع ففً ،(1" )هلل فٌه المرابٌن ٌذبح داوود كان الذي  المكان فهو العمٌدة وحسب

مت بس، وكأن   داللة الجمهور ه ٌمول الحمٌمة، وهذا المول ال ٌمكن أن ٌرتمً إلى على صدق الم 

 الحمٌمة بخبلؾ ذلن. الصدق؛ ألن  درجة 

 فأنت ، الٌمنى الكؾ الٌسرى الكؾ تعلو بحٌث ، الحركة بهذه ٌموم محدثن الحظت وإذا"    

 نظره، وجهة عن ٌدافع إنه رائه،آ بصحة االلتناع شدٌد والتحدي المواجهة ٌحب شخص ب زاء

 ٌلعب وهو ، اآلخر لدى واالنفعاالت العواطؾ على معتمدا أسلحة من ٌملن ما بكل مشارٌعه أو

 التً الحركات بذلن وٌمصد .(2") بفضائله الثمة كل واثك فهو كلها االنفعاالت هذه أوتار على

 فً ٌضعهما كأن الحدٌث أثناء ٌدٌه الشخص ٌخفً فعندما الخفٌة، األٌدي فهنان الٌد، بها تموم

 شخصً بشًء البوح ٌرٌد الأو بها البوح ٌرٌد ال لٌمة معلومات ٌخفً ربما أنه ذلن فمعنى جٌبه

 (. 3) األهمٌة من كبٌرة درجة على

 به ٌشعر بما ٌصرح ال الشخص أن تعنً الٌد لبضة إؼبلق عند" الؽاضبة؛ األٌدي لدٌناو     

 جدا، ثائر أو ؼاضب شخص أنه فاعلم ٌده، لبضة ٌؽلك وهو ٌتحدث شخصا ترى فعندما شفهٌا،

 إلى اإلشارة أما الملك، أو والخوؾ بالتهدٌد ٌشعر أنه ٌعنً فذلن مختفٌا، الٌد إبهام كان وإذا

 أٌضا ٌعنً ذلن ف ن التحدث عند الٌد هز تشمل متمطعة بحركات المٌام أو السبابة ب صبع شًء

 من% 91 أن نفهم أن ٌجب: " نتنٌاهو لول فً ذلن تمثل ولد(. 4" )ؼضبه ٌخفً الشخص أن

 ،(5" )الشمك تسوٌك عن المسؤولة وهً ةالدول أراضً دائرة علٌها تسٌطر الدولة أراضً

 المستؽربة، أو الساخرة االبتسامة من نوع مع ٌده وهز الٌسرى ٌده أؼلك الجملة؛ هذه لال فعندما

 ٌشاء؟ كٌؾ بها ٌتصرؾ مستمل شبه جسم لبضة فً هً األراضً من% 91 أن ترى ٌا فكٌؾ

 ٌرفع وبذلن بالتمصٌر، إسرائٌل اضًأر دائرة اتهام ٌحاول لكنه ،ذلن ٌعلم نتنٌاهو ن  أ والحمٌمة

 عملٌة فً بالتسرٌع االعتصامات أثناء لام ألنه ٌعفٌه؛ ال ذلن بأن علما المسؤولٌة، كاهله عن

 .البٌرولراطٌة الوثائك على الحصول فً والتسهٌل للبناء، أراض تحوٌل

 أن ٌحاول هأن   على دلٌل ذلن ف ن   الممعد مثل ب حكام، ما شًء على الشخص ٌمبض وعندما"

 --------------------------------------- 

 15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .1
  .181، الفراسةبهٌج، أحمد،  .2
 .186،فٌه تفكر ما اعرف ، لٌلٌان ،جبلس .3

 .186 نفسه، .4

 .56/7/5111 اإلسكان، لضٌة فً نتنٌاهو خطاب .5
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 ٌحكم أن دائما وٌحاول األمان، وعدم كبالمل ٌشعر دائما بداخله شٌئا ٌخفً والذي ، الحمٌمة ٌخفً

 وانفعاالت بمشاعر المرور تجنب ٌحاول أو ٌكذبه ألن   ؛ربما ذلن وٌفعل ، األشٌاء على لبضته

 (.1")لوٌة

 ٌدٌه راحة تجد سوؾ صادلا الشخص ٌكون فعندما" األمٌنة؛ باألٌدي وهنان ما ٌسمى     

 فهذه ، باآلخرٌن واالهتمام االنفتاح ٌعنً وهذا لؤلمام، منفردة أو ممدودة واألصابع دائما مفتوحة

 أفكارن لتلمً استعداد على هوأن   بن، ٌرحب الشخص أن   وتعنً المبول، تعنً الحركة

 هو األمر فً ما أهم إن   بكم، فخور أنا لكم، االحترام كل:" نتنٌاهو لال وعندما. (5")وسماعن

 ٌهود بٌن ،(3)والٌسار الٌمٌن بٌن نٌٌن،وعلما متدٌنٌن بٌن فرق ال الموحدة، الوطنٌة الموة

 على مفتوحة ٌده وضع الكلمات هذه لال فعندما ،(4" )موحدون وكلنا مهاجمون، فكلنا وعرب،

ٌفخر بهم من الملب  وتصالحٌة، لٌنة برسالة اإلسرائٌلً الشعب إلى ٌتوجه فهو وبذلن للبه،

 ٌظهر أن ٌرٌد فهو ،آخر صعٌد لىوع بصدق ومودة، أنتم أبناء شعبً أدافع عنكم فً كل مكان.

 .الداخل وتجاه الدولً المجتمع تجاه انضباطه

 :األصابع

أو  المد استعمل نتنٌاهو أصابعه أثناء خطاباته فً صور عدة، فمد ٌستعمل إصبعا واحد      

 فهً ه؛وأفكار  المتكلم انفعاالت عن التعبٌر فً فعال بشكل أصابع الٌد تساهمأكثر من ذلن؛ إذ 

 العجز وجبر المصور، وإكمال المتكلم، ٌمصدها التً الدالالت وتأكٌد المعانً تحمٌك إلى ىتسع

 التً الموالؾ بعض فً الكلمات عن نٌابة األصابع ت ستعمل ولد ، التعبٌر أثناء هٌواجه لد الذي

 عندما أو واالضطراب الخجل، حاالت فً بالكبلم؛ اإلشارة استبدال إلى المتكلم خبللها ٌلجأ

 . منها ببعض المتكلم ٌستعٌن ولد كلها، األصابع تستعمل ولد ،(5) لوله ٌرٌد ما إخفاء تعمدٌ

 بمسن تسمح ، علٌها رسٌط  م   حركة ووذ لوة واألكثر المسٌطر اإلصبع ووه اإلبهامو     

 العدائٌة، الموالؾ فً ،وأحٌانا واإلصرار الهٌمنة، إلظهار وٌستخدم الٌد، مسكة وتؽلك األشٌاء،

  الرزٌن للشخص نموذجً كوضع ؼالبا وٌستخدم اإلٌجابٌة، اإلشارات من ٌعد اإلبهام ظهارف 

--------------------------------------------------- 
 .186 ،فٌه تفكر ما اعرف ، لٌلٌان ،جبلس .1
 .186 ، نفسه .2
 بٌن ٌهود وعرب. فرق وال أضاؾ، النص فً لصٌرة وبلبلة تردد وبعد  .3
 www. kaveshafran.co.il/ בקריה -נתניהו – של -נאומו -ניתוח .4
  .118 ،الجسم لغة أسرار مستور، تبلت، أبو ٌنظر، .5
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إسحاق  لال فعندما والكبرٌاء، بالذات عبللة له، و(1) االستعبلء إلظهار ٌستخدمها الذي

 ٌروا ولم األمة، لادت ها ب  أح   التً العمل حزب لٌادة فً أنا: زعٌم المعارضة هرتصوغ

 هنا، حتى ٌمول هوكأن   إبهامه، نتنٌاهو رفع عندها البتة، الدولة مصلحة لبل الشخصٌة لحهممصا

 وفً كبرٌائه، فً طعنة كانت هرتصوغ ألوال إن  . ٌطاق ال هذا معمول، ؼٌر الكبلم هذا

 (.5) العمل لادة به وصؾ ما بعكس نتنٌاهو ٌنعت أن لصد هألن   حدث؛ ما وهذا شخصه،

 هف ن   إلناعن؛ ٌحاول وهو ،بانتظام عنده اإلبهامان وٌتباعد أصابعه، ٌشبن من ترى وعندما     

 ٌدالن اللذان وهما ،والذراعٌن الٌدٌن بحبس لام المتكلم ألن   ؛للكذب االرتكاسً الحركً الرمز

 فرق وال كاذب أو ممثل: المول ٌمكن ؟نإذ تبم ى فماذا واإلبداع، والتواصل الفعل حرٌة على

 (.3) بٌنهما

 المثٌرة اإلٌماءات أكثر من واحدة" وتعد المشٌرة، اإلصبع وهً السبابة، المتكلم ٌستعمل ولد    

 حساسٌة، األكثر اإلصبع هً ولٌست ،( 4")ٌتحدث وهو ٌستخدمها أن إلى اإلنسان ٌسعى التً

 ،بالٌد فنشٌر ما جسم  على أو معٌن باتجاه اإلشارة أردنا ف ذا شًء، كل تعرؾ التً هً بل

 أوامر، وتعطً ،تشٌر السبابة إن  .  باإلصبع ذلن نعمل وتأكٌد؛ بدلة اإلشارة أردنا إذا ولكن

 من وهنان إصبع، شكل على األعلى إلى مرفوعة بعصا أو سوط بحركة الجهل على ونعالب

 أثناء الفضاء فً وٌنفضها ،والسبابة اإلبهام بٌن الممسوكة بالنظارة أو اإلصبع بدل بالملم ٌشٌر

 األصبع فٌه فتستخدم ؛باإلصبع واإلشارة الٌد راحة ضم وضع أما"  ،(5) عاءاتاالد طرح

 هذه تثٌر وعً وبدون الخضوع، نحو السامعٌن المتحدث مجازا بها ٌدفع رمزٌة كهراوة المشٌرة

 .(6اآلخرٌن") لدى سلبٌة مشاعر اإلٌماءة

 التحرٌض، مراكز ضد ائلالوس بكل سنعمل: "لوله ففً كثٌرا السبابة نتنٌاهو استعمل ولد     

  لمن حصانة ال ،(7) المانون دائرة خارج لجعلهم المانونٌة األسس إكمال البارحة طلبت فمد

------------------------------------ 

 .194 הגוף שפת על הכל ،מולכו ،סמי ٌنظر، .1
 www.bodydilect.co.il/4139 חי בשידור בראש מקבל ביבי ٌنظر،  .5
 .78 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، ٌنظر، .3
 .36 ،لغة الجسد آلن، بٌٌز، .4

 .196  הגוף שפת על הכל ،מולכו ،סמי ٌنظر، .5
 .38، الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز، .6
 .اإلسبلمٌة بالحركة ٌعنً .7
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ع اإلرهاب" )ٌحرض  ع ٌحرض لمن حصانة "ال(، فلما لال: 1وٌشج  " حرن اإلرهاب وٌشج 

وفٌه  إصبعه السبابة ٌمٌنا وشماال بمعنى "ال"، لن نسمح للمحرضٌن أن ٌعملوا كما ٌشاؤون،

 تحذٌر من عالبة التحرٌض وتشجٌع اإلرهاب.  ولد ٌكون فٌه تأكٌد على الرفض، 

إلعبلن عن انتخابات وفً المؤتمر الصحفً الذي عمده نتنٌاهو عشٌة إلالة الحكومة وا     

 ٌمارسان السٌاسة المدٌمة بكل بشاعتها، ففً األسابٌع األخٌرة حاوال( 5)جدٌدة لال: " عملٌا هما

(، فأشار 3إؼواء أحزاب االئتبلؾ الدٌنٌة لئلطاحة برئٌس الحكومة التً هم أعضاء فٌها")

لئلصؽاء جٌدا لما ٌمول، ٌرٌد أن ٌثٌر انتباه الجمهور وب صبعه السبابة محذرا من أعمال هؤالء، 

مواطنون، لمد لام  ال أٌهاما حدث عمل خطٌر، فاعتبروا  لٌخبر الجمهور أن   ؛فٌشٌر ب صبعه

 .ذاتها الوزٌران بمحاولة بائسة لتموٌض الحكومة، وهذا حما ال ٌلٌك بوزٌرٌن فً الحكومة

و: " مرة تلو المرة نحن ولد تستعمل السبابة للتعالب أو الترتٌب، وٌتمثل ذلن فً لول نتنٌاه     

ت د وا * ،[المعركة] نحسم الذٌن ام  ا و  و  ا أ ذ ل وه م  هك ذ ا ن م  ب م  س  ن  ب ح  لك   مرة: "لال فعندما ،( 5(* ")4)و 

 ذكرها، دون الكلمات عن ٌعبر ما وهو دائري، شكل على السبابة ب صبعه شارأ" المرة تلو

 .المستمبلً الحسم عن أٌضا وت عب ر مرة، لك فً الحسم على للتأكٌد اإلصبع حركة فجاءت

 أمن ضمان من نتمكن فلن(. 6" )أخوة نحن ألننا: "التوراة فً جاء"  نتنٌاهو؛ عند وجاء    

ا  إال ومستمبلها إسرائٌل ا  إسرائٌل تتحدى كثٌرة ىلو فهنان األساسٌة، النظرة هذه من انطبللا  دوما

 إال ومستمبلها إسرائٌل أمن ضمان من نتمكن فلن: "لال وعندما(. 7") بالذات الفترة هذه وفً

ا   األساسٌة النظرة لتأكٌد األسفل إلى السبابتٌن ب صبعٌه أشار ،"األساسٌة النظرة هذه من انطبللا

 حك لٌل ما على أن   المستمع تشجع الحركة هذه إن   كما ،"أخوة نحن"  التوراة؛ من ذكرها التً

 لضمان اآلن باألخوة المبادرة ٌجب أي ؛الزمان مرٌبت إلى تشٌر الحركة وهذه اتباعه، وٌجب

 .المستمبل

--------------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU 
 .الوزٌرٌن من حكومته، ٌائٌر لبٌد وتسٌبً لٌبنًبٌمصد  .5
 www.bodydilect.co.il/3857/  בנימין לי שתו לי אכלי מתבכיין יהונתנ .3
 .15 اآلٌة األول، اإلصحاح ،الخروج سفر .4

5. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU6 

 .8 اآلٌة ،13 اإلصحاح ،التكوٌن سفر .6

 .56/11/5115 رابٌن، حاقإس ذكرى مراسم فً نتنٌاهو كلمة .7

https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU
https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU
http://www.bodydilect.co.il/3857
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وٌشٌر إلى صدره مرات  ،وٌؽلك األصابع األخرى ،وربما ٌلصك الخطٌب السبابة باإلبهام     

عدٌدة كما جاء فً لول نتنٌاهو: " ٌجب على أبً مازن أن ٌتخلى عن التحرٌض وعن 

طٌرة االفتراءات ضد الٌهود وضد إسرائٌل، تماما كما فعلت فً شجب األعمال العدائٌة  الخ

، وألصك السبابة باإلبهام وأؼلك األصابع األخرى وأشار (1)"التً لام بها الٌهود ضد العرب

فلماذا ال ٌعمل أبو مازن بما  ما ٌموم به هو إٌمان داخلً، إلى صدره مرات عدٌدة، للتأكٌد أن  

 . ، كما أفعل أناوما ٌملً علٌه الضمٌر اإلنسانً ٌملً علٌه ضمٌره،

 عندها ، مرفمه على مستند ، وهو المفتوح والسبابة اإلبهام بملمط فمه محاورن ٌخفً عندما     

 صعٌد على ٌحتمً فهو الٌسرى بالٌد الحركة كانت األولى: إذا ؛نستطٌع أن نفرق بٌن حالتٌن

 ٌمٌسن فهو الٌمنى بالٌد الحركة كانت إذا إلناعن، والثانٌة: لوة من أو حججن من االنفعاالت

 (. 5) بها ٌخدعن وسٌلة أفضل عن وٌبحث بعٌنه

  الوجه: رابعا 

 أن استطاع لكنه الخطاب؛ موضوع مع تزامنا وجهه فتملب عدة، بمظاهر نتنٌاهو وجه برز      

 وجهه ٌكون موضوعه من متمكنا نتنٌاهو ٌكون فعندما األمر؛ ٌتطلبه ما وفك صورة ٌعكس

 إسرائٌل، لوة ٌعزز الؽاز تصدٌر لىع المدرة إن  "  وٌتمثل ذلن فً لوله: مشدود، ؼٌر منشرحا

 من أٌضا وهذا العالمً، للضؽط مماومة أكثر إسرائٌل ٌجعل ألوى، لاعدة لها ٌجعل هذا

 حدٌثه أثناء فكان( . 3")المماطعة أو  الضؽوطات من تعانً دولة نكون أن نرٌد ال مصلحتنا،

 فمد فمط، العناوٌن ٌمرأ هفكأن   المكتوب، النص عن ٌخرج كان ما وكثٌرا والسٌطرة الموة ٌبث

 ، االصبلحات فً طوٌل باع لنتنٌاهو وكان االلتصادي، والجانب الؽاز حمول عن الخطاب كان

، فكان وجهه ٌتهلل طربا من سٌطرته على األسواق فً التنافس وتشجٌع الخصخصة فً خاصة

 . الوضع

 التً فالتعابٌر الفرد، عند نلحظها التً التعرٌؾ بطالة وهو لؤلفكار، مرآة الوجه وٌعد      

 الذي الجسد من الوحٌد التشرٌحً الموضوع هو فالوجه ، صالحة فً لٌست دائما ٌظهرها

  ،تامة ةبحرٌ الوجه ٌعبر أن ٌجب" ،للتشنجات تعرضا األكثر الجزء أٌضا وهو إخفاؤه، ٌصعب

-------------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4 

 .518 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، ٌنظر، .5
3. ..http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=496&ArticleID=2719 
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 لنفسه ٌأذن أن ٌستطٌع وال للفرد، النفسٌة الحٌاة فً تدب التً المشاعر عن مختلفة وبطرق

 ٌسجنه الذي فالوجه. دائمة بصورة فٌه تعبٌره ٌحبس الذي الحدٌدي المناع الفرد ٌع لم إذا بذلن؛

 المرونة فمد من وٌتراخى التجاعٌد، وتحفره الذبول، ٌعترٌه مشاعره ترجمة من الخوؾ

 مرور مع الوجه صفحة على تنطبع المرة أو الحلوة المشاعر ألن فٌتشنج؛، الطبٌعٌة

 .(1")الزمن

 التعبٌر الوجه ٌستطٌع" إذ ؛األخرى الجسد تعابٌر من عفوٌة أكثر الوجه تعابٌر تكون ولد      

 ألنها محاكاتها؛ ٌصعب التً الوجه تعابٌر بعض هنان أن بٌد المشاعر، من محدد ؼٌر تنوع عن

 هذه تبرز التً المشدودة فالعضبلت ، بعضا لبعضها مكملتٌن أو متنالضتٌن عاطفتٌن من تتأتى

 ٌكن لم نإ نرٌد كما تهمحاكا علٌنا ٌصعب دلٌما، دورا تلعب بعضا ببعضها المرتبطة العواطؾ

 (.2")مستحٌبل

 رئٌس لال ولد" منهكا، نتنٌاهو بدال األبابٌ الطٌر حرب عشٌة الصحفً المؤتمر وفً    

 وجهه صفحة لكن   ،"لاسٌة ضربة تلمت حماس" إن   المنكسر؛ ظهوره فً اإلسرائٌلً الوزراء

ا  هو علٌه الوالعة المسوة وطأة ٌستشعر كمن تمل صت ه على ولٌس شخصٌا  (. 3")عدو  

 الشخص كان ما إذا تخبرن أن الخدٌن لحركات ٌمكن للخدٌن، أٌضا خاصة لؽة هنانو     

 تلحظ سوؾ صادلة ابتسامة الشخص ٌبتسم عندما. والتمرد بالسخرٌة أو الحمٌمٌة بالسعادة ٌشعر

 الشفتٌن ب طباق ومصحوبة ، ةزائف ابتسامة تكون عندما العكس وعلى الخدٌن، فً ارتفاعا

ن هنان: " نتنٌاهو ألماها كلمة وفً ،(4")الخدٌن فً وتدلٌا ارتخاء تجد فسوؾ  ال هبأن   ٌعتمد م 

 – الحمٌمة لول تحاشً إن    العكس، بل ،... المحرلة فً  المتمثل الشر   بخصوصٌة التنوٌه ٌجوز

ن هنان ؛كاألمس الٌوم بأن    االستخفاؾ هو هذا – الٌهود من المبلٌٌن إبادة فً ٌرؼب م 

 هو هذا: "لوله إلى وصل عندماو(، 5)لدروسها تجاهل هذا  لضحاٌاها، إهانة هذه. بالمحرلة

 حنكه ٌمد كان فاصل كل فً" لدروسها تجاهل هذا  لضحاٌاها، إهانة هذه. بالمحرلة االستخفاؾ

 بالمحرلة ٌستخفون الذٌن هؤالء من ؼضبه وٌبدي ألواله، صحة بذلن ٌؤكد األمام، إلى

 .ستخؾ بهم؛ ألن  هذه األلوال تأتً من الداخل اإلسرائٌلً، وٌوضحاٌاها

------------------------------- 

 .575-573 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .1
 .573نفسه،  .5
3. http://paltoday.ps/ar/post/214372 
 .553، فٌه تفكر ما اعرف لٌلٌان، ،جبلس .4

5. https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4 

http://paltoday.ps/ar/post/214372
http://paltoday.ps/ar/post/214372
https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4
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ن كً معٌنة موالؾ المرء فٌها ٌتخٌر ال التً العفوٌة أو الطبٌعٌة الحٌاة فً ٌكون وهذا        ٌكو 

 هذا من وشخص ،(امتبلد) حساس ٌروؼ باردا وجها فٌبدو التعبٌر عن الجامد الوجه أما. فعل رد

 نتائج ٌخفً أن وٌحاول التجارب، من ٌخاؾ فهو الموٌة، بالمشاعر ٌحس أن ٌستطٌع ال المبٌل

 (.1)مشاعره ٌظهر أن شخصب ٌلٌك ال هأن   ٌرى إذ التجارب؛

 : الرئٌسة الوجه تعابٌردالالت 

 وهذه الثمافات، جمٌع وفً الشعوب، جمٌع لدى ةعام تكون لد للوجه رئٌسة تعابٌر هنان   

 ،الفرد بها ٌمر التً الموالؾ بتكرار تتكرر ولد متعل مة، ولٌست ، عفوٌة األؼلب فً التعبٌرات

 :  منها

 مع لنا صراع ال: سلٌما لوال الدولة رئٌس لال لمد" نتنٌاهو خطاب فً جاء :الؽضبداللة  -

 كذب أساس على مائدٌةع نار إشعال فً المتطرفٌن لبل من  محاولة هنان ولكن اإلسبلم،

 الكلمات ٌخرج كأنه وظهر حاجبٌه، وخفض جفنٌه فرفع( 5")جدا خطٌر هذا إن   مطلك.

 عمائدٌة نار إشعال فً المتطرفٌن لبل من  محاولة هنان ولكن: "لال عندما خاصة بموة،

ولد تكون محاولة ، صوته وتؽٌر ههوج على الؽضب فمد ظهر ، "مطلك كذب أساس على

 ،ةمرلم شفاه الؽضب؛ عبلمات إن  . " ه المطلك لما هو إسبلمًئالحمٌمة فً عدامنه إلخفاء 

 ولد الشفاه، وتضٌٌك األنؾ، فتحة واتساع مرتفعان، وجفنان منخفضان، وحاجبان

 معناه الكبلم أثناء لؤلمام ذلنه بهز ولام ،أحدهم تحدث وإذا ،األنفاس كتم ذلن ٌصاحب

 عبلمات ف ن   الحزن أو األلم أو الفرح أو ؽضبلل الحادة اللحظات ففً" ،(3") الؽضب

 والجسم، النفس بٌن الوثٌمة الشراكة نتٌجة وذلن وحارة؛ حادة عبلمات إلى تتحول الوجه

 لد صؽٌرة ألحداث حرجة لحظات فً ولكن تفتمدها، أن بمكان الصعوبة من العبلمات هذه

  متوترا نتنٌاهو ظهر لدو ،(4) اآلخرٌن أحاسٌس على تتعرؾ حتى كبٌرة ٌمظة إلى تحتاج

 إلى رأسه ٌحرن فكان المعارضة؛ رئٌس هرتصوغ إسحاق خطاب سماعه أثناء ؼاضبا

 وجهه، فً بارزة كانت العروق حتى متجهم، والوجه مؽلمتان، وٌداه الوراء، وإلى األمام

 (.5) هائج ثور وكأنه بدا حتى

------------------------------------------------------ 
 .131 ،הגוף שפת הכל ،מולכו ،סמי ٌنظر، .1
 .15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب  .2

 .65 ،الجسم لغة أسرار ، مستور ، تبلت أبو .3

   .55 ،הפנים שפת ،וויטסטייד. ל ،רוברט .4
                                                                                                                                                                 www.bodydilect.co.il/4139 חי בשידור בראש מקבל ביבי ٌنظر، .5
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 الحافدة ارتفداع مدع وتترافدك األندؾ، ظهدر علدى ترتسم بعض التجاعٌد: االحتمار داللة -

 إلددى ٌمٌددل اصدداحبه أن علددى وتدددل االحتمددار، إلددى إشددارة هددذهف العلوٌددة للشددفة الخارجٌددة

 فً ذلن ثملتوٌ( .1) االنسجام ٌستطٌع ال وأحٌانا النفور، سرٌع فهو الناس، عن االبتعاد

 تفدوق والدذي المخدتص، أن   شدن ال: " لدال عنددما ، كابدل إلٌتدان إجابته فً نتنٌاهو لول

 مدن بندوع الجملدة هذه وجاءت ،(5")كابل إٌتان الكنٌست عضو صدٌمنا هو الجمٌع على

 األعلدى إلدى جبٌنده وارتفدع أنفده، على التجاعٌد بعض ارتسمت فمد زدراء،واال السخرٌة

 .فكان مدحا ساخرا ٌشوبه االحتمار

 ٌعندً وهدذا ، البداطنً العمدل مدن الحمٌمٌدة االبتسدامات تصددر:  والسعادة االبتسامة داللة -

 ٌتعامل الذي بالمخ الموجود الجزء عبر اإلشارات تمر بالسعادة تشعر فعندما ،تلمائٌة هاأن  

 تتجعددان، والعٌندٌن مدرتفعتٌن، والدوجنتٌن تتحدرن، الفدم عضدبلت فتجعل ، العواطؾ مع

 االبتسدامات فدً أٌضدا العدٌن حدول الخطوط تظهر أن وٌمكن للٌبل، ٌنخفضان والحاجبٌن

 وأن تضدٌمان العٌنٌن وكأن ٌبدو الوجه فتجعل الوجنتان ترتفع أن وٌمكن الشدٌدة، الزائفة

 ة،ٌدالحمٌم واالبتسدامة االبتسدامات هدذه بدٌن تمٌ ز عبلمات هنان ولكن. ةحمٌمٌ االبتسامات

 والجفدن الحاجب بٌن الموجود للعٌن اللحمً الجزء ٌتحرن ةٌحمٌم االبتسامة تكون فعندما

 (.3) للٌبل الحواجب نهاٌة وتنخفض ألسفل،

 جوهرٌدة حإصدبل خطدة هدذه أن وبما: "لال حٌث الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب وفً            

ً   فدددً  أمندددون  فاجأندددا لدددو فحتدددى. جدددادة نماشدددات إلدددى وتحتددداج والبنددداء، التخطدددٌط مجدددال

 شدهراا، 18-15 بدٌن مدا (5) تسدتؽرق فمدد بنجاعتده، ٌفاجئندا مدا اكثٌدر وهدو  (،4)كوهٌن

 كوهٌن، أمنون النائب ذكر عندما مرتٌن نتنٌاهو ابتسمف .(6" )ألل تكون أن أرجو ولكننً

 وأثنى ، له أهل هو بما الرجل مدح نتنٌاهو ألن وطبٌعٌة؛ حمٌمٌة تسامةاالب هذه تكون ولد

، وفٌده تشدجٌع ألمندون علدى أن ٌمدوم بالمفاجدأة، فٌختصدر المددة لبلده كدان من على بعدها

، ٌتوجب ما عملت إن نً مفادها؛ رسالة لد تكون هنان ولكن ،الزمنٌة المعدة لذلن  ً   عل

-------------------------------------------------- 

 .67 ،الجسم لغة أسرار ، مستور ، تبلت أبو ٌنظر،  .1
5. https://www.youtube.com/watch?v=jRKItZyXufI&ebc 
 .68-67، الجسد لغة فً األكٌد المرجع ،وباربرا آلن بٌٌز،ٌنظر،  .3
 .البرلمانٌة الداخلٌة لجنة رئٌس ووه شاس كتلة فً نائب .4
 المذكورة باإلصبلحات الخاص المانون مشروع سن إجراءات .5
 .الوطنٌة اإلسكان لجان لانون منالشة فً الكنٌست أمام نتنٌاهو كلمة .6
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 الداخلٌدة لجندة أن   بهدا ٌعنً السخرٌة من نوع االبتسامة فً ٌكون ولد دوركم، اآلنوبمً 

 .                                                                                               ناآل حتى ساكنا تحرن لم التً

 االبتسدامة" ن  إ إذ المصدطنعة، االبتسدامة وبدٌن الحمٌمٌة، االبتسامة بٌن التمٌٌز وٌمكن    

 علدى تمتصدر  المصدطنعة وفدً الخارجٌدة، العدٌن أطدراؾ فً تجعد على تشتمل الحمٌمٌة

 لوجددود ذلددن وٌرجددع المدددى، ولصددٌرة سددرٌعة الطبٌعٌددة االبتسددامة نإ كمددا ، فمددط الشددفاه

 كلدً بشدكل تمتد العضبلت هذه الناطمة، العضبلت- الجسم لؽة علم فً- نسمٌها عضبلت

 وبشدكل والفدرح، الضدحن حالة فً جزئً وبشكل والراحة، اوالرض االسترخاء حالة فً

 (.1") البكاء حالة فً كلً شكلوب ،واالستهجان الؽضب حالة فً جزئً

 مدواطنً إسدرائٌل، عدرب إلدى أتوجده: "لولده أثنداء الساخرة نتنٌاهو ابتسامة وظهرت    

 كاندتف .(5") النداس أسدخؾ إلدى تصدل التدً المحرضة المٌادة تتبعون هل: لولأو الدولة

 فظهددرت الفددم مددن جانبددا فشددد  سدداخرة ابتسددامة اتبعهددا ثددم مسددموعة مصددطنعة ضددحكة

 .نٌالمحرض المادة ٌتبعون الذٌن ولئنأ تعٌب التً امةاالبتس

 ٌعنددً فهددذا ،لصددٌرة لفتددرة واسددتمراره العلددوي الجفددن رفددع عنددد: والمفاجددأة الدهشددةداللددة  -

 ٌعكدس الؽالدب فدً فهدو ،طدال إذا أمدا ،أٌضدا دهشدة ٌعندً الحواجدب رفدع إن   كمدا الدهشة،

 اسددتنكارا بكفهددا وجههددا المددرأة ضددرب أو الفددم علددى الٌددد وضددع إشددارة نجددد ولددد الخددوؾ،

 فلطمدت" ،(4" ) َعِم ٌم   َعج  وز   َولَالَ تْ  َوْجَهَه ا فََص كَّتْ : " تعالى لوله فً كما ،(3) ودهشة

 ذلدن ٌتمثدل ولدد(. 5")المتعجدب فعل جبهتها أصابعها بأطراؾ فضربت ؛ولٌل ،ٌدها ببسط

 ولد ،(6" )البتة ممدسال ببٌت للٌهود عبللة ال هإن   ٌمول من نجد "ولد :لوله فً نتنٌاهو دعن

 لم ٌتولع  إذ الدهشة المفاجأة؛ حد إلى استنكارا فٌها ٌمثل لصٌرة لفترة أعلى إلى جفنٌه رفع

  أحد على إنكار حمٌمة تارٌخٌة دٌنٌة. ٌتجرأ  أن

------------------------------------------- 

 .68 ،الجسم لغة أسرار، مستور تبلت، أبو .1
5. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU.) 
 71-69 ، الجسم لغة أسرار، مستور تبلت، أبو ٌنظر، .3
 .59 الذارٌات، سورة .4

 .4/395 ،الكشاف الزمخشري، .5

 .15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .6
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 عندهم تكونت التً وشخصٌتنا صورتنا ٌعرفون حولنا من الناس أن   ومن األهمٌة معرفة     

 النفسٌة الحالة تعكس األساسٌة الصورة من انزٌاح فأي   ومخالطتهم، مله معاملتنا خبلل من

 عن التعبٌر فً واسعا تنوعا توفر هان  إ بحٌث ؛مرنة الوجه عضبلت إن   كما عندنا،  الموافمة

 باتجاه التعبٌر ٌستمر الفرح ٌطفأ وعندما ترتفع، العضبلت ٌجعل للفرح دافعفكل  الشعور،

 بل اآلخرٌن، عند الوجه مبلمح تحارب أال   فالحكمة ولذلن (.1) الطالة تدفك وٌخبو األسفل،

 .(5) ما ترٌد على تحصل حتى هموشخصٌات المختلفٌن األفراد لمبنى أفعالن والئم ،أهدافن تذكر

 : العٌون -رابعا

التً ٌرٌد أن ٌوصلها للمشاهدٌن، ولد  ئللمد عكس نتنٌاهو بحركة عٌونه بعض الرسا       

ففً خطاب نتنٌاهو الذي بثه عبر  لعٌون فً المشهد نفسه وفما للعبارات التً تمال،تتؽٌر مبلمح ا

عرض لهم ممطعا مصورا ٌعرض  ؛سٌاق الخطاب فًف ،األثٌر إلى لاعة مؤتمر أعضاء أٌبان

م تتجاوز لالتحرٌض الفلسطٌنً؛ حٌث جاء فً نهاٌة العرض طفلة فلسطٌنٌة مشاهد من فٌه 

ماذا تمولٌن لشباب  ؛الزي التراثً، وعندما سألها ممدم البرنامجالسادسة من عمرها، ترتدي 

لوحت بالسكٌن التً  ؛لالت اطعن ماها سكٌن: اطعن، اطعن، اطعن، وكلٌدجابت وفً فأالضفة؟ 

 نظر إلى أسفل الجهة الٌسرى، ثم رفع بصره ،بعٌنٌهفً ٌدها، وبعدها سكت نتنٌاهو للٌبل محدلا 

تحمل  مابكاء على طفلة صؽٌرة ال تعلم عبالاألسى فً عٌنٌه وهم  اكأنه ال ٌصدق ما ٌرى، ثم بد

أراد ف (،3)ه تمالن نفسه، وصن أسنانه ، ثم تابع حدٌثه حٌث لال: "هذا مرض"، إال أن  شٌئا

 الكراهٌة  على وٌربونهم األطفال، ٌستؽلوننسانٌا ممابل الذٌن إنتنٌاهو أن ٌعرض منظرا 

 ة،ٌئالبر الطفلة هذه إنماذ أستطٌع وال شٌئا، أملن ال أننً: للمشاهدٌن برسالة فٌبعث والعداء،

 الفتاة صورة عن لهم عبر عٌنٌه بلؽةو ا.فٌه نعٌش ًتال البٌئة ه هًهذ! المؤتمر أصحاب ٌا ولكن

 ، وهو أدنى وصؾ ٌمكن أن ٌصل إلٌه. مرضٌة حالة ههذ أن وال ٌجد ما ٌمول إال ٌتكلم، أن دون

 وسٌلة هً بل ،الخارج لرؤٌة فمط وسٌلة لٌست"  فهً صاحبها، فسن فً عما تعبر فالعٌن     

     الملمة النظرات فهنان للخارج، ونمله والملوب النفوس فً ما أي الداخل؛ فً عما للتعبٌر بلٌؽة

 وأخرى ثائرة، حالدة وأخرى والمستسلمة، والمهزومة، المستؽٌثة، وؼٌرها المضطربة

------------------------------------------- 

 .131 ،הגוף שפת על הכל ،מולכו ،סמי ٌنظر، .1
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 ،(1")محبة وأخرى مستفهمة، وأخرى مبالٌة، ال ساذجة وأخرى مصممة، وأخرى ساخرة،

 بمعٌة أشهر ثبلثة لبل زرت رابٌن؛ دالٌا من دعوة على وبناءا : "نتنٌاهو خطاب فً وجاء

 حضرنا إذ لها، مثٌل ال لدرجة مؤثرة الزٌارة وكانت ،أبٌب تل فً رابٌن مركز سارة زوجتً

 الذٌن شعبنا ألبناء الباسلة اإلنماذ عملٌة ولائع كٌوث   الذي" ٌونتان عملٌة" معرض افتتاح

 الزٌارة وكانت: "لال وعندما ،(5)عاما 39 لبل األوؼندي عنتٌبً[ مطار] فً رهائن احت جزوا

 عن وتولؾ ، رأسه فً عٌناه فؽارت ، واألسى الحزن نظرة بدت" لها مثٌل ال لدرجة مؤثرة

 ٌظهر.  الكبلم الستئناؾ  نفسه على للسٌطرة محاولة فً ٌده وحرن رأسه وهز لبرهة، الكبلم

 فً لتل هاأخ وأن   خاصةإلٌه،  فذكرٌات الماضً عادت الشجون؛ نفسه فً ثارتأ الزٌارة هذه ن  أ

 .أوؼندا عملٌة

 لآلخرٌن، نفسه فً عما تعبٌر كوسٌلة معها ٌتعامل العٌون لؽة مع تعامله فً اإلنسان إن        

 ٌعجز ما بلمحة لتحكً لحظة؛ فً فتلتمً الحصون، كل وتؽزو اللؽات، كل تتخطى فالعٌون"

 ال لؽة فهً جدا، والصادلة جدا، الخاصة تهاكلما لتمول النفس؛ أعماق إلى وتتسلل اللسان، عنه

 وتبوح المشاعر، كل مباشرة تعكس مرآة لكنها ،بلؽة لٌست الرٌاء، لؽة وال الكذب تعرؾ

 أسراره ٌفشً جسده أن صاحبه ٌدري وال صامتا، اللسان ٌبمى بٌنما الجسد ٌتكلم لد باألسرار.

ظرات المبلئمة للرسائل التً ٌرٌد أن ٌرسل الن ومع ذلن فمد ٌستطٌع المتكلم أن.(3) "لآلخرٌن

 إلى بالنظر الجمهور مع االتصال على نتنٌاهو حافظ ولد ،ٌبعث بها عن طرٌك الدربة والتعلم

 إن   حتى جدا، متماربة فترات على ذلن ٌعمل وكان الجمهور، فٌها ٌكون التً الجهات جمٌع

د شاه   بجانب ٌضرب كان وأحٌانا حاضرا، نكا عنده فالتواصل ، مباشرة إلٌه ٌنظر هأن   لٌشعر الم 

 منها تمثٌبل أكثر وأظنها معدودة، ثوان فً ذلن ٌعمل ولد منحدر، مائل بخط األرض إلى بصره

 .، ولكن لد ٌثٌر به انتباه السامعٌنطوٌبل للتفكٌر ٌحتاج وال مكتوبا نصا ٌمرأ هألن   طبٌعٌة؛

 مدى وعلى. شخص ملٌون من أكثر الٌوم أبٌب -تل فً ٌعٌش: " نتنٌاهو لسان على وجاء     

 لم  أعداءنا  ولكن الصهٌونً، المشروع تدمٌر ٌحاولون وهم ،سنة مئة  اإلرهاب، من سنة مئة

  ملٌون من أكثر الٌوم أبٌب -تل فً ٌعٌش:"  لال عندما ،(4" )ٌهزمنا لن اإلرهاب أن   ٌتٌم نوا

---------------------------------------- 

 .78-77 ،الجسم لغة أسرار مستور، ت،تبل أبو  ٌنظر، .1
 .56/11/5115 رابٌن، إسحاق ذكرى مراسم خبلل نتنٌاهو كلمة .5

 .15 ،الفراسة أحمد، بهٌج،،  .3
 .15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .4
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 الحدٌث، أكمل ثم برهة وسكت جبٌنه، ،وأطبك عٌناه بها ؼارت طوٌلة نظرة نظر" شخص

 كان الحدٌث ألن   ؛العرب الكنٌست أعضاء على والتطاول ديالتح من نوع فٌها النظرة فجاءت

 .شٌئا تجدي فلن وأعمالكم ألوالكم من احذروا رسالة؛ لهم ٌوجه هفكأن  . ضدهم اموجه

تجعدات فً الجبٌن مع تحرن خفٌؾ للرأس  وٌصحب ذلن ،نتنٌاهو فً الجمهور ٌحدقولد      

كثر منها إلى األعلى واألسفل فعندما لال: ولد تزٌد حركة الرأس إلى الجانب أ ،باتجاهات عدة

فً لرار لكسر احتكار واحد، وهو احتكار الدولة على العملة  1996لمد بدأت هذا عام "

األجنبٌة، نعم! ال ٌستطٌع أحد أن ٌحصل على ألؾ دوالر دون موافمة موظؾ ما، وهذا الموظؾ 

ل كٌؾ سمحنا ألنفسنا أن نموم وبهذه الحركة ٌسأ(، 1") فً بٌت لٌس ببعٌد، فً بنن إسرائٌل

بعمل كهذا؟ كٌؾ تحتكر الدولة العملة األجنبٌة؟ وبما إنه كسر االحتكار، وهً مبادرته الذاتٌة، 

 رجل المبادرات واإلصبلحات الذي  ٌعكس الجدٌة واالحتراؾ. فاألولى األخذ بألوال

 العٌن وتؤث ر ، آلخرٌنا مع لوجه وجها التواصل فً كبٌرة ةأهمٌ بالعٌن االتصال وٌشكل"     

(. 5") ودلة كشفا البشرٌة  االتصاالت إشارات كل تمنح فهً لوٌا، تأثٌرا البشري السلون على

 الشخصٌة، اهتزاز على تدل المهزوزة فالعٌن.  صاحبها شخصٌة على تدل العٌن نظرة نإ كما"

 تحٌد وال ،علٌه صممت هدؾ فلها الجرٌئة والعٌن ، دائما أسفل تنظر ف نها الخجولة العٌن أما

 سدس تؽطً الطبٌعٌة العٌن فً األعلى فالجفن األطراؾ، من مسحوبة البائسة العٌون بٌنما عنه،

 ،الممتدة المساحة من أكثر ٌؽطً العٌون من النوع هذا فً ولكن تفتح، عندما مساحتها

 (.3") بالجبن دائما متهمون وأصحابها

 بصره رفع (،4)"الملب تدمً التً بالصور تعج حولنا نم الماعات كل: "نتنٌاهو لال وعندما     

 لتروا حولكم نظرواا: ٌمول هوكأن   ،المحٌطة الماعات تجاهاب ومد بصره أعلى إلى وحواجبه

 مع تتبلءم التً والمؤلمة الحزٌنة المشاهد اختبلق فً نتنٌاهو من محاولة وهذه المعبرة، الصور

 .مر بها الٌهود ًن معهم فً المفسً التنه شرٌبأ، وعن طرٌمها ٌبٌ ن لهم؛ الحدث

 عدوانٌا، فعبل أو الترحٌب عدم أو للترحٌب ٌكون أن ف ما بالعٌنٌن، التحدٌك ٌسمى ما وهنان     

  فً تؽٌٌرات بدون الثابتة النظرة هذه استمرت وكلما البلئك، بالفعل لٌس فالتحدٌك كان وأٌا

----------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4 
 .198، وااللناع التواصل فن لٌلى، شحرور، .5
 .81-81 ،الجسم لغة أسرار مستور، تبلت، أبو .3
4. https://www.youtube.com/watch?v=pb1tBNUDYTY 

https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4
https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4
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المباشر  النظر فؽرس  ، االرتٌاح بعدم إلٌه نظرٌ   الذي الشخص شعور ازداد الوجه مبلمح

 الموضوع هذا فً نركز وعندما. ضدن أنا:  ٌشٌر منتصبة العنك عضبلت تكون عندما للوجه

 صدام من سٌحدث ما إلى تشٌر ولوتها النظرة طول إن   وتحذٌر، تهدٌد المستمرة النظرة هذه ففً

 الهدوء، من جانبا فتمثل المصٌرة النظرة أما .النزاع تأجٌل بسبب العبللات تطوٌر إلى تؤدي أو

 بعضهما ٌعرفان اكان إن فٌما ٌتعلك وهذا متمابلٌن، الشخصان دام ما ٌتكرر وهذا الصدام، وتلؽً

 (.1) ال أم مسبما بعضا

وفً خطاب نتنٌاهو بعد ما لال: "الٌوم لابلت فً مكتبً بوال التً ناهزت الثانٌة والثمانٌن       

 ؛ذكرٌاتها وهً فً السابعة من عمرها تسرد نً من الذٌن نجوا، وكان ٌهمها أمن عمرها، وه

 ثم لبرهة سفلأ لىإ نظر  كٌؾ تخلت عن أختها ذات السنتٌن" ، فبعد أن لال وهً فً السابعة؛

 ألن   وعدم االرتٌاح مما حدث؛ ،المشاعر الحزٌنةٌدل على  إلى الجمهور، وهذا لد نظره رفع

 ؛ال ٌستطٌع أن ٌساهم فٌها، ولد ٌدل على التواضعمؤثرة فً النفوس، و  التً أوردها المأساة

 (.5خطاب كان بمناسبة ذكرى الكارثة )ال ألن  

 أحد ٌرفع الشخص وكان متجعدة، والجبهة ، باستمرار ضٌمة العٌون" كون  حال وفً     

 ؼٌر الشخص ٌكون اعندم الوجه على التعبٌر هذا نرى ما ،ودائما للته فٌما ٌشن فربما الحاجبٌن

 الحالة على تبمى العٌن أن   ٌعنً ال وهذا ،(3")اتخذه لرار بشأن مترددا أو ما شًء من واثك

  هنان: " نتنٌاهو كلمة وفً. وهكذا الحزن إلى أو الدهشة إلى الشن من العٌن تنتمل فمد نفسها،

ل  : لً ٌمول من  من وؼٌرها األمنٌة اإلجراءات نحدد ثم طة،رٌخ ارسم مسبما، األرض عن تناز 

 على الوضع سٌكون حما هل: هؤالء أسأل نًأن   ؼٌر! ٌ رام ما على سٌكون الوضع ألن ؛التدابٌر

 سٌكون حما هل: " الثانٌة للمرة لال فعندما ،(4" )!ؼزة؟ من خروجنا بعد  كان كما  ٌ رام؟ ما

 ال بل ذلن، فً نأش بمعنى ، الٌمنى الوجنة مع األٌمن الحاجب رفع" ٌ رام؟ ما على الوضع

، وهذه طرٌمة خروجنا بعد ؼزة فً حدث ما رأٌنا إذمن المستحٌل أن ٌكون ذلن،  ذلن، أصدق

 .بلؽة العٌون  تكونللتعبٌر عن نمٌض ما ٌمال، فهو ٌعرض األسئلة، واإلجابة 

  فً ٌظهر الحزن كان لتلوا، الذٌن الثبلثة الٌهود تأبٌن فً خطابه نتنٌاهو ألمى وعندما     

--------------------------------------------------- 

 .133-135، הגוף שפת על הכל ،מולכו סמי ٌنظر، .1
 https://www.youtube.com/watch?v=pb1tBNUDYTY ٌنظر، .2
 .514 ،فٌه تفكر ما اعرف لٌلٌان، جبلس، .3

4. http://www.mako.co.il/news-columns/Article-3a8cdeac4666131004.htm   
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 لحظدة، كدل فدً عٌنٌده مدن ستنزلك الدموع أن   ٌظن الناظر وٌكاد ومتجهم، عابس فالوجه عٌنٌه،

 مدن هللا فلٌندتمم: "  لدال ولدذا الددعاء؛ إال تملدن فدبل ،بدارد بددم أبناؤهدا ل تدل التدً الثكلى بدورفمام 

 التدً الحادثدة ولدع علدى داللدة الددموع ٌماوم كأنه كثٌرا؛ نتنٌاهو هدابأ تحركت ولمد( 1"!)المتلة

 ؛ ولذا فمد أتمن الدور تماما، فمن شدة الحزن كاد المشاهد ٌتعاطؾ معه بالبكاء.به ألم ت

 هذه تتواجد فمد ما، معنى لها كان وإن حتى كاملة لصة تعطً ال ذاتها بحد النظرة إن       

 الخاص، معناها جملة داخل الموجودة للكلمة إن   فكما. خرىأ وحركات نظرات مع النظرة

 أٌضا، النظرة مع ٌحدث ما هذا ف ن   ، الجملة سٌاق فً فمط لها التام المعنى نستعمل ناأن  ب وتتمٌز

، وفً مشهد لنتنٌاهو عندما (5) الحالة ملجم سٌاق خبلل من فمط التام مؽزاها تحمل فالنظرة

د شعار، بل هو حجر أساس لوجودنا، ولكن بنظري هنان حاجة التكافل لٌس مجر لال: " إن  

(، فبعد أن لال: حجر أساس 3")أخرى؛ ضرورة تملٌص الخطر الذي ٌواجه مواطنً إسرائٌل

لوجودنا، نظر جانبا إلى ٌمٌنه، ورفع حاجبه األٌمن، وأؼلك عٌنه الٌسرى، وعض على شفتٌه، 

ولع ألٌم على النفس، وهو األمن الذي ٌتطلب  وهز رأسه، ولد ٌمصد بذلن أن  المول التالً ذو

ثمنا ؼالٌا، ولن ٌتحمك األمن بسهولة، فنحن ندفع الٌوم ثمن إطبلق سراح الجندي فً سبٌل أمن 

  والحنكة السٌاسٌة فً مواجهة األحداث. ،، ولد ٌفهم من هذه الحركات الثمة بالنفسالمواطنٌن

 تختبر كنت سواء شعوره ماهٌة معرفة من نفتتمك ،اآلخر عٌنً إلى بعمك تنظر حٌنف"     

 انتباها وأولٌت ،النظر وأمعنت ، الحزن أو الؽضب أو الخوؾ أو الدهشة أو السعادة مشاعر

  كل إن  " فعملٌا؛ ،(4) "ٌضمر ما وتدرن أعماله، فً تؽوص أن فبوسعن ، اآلخر لعٌنً خاصا

 عبر االتصال هدؾ وٌشكل ،ٌطلمها الذي الشخص داخل ٌجري عما تخبرنا النظرات من نظرة

 ،(5") نهائٌا لها إرساله كٌفٌة النظرة مرسل ٌدرن لم حال فً حتى للنفس حمٌمٌا كشفا النظرة

 نوطةم كانت هاإن   المهمة، انتهت ولد الٌوم: " لال شالٌط لجلعاد استمباله أثناء نتنٌاهو كلمة وفً

 جهة إلى مطولة نظرة نظر ة،مالمه انتهت الٌوم: لال أن فبعد (،6" )للؽاٌة صعب صعب، بمرار

  بعد هألن   كانت؛ التً واألحداث المفاوضات ٌسترجع هوكأن   وشماال، ٌمٌنا بعٌنٌه وجال الٌسار،

---------------------------------------------- 

1. Youtube.com/wach?XZuWIRFRvio 
 .559 ،الجسد لغة فاست، ٌولٌوس، ٌنظر، .5
3. https://www.youtube.com/watch?v=3PG9_VSTrqc 
 .511 ، لناعواإل التواصل فن لٌلى، شحرور، ٌنظر، .4
 .559 ،الجسد لغة ، فاست ٌولٌوس، .5
6. https://www.youtube.com/watch?v=3PG9_VSTrqc 

https://www.youtube.com/watch?v=3PG9_VSTrqc
https://www.youtube.com/watch?v=3PG9_VSTrqc
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 ٌكون ولد ،ؼالٌا كان والثمن عبا،ص كان المرار ألن   حزن؛ نظرة أظهر الثانٌة الجملة أنهىأن 

 تحذٌرب هنو   عندما نتنٌاهو عند ذلن تمثل ولد العٌون، إؼبلق يأ الداخلً، باالتجاه النظر

 بالتضلٌل اتهموه نهمإ حتى متخاذال األوروبً الجواب فكان النازٌة، مفسً من جبوتنسكً

 وهو السؤال فسأل( 1" )لوالعا ٌفهموا لم الكثٌر ذلن؟ تم كٌؾ نفسً؛ أسأل: " لال ثم والتسفٌه

، وٌحاول الخارجً المحٌط عن بنفسه ٌنفصل العمٌك التفكٌر من حالة تعد وهذه العٌنٌن، مؽمض

 تمثٌل إلى ٌمٌل فالباحث. إلٌه ٌنظرون وهم الجمهور، أمام ذلن أن   والعجٌب ،أن ٌجد اإلجابة

 .ٌلمٌه أن لبل لرأه هأن   بد وال ٌدٌه، بٌن الخطاب ألن   نتنٌاهو؛ لبل من متمن

 هوأن   هنفس عن ٌعبر زال ما هأن   عموما ٌعنً ماإن   كبلمه أثناء نظره الشخص ٌبعد "وعندما      

 تشٌر النمطة هذه عند هشرٌك إلى المحدلة نظراته من واحدة فنظرة أحد، ٌماطعه أن راؼب ؼٌر

 بنظره شاخصا ٌكون نأ دون الكبلم عن تولؾ ذاإو .الكبلم عن تولفه عند تهمماطع ٌمكن أنه إلى

 فًولد برز ذلن عند نتنٌاهو  (.5") بعد كبلمه ٌنه لم أنه ٌعنً فهذا ،الحدٌث فً شرٌكه إلى

لوله: " ولكن االتصال المدٌم كان بٌن مندوبً الشخصً مع ممثل كبٌر جدا فً الحكومة 

(، 3تركٌا" ) التركٌة، وأثناء الحوار برزت إمكانٌة تصدٌر الؽاز اإلسرائٌلً لتركٌا وعن طرٌك

لمد  نظر نتنٌاهو إلى زاوٌة بعٌدة دون أن ٌنظر إلى أحد، وكأنه ٌستجمع كلماته، وٌفكر فً كٌفٌة 

 العرض حتى ال ٌضر بما وصلت إلٌه المفاوضات مع تركٌا، وال ٌرٌد أحدا أن ٌمطع أفكاره. 

 علٌها، كان لحا أٌة فً ما شخص إلى نتطلع  حٌث" الجانبٌة؛ بالنظرات ٌسمى ما هنان       

 كما سرٌعة نظرتنا تكون أن ةوشرٌط ، نظرتنا ٌتحسس أال شرٌطة نشاء  مدة بأطول إلٌه ننظر

 إن" (.4") عنه ب زاحتها لمحتنا نبعد أن انأعٌن صوب هعٌنٌ تحرٌن لحظة فً علٌنا ٌتوجب

 أو) الحرب وأرفض حظتن ال: تشٌر المباالة عدم من الرؼم على للنظرات، المصٌر التبادل

 لد ولذلن ؛والباصات المطارات أو المصاعد مثل ةٌالطبٌع األماكن فً ٌحدث وهذا( 5(")الصدام

 .األجواء ٌشحن ال حتى المصعد فً األعلى إلى ٌنظر أو النافذة خبلل ٌنظر المطار راكب نرى

 لموٌم،ا الطرٌك تختاروا أن علٌكم؛ أتمنى: " لوله أثناء الٌمنى الجهة إلى نتنٌاهو نظر ولد       

----------------------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=pb1tBNUDYTY 

 .538 ، الجسد لغة، فاست ٌولٌوس، .5
3. https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4 
 .539، الجسد لغة فاست، ٌولٌو، .4
 . 134 ، הגוף שפת על הכל ،מולכו ،סמי .5

https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4
https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4
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نا أوالدكم، ٌهم   ٌهمكم، هألن   ،التعاٌش اختاروا الصحٌح، الطرٌك  ذلن؛ من بد   وال جمٌعا، ٌهم 

 الجهة إلى بصره صوب ،"ذلن من بد   وال: "لوله إلى وصل فلما ،(1" )تحد   كل سنجابه ناألن  

" تحد كل سنواجه: "لال ألنه مؤدبة؛ بكلمات ولكن تهدٌد فً ٌفكر هوكأن   للٌبل، وسكت الٌمنى

 الوالء تعطوا أن ٌجب بل المحرضة، المٌادات وراء االنجرار من إسرائٌل عرب ٌا فاحذروا

 .للدولة

 مولفن ٌتؽٌر عندما تضٌك أو العٌن حدلة تتسع" إذ  ،دالئله له وسطوعها العٌن اتساع إن          

 أن ٌمكن باإلثارة ما شخص ٌشعر عندما ، العكس أو السلبٌة إلى ٌجابٌةإلا من المزاجٌة وحالتن

 الشعور ٌسبب وبالعكس األصلً، حجمها من أضعاؾ ألربعة ٌصل لما عٌنه حدلة تتسع

 أعٌن أو الخرزٌة األعٌن باسم ٌعرؾ ما لٌصبح العٌن حدلة بضٌك السلبً أو الؽاضب

 لال مصر، فً اإلسرائٌلٌة لسفارةا التحامبعد  عمد الذي الصحفً المؤتمر وفً .(5الثعبان")

 لحظة فً المساعدة منه طلبت فمد أوباما، بران األمرٌكً الرئٌس أشكر أن أود: " نتنٌاهو

 الٌسرى، ٌده وحرن العٌن، حدلة اتساع مع بعمك فنظر ،(3")مصٌرٌة لحظة فً بل حاسمة،

 على ٌدل العٌن عفاتسا مفتوحة، األصابع وبالً دائرة، شكل على واإلبهام السبابة وكانت

 هذا من حاالت فً إسرائٌل ألن االستؽراب؛ من حالة وجود مع أوباما استجابة من ىالرض

 الذٌن ألولئن تهدٌدا تمثل فكانت الٌد أما الخاصة، بمواتها ذلن تفعل بل المساعدة، تطلب ال المبٌل

 .   بالعملٌة لاموا

 فً ثمتنا تمل التحدث أثناء ٌنناأع فً ٌنظر أو آلخر جانب من شخص ٌنظر وعندما       

 وعندما شعبٌته، تمل الشاشة على ثابتتٌن ؼٌر عٌنه ٌجعل الذي لذلن كبٌر؛ بشكل مصدالٌته

ر، كامٌرا عدسات نحو إجاباته ٌوجه  شعروا  الذٌن التلفزٌون مشاهدي على ٌؤث ر ف ن ه المصو 

 ٌنظر كان ما وللٌبل الجوانب، لىإ نتنٌاهو ٌنظر كان ما وعادة ،(4) مباشرة إلٌهم ٌتحدث وكأن ه

 إلٌه ٌنظر أن ه شعورا المشاهد ٌعطً أن ٌرٌد ال وكأن ه العدسة؛ باتجاه مستمٌم بخط األمام إلى

                        .فترات على ٌرممة بل الحدٌث، طٌلة

  لشخصا أعاد إذا" الولت، بعض وكسب األمور، استجبلء ٌعنً فذلن النظارة استعمال أما       

------------------------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU 

 .165 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز، .5
3. https://www.youtube.com/watch?v=iYGI_Uze9ic  
 .184 الجسد، لؽة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز، ٌنظر،  .4
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 بٌنما مجددا، الحمائك أو الولائع ٌرى أن ٌود هأن   ؼالبا ٌعنً ذلن ف ن   عٌنٌة أمام النظارة وضع

 ذلن من ٌستثنى ولد ،(1" )الحدٌث إنهاء فً النٌة إلى ٌشٌران جانبا ووضعهما النظارتٌن طً

 ف ذا النظارة، وضع إلى المارئ ٌحتاج إذ لراءة، إلى تحتاج التً الجلسة أثناء الحاالت بعض

 .نفسها الجلسة فً ذلن ٌتكرر ولد جانبا، ٌضعها انتهى

 نظدري وجهدة مدن به فكرت ما  أخبركم أن أود:" لال ،عندما النظارة نتنٌاهو استعمل ولد       

 األزمة هذه إن  . المفتوح الباب تجاه االندفاع وال الممتنع، إللناع ٌحتاجون ال الناس إن   الشخصٌة؛

 تبددأ أن األولدى األسدابٌع مدن الحكومدة أمدرت ولمدد األولوٌدات، سدلم فدً ٌةاالجتماع  االلتصادٌة

 عدن النظدارة رفدع الجملدة بددأ فعنددما(. 5")إسدرائٌل أراضً دائرة فً والثانً ،األول باإلصبلح

 فهدو والعمبلنٌدة،  الحكمدة إلدى ٌشدٌر فكأنده كبلمده، أثنداء بهدا ٌلدوح وكدان ، بٌده وأمسكها عٌنٌه،

ه مفتدوح،  ؛ ألن د(3)"حتاجون إلى إلناع الممتنع، وال االندفاع إلى الباب المفتدوحالناس ال ٌ"ٌمول: 

ه ألن د ؛وهذا كبلم حكٌم . فالرسالة؛ أن ٌثك الجمهور به، أن ٌعطوه الفرصة لحل األزمة السدكانٌة

 لادر على ذلن. 

 الذٌن: " الل حٌث األنؾ، باتجاه نازلة وجعلها ،عٌنٌه على النظارة وضع حٌن له كلمة وفً       

 لكدنو األحٌدان، معظم فً صحٌح ولكنه صحٌحا، دائما لٌس وهذا عون،ماط  ٌ   ال الطالة رونصد   ٌ  

 ،(4)" اإلسددرائٌلٌة االسددتهبلكٌة المددواد أو الزراعٌددة المنتوجددات ضددد سددارٌة تكددون لددد المماطعددة

وسداطة ب مدرأٌ فنتنٌاهو االزدراء، من شًء فٌه وهذا النظارة، فوق من الحضور إلى ٌنظر وكان

 هددذا نفسددر أن الممكددن ومددن. وبدددونها النظددارة خددبلل مددن بعددد عددن وٌددرى وبدددونها، رةانظددال

                                                                                 .إسرائٌل ضد المدنٌة المؤسسات بعض تفرضها التً المماطعةبالتهوٌن من  االستهزاء

 :الفم -خامسا

ه على صوت ناعم فً نوع من الشكوى فحدرن الجهدة وهو ٌؽلك فمه ثم ٌفتح ،ظهر نتنٌاهو     

الداخلٌة للشفة العلٌا ٌضرب بها الشفة السفلى، ففدً لولده: "لمدد دعدوت أبدا مدازن كثٌدرا للجلدوس 

ه لكند ؛لتمدٌم المضاٌا الطافٌة على الساحة ، وكانت الدعوة األخٌرة أثنداء خطدابً فدً هٌئدة األمدم

 ال أضع شروطا الستئناؾ المفاوضات،  -أي تسوٌة سلمٌة ه ٌعلم، إن  دائم الرفض. أنا أعلم، أن  

---------------------------------- 

 .135-136 ،הגוף שפת על הכל ،מולכו סמי .1
 .56/7/5111 اإلسكان، خطة بصدد نتنٌاهو خطاب .5
3.  www.mako.co.il/news-columns/article-3a8cdeacu466131004-hfm 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ViFuSaPgOI4 
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 عدن لئلعدبلن المطداؾ نهاٌدة فدً ستضدطره -البٌدت هدذا من التسوٌة هذه ستكون من مع ٌهم وال

" لام بحركدة الفدم، بمعندى ٌئسدت مدن ٌعلم هأن   أعلم؛ أنا (،فلما وصل إلى لوله: "1نهاٌة النزاع" )

ولددو دعوتدده  ،ه ال جدددوى مددن الحدددٌث معددهإن دد هددذا الرجددل، نحددن نعددرؾ بعضددنا جٌدددا، حتددى

 .لن ٌستجٌب للمفاوضات مرة أخرى

 ٌحاول الفرد ٌتكلم الكبلم، وعندما مخرج فٌعد   ما، معلومة ٌرسل عندما إٌماءات ٌبث الفم إن         

 دور أو ممدددام لهدددا شخصدددٌة كدددان المدددتكلم وإن خاصدددة وجددده، أكمدددل علدددى المعلومدددة ٌوصدددل أن

 فعنددما ، األكدل أثنداء للدرد امشدابه الفدم ٌكدون رد   معلومات نستمبل عندما" وبالممابل؛ اجتماعً،

 وعنددما ، أفواهندا نفدتح نداف ن   كبٌدرة مدن المعلومدات مجموعدة أو تصدلنا للمضدػ كبٌدرة لممة نأخذ

 مدرة والتحلٌدل االسدتمبال فدً  إمكانٌتندا مدن أكبدر المعلومدات أن   إلدى ٌشدٌر فهدذا ،ندذهل أو أنفاج

 وكلمدا" ،(5")المفتدوح الفم فً المعلومات سٌل زٌادة ب مكانه ألن   السفلً؛ الفن لىٌتد ولد واحدة،

 ٌولدد ما وؼالبا ،بالنفس الثمة فمدان نع الجمود هذا كشؾ كلما الكبلم عند نٌجامدت لشفتانا كانت

 .(3")الٌد خلؾ الفم إخفاء إلى الحاجة

 مدع عبللداتً كاندت للمالٌة وزٌراا  كنت عندما"وفً خطاب نتنٌاهو فً الكنٌست، حٌث لال:      

ا  تسٌر ال الهستدروت نً كان حٌث ،ٌ رام ما على دوما ا  ٌحض   طرٌك عن البحث محاولة على دائما

 مددرات معددً للحدددٌث عدداد المعارضددة فددً وكنددت الحكومددة، تركددت وعندددما التددوفٌمً، الحددوار

ا  تسٌر ال الهستدروت مع ، فعندما لال: "كانت عبللتً (4).عدٌدة ٌ رام"، أؼلك فداه،  ما على دوما

نً" ، فأؼلك فاه  مرة أخرى، وسكت ولم ٌتكلم ،وهز رأسده إلدى األمدام مدع  ثم لال: "وكان ٌحض 

 كٌفمدا فكدروا األٌدام هدذه أذكدر أن أحدب ال: ٌمدول وكأنه تحرٌن للشفاه، وتحرٌن الخد إلى الوراء

 تلددن مدن اسدتٌاء سددكوته مدن ٌستشدؾ ولدد. للمسددتمعٌن مفتوحدة الجملدة تددرن هأن د ٌعندً تشداؤون،

 .األٌام

 علددى تمتصددر لددم الزعبددً الكنٌسددت عضددوة ولكددن": فٌدده ٌمددول لنتنٌدداهو آخددر مشددهد وفددً     

 مجلدة فدً ٌدومٌن لبل لالت هاأن   ٌثٌر وما ، ٌؤسؾ وما كان، أٌا اإلرهاب تبرر  بل المستوطنٌن،

  ٌصدق، ال هذا  !السادة أٌها. تجدي ال الفردٌة فاألعمال عامة، انتفاضة تكون أن ٌجب:  لحماس

------------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU 
 .144 ،הגוף שפת על הכל ،מולכו סמי ٌنظر، .5
 .518 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .3

ا، 41 توالٌع جمع على بناء الكنٌست أمام نتنٌاهو كلمة .4  .53/11/5111 نائبا
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 جمداعً إرهداب علدى تحدرض إسدرائٌل فدً كنٌسدت عضدوة ٌصددق، ال هذا إن المفاهٌم؛ طبأبس

 فً فٌه على ٌده وضع" إسرائٌل فً كنٌست عضوة: "لال أن بعد(، و1" )إسرائٌل مواطنً ضد

 كددان لددوف ،لددى مسددتوى الحمٌمددةإفهددذا االدعدداء  ال ٌرتمددً . خطابدده أكمددل ثددم األسددفل، إلددى مسددحة

؛ دانبالم   فكٌؾ أمنٌا المشتبه على المبض نع ٌتورع ال اإلسرائٌلً ألمنا ألن ت؛ل  م  العت   صحٌحا

 ولدد اآلخدرٌن، بحدك إجحداؾ هفٌ لوله ألن   طبٌعً؛ بشكل فمه على ٌده وضع هن  إ المول ٌمكن لذا

 .هاف فمسح المبلئمة الجملة ٌجد ولم ،التفسٌر فً تعثر هأن   رٌفس  

 وٌتهٌأ ٌحلل أن فٌحاول المستمع، ٌثٌر المول أن   ٌعنً فهذا الفم على الٌد توضع وعندما      

 الخدٌعة إلى إشارة منها أكثر المعزز االنتباه إلى إشارة الفم على الٌد إن  " ، الرد أو لئلجابة

 العمل ٌستطٌع لكً بالصمت ٌلوذ بأن حركٌا اآلمر الفم ٌتملص بالتحدٌد الحالة هذه فًو ،اللبسأو

 (.5") المتكلم حدٌث تحلٌل

 : الرأس -ساساد  

أثنداء حدٌثده ، وعندد االسدتماع، وكدل حركدة لهدا  سده فدً مناسدبات عدٌددةأحرن نتنٌاهو ر       

ٌ ن ( 3) عٌدٌت لً ولالتنتنٌاهو: " وفً كلمة لمدلولها،   السٌرة كتاب مطالعتها لدى تبرلان بعٌن

ٌ ن واالعتددزاز بددالفخر تشددعر هدداإن   :لالددت ، مئٌددر لؽولدددا الذاتٌددة  دولتنددا مددن جددزءاا  كونهددا الكبٌددر

 واالعتدزاز بدالفخر تشدعر إنهدا حرن رأسه إلى األمام وإلى الدوراء وهدو ٌمدول: " ،(4")المتنامٌة

ٌ ن ما لالته هو  ، وهذه بمثابة تأكٌد أللوال تلن المرأة، بأن  "المتنامٌة دولتنا من جزءاا  كونها الكبٌر

وعاندت مدن النازٌدة  ،لتسدعٌنعجدوزا لدد جداوزت ا أن  بد ؛ثلج الصددرٌدالصواب، وهذا ما ٌفرح و

 .، وبهذا ٌجدد نتنٌاهو الطلب باالنتماء والفخر بالدولة جزء من الدولة هاأنبتفخر الٌوم 

 الدذي الشدخص إن  . "مدلوالتده وضدع ولكدل االسدتماع، وعندد الكدبلم، عند ٌتحرن الرأس إن       

 هدو المتحدرن الدرأس إن   الددفاع، مولدؾ فدً فهدو ثمتده، فمددان عدن ٌعبر الكبلم عند رأسه ٌحرن

 األفدراد بعدض عند شرطٌا ال ارتكاسا الرمز هذا ،وٌصبح المصوى الدفاعٌة الموالؾ فً الماعدة

  ثمتهم فمدوا أفراد هم المتحركة الرؤوس أصحاب إن  ، ...النظام ضحاٌا أنفسهم ٌعتبرون الذٌن

------------------------------------------------- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU 
 . 516 ، النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، جوزٌؾ، .2
 .الهولوكوست من الناجٌن إحدى وهً .3
4. http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=496&ArticleID=2719 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GuDvogA6JiU
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، (1")باآلخرٌن أو بأنفسهم الظن ٌسٌئون إنهم طلٌمة، تكون أن من أٌدٌهم فٌمنعون ،بأنفسهم        

 .ولكنه فً الولت نفسه لد ٌبعث ثمة بنفسه أمام المشاهد ولو صورٌة

 وعفوٌا فطرٌا، فعبل ٌكون أن إلى ألرب وهو الؽالب، فً" ال" ٌعنً وٌمنة شماال  الرأس هز إن  

 ممن دع اعتدراض لكشدؾ الطدرق هلأسد ومدن. "المرالبة بواسطة ذلن فحص وٌمكن اإلجابة، أثناء

 ٌمدوم وهدو الدرأس، هدز إٌمداءة ٌسدتخدم الشخص كان إذا ما مرالبة هو مع اآلخرٌن التعامل لدى

 أندا: لدال عنددما هرتصدوغ؛ إسدحاق خطاب فً رؤٌته نستطٌع ما وهذا (.5")معن موافمته شفهٌا

 الدولدة مصدلحة لبدل شخصٌةال مصالحهم ٌروا ولم األمة، هالادت   حب  أ   التً العمل حزب لٌادة فً

 الدذي االتهدام هدذا ٌرفض هأن   بها ٌعنً مرات، عدة وٌسرة ٌمنة رأسه نتنٌاهو حرن عندها البتة،

 .(3هرتصوغ، وال ٌوافك على هذه األلوال) ٌ مصده

 الرلبدة، منطمدة حماٌدة مدن الشدخص ٌمك دن فهدذا بٌنهمدا؛ الدرأس وخفدض الكتفٌن، رفع وعند     

 الشدخص خلفده ٌسدمع عنددما تسدتخدم إٌمداءات مجموعدة وهدً" ، اإلصابة من الضعٌفة ٌةوالخلف

 شدخص سدٌاق فً المجموعة هذه تستخدم وعندما فوله، سٌسمط ما شٌئا أن ٌظن أو عنٌفة ضجة

 تحداول تفاعدل أي فً لدرن من ٌنتمص مما خاضع، اعتذار أو بدفاع توحً فهً العمل سٌاق أو

 (.4") الموافك بمظهر الظهور فٌه

 واألهم ،منه العبر استخبلص بل الماضً ذكر فً ٌتمثل ال والواجب: "لال آخر سٌاق وفً      

 األمام، إلى سهأر فحرن (،5)"  شعبنا مستمبل ضمان نواصل حتى العبر هذه تطبٌك ذلن، فً

 .العبر تطبٌك فً واألهمٌة التأكٌد بذلن ٌرٌد ،إلى الوراء بكتفٌه ودفع ،ببطء طوٌلة  حركة

 واسدتمباال ثمدة، لده نعدرض أنندا ٌعندً وهدذا ،جانبا بالرأس ونمٌل له، نصؽً أحد حادثنا إذا      

 ماذا: ونتساءل  الوسط، خط إلى ٌرجع الرأس ف ن ما شًء عن راضٌن ؼٌر كن ا إذا أما أللواله،

 صدداما أٌمدظ ٌكون فمد ولذا أصابنا؟ ما ٌمٌز أن الممابل الشخص ٌستطٌع وهل ألواله؟ فً ٌمصد

 المولددؾ بتؽٌٌدر أو وشددروح معلومدات، ب ضددافة لئلصدبلح األمددر ٌ تددارن ولددد  مدا، اضدااعتر أو

 (.6) للصراع منهٌا ٌكون حتى

---------------------------------------- 
 .561 ،النفسٌة الجسد لغة مسٌنجر، ، جوزٌؾ .1
 .85 ،اآلخرٌن أفكار تمرأ كٌف ،وباربرا ن آال، بٌٌز  .2

 www.bodydilect.co.il/4139/ חי בשידור בראש מקבל ביבי .3
 .135 ،لغة الجسد ، آلن بٌٌز، .4

5. http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=496&ArticleID=2719 
 .188 ،הגוף שפת על הכל ،מולכו סמי ٌنظر، .6
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 هدل إسدرائٌل؟ بشدعب الثمدة كدل النداس هدؤالء فمدد هل: وأتساءل: " لنتنٌاهو كلمة فً وجاء      

ا  ٌعتمدددون  هددذا لمواجهددة لددوة مددن ٌكفددً مددا ٌملددن ال خطددر كددل تجدداوز الددذي الشددعب هددذا بددأن   حمددا

ا  ٌعتمددون هدل": لدال عنددما بمدوة رأسه حرن فمد ،(1)"الجدٌد؟الخطر  الدذي الشدعب هدذا بدأن حمدا

 السدؤال نعد ٌجٌب وكأنه ؟الجدٌد الخطر هذا لمواجهة لوة من ٌكفً ما ٌملن ال خطر كل تجاوز

 .كبٌرة وجودٌة صعوبات تحدى فمد نفسه عن ٌدافع أن ٌستطٌع ٌعنً أنه .السؤال خبلل من

 الدرأس كدان فد ذا ،حالة دالالتها ولكل معٌن، باتجاه الرؤوس تتحرن لد الحدٌث سماع وعند     

 ٌمددول مددا تجدداه محاٌدددا مولفددا ٌبنددً الوضددع هددذا ٌتخددذ الددذي الشددخص فدد ن   األعلددى؛ إلددى مرفوعددا

 مدع الٌدد إٌماءات ٌستخدم ما وعادة آلخر، آن من صؽٌرة إٌماءات برأسه ٌومو وربما المتحدث،

 الخدوؾ عددم أو التعدالً إلدى ٌشدٌر فهذا لؤلمام الذلن تمدم مع ألعلى الرأس ٌرتفع وعندما الذلن،

 حركدة وكدذلن الحددوث، وشدن علدى تهدٌددا هندان أن  "ٌفس ر ارتفاع الدرأس؛  ولد(. 5)الؽرور أو

 أسدلوب النتهداج مسدتعد الشدخص أن   إلدى تشدٌر عدوانٌدة حركدة أنهدا تعندً الدذلن بدروز أو نفور

.وعندددما لددال هرتصددوغ:  ألتددرح علٌددن سددٌدي رئددٌس (3")تواجهدده التددً المشددكلة لحددل عدددوانً

ملؾ وزارة الخارجٌدة كودٌعدة عنددن، عنددها رفدع نتنٌداهو رأسده إلدى أعلدى،   والحكومة أال تدع

 مددا فددً تحدددانأو عبددأ،أ ال بددنإننددً  لددً؟ تمددول أن ترٌددد مدداذا: ٌمددول نكدده إلددى األمددام كأنددهومددد ح

 .(4تمول)

 مولؾ وجود إلى ٌشٌر فهذا ، ألسفل الرأس أن   ٌعنً وهذا ألسفل الذلن ٌكون عندما "أما    

 ما شًء بعمل ٌمومون المتمرسون والممد مون المؤتمرات ومتحدثو عدوانً، أو انتمادي أو سلبً

حمل  هو جراءاإل هذا من والهدؾ ، التمدٌم بدء لبل اهتماماتهم وإثارة جمهورهم إلشران

 الٌهود ممتل نع نتنٌاهو خطاب وفً(. 5")الفعالة والمشاركة ألعلى رؤوسهم رفع على الجمهور

 فً متحد كله والشعب ،[الثكلى] العائبلت ٌساند كله الشعب ن  إ: لال حلحول، من بالمرب الثبلثة

 جمٌع وإلى المتلة، إلى الوصول: ماتمه ثبلث أمامنا. وإصرار بحزم الماتل اإلرهاب جهةموا

  مولؾ وهذا  األسفل، إلى رأسهكان ٌحرن   جملة كل وفً". والمتل الخطؾ فً شارن من

------------------------------------- 

1. http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=496&ArticleID=2719 
 .535 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز، ظر،ٌن .2

 .333 ،نفسه .3

 www.bodydilect.co.il/4139 חי בשידור בראש מקבל ביבי  .4

 .535 ، الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز، .5
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 ومساعدٌهم المتلة على بالمبض نتنٌاهو لتهدٌد مكملة جاءت الحركة وهذه وسلبً، عدائً

 (.1) منهم مصصوال

ن هنان أن   وأعلم" آخر؛ لول وفً       هذا من مرٌحة ؼٌر بحمائك  أصرح ًأن   لهم ٌروق ال م 

 هذه أن   وٌزعمون ،اوجودٌ اتهدٌد تشكل هاأن   النووٌة إٌران ذكر عدم ٌفضلون هؤالء إن  . المبٌل

 بتحرٌن الحدٌث بدأ .(5)" إال لٌس والذعر الرعب تبث   – صحٌحة كانت وإن   حتى – الممولة

 أمال ،"صحٌحة كانت وإن   حتى – الممولة هذه أن   وٌزعمون: "لال عندما ولكن للرأس، خفٌؾ

 وأن   خاصة ، ٌصرحون بهذا المول الذٌن بهؤالء التهكم من نوع وفٌه األٌمن، الجانب على رأسه

 الصواب؟ أٌن ٌسأل: فهو ٌعارض االدعاء، وكأنه الداخلٌة، رضةاالمع لول هذا

 انحناء فٌها ٌعنً التً الببلد أحد من أو الدٌنٌة الطموس من ٌكن لم إن الخفٌؾ االنحناء أما     

 ؼٌر ٌكون ربما ،أو هنفس فً واثك ؼٌر الشخص أن تعنً االنحناءة تلن ف ن  " احتراما، الرأس

 (.3") تمدٌرها حك نفسه ٌمدر وال محبط أو سعٌد

 :والتردد والشن الكذبحركات فً  -سابعا

الذي ٌجانب الصدق ٌحاول أن ٌبرر األلوال بطرق شتى؛ بالبراهٌن، واأللفاظ   الفرد إن       

 اآلخر، إللناع إضافات وفٌها فٌها، مبالػ بطبٌعة ٌتحدث الكاذب إن  المنممة، وحركات الجسد ، "

 وكذلن التعمٌم إلى وٌركن بالتأكٌدات، ٌضٌؾ التحدث، والكذاب خبلل الكبلم لولفات ٌرتاح وال

 بعض تمرٌر أرادوا هم نإ أٌدٌهم ٌحركون ال التلفزٌون كامٌرات أمام ٌمفون الذٌن نوالسٌاسٌ

ن  االحترام لوزٌر اإلعبلم المصري  .(4") الكذب ففً مشهد لنتنٌاهو عندما لال: "وعلٌه فأنا أ ك 

 أصابته ؼصة، فأؼلك جانب  ( فحٌن ذكر وزٌر اإلعبلم5الذي استنكر الهجوم على السفارة" )

وأومأ برأسه إلى األسفل، وهذا ٌدل على عدم لناعته باالحترام للوزٌر أو لما  ،وبلع رٌمه ،شفتٌه

الحركات التً لام بها كانت بطرٌك محكمة بحٌث ال  . إن  وال ٌجدي شٌئا لام به، فهذا ال ٌكفً

على الرٌك ٌدل  ع  بل   ٌستطٌع أن ٌلحظها الجمٌع، ولكنها تنم عن شًء من الرٌبة، خاصة أن  

 مجانبة الحمٌمة.

------------------------------------- 

1. Youtube.com/wach?XZuWIRFRvio 
5. http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=496&ArticleID=2719 
 .551 ، فٌه تفكر ما اعرف لٌلٌان، ،جبلس .3

 .51 ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع ، وباربرا آلن بٌٌز، .4
5. https://www.youtube.com/watch?v=iYGI_Uze9ic 
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 التً العبلمات تلن هً اكتشافها؛ فً كبٌر حد إلى علٌها ٌعتمد ال التً الكذب عبلمات إن  "    

 وأما الكذبة، على ٌتدرب أن الكاذب ب مكان ألن   الكلمات؛ مثل جٌدا، الشخص فٌه ٌتحكم

 بطرٌمة الشخص بها ٌموم التً اإلٌماءات فهً الكذب لكشؾ جٌدا علٌها ٌعتمد التًالمفاتٌح

 األكاذٌب لول أثناء األرجح على تحدث االستجابات ومنعدم، وهذه للٌل فٌها تحكمه ألن   ؛تلمائٌة

                                                                                                                                        :شٌوعا الكذب إٌماءات أكثر ومن .(1")

 معدلة ةنسخ هو األنؾ فلمس ،الكذب ٌعنً الحدٌث أثناء األنؾ حن "إن  : األنؾ لمس  -

 مطابك ؼٌر ٌروٌه فما جزٌئا الفم تؽطٌة ٌتضمن هألن   ؛بالٌد الفم تؽطٌة حركة من

 ،الوجه إلى الدم تدفك فً تؽٌرات فً وٌسبب التوتر، على ٌبعث الكذبف .للحمٌمة

 التؽٌرات هذه وتسبب ، الحساسٌن األشخاص عند الوجه فً احمرار شكل ىعل وٌتجس د

 لمس إلى المخادع أو الكاذب ٌدفع مما الداخلٌة األنؾ أنسجة فً االحتمان بعض أٌضا

 أو األنؾ أسفل سرٌعة حكات عدة عن ةعبار األنؾ لمس ٌكون أحٌاناو ، أنفه فرن أو

 الطبٌعً، الوضع فً صحٌحا الكبلم هذا ٌكون ولد ،(5) سرٌعة واحدة لمسة تكون

 ٌخجل من وهنان نظر، المول هذا فً فٌكون مؽلك أنفه أو مرٌضا الرجل كان إذا ولكن

                                                                                                                                  بالكذب؟ علٌه نحكم فهل األولى، الودٌة اللماءات فً خاصة وجهه، وٌحمر

 عجز فهنان سنوٌا، تتسع (3) الفجوة هذه إن"ولمد حن أنفه نتنٌاهو، حٌن لال:       

 فمبل ،(4شمة") ألؾ وأربعٌن ةخمس إلى بحاجة نحن ،...سنوٌة شمة آالؾ ةعشر بممدار

 وكأنه برهة، وصمت هبٌد أنفه حن شمة، ألؾ وأربعٌن ةخمس إلى بحاجة نحن: ٌمول أن

 لٌل" شمة 45111"  العدد ألن خاطئة؛ العملٌة كانت حال أٌة على حسابٌة، عملٌة ٌجري

 (.5) شمة 111111العجز ما ٌمارب  وجعل ،ذلنالعدد بعد  عد ل ثم إنه دلٌل، بؽٌر

 الشخص أن   توضح إرادٌة ال حركة األنؾ لمس ٌكون ربما: " لٌلٌان جبلس وتمول     

 لتلن تكون وربما وكاذب، مخادع الشخص ذلن أن   على عبلمة أو ٌخفٌه شًء لدٌه

  لوله، ٌنبؽً ال شٌئا الشخص ٌمول عندما بالٌد، الفم تؽطٌة بحركة وثٌمة صلة الحركة

------------------------------------- 

 .59 ،الفراسة أحمد، بهٌج، .1
 .السكان وزٌادة السكنٌة الوحدات بٌن الفرق .5
 . 41 ،الجسم لغة مستور، بلتت أبو ٌنظر، .3

 .4/7/5111 الوطنٌة، اإلسكان لجان لانون مشروع فً الكنٌست أمام نتنٌاهو كلمة .4
5. https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dYp1S3h4 
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 سوؾ األحٌان بعض فً ما شخص إلٌن ٌتحدث عندما. أنفه ٌلمس ذلن من بدال ولكن

 باالشمئزاز ٌشعر هأن   أو تموله ما على فكٌوا ال هأن   ٌعنً مما أنفه جعد هأن   تبلحظ

 .(1)"نحون

 -ٌمول من ولمد ظهر نتنٌاهو  وهو ٌلمس أنفه فً خطابه؛ عندما لال: " هنان      

 ،الفلسطٌنٌة للسلطة األمنٌة الموات على التعوٌل نستطٌع لد ناإن   -[هنا ]المول هذا وأسمع

 أمام للٌلة أٌام فً أٌام،[ بل] ساعات خبلل ه زمت لد كانت التً األمنٌة الموات نفس وهً

بً لوات  لم نًبأن   أظنو ،... ،آت   لم وعلٌه. األمور والع هو هذا[ ؼزة فً] حماس مخر  

" إسرائٌل بحماٌة ٌتعلك فٌما الدفاع جٌش عن بدٌل ال هإن   ألول عندما هنا ألحد بجدٌد أدل  

لن على ذ ٌكون ولد ،واصل ثم أنفه حن ثم برهة سكت" آت   لم وعلٌه: " لال فعندما ،(5)

ما ذكر الحادثة فمط، ها وإن  ذكرفلم ٌ ،خلفٌة ما ٌعلمه عن االنمبلب واألحداث التً حصلت

 وال ٌثك به.  ،األمن الفلسطٌنًبٌعترؾ  ال  نتنٌاهووالع األمر فوفً 

 بشأن حائر هأن   ذلن فمعنى ،السبابة ب صبع أذنٌه خلؾ شخص حن إذا:  األذن حن    -

 همافرك أو األذنٌن حركة أما ،له لٌل ما فهم أساء ربما أو ٌسمعه فٌما وٌشن ما، شًء

 (. 3")تمول ما سماع فعبل أرٌد ال ًبذلن: إن   ٌمول هف ن   واإلبهام السبابة ب صبعً

. السكنٌة الشمك تسوٌك مهمة إسرائٌل أراضً دائرة تتولى"وعندما لال نتنٌاهو:      

 ولد م إال الببلد أنحاء فً زرتها لع من الموالع التًمو ٌخل لم هبأن   أجزم أن وٌمكن

 فمد ،(4" )إسرائٌل أراضً دائرة فً المائمة البٌرولراطٌة األنظمة بشأن خطٌرة شكوى

 ٌمول ما ٌصدق ال هوكأن   متتالٌتٌن، مرتٌن الفم جانب مع ذناأل تحت ما بحن نتنٌاهو لام

 المستوطنات ن  أ والحمٌمة االرتٌاب.نوعا من  ظهرٌوهذا مرة،  ولأل به ٌسمع هكأن   أو

 بفالؾ المزارع على ٌحصلون من وهنان األراضً، دائرة دون الضفة فً تمام

 من الكثٌر وحوله خاصة، طرٌك له وتشك والكهرباء، بالماء اهنفٌمدو الدونمات

 .ٌبنون ما لهم وٌ هدم ٌشربون، ما ٌجدون ال الذٌن العائبلت العربٌة فً النمب

--------------------------------------- 

 .556،فٌه تفكر ما اعرف ، لٌلٌان ،جبلس .1

 .57/11/5114 الشتوٌة، الكنٌست دورة افتتاح فً نتنٌاهو كلمة .5
 .557 ، فٌه تفكر ما اعرف ، لٌلٌان ،جبلس ٌنظر، .3

4. https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dYp1S3h4 
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 الذي لؤلمن لٌعود الشخص بها ،ٌموم واعٌة ؼٌر محاولة هذه: " الفم فً األصابع وضع -

 تحت هأن   الشخص ٌشعر عندما وتحدث ، أمه ثدي من ٌرضع الذي الطفل به ٌشعر

؛ للطمأنٌنة داخلٌة حاجة على خارجٌة داللة هً الفم فً األصابع وضع ف ٌماءة ،ضؽط

 وفً ،( 1" )ٌجابٌاإ جراءإ وتأكٌدات ضمانات الحالة هذه فً الشخص إعطاء د  عٌ   لذلن

 البلجئٌن وعودة 67 حدود إلى باالنسحاب ٌطالبون إنهم:  " لال عندما نتنٌاهو خطاب

 الشرط على للموافمة مستعدٌن ؼٌر همف ن   الباطلة المطالب هذه كل وبعد. المدس وتمسٌم

 ٌتولعون الذي الولت ففً .المتبادل العتراؾا وهو أال الشعبٌن؛ بٌن  للسبلم األساسً

(. لمد لام 5) المومٌة" بدولتنا االعتراؾ ٌرفضون همإن   المومٌة، بدولتهم االعتراؾ منا

هذه األلوال ما هً  ن  أ ه ٌمسح شٌئا ما، والحمٌمةنتنٌاهو بوضع أصابعه على فمه وكأن  

الذٌن ٌطالبون بالمسٌرة  إال ذر الرماد فً العٌون ، كلمات تخدٌرٌة ٌرددها ألولئن

مطالبهم  ألن   ؛لكن الفلسطٌنٌٌن ال ٌرٌدون سبلما ؛أنا مستعد للسبلم :السلمٌة، فكأنه ٌمول

 باطلة.

 فاختبلؾ مبلئمة، ظروؾ إلى وتحتاج الثبوت، لطعٌة لٌست كرتذ   التً اإلٌماءات إن       

 على فٌشبون ٌرون، ما دونٌمل واألطفال اإلٌماءات، مماصد فً االختبلؾ إلى ٌؤدي الثمافات

 إٌماءات فنرى ،النفوذ وأصحاب األلوٌاء ٌحاكون من الناس من وهنان معٌنة، حركة تملٌد

 من لٌس وعلٌه أخرى، إٌماءات إلخفاء إٌماءات على التدرٌب وهنان للتعبٌر، ولٌس للمحاكاة

 عدم بسبب دالجس لؽة تزٌٌؾ ٌمكن ال :بٌٌز آلن تمول خرٌن،اآل تكذٌب فً التسرع الحكمة

 الصؽر شدٌدة  الجسد وإشارات األساسٌة ٌماءاتاإل بٌن الحالة هذه فً ٌحدث لد الذي التناؼم

 عندما ولكن واألمانة بالصدق الٌدٌن راحة فتح ٌرتبط المثال: سبٌل على المنطولة، والكلمات

 تضٌك الصؽٌرة، ٌحاءاتهإ تكشفه ٌكذب وهو لن، وٌبتسم ٌده راحة الكاذب الشخص ٌعرض

  .(3) فمه ٌرتعش أو حاجبٌه أحد ٌرتفع أو حدلتاه

 لؽة تفسٌر محاولة عند اإلنسان فٌها ٌمع التً األخطاء من نوعٌن إلى كلٌنتون بٌتر اشار ولد     

 :وهما الجسد

-------------------------------------------------- 
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 على الجسد حركات من حركة كل تفسٌر محاولة فً شٌوعا األكثر الخطأ ٌتمثل" -األول     

 اعتماد هنان المثال: بٌلس فعلى ،(1") الحكم وإصدار اآلخرٌن مٌتمٌ فً التسرع ثم ومن حدة،

 أنؾ بحكة تحكم أن العدل من فلٌس نظر، فٌه المول  وهذا ، ألواله فً ٌكذب أنفه ٌحن من أن  

 ٌصٌبه أن فكفى األنؾ، حكة لتعلٌل كثٌرة سباباأ نجد ولد الصدق، بعدم  المتكلمعلى  واحدة

 .الزكام

 ،ةمعٌن ةزمنٌ ةفتر خبلل فً لجسدا لؽة مبلحظة على المدرة عدم وهو  شائع آخر خطأ"  -الثانً

 أمر هو ماإن  :  المثال سبٌل على الؽضب عن التعبٌر فً المستخدمة الجسد لؽة على فالتعرؾ

 (.   5" )لٌهإ ٌؤدي الذي الفعل ورد، الؽضب هذا ةدرج تحدٌد ٌنمصه ولكن ،جٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 
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 الفصل الرابع

ووسائله  ،؛ موضوعاتهالخطاب عند نتنٌاهو 

 ، وبالغتهاإللناعٌة

 موضوعات الخطاب -

 اإلسبلم المتطرؾ

 السبلم

 الملؾ النووي اإلٌرانً

 البلسامٌة

 الجانب االلتصادي

 فً الخطابالعامة   وسائل اإللناع -

 التخوٌؾ

 التحرٌض

 المثابرة

 لالتضلٌ

 ملصمات سلبٌة

 الجمل ؼٌر الكاملة

 اإلٌحاء الكبلمً

 الشعارات 

 التصرفات الرمزٌة

 التهدٌد والوعٌد

 المصدالٌة

 الدٌمولراطٌة وحموق اإلنسان

 الموة العسكرٌة
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 الجانب اإلنسانً

 التراث الدٌنً 

 اإللناعفً   األسالٌب اللغوٌة -

 الموازنات

 الجمل الفعلٌة

 التكرار

 االستعارة

 الكناٌة

 سؤالال

 التناص

 التنالض
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 موضوعات الخطابات:

على ما ٌمدس ممومدات  الؽالب فًلكنها التصرت  ؛نتنٌاهو موضوعات الخطاب عندتعددت      

ن ال تكداد تجدد خطابدا ٌخلدو منهدا ، ولدد ٌكدون ن  إالدولة العبرٌة، فتكرر ذكر هذه المواضٌع حتى 

علدى بدالنفع لخدمة مصدالح سٌاسدٌة تعدود  ام الرأي العام؛أم لتسوٌكفً اإلؼراء واذلن ألولوٌتها 

 منها:   ولد تكون المواضٌع اآلتٌة هً أساس الخطابات ونمطة االنطبلق، ،الخطٌب وحزبه

 :المتطرف اإلسالم -

 ،نفسده الخطداب فً ومرات مرات رر  ك  ٌ   ولد خطاب، عن ٌؽٌب ٌكاد ال الذي المواضٌع أحد     

 ٌذكر ما وعادة المتطرؾ، الشٌعً سبلمواإل ،المتطرؾ السنً اإلسبلم ؛فٌمول فٌه لٌفص   أحٌاناو

 ."المتطرؾ"ولد ٌمول اإلرهاب اإلسبلمً دون إضافة  ،تحدٌد دون المتطرؾ اإلسبلم

 عالمٌدة رسدالة ٌصدالإ هدو ،الددائم التندٌدد وراء من نتنٌاهو ٌرجوها التً األهداؾ أهملعل و     

 نإ" :ٌمدول إذ ؛إسدرائٌل ضدمنها ومدن أجمدع للعدالم تهدٌددا ٌشدكل اإلسدبلمً التعصدب نأ ؛مفادها

 المتعصددبٌن مددن مباشددرة أعمددالهم ٌسددتوحون اإلرهدداب منفددذي اإلرهددابٌٌن، المتددل أعمددال منفددذي

 فدً ولكدن منطمتنا، على السٌطرة األولى المرحلة فً ٌرٌدون المتعصبون هؤالء ،...اإلسبلمٌٌن

  (،1")سوداأل البحر لسواحل المجاورة الدول على حتى العالم من أخرى أجزاء على؛ الحك ولت

، وٌهددؾ وهو دٌن العندؾ واإلرهداب  إجرامٌة، عملٌة كل وراء اإلسبلم بأن  نمبط   اد عاء وهذا

  .إلى احتبلل العالم

 للددول تهدٌدد ألنده ؛اإلسدبلم مجابهدة دول العدالم فدً مدن مكدنمدا أ تجنٌد هو ؛اآلخر الهدؾو     

 إلدى العالم إرجاع تود التً البربرٌة هذه مامأ مضطرون نحن: " ٌمول فتراه ،الؽافلة أو المسالمة

 أن بٌجد األخدرى الددول مع معا ،وإسرائٌل أوكرانٌافً  التمدم كأنصار نحن الوسطى، العصور

 واحدد فالخٌدار مدواجهتهم، فدً جمٌعدا نكدون أن ٌجدب ولدذلن ،للجمٌع التهدٌدف الطلٌعة، فً نكون

 (.5")وواضح

  المناوئة الوطنٌة الموى ضرب على والموافمة ،الدولٌة الشرعٌة على أن ٌحصل ٌأملو     

------------------------------------------------ 

 .53/15/5115 المدس، فً األوكرانً، الرئٌس نتنٌاهو فً استمبال  خطاب .1
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 والمصدادرة التنكٌدل ٌمدارس إذ ؛ذلن على حصل ولعله المتطرؾ، اإلسبلم إلى بضمها لبلحتبلل

 .  الشرق من  حتى وال الؽرب من استنكار أو تندٌد دون واالعتمال

 ٌؽدرق الددٌنً التطدرؾ فد ن   " أو خبلصة ما ٌتمثل بده؛ المتطرفون المسلمون به ٌموم ما أما     

 الؾاآل مئددات لتددل إلددى أدى دول، انهٌددار إلددى أدىفمددد  األخٌددرة، السددنوات فددً األوسددط الشددرق

 حفظدت التدً تارٌخٌةال ثاراآلو المدٌمة الثمافٌة الكنوز ٌدمرون المتدٌنٌن المتطرفٌن إن  .. .الكثٌرة

 للددب فددً التشددوٌهف ؛وؼمددوض تشددوٌه فٌدده المددول وهددذا(. 1" )السددنٌن ؾالآو مئددات مدددار علددى

 لامدت مددف ، لرأٌندا صدوابه المدتكلم علدى األمدر للبندا ولدو. إلٌده ٌهدؾ ما فً والؽموض الحمائك،

 ثدم والتروٌدع، والتشدرٌد المتدل إلى باإلضافة ،أثر لها ٌبك لم بأكملها عربٌة لرى بطمس إسرائٌل

 !؟ البطًء بالموت هو ألٌس ؼزة؟ على الخانك الحصار ًنسم كٌؾ

 :السالم -

 زال مدا السدبلم أن   رؼدم ،الدولٌدة المحافدل فدً إسدرائٌل بهدا تل دوح ًتال العصر لضٌة السبلم     

 إذ ؛بده والمطالبدة ذكدره تتطلدب العامدة السٌاسدة ولكدن   شدٌئا، ٌتمددم ولدم ،أوسدلو طاولة على لابعا

 السبلم مفاوضات باستئناؾ معنً فأنا ،أسعى للسبلم وأنا ،تسعى للسبلم إسرائٌل: "نتانٌاهو ٌمول

 صددعبة مفاوضددات سددتكونو مسددبمة، شددروط أو لٌددد دون فددوري بشددكل الفلسددطٌنٌٌن جٌراننددا مددع

 النهاٌدة وفدً حمٌمٌدة، أمنٌدة ترتٌبات تتوفر أن وٌجب ، اإلرهاب لؾٌتو أن ٌجب .السبلم لتحمٌك

 الدولدة وجدود بحدك االعتدراؾ علدٌهم ٌجدب الفلسدطٌنٌٌن مدع سدبلمال ٌتحمك حتى شًء كل وفوق

 بدددولتنا بدداالعتراؾ فلٌتفضدلوا المومٌددة، بددولتهم بدداالعتراؾ ٌطالبوننددا الٌهدودي، للشددعب المومٌدة

 السدبلمف دولتندا، إلبدادة جاهدة وتسعى ،محاربتنا فً تستمر جاورةم دولة وجود نمبل لن المومٌة،

 (. 5" )أبدٌا وسبلما ،آمنا سبلما ؛حمٌمٌا سبلما ٌكون أن ٌجب إلٌه نصبو الذي

 ٌمصدها التً الشروط أن   ٌظهر ولكن مسبمة، شروط دون ومفاوضات سبلما ٌرٌد فنتانٌاهو     

 وتولدؾ ،األمنٌدة الترتٌبدات ضدرورة خطداب من ثرأك فً ٌؤكد ألنه ؛الفلسطٌنٌٌن على ممصورة

صدباح  نتنٌداهو ٌعرضدها إسدرائٌلٌة شروط وهذه ،الٌهودٌة المومٌة بالدولة واالعتراؾ ،اإلرهاب

 .التً لد ال ٌتمخض عنها شًء ذو بال المفاوضات الستئناؾ لفلسطٌنٌٌنعلى امساء 

  فالسلطة ، إرهاب يأ ٌحدد ولم ، المفاوضات تئناؾالس اإلرهاب تولؾ نتانٌاهو وٌشترط       

------------------------------------------------ 

 .14/11/5115 الهند،  المدس رئٌس استمبال فً نتنٌاهو خطاب .1
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 المسدتوى، رفٌدع أمندً تنسدٌك مدع إسدرائٌل أمدن على محافظة الزمن من عمدا عاشت الفلسطٌنٌة

 الضوء وأعطى جدٌدة ًأراض وابتلع االستٌطان فً توسع نأ إال اإلسرائٌلً الجانب من كان فما

 . فسادا ٌعٌثوا أن للمستوطنٌن األخضر

 علدى حكمبدالوهذا ما ٌسمى  ،(1)"إبادتنا فً تستمر مجاورة دولة مبلن لن": نتانٌاهو ٌمول       

 دولدة ، بدل مسدالمة ؼٌدر نهاإ ؛التً لم تنشأ بعد الفلسطٌنٌة الدولة على حكم ٌولد، أن لبل المولود

 صدرحولدد  ، معهأحد لتحمٌك السبلم  ٌوجد ال ولذلن المٌبلد، لها ٌحك ال ولذلن عدوانٌة إرهابٌة

 . السبلم لعملٌة شرٌن ٌوجد ال بأنه عدة؛ مراتنتنٌاهو 

 مدع ٌتعدارض هإن د بحٌدث ،الخطداب مدن الجدزء هدذا فً التنالض وضوح هنا لوله ٌمكن وما     

وٌكرر ذلن كثٌدرا للحصدول  ،األفعال بمصدالٌة الرأي العام لناعإ اولٌح هأن   رؼم السلٌم المنطك

 .الدولٌة المحافل فً الدعم على

 :اإلٌرانً النووي الملف -

 تبعده ثدم شدارون، أٌدام مدن اإلٌراندً الندووي البرنامج بتولؾ  اإلسرائٌلٌة المطالبة ظهرت      

 عدن بمعدزل ٌدرانإ مدع المجابهدة نعد االمتنداع اإلسدرائٌلٌة سدتراتٌجٌةاإل توكان أولمرت، ٌهودإ

 .فمط إلسرائٌل ولٌس ،العالمً للسبلم تهدٌد أنها على إٌران إلى نظرٌ   أن وفضلوا العالم،

 وراء مددن ولددٌس ،مباشددرة بالتصددعٌد بدددأ ، فمددد الحكومددة رئاسددة نتانٌدداهو تددولً وعمددب       

 إٌمداظ بدذلن محداوال بلنٌدةع اإلسرائٌلٌة العسكرٌة الضربة عن لحدٌثفً ا أتجر حتى الكوالٌس،

 اتخاذ بعدم الؽرب اتهام فً الصرٌح التسوٌك خط فاتخذ المتحدة، الوالٌات وخاصة الؽربً العالم

 الددولً المجتمدع إن  : "لدال ندهإ حتدىإنهائه  أو اإلٌرانً النووي المشروع لتجمٌد  كافٌة جراءاتإ

 أحمدر اضدوء ٌضدع أن أخبللٌدة ناحٌدة مدن لده ٌحدك ال إلٌدران رأحم خطا ٌضع أن ٌرٌد ال الذي

 ٌرى ال الؽرب ألن  ؛بالفشل باءت خطواته ولكن المتحدة، الوالٌات بذلن وٌمصد (،5)"إلسرائٌل

 .وجودٌا تهدٌدا إٌران فً ٌرى الذي رأٌه بخبلؾ أمنٌا تهدٌدا إٌران فً

 الكٌددان تهدددد التددً والمخدداطر العوامددل  ممدمددة فددً  اإلٌرانددً المشددروع نتانٌدداهو جعددل لمددد       

  فرض تحصٌل فً نتانٌاهو نجاح ظهر ولد ذلن، تحمٌك فً الجهد من كثٌرا وكرس الصهٌونً،

------------------------------------------------- 

 .15/5/5115 المدس، فً السامٌة، معاداة لمكافحة العالمً المنتدى مؤتمر أمام نتنٌاهو كلمة .1
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 1959 رلدم لدرار فدً 5111 عدام أشددها إلدى وصدلت والتدً  إٌدران علدى االلتصدادٌة العموبات

 .إلٌران ناالحلٌفت والصٌن روسٌا إلٌه انضمت عندما

 تشدكل فد ٌران ، المتطدرؾ الشدٌعً اإلسدبلم بجعدل إٌدران تتدزعم نتانٌداهو محاوالت وتبرز      

 الذي المتطرؾ الشٌعً اإلسبلم :والثانٌة ،النووي المشروع: األولى ؛ٌنجبهت من عالمٌة خطورة

 ، فنتنٌاهو ٌتؽنى على هاتٌن الموجتٌن؛ ظنا منه أن ه سٌحافظ على رئاسة الحكومة.اإلرهاب ٌدعم

 اختدار الحكومدة رئٌس ولكن إسرائٌل، بٌد لٌس اإلٌرانٌة النووٌة المضٌة حل إن   الوالع فًو     

 الواجهددة مددن إسدرائٌل انتمددال كانددت النتٌجدةف. عبلنٌددة ٌددٌهمأ ثنددً وحدداول ركائهشد مددع جهدةاالمو

 إٌددران  نإ ؛الرسددالة مصدددالٌة فددً والطعددن األمامٌددة، الواجهددة إلددى إٌددران مواجهددة فددً  الخلفٌددة

 عبلنٌدة للتعبٌدر اآلخرٌن هءحلفاو المتحدة الوالٌات نتنٌاهو أجبر لدبل إسرائٌلٌة، و عالمٌة لضٌة

 وبدذلن  ، الهجومٌة إسرائٌل لدرة فً التشكٌن وحتى ،إٌران ً علىإسرائٌل هجوم معارضة عن

 ساهم عملٌا .مرة من أكثر إسرائٌل بشأنه تكلمت التً العسكري التهدٌد جدوى  من للل لد ٌكون

 الدولٌدة المخداوؾ إلدى إٌدران ضدد جدراءاتاإل عدن الحدٌث تحوٌل فً بمبادراته الحكومة رئٌس

 للسدبلم اتهدٌدد إٌران  تكون أن وبدل أخرى، ظروؾ فً إٌجابٌة كانت التً إسرائٌل ٌاتملع من

 للنمداش اإلسدرائٌلٌة النووٌدة الطالدة ملدؾ فدتح إلدى باإلضدافة ،تمثل هذا التهدٌد إسرائٌل أصبحت

 .(1) الساحة عن ؼائبا كان الذي الدولٌة الساحة على

 :الالسامٌة -

 ونشدر المحرلدة إنكدار :مثدل ،المدانونً التعرٌدؾ بحسد جنائٌة هً للسامٌة المعادٌة األعمال     

 متعلمة أو ٌهودٌة عوامل تستهدؾ حٌن للسامٌة معادٌة الجنائٌة األعمال د  تعف ، البلسامٌة الدعاٌة

 الطموس مراكزو مدارس،وال المبانً،و  الممتلكات،و األشخاص، على االعتداء :مثل بالٌهودٌة،

 فالبلسدامٌة نتنٌداهو أللدوال وفمداو (5الٌهدود) تجداه مسداواةال أٌضدا عددم هدً البلسامٌةف .والممابر

دد حكددر  ال المعاصددرة البلسددامٌة إن  " ،واجدددو أٌنمددا الٌهددود ٌخددص مددا بكددل بددل الٌهددود، ضددد هموج 

م ،وجهه وتبٌٌض ،الٌهودي بالشعب التشهٌر على تمتصر  على البداٌة فً تتهجم بل علٌه، والتهج 

 (.   3")الٌهود لمعاداة األساسً المحور أو الجوهر أو النواة  هً هذه. الٌهودٌة الدولة

-------------------------------------------------- 

 www.molad.org/articles/articlprint.php?id=15 ،מולד ٌنظر، .1
  http://www.antisemitism.org.il/ara ،األوروبً التحادا لبل من البلسامٌة تعرٌؾ ، ٌنظر .5
 .15/5/5115 المدس، فً السامٌة، معاداة لمكافحة العالمً المنتدى مؤتمر أمام نتنٌاهو كلمة .3

http://www.molad.org/articles/articlprint.php?id=15
http://www.antisemitism.org.il/ara
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 ذكدرى"  منهدا، ةالبلسدامٌ مكافحدة فدً تخصدص التدً السدنوٌة المناسبات ٌسمى ما وهنان       

 تسدلحٌ نتنٌداهو فتدو وؼٌرها، ومدا"  السامٌة لمكافحة العالمً المنتدى" ،" السنوٌة الٌهود محرلة

النعددوت حتددى ٌرضددخوا آلرائدده وٌكفددوا عددن نمددد  بهددذه بوصددمهم اآلخددرٌن ومهاجمددة  بالبلسددامٌة

 حٌدث عدالمً،الدرأي ال بدل العام الرأي وكسب ،اآلخر شٌطنة إلى  السٌاسة هذه وتهدؾ إسرائٌل،

 عنده األمر وصل حتى لراراته علٌه وتملً نتنٌاهو، عمل تتملن البلسامٌة أن   الواضح من أصبح

 كانوا ولو حتى اإلسرائٌلٌة السٌاسة إلى اللوم ٌوجه أو  إسرائٌلٌة سٌاسة أي ٌنتمد من كل ٌتهم أن

 وضدمها أوروبدا اتهدام نعد ٌتدورع فهو ال العبرٌة، الدولة لٌام فً ساهموا الذٌن أو األمس حلفاء

 .البلسامٌٌن لواء تحت

 ه ذلن السدن إبراز نفسه بأن  ع نتنٌاهو ٌتورع فلن الصهٌونً، الكٌان تهدد البلسامٌة ن  إ وبما     

 ال"  البلسدامٌة، نتداج هأن د علدى الهولوكوسدت ٌعللدون وأنهدم خاصة ،التحدٌات األمنٌة أمام المنٌع

 دون باالنتشددار لهددا س ددمح إذا تعلمنددا لمددد البلسددامٌة، لددىع المضدداء فددً سددننجح كنددا إذا مددا أعددرؾ

 هدذا أن وأرى ،األمدر نهاٌدة فدً الجمٌدع علدى لتأتً ستنتشر السامٌة معاداة نٌران ف ن   ،مكافحتها

 بدل ال ،عشدرٌنال المدرن فدً جدرى ممدا المستخلصدة الرئٌسدة العبرة ٌشكل ]الهولوكوست[الدرس

ا . كثٌرة جوانب من بمجمله الحدٌث بالعصر الخاصة الرئٌسة العبرة  ما أجل ومن للحمٌمة وإنصافا

 السددامٌة لمعدداداة للتصدددي والفددٌن نظددل   أن ،والمسددتمبل اإلنسددانٌة المعاملددة حٌددث مددن فٌدده نشددترن

 .(1")ومكافحتها

 :االلتصادي الجانب -

 الجاندب هدذا وأولدى الرئٌسدة، الخطابدات جمٌدع فدً نتنٌداهو عندد االلتصدادب النهوض تكرر      

 األولوٌة ب عطاء وبدأ واالستمرار، األمن لتحمٌك وسٌلة وجعله ،األمن على لدمه إذ كبرى ةأهمٌ

 مدن العدٌدد فدً إسدرائٌل لدوة تتمثدل" الدذي جداء فٌده: إٌدبلن، بدار فدً خطابده ابتداء من لبللتصاد

 االلتصدادٌة؛ المدوة بددون سٌاسدٌة، مأ أمنٌدة أكاندت سدواء لدوة، أي الٌدوم توجد ال لكن المجاالت،

 تعزٌدز هدً للدوزراء رئٌسادا عملدً فتدرة خدبلل عداتمً علدى أخدذتها التً المهام إحدى ف ن   وعلٌه

إلدى  المركزٌدة، للسدٌطرة والخاضدع ،المؽلدك االلتصاد دائرة من وإخراجه ،اإلسرائٌلً االلتصاد

ا التصاداا جعله ا منفتحا  .(5")العالمٌة األسواق فً المنافسة على لادرا

   ------------------------------------------------ 

 .15/5/5115 المدس، فً السامٌة، معاداة لمكافحة العالمً المنتدى مؤتمر أمام نتنٌاهو كلمة .1
 .15/6/5119 ستراتٌجٌة،اإل المضاٌا حول هرتصلٌا فً نتنٌاهو كلمة .5
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 لبددل االلتصددادي السددبلم تحمٌددك فددً أولوٌددة وأبدددى االلتصددادي، السددبلم عددن تكلددم هإن دد حتددى     

 ٌنفعنددا ممددا المهمددة هددذه تنفٌددذ فددً إلٌنددا واالنضددمام المدددوم، علددٌكم أتمنددى: "ٌمددول حٌددث السددبلم،

ا  السدبلم تحمٌدك فدً المجهدود هدذا ٌسداهم ولد. وٌنفعكم  االلتصداد تنمٌدة فدً االسدتثمار ألن ؛أٌضدا

 الحمٌمة هذه ٌدركون أكانوا سواء جٌراننا على بل وحده مجتمعنا على بالفائدة ٌعود ال اإلسرائٌلً

 فدً السٌاسدً السدبلم دفدع مدع  بمدوازاة االلتصدادي السبلم دفع فً أهمٌة هنان بأن وأعتمد. ال أم

 هدذا وأعتبدر. ٌدعمده لدد لكنده ؛اآلخدر عدن بددٌبلا  منهمدا أي ٌدأتً وال. السدلمٌة المفاوضدات إطار

 أو  إسدرائٌل اخدلد سواء الفجوات تملٌص تتٌح الطرٌمة هذه ن  إ كما. للسبلم هائلة مساهمة األمر

 (.1مستمببل") ستتضح لكنها ،اآلن إلى مبهمة المسألة هذه تزال ال ربماو. وجٌرانها إسرائٌل بٌن

 أخبرتكم لمد"  :فٌمول ،المحافل جمٌع فً اإلسرائٌلً بااللتصاد االعتزاز من نتنٌاهو وٌكثر      

 األمطدار مٌداه كمٌدة نبدأ أخبدركم لدم أنندً ؼٌدر أضعاؾ، عشرة تضاعؾ لد السكانً حجمنا بأن

روا. علٌده كاندت مدا نصدؾ ٌمدارب ما إلى انحسرت لد أراضٌنا على تسمط التً  ال األمدر، تصدو 

 باسدتثناء - ثلجٌدة جبدال أو كبٌدرة أنهدار لددٌنا ٌوجدد ال ندهأ علمدا ، األمطار كمٌة نصؾ إال نملن

 كاندت مدا نصدؾ إلى نالدٌ األمطار كمٌة تضاؤل ورؼم -المٌاه من كافٌة كمٌة ٌنتج ال واحد جبل

 مئددة إلدى  التصدادنا حجدم زادفمددد   علٌده، كدانوا مدا أضدعاؾ عشددرة عددد السدكان وأصدبح ،علٌده

ا، ثبلثٌن المعٌشً مستوانا وتضاعؾ  ضعؾ، . المٌاه توفٌر فً مشكلة أي نواجه ال أننا إال ضعفا

ى مدا نملدن نداألن   ؛ممكدن األمدر إن   ذلدن؟ ٌمكدن كٌؾ ترى  خارلدة ابتكارٌدة رةلدد أو" عمدبلا " ٌ سدم 

 نعٌدد حٌدث العادمدة المٌداه تددوٌر إعدادة حٌدث مدن العدالم تتصددر إسدرائٌل إن  . اسدتثنائٌة وتمنٌات

ا  منها،% 81 من أكثر تدوٌر ا  إنجدازاا  حممدت مددف ،المائمدة هدذه فً تلٌنا التً إسبانٌا بأن   علما  هامدا

  .(5) %55 إال تدوٌر تعٌد ال لكنها

 أهدم   إن  " : فمدال ؛األخٌدرة السدنوات فً خطابٌة أولوٌة لها أعطى مدف ،دةالجدٌ لمنتجاتا أما      

ره منددتج  لهددذا الكثٌددرون ٌنتبدده أن دون - عددام كددل فٌدده الحكومٌددة األمددوال نوظ ددؾ إذ - حالٌاددا نطددو 

 مددن دٌنامٌكٌددة األكثددر الجددزء إن   إذ  ؛اإللكترونددً األمددن اإللكترونددً؛ الفضدداء أمددن هددو -األمددر

ماته بكل اإلنترنت التصاد هو هندسٌة بمعدالت ٌتنامى الذي الدولً االلتصاد  نخوض ولن - ممو 

  حل إٌجاد دون الركوض ٌستطٌع ال بسرعة ٌتصاعد الذي النمر هذا أن   ؼٌر -اآلن تفاصٌله

---------------------------------------------- 

 .53/1/5114 سوٌسرا، فً العالمً االلتصادي دافوس منتدى أمام نتنٌاهو كلمة .1
 .55/6/5114 العالمً، فً المدس الٌهودي اإلعبلم مؤتمر أمام نتنٌاهو كلمة .5
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 الددول بدٌن  مركدزا نحتدل بجعلندا ٌتمثدل هددفا حدددت ولمدد اإللكتروندً، األمدن مشداكل من لجزء

 (.1")فٌه ونحن المجال، هذا فً عالمٌاا الرائدة الثبلث

 الخطاب فً العامة  اإللناع وسائل -

ألمدى عدددا كبٌدرا مدن  وكدان لددلشرائح عدٌددة مدن المجتمدع الددولً،  نتنٌاهو الخطاب جهو      

لذلن وجب علٌده التنوٌدع فدً األسدالٌب والوسدائل إللنداع المسدتمعٌن.  ؛الخطابات خارج إسرائٌل

التدً لماهدا فدً المحافدل المختلفدة ألمد تعددت  األسالٌب والوسائل عند نتنٌاهو فً خطابتده التدً و

 : تتلخص فً اآلتً نأ ٌمكن

 التخوٌف: -

لى توحٌد الصؾ إٌهدؾ بذلن وهو   ،ن زرع الخوؾ فً للوب الٌهودعنتنٌاهو  ٌتولؾلم        

حول لٌادة واحدة حكٌمة تستطٌع أن تمدود المركدب إلدى بدر األمدان، وٌدرى فدً نفسده ذلدن المائدد 

ن بماء الدولة واستمرارٌتها، فز   ملل من الخبلؾ الداخلً، وٌملل الخوؾ ٌ ع  ر  الذي ٌستطٌع أن ٌؤم 

 من أهمٌة المضاٌا الداخلٌة وٌؤجلها إلى حٌن آخر.

الخوؾ الدذي ٌزرعده نتنٌداهو فدً للدوب الٌهدود هدو خدوؾ حٌداة أو مدوت، الدتبلع مدن  إن         

الجذور أو بماء فً أرض األجداد، تدمٌر للحضارة اإلنسانٌة والمدنٌة والعودة بهدا إلدى العصدور 

دول الفكدرةستعداد للمواجهة وما فٌها من خسائر فً األاال والوسطى أ  ؛رواح والمادٌدات، ومدا ٌه 

" إسددرائٌل فددً خددط المواجهددة ، وتمثددل  :فٌمددول نتنٌدداهو ،إسددرائٌل فددً خددط المواجهددة األول ن  أ

(، وهدذا 5المعمل األول للدٌمولراطٌة، نحن معرضون للتهدٌد الددائم، نحدن فدً للدب العاصدفة" )

إسدرائٌل  ،  بدل إن  األولى البوابة إسرائٌل فٌها  الوشٌكة المادمة التً ستكونالحرب عن صرٌح ت

 األٌددام هدذه فدً الفدوري التحددي إن" :المماومدة فدً حدرب نفسدٌة وعسدكرٌة، فٌمدول نتنٌداهو عددن

 منفدددذون. والحجدددر السدددكٌن وضدددد واألكاذٌدددب االفتدددراءات مدددع المعركدددة فدددً بالصدددمود ٌتمثدددل

 مدع لاتلدة بمسدوة ذلدن ٌعملدون إنهم. وؼٌرها المدس فً منٌنآ مواطنٌن على ٌنمضون محرضون

  المادة لاله بما ألواله ٌؤكد ولد( 3" ) ذلن ؼٌر وللوبهم عٌونهم فً ترى وال ،المتل شهوة

---------------------------------------------- 

 .6/5119/ 15 االستراتٌجٌة، المضاٌا حول السنوي هرتصلٌا فً نتنٌاهو كلمة .1
 سه.نف .5

 .19/1/5116 ،للكنٌست اإلسرائٌلً والستٌن السابعة الذكرى بمناسبة الكنٌست فً نتنٌاهو خطاب .3
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 :ٌمول إذ ألواله؛ ٌعزز من هنان بل بهم؛ ٌحٌط اإلرهاب أن ٌدعً من وحده هو فلٌس السابمون،

 متندداعزٌ وتثبددٌط واسددتنزافنا دمائنددا إلرالددة اإلرهددابٌٌن تطل ددع حمٌمددة ٌعددً رابددٌن الراحددل وكددان"

 .(1)"وطننا من والتبلعنا

باأللفدداظ والمصددطلحات التهدٌدٌددة التددً   اولددو نظرنددا إلددى مشددروع السددبلم  لوجدددناه ملؽومدد       

التدً لامدت بهدا إسدرائٌل كدان السدلمٌة  ألن المبدادرات  ٌر الدرفض عندد الجمهدور اإلسدرائٌلً؛تث

اسدتمر سدموط الصدوارٌخ علٌندا، فٌمول:" عنددما أخلٌندا ؼدزة  ،على عملٌة السبلم عكسٌةعالبتها 

 طبلق الصدوارٌخ إر باستمراجلبنا المعاناة لمواطنٌنا ف، لٌنا المستوطنات ، التلعنا الناسبعد أن أخ

من وجهة نظر فلذلن ٌشعل المنطمة؛ لد السبلم لم ٌحمك أمنا وال تهدئة بل  (، وٌمصد أن  5")علٌنا

 .من المستمبل المحفوؾ بالمخاطر بماء الحال على ما هو علٌه أفضل؛ المواطن البسٌط 

اعة التخوٌؾ لد تفوق ما ٌتولعه الكثٌر عندما ٌتحول العالم كله ضدد الدولدة الٌهودٌدة، فز   إن       

ددة الٌهددودي الشددعب وحدددة إن" ؛ذلنبددالعددالم كلدده ٌنجددر وراء العددداء للٌهددود وٌصددرح   أي فددً مهم 

 فدً محصدوراا  الٌهود على الهجوم ع دٌ   لم الذي الولت فً خاصة أهمٌة تكتسب لكنها الٌوم ولت؛

 مدن عارمدة موجدة صدارت فمدد -معده والحدك -األمدر إلدى (3)ماٌكل أشار وكما. األوسط الشرق

ا" ) أخرى لارات إلى منها لتنتمل أوروبا تجتاح السامٌة معاداة (، وهذا المول فٌه سذاجة ، 4أٌضا

 ترهٌبٌدة م أن هذه األلدوال تخوٌفٌدة، فرؼبلفظ من هذا المبٌلإذ كٌؾ برئٌس حكومة ٌسمح لنفسه 

ه سدٌبادله عدداء ، ف ن دٌعادٌدهالعدالم  إال أنها تحرٌضٌة من الدرجة األولى، فعندما ٌفهم الٌهودي أن  

 وهذا ما كان علٌه الٌهود فً الماضً.  ،فٌبمى فً عزلة ،وكراهٌة  بمثلها ،بعداء

 إٌمانا وسبلمته، أمنه على وٌخشى ،لؤلمل افالد الجمهور جعل  أن إلى األمر به وصل ولمد        

  اإلسددرائٌلٌة، المٌدادة ٌتصددر أن منده مبلءمدة أكثدر رجدل ٌوجدد وال مسدتمر، اإلرهداب أن   عنددهم

 فدً رئٌسدا دورا ٌمثدل الحكومدة لدرئٌس الخدارجً التهدٌددي الخطاب ف ن   األمل؛ ؼٌاب ظل وفً

 فتدرة بدٌن المدواطنٌن إلدى ٌلهبتوصد ٌهدتم الدذي الددماغ ؼسدل من نوعا به وٌمصد السٌاسٌة، لوته

 (.5)له فكرٌة رهائن الجمهور ٌجعل وهكذا وأخرى،

------------------------------------------------------- 

 .56/11/5115  ، وزوجته رابٌن إسحاق ذكرى إحٌاء مراسم فً نتنٌاهو خطاب .1
 .16/1/5114 األجانب، الصحفٌٌن أمام نتنٌاهو خطاب .5
 .الشمالٌة أمٌركا فً الٌهودٌة الجالٌات اتحاد إدارة مجلس ئٌسر سٌؽال، ماٌكل .3
 .15/11/5115 الشمالٌة، أمٌركا فً الٌهودٌة الجالٌات اتحاد أمام واشنطن فً نتنٌاهو كلمة .4
-http://www.al ،פולס ישראל ، מועלם רחל ٌنظر، .5
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بالتندٌدد رئٌس لائمدة المعارضدة فدً الكنٌسدت  ومن هول ما زرع  نتنٌاهو من الخوؾ؛ لام      

ننا تحدت حصدار وعلدى أإذ ٌمول: " كفوا عن البث لشعبنا  ،تبلزمهم نفنتً ال تالتخوٌؾ ال حالةب

 .(1)سٌفنا نعٌش"

 وكسب المزٌد من  ،العربً اإلسرائٌلً  الصراع إلدارة أخرى وسٌلة ٌمثل التخوٌؾ نهج إن         

 حتدى ،السٌؾ حد على لؤلبد بالعٌش اإلسرائٌلٌٌننتنٌاهو  "وعد بد من ممارسته ، فمد فبل، الولت

 -الحدرب نهاٌدة ٌعندً فاالنتصدار مسدتحٌل، رؤٌتده انتصدار أن ٌعرؾ ألنه ؛بالنصر ٌعدهم لم نهإ

 ،الفلسطٌنً الوجود ٌشكله الذي التهدٌد من أو الفلسطٌنٌٌن من بالخبلص إال ٌتم لن -رؤٌته حسب

 العدرب مدن الدتخلص ٌسدتحٌل ألنده ؛أبددا ٌؽمدد لدن الدداوودي نتنٌداهو سدٌؾ فد ن ؛ذلدن من وأكثر

 (.5")والمسلمٌن

 

 التحرٌض: -

 الكراهٌدة وإثدارة ،الفلسدطٌنٌٌن علدى التحدرٌض هدو ؛األهدم الدوظٌفً دوره أن   نتنٌاهو ٌشعر     

 اسدتخداما ٌسدتخدملد  هنا والتحرٌض ،األكبر ضالمحر الٌوم د  عٌ   فهو ،والمسلمٌن ،وللعرب ،لهم

 مسؤولٌة تحمٌل عبر التسوٌة بمسٌرة بالتمدم مطالبات أو انتمادات أي صدفً إذ ٌهدؾ  مزدوجا؛

 بمتل ٌحلمون والذٌن ،بهم الثمة ٌمكن وال ،إسرائٌل إبادة ٌنوون الذٌن للفلسطٌنٌٌن والجمود الفشل

 الخصددوص وجدده علددى نتنٌدداهو ٌوجههددا التحرٌضددٌة ةالدعاٌدد وهددذه ،اٌهددود لكددونهم فمددط الٌهددود

 .(3" )لئلسرائٌلٌٌن

 السلطة، لوة أن   منه ظنا الخطأ، أو الصواب عن النظر بؽض ٌحرض نتنٌاهو ٌنفن ال عملٌا       

 الدداخل مدن تنطلدك والمعارضدة النمدد ولكدن برنامجده، تمرٌدر فدً تسعفه لد الراهنة الظروؾ أو

 ألدوال علدى معلدم راحٌدل علمدت فمد نفعا، منه أكثر ضررا ٌضهتحر فً ٌرى بات الذي الٌهودي

 وحددة تعزٌدزإلدى  تهددؾ ال األلدوال هدذه بأن ملحم؛ نشأت نفذها التً أبٌب تل عملٌة بعد نتنٌاهو

 الجمهور أمام تأمٌن شهادة نسخ لنفسه  نتنٌاهو فضل فمد والخوؾ، االرتبان ظل فً الشعب

------------------------------------------------- 

 .16/12/2015, מעריב ،בנדר אריק ، האופוזיציה ר"יו דברי .1

 المبادرة وموجبات اإللهً الوعد خطاب بٌن نتنٌاهو أطلس، مهرة، إسماعٌل .5

   www.atles.ps/ar/post/12163السٌاسٌة،
 .نفسه .3
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أسدلحة الٌهودي بواسطة  توجٌه اتهامات زائفة لكدل المدواطنٌن العدرب، وتحدوٌلهم إلدى مجرمدً 

لٌدة بدل رئدٌس الحكومدة لدم ٌدتهم المجتمدع العربدً بالعم ولنابل مولوته تنتظر االنفجار، فرؼم أن  

لكنه شدد فدً ألوالده علدى ؼٌداب المدانون فدً الوسدط العربدً، وهدذا  مدح أولئن الذٌن استنكروا؛

سدعة اإلرهداب للوسدط العربدً. ثدم وعدد بتو نبونس  ، ٌجعل المواطنٌن المرتبكٌن ٌ  خطاب مفبرن 

والء لمدوانٌن بدالتنفٌذ المانون فً الوسط العربً بواسطة الدخول فً جمٌع البلدان ومطالبدة الكدل 

توجٌده االتهدام  إلدىال أساس له ، وٌهدؾ بصورة ؼٌدر مباشدرة  أن هالدولة، وهذا وعد مثٌر رؼم 

ة تواجددد زٌددادإلددى المٌددادة العربٌددة توسددلت المددرة تلددو المددرة  ن  أإلددى المددواطنٌن العددرب، فددً حددٌن 

 .(1وتنفٌذ المانون لتملٌص كمٌة السبلح فً البلدان العربٌة ) ،الشرطة

 المدس مفتً أن   ادعى فمد ،ؾ نتنٌاهو فً التحرٌض عندما حاول تشوٌه التارٌخاسرإ لتمث  و        

 خدمدة فدً للتدارٌخ الٌهدود، فهدذا تشدوٌه بحدرق هتلدر ألندع مدن هدو الحسدٌنً أمدٌن الحاج الراحل

"هتلر لم ٌسع لمتل الٌهود ولتها، بل أراد طدردهم، فدذهب الحداج  ن  إ ؛ح عبلنٌة، وصرالتحرٌض

فأجاب: ماذا علً أن أفعل؟  :إلٌنا، فسأل فسٌصلونإن طردتهم  :أمٌن الحسٌنً إلى هتلر ولال له

ما المماومة فوهنا ٌحاول نتنٌاهو أن ٌربط المماومة الوطنٌة بالحركة النازٌة آنذان  (،5أحرلهم" )

الوطنٌدة حالٌدا  تلطٌخ حركدة المماومدة فٌحاول   ،الحسٌنً أمٌن إال استمرار لمماومة الحاج الٌوم

 جددار علدى بدارزةأن صدورة الحداج أمدٌن الحسدٌنً  االنتبداه ٌ ثٌدرومدا ، بالنازٌدة بوساطة ربطهدا

 ،" فاشددٌم ٌدداد" الددذكرى متحددؾ النازٌ ددة فددً بالتحٌددة األلمانٌددة المددوات ٌحٌ ددً وهددو المفتددً ظهددرت

شتركة المواسم من الكثٌر هنالن أن   بنفسه الزائر ٌستنتج أن ؛فهاوهد  لتدمٌر النازٌٌن خطة بٌن الم 

داء وبٌن الٌهود   .العرب اآلنً إلسرائٌل  ع 

 مفتدً تحمٌدل خبللهدا من حاول التً تصرٌحاته عن الدفاع مجددا حاول نتنٌاهو أن   ورؼم"      

 المدؤتمر فدً لاطعتده مٌركدل أن   إال الهولوكوسدت، مسدؤولٌة الحسٌنً أمٌن الحاج الراحل المدس

 مسدؤولة ببلدهدا إن   :المدؤل علدى لده ولالدت األلمانٌدة، التلفزة لنوات بثته الذي المشترن الصحافً

. الثانٌدة العالمٌدة الحدرب خدبلل الندازٌٌن ٌدد علدى الٌهدود لهدا تعدرض التدً المحرلدة مجدازر عن

ا  عنً وبالنٌابة الفٌدرالٌة الحكومة نع بالنٌابة ؛ األلمانٌة المستشارة وأضافت  المول أستطٌع أٌضا

------------------------------------------------ 

-http://www.al: פולס ישראל,  מועלם רחל  ٌنظر، .1
monitor.com/pulse/iw/originals/2016/01/benjamin-netanyahu-tel-aviv-   

 51/11/5115 ،37 ال الٌهودي الكونؽرس أمام نتنٌاهو خطاب .5

http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2016/01/benjamin-netanyahu-tel-aviv-
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2016/01/benjamin-netanyahu-tel-aviv-
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2016/01/benjamin-netanyahu-tel-aviv-
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 الحضداري ؼٌدر الفعدل عن المسؤولون هم االشتراكٌون الوطنٌون كان لمد المسؤول، نعرؾ ناإن  

ا  علٌندا ٌمدة،حم هدابأن   ممتنعدون نحدن  وتابعدت. المحرلدة مجدازر فدً تجلدى الذي  نوصدلها أن دومدا

 التدارٌخ، مدن مولفندا لتؽٌٌدر داعدً ال لدذلن ؛مدثبلا  المدارس فً التعلٌم خبلل من المستمبل ألجٌال

  .(1)"الٌهودٌة المحرلة عن ألمانٌا بمسؤولٌة ملتزمون ناإن  

 :المثابرة -

ولدد  ،الدعالو عارضدت وإن حتدى عنها الدفاع فً وحرص عرضها التً آراءه نتنٌاهو تابع      

ورؼدم النصدائح التدً أسددٌت  ،جه له من الدداخل والخدارجتمت له بصلة، ورؼم النمد الذي  و  ال 

ف نه ٌلفها بؽطاء تروٌجً،  ،صر على موالفه ، وإن كان لد أبدى بعض اللٌونة أحٌاناأنه أه إال إلٌ

ٌزٌدة، فدبل ضرب مثبل: موافمته على حل الدولتٌن لشعبٌن، ولكن هذا الحل مندوط بشدروط تعجأو

مكان  أال   ؛ٌا تشبث نتنٌاهو بمولفهملسبلح ، فعال على األجواء، وال على حدود والالسٌطرة على 

 .المنطمةه لدولتٌن فً هذ

 جل خطاباته فدً المضداٌا األمنٌدة التدً تحدٌط بالدولدة العبرٌدة، ه كرسوما ٌؤكد مثابرته؛ أن       

 نفسده ٌعدرض أخرى وتارة ، اإلٌرانً النووي رالخط مواجهة على ه المادرأن   لنفسه ٌروج فتارة

، وأخدددرى أنددده وراء المبدددادرات الفلسدددطٌنٌة المماومدددة حركدددات تهدٌدددد إنهددداء  علدددى مدددادره الأن ددد

 .االلتصادٌة البارزة

خطابدده فددً الكددونؽرس األمرٌكددً فددرؼم رفددض أوبامددا واألعضدداء مثابرتدده فددً  لددد نجدددو      

 دون اإلٌرانً النووي المشروع حول الكونؽرس فً بهخطا إلماء ف نه أصر على ،الدٌمولراطٌٌن

ددددافع بمظهدددر للظهدددور إال ذلدددن مدددا، واألمرٌكٌدددة اإلدارة مدددع التنسدددٌك  األمدددن عدددن الشدددرس الم 

 لدم نتنٌداهو إن  : لدال حدٌن باهتدا ارد جداء لكنده ؛دولدة ألوى زعٌم أوباما رد جاء ولد ،اإلسرائٌلً

 .شٌئا ٌجدد

  اإلسددرائٌلً الشددارع إلددى بالتوجدده مشددروعه تمرٌددر علددى ارهوإصددر نتنٌدداهو متابعددة تظهددرو     

 الدوطنً، والشدعور االنتمداء جاندب هدو اإلسدرائٌلً، الجمهدور لددى حساس وتر على والضرب"

  لدى الذهنٌة الصورة بلا مستؽ   إسرائٌل، مصٌر تمرٌر فً األجنبً التدخل رفض عب ر وذلن

----------------------------------------------- 

 المدددس صددحٌفة ، لتصددرٌحاته انتمددادات وسددط ألمانٌددا فددً فاشددلة جولددة ٌخددتم نتنٌدداهو جمعددة ،  ،عددبلء .1

 .http://www.alquds.co.uk/?p=422516 ،55/11/5115  ،العربً

 

http://www.alquds.co.uk/?p=422516
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 الجمهدور مدن بده ٌسدتهان ال أمدر ذاكرةالد فدً المسدتمرة الذهنٌدة فالصورة الٌسار، لحكم الجمهور

 أوسددلو اتفدداق وتولٌددع ،الخارجٌددة لئلمددبلءات بالخضددوع مرتبطددة ؛ فهددًالٌسددار لحكددم اإلسددرائٌلً

 وإثدارة اإلسدرائٌلٌة الحٌداة نمدط هددد ممدا المددن وسدط فدً تفجٌرٌدة عملٌدات بحدوثتسبب  الذي

 دولدة مصدٌر نسدٌحددو مدن هدم العدرب أن إلدى ب شدارته الناخدب جمهدور لددى العنصرٌة النعرة  

 واالنتمداء الهوٌدة موضدوع نتنٌداهو أثدار وكدذلن ،الصدهٌونً المعسدكر مع تحالفهم عبر إسرائٌل

  (.1)"الدٌنً

 :التضلٌل -

ً    ٌمدوم فمدد ،المسدتمعٌن تضدلل التً الوسائل من هنان       التأوٌدل  سداطةبو الحمدائك أعنداق بلد

 الخلددط  ذلددن لددىإ وٌضدداؾ ،لبولدده ٌمكددن ال مددا وتمرٌددر ،تبرٌددره ال ٌمكددن مددا لتبرٌددر ؛المفددرط

 للعنددؾ، لناعدا الشددرعٌة ارتدداء مثدل السٌاسددً والتموٌده ، ،الؽمدوض ثددارةإو، المتعمدد وااللتبداس

 االسددتعارات باإلضددافة إلددى تمنٌددات تضددلٌلٌة؛. المسددرٌة السددلطوٌة للممارسددات تموٌهددا والعدالددة

 هواسدتخدام السٌاسدً والتددلٌس، ، السٌاسٌة والمجاراة ،والمصانعة ،بالتؽٌٌر والتضلٌل، المضللة

 .(5فً الخطاب)

فددً مطالبددة الطددرؾ الفلسددطٌنً  المتمثلددةسٌاسددة االعتددراؾ ف ؛ضددرب بددذلن بعددض األمثلددةأو    

دولة لومٌة للشدعب الٌهدودي، وجعدل هدذا الشدرط ضدمن المطالدب بوصفها باالعتراؾ ب سرائٌل 

مطلدب مدن ضدمن لضداٌا الحدل البل مطلب أساسً من وجهة نظر نتنٌداهو رافعدا هدذا  ،الشرعٌة

تهددؾ إلددى نفدً صدفة االحددتبلل واالسدتعمار عدن األزمددة  ؛، " إن سٌاسدات االعتددراؾ هدذهالددائم

وجعل المضدٌة  ،إسرائٌل منومطالب الفلسطٌنٌٌن  ،وتصفٌة حك العودة ة،الفلسطٌنٌة واإلسرائٌلٌ

 اإلسرائٌلً للشارع التسوٌك فً ٌكمن فالتضلٌل ،(3" )الٌهودي بالشعب االعتراؾ حول تتمحور

 أوسدلو اتفالٌدة أن   رؼدم بهدم، سدنعترؾ فكٌدؾ بندا ٌعترفدون ال الفلسطٌنٌٌن أن   فً الؽربً والعالم

 والتهجٌدر  البلجئدٌن، لضدٌة ًت صدف   لدد هداف ن   الفلسدطٌنً، المسدتوى على أما. المطلب هذا تؽطً

 . السكانً بالتبادل ٌسمى ما فً المرتمب

----------------------------------------------- 

 53 العدد ، حزٌران 5115 الكرمل، مدى مجلة ،الجماهٌر وسٌكولوجٌة نتنٌاهو بدر، ، أشرؾ .1

http://mada-research.org/blog/2015/06. 
 ،  البندورة أبو اسماعٌل: بملم البصرة شبكة ٌنظر، .5

http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/1010/bndora_281010.htm  
 . 58، اإلسرائٌلٌة للدراسات الفلسطٌنً المركز مدار ،االستراتٌجً مدار تمرٌر عاطؾ، ،سٌؾ أبو .3
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 فددً لددول ،مثددال آخددر علددى التضددلٌل المنهجددً فددً الحفدداظ علددى الممدسددات ؼٌددر الٌهودٌددةو      

 إذا بصٌرة، ذي كل وٌدرن. األدٌان لجمٌع الممدسة األماكن تصون وحدها إسرائٌل إن  " :نتنٌاهو

 المعابددد تدددمٌرهم عددن ناهٌددن ،بعضددا بعضددهم مسدداجد بتدددمٌر والسددنة الشددٌعة ٌمددوم كٌددؾ شدداهد

 للحفداظ إسرائٌل تؤدٌه الذي الممٌ ز الدور ٌدرن للبشرٌة، التراثٌة الموالع أو والمسٌحٌة الٌهودٌة

المول من لبل صحٌفة هفرتس:  ا. والرد على هذ(1) فٌها المائم الوضع وحماٌة العبادة ورد على

رق مسجد النور فً المرٌة العربٌة الفلسطٌنٌة طوبا فدً الجلٌدل  5111" فً الثانً من أكتوبر  ح 

مددن العددام وال شددرطة ولددم ٌسددتطع األ ،تكدداد تمددر أربددع سددنوات علددى الجرٌمددة النكددراءواألعلددى، 

حرلدت كنٌسدة "الخبدز والسدمن" فدً المدبض علدى الجنداة. وفدً ٌدوم الخمدٌس الماضدً أ   إسرائٌل

طبرٌا التً تعتبر من الكنائس المهمة فً العالم عند النصدارى. رئدٌس الحكومدة بنٌدامٌن نتنٌداهو 

 -إسدرائٌل دولدة ولٌس فلسطٌن وطنهم فً ٌعٌشون الذٌن -الفلسطٌنٌٌن ضدوهو المحرض األول 

 ٌددورام العددام األمددن رئددٌس علددى المجددرمٌن لكشددؾ التحمٌددك مهمددة سددٌلمً أنددهب المددؤل علددى أعلددن

 (.5)" مسدود طرٌك إلى ٌصل لد فالتحمٌك المسجد، كمصٌر الكنٌسة مصٌر ، ولكنكوهٌن

المتطددرفٌن اإلسددبلمٌٌن ٌتنافسددون فٌمددا بٌددنهم علددى التطددرؾ،  وفددً لددول آخددر ٌمددول: " إن        

م أنصار هذا الخلٌفة ممابل أنصار الخ لٌفة اآلخر. كلهم ٌد عً لنفسه المددس، وكلهدم ٌرٌدد أن ٌ حدر 

مددون منهددا الحرٌددة، ٌ   مددون أبندداء الدددٌانات األخددرى منهددا، ٌ حر  مددون حددك حر  اآلخددرٌن منهددا، ٌ حر 

(، وهذا الكبلم ؼٌر صحٌح، وما سدمعنا أحددا ٌطالدب بالمددس ؼٌدر أهلهدا؛ 3االختٌار والصبلة" )

الفلسدطٌنٌٌن أنصدار هددؤالء  للشدارع اإلسددرائٌلً علدى أن   كدارهأف لتسدوٌكلكنده نهدج عندد نتنٌدداهو 

   الخلفاء الذي ٌزعم وجودهم. 

لكدن  ؛ولد ٌأتً التضلٌل ب ٌراد جزء من الحمٌمة، التً تكون صحٌحة فً الجزء المعروض      

الجددزء المفمددود ٌعكددس المنشددود، ولددد ٌكددون ذلددن بعددرض األرلددام الدلٌمددة بهدددؾ جعددل المعلومددة 

ملٌون ونصؾ ٌهودي شاركوا فً لوات الحلفاء التً   ٌتمثل ذلن فً لول نتنٌاهو: " إن  حمٌمة، و

، فسدمط فدً المعدارن أكثدر مدن حاربت النازٌة، شاركوا  مع الجدٌش األحمدر والجدٌش األمرٌكدً

ممداس،  بٌن رجدل وامدرأة مدن الملٌدون ونصدؾ، وهدذه نسدبة ال ٌمكدن تخٌلهدا  بدأي   ما مئتً ألؾ

 . إن  الكثٌر هائبلكان الوضع نا هائلٌن، فكل من كان فً المعركة ٌعرؾ كم فالنسبة والعدد كا

----------------------------------------------- 

 .56/11/5115  ، رابٌن إسحاق ذكرى إحٌاء مراسم خبلل نتنٌاهو خطاب .1

 .5/7/5115،  הארץ  ،אנדראוס ،זוהיר .5
 .18/5/5115 المدس، توحٌد بمناسبة نتنٌاهو كلمة .3
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 خدروجهم لبدل أهلهم عن افترلوا الذٌن ؛ةعشر والثامنة السابعة جٌل فً وفتٌات فتٌانا كانوا منهم

 عنددما لكدن فٌهدا؛ مبدالػ األعدداد هدذه أن   شن ال ،(1" )األبد إلى ٌروهم ولن ،المعركة ساحة إلى

 ٌدؤثر لدد ذلدن فد ن متمٌدزا، مؤرخدا أبدوه وكان ،الحكومة ٌرأس الذي نتنٌاهو مثل رجل ٌعرضها

 والمعدارن الحلفداء، ولوات ، الثانٌة العالمٌة الحرب معلوم؛ الحمٌمة ا منجزء. إن  المستمعٌن فً

 الممداتلٌن بواسدطة النازٌدة على النصر ٌجعل أن ٌرٌد الجزئٌة الحمائك هذه عرضففً . الطاحنة

ح ولد الٌهود،  .الخطاب ثناٌا فً بذلن لم 

 :سلبٌة ملصمات -

 حتدى وٌممتده ،ٌرفضده الجمهدور أن   إلى ٌؤدي سلبً بطابع أو بمول ٌنمع  فرد وصؾ إن         

 مدن لٌلدت إذا ال سدٌما اخاص اولع ع  م  س  ت   عندما األولى للفكرة ف ن ،صحٌح ؼٌر االدعاء كان ولو

 تمدس   الملصدمات كانت إذا فكٌؾ ،(5) جدا ثمٌبلا  الوصمة هذه عبء فٌكون ،سلطة ذاتشخصٌة 

 فهددو اإلسددبلم بدده ٌصددؾ مددا  فكددل ؟اإلسددرائٌلً الشددارع نظددر ةوجهدد مددن امعادٌدد امرفوضدد اجسددم

 أعمددال نتنٌدداهو ٌصددؾ فعندددما المائددل، شددعبٌة فددً وٌرفددع العددرب لٌمددة مددن ٌملددل هددوو، معتمددد

 ٌرتكددب فهددو ٌسددتطٌع لهددا، منطمددة أي ٌحتددل   اإلسددبلمً التشدددد أصددبح لمددد" :بمولدده اإلسددبلمٌٌن

ل ،الناس من اآلالؾ مئات بحك المجازر  النظام وٌهدد ،الدول وٌفكن ،الجئٌن إلى ٌٌنالمبل وٌحو 

 وتدوطٌن التصددٌك مدن منداص فدبل اإلعدبلم لوسدائل العام التجنٌد ظل وفً ،(3" )بأكمله العالمً

 .للمسلمٌن سلبٌة صورة على النفس

 : الكاملة غٌر الجمل -

 الحمدائك وصدؾ مدن أكثدر رعب دت   المشاهد أو للمستمع الحمائك تفصٌل عدم أو السكوت أحٌانا     

 أن للمسدتمعٌن سدمحٌ   مادعند حمٌمتهداوالمعلومدة  دلدة علدى الحفاظب هدفه الخطٌب ٌخدم فمد ،بدل ة

 نحدن ": لدال إذ ؛نتنٌداهو خطاب فً جاء ما وهذا ،(4)االدعاء فً ملٌ   لم الذي المضمون ٌضعوا

 فدً لفرد تتمث لاكرامة  سنجعل للثمافة اإلنسانٌة، ونحن الذٌن  الفردنحن من جاء بكرامة  ،الٌهود

 ٌحافظ وال الصدر، ٌثلج فضفاض مصطلح الفرد كرامة إن  (. 5")والوحٌدة الواحدة دولتنا

------------------------------------------- 
 .13/5/5115 النازٌة، على االنتصار ذكرى فً الكنٌست فً نتنٌاهو خطاب .1
 .147، ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן ،משה  ٌنظر، .5

ا  41 توالٌع جمع على بناءا  الكنٌست فً ونتنٌاه كلمة .3  .11/5/5116 فً نائبا
 .158 ،ורטוריקה דמגוגיה ،וולמן ،משה ٌنظر،  .4
 .17/8/5115 أثٌوبٌا، ٌهود ذكرى فً نتنٌاهو كلمة .5
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ٌدعه للمستمع ٌفسدره  ما ؟ هذاكرامة الفرد عند نتنٌاهو ظهرعلٌه إال كرٌم ومتنور، ولكن كٌؾ ت

ءم كرامة الفرد مع االعتمداالت اإلدارٌدة؟ وكٌدؾ تتسداٌر كرامدة الفدرد كٌفما ٌرى؛ لكن كٌؾ تتبل

 تبمى أسئلة دون رصٌد. مع االحتبلل؟

 لدد مدتكلمال ٌكدون وبهدذا ٌدراه، مدا وفدك ٌتصدور أن للمسدتمع تدٌحفت   مبهمة الجملة تكون ولد      

 أن إسرائٌل على بٌج: " فمثبل ، تستهوٌه ألنها المتلمً؛ عند ممبولة ولكنها ،مبتورة رسالة بعث

ا  األمن عن المسؤولة الجهة تبمى  سدتكون فكٌدؾ جددا، شدائن أمدر األمدن لضدٌة إن   ،(1) " مٌدانٌا

 مدن احدتبلل هدو أم أمندً؟ تنسدٌك فمدط هو أم ؟عن الجو والبر والبحر هً مسؤولة هل مسؤولة؟

األمددن فٌبمددى  أخددرى؟ دولددة لبددل مددن ٌدددار وأمنهددا مسددتلمة دولددة فلسددطٌن تكددون كٌددؾ آخددر؟ نددوع

 المٌدانً مبهما.

فً الحمٌمة؛ كثٌرة هً الجمل ؼٌر الكاملة، فمنها مدا ٌخددم المدفرب السٌاسدٌة، وٌتمثدل ذلدن       

الٌهود  علىفً لوله: "إن وحدة الشعب واجبة فً كل ظرؾ؛ لكنها واجبة بالذات  فً ظل هجمة 

البلسدامٌة تجتداح الشرق األوسط. وكما لال ماٌكل بحدك؛ موجدة عارمدة مدن  علىؼٌر ممصورة 

در") (، الوحددة  إٌجابٌدة فدً كدل حدٌن؛ لكدن كٌدؾ 5أوروبا؛ لكنها تنزلك من هنان إلدى لدارات أ خ 

ن إ، ولكن بما ٌتخٌله كما ٌرٌد ؟ ٌبمى الجواب للمستمعتكون هذه الوحدة؟ ومن ٌرأس هذه الوحدة

 هنان من ٌشٌر إلى المخاطر، وٌطلب الوحدة فهو أولى أن ٌمودها.

 الكل سدٌفهم بتكملة الجملة، وٌتمثل ذلن فً لول: " أنا أظن أن   أحٌانا ٌطلب نتنٌاهو ن  حتى إ     

(، 3أن نسل م األماكن الممدسة لسلطة أخرى")بجزاء منها، ألو استجبنا للنصائح ب خبلء المدس أو 

فالتكملددة مفتوحددة للجمٌددع بمددا ٌددراه مناسددبا، وبمددا أن الشددارع اإلسددرائٌلً ٌددرفض االنسددحاب مددن 

عدوا لدودا، وهذا ما ٌرٌده  هاٌرون ؛مدس وبٌت الممدس، فكٌؾ عندما تتولى عناٌته دولة أخرىال

  ه ٌرفض السبلم أو المفاوضات.ن  إمجهود التكملة حتى ال ٌمال عفٌه من ت إجابتهمنتنٌاهو؛ 

 :الكالمً اإلٌحاء -

 الذي السحري العنصر من فٌه فاإلٌحاء ، تأثٌر من فٌه لما نوعه من فرٌد األسلوب هذا إن       

---------------------------------------------- 

ا  41 توالٌع جمع على بناءا  الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .1  .11/5/5116 فً نائبا

 .51/11/5115 والثبلثٌن، السابع الصهٌونً الكونؽرس فً نتنٌاهو خطاب .5
 .18/5/5115 المدس، توحٌد بمناسبة نتنٌاهو كلمة .3
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 فٌندا تدولظ التدً الكلمدات مدن هنانف"  جرى، لما درانإ دون سمعوا ما ٌتمبلون معٌنالمستٌجعل 

در الدذكرٌاتو والمشاعر بالمعارؾ أكثر ٌ ثم ل إدراكنا أن   لدرجة االنطباعات  أكثدر مسداحة فتحض 

 والتخوٌدؾ كالتهوٌدل لوٌة مفاهٌم تولد التً الكلمات باستعمال ٌكون فاإلٌحاء( 1" )لئلٌحاء تهٌئة

 .ؼواء وؼٌرهاإلوا ؼراءإلوا

التحددي األول ظهدور البلسدامٌة، وخاصدة فدً  : "إن  فدً لولده فلو نظرنا إلى ألوال نتنٌداهو      

وال سددامٌة  ،وال سددامٌة الٌسددار المتطددرؾ ،أوروبددا، هنددان مددزج بددٌن السددامٌة الٌمددٌن المتطددرؾ

ٌهدود بلؽارٌدا والٌهدود اإلسبلم التً تنتشر حالٌا فً أوروبا، هذا ٌؤثر على وضعٌة ٌهود فرنسا و

 (.5)فً كل مكان"

 بدل للكٌدان، تهدٌدد أخدرى بكلمدات النازٌدة، المحرلدة الٌهدودي المستمع أمام ٌتمثل ما أول إن     

فهدذا ٌضدع كدل أوروبدا فدً  ،لؤلرواح الٌهودٌة، ف ذا ظهرت البلسدامٌة فدً الٌسدار والٌمدٌن تهدٌد

إلسبلمٌة التً تحٌط بالٌهود من كل جاندب، فد ن وضع العداء للٌهود، ولو أضفنا إلٌها البلسامٌة ا

السامع ٌجن جنونه من الضٌك والتهدٌد الذي ٌواجهده، وهندا تصدل الرسدالة التدً أرادهدا نتنٌداهو 

أنهدا المدرة  ،وما ٌجدر اإلشارة إلٌهن تتجندوا له تحت لوائً، أبوجود العدو المشترن الذي ٌجب 

، وهً رسالة أخرى بأن اإلسبلم "تطرؾمال" فة كلمةإضا األولى التً ٌذكر نتنٌاهو اإلسبلم دون

 سواء.ب التعامل معهمواحد والمسلمون سواء، فٌجب 

 تدأثٌر وتحدت ٌمودهدا، الدذات داخدل إلدى اإلٌحداء ٌتؽلؽدل الخدارج مدن اآلتدً الكبلم اطةبوس"     

 حالة فً ٌجعله تأثٌرا وٌتأثر مماومة ببل الشخص ٌصبح ٌولدها التً والتمثبلت والصور األفكار

 مضادة ظروؾ وفً حتى لبولها على المضل ل ترؼم األخٌرة وهذه اإلٌحاءات، إزاء العمٌاء الثمة

األعداء األكثر تباٌنا ٌنتمون إلى الفئة نفسدها أمدر  ، " ومن اإلٌحاء إلى الشعب أن  (3" )لمصلحته

راءى لجمهدور جوهري للؽاٌة، إذ ٌجب وضع األعداء األكثر تباٌنا فدً المجموعدة نفسدها كدً ٌتد

 سخطهم من وٌزٌد ،حمهم فً إٌمانهم ٌدعمنا نخوض الصراع ضد عدو واحد، وهذا ما مؤٌدٌنا أن  

 فً وضعهم نتنٌاهو أن   إال متناحران تٌاران وفتح حماس أن   فرؼم ،( 4" )ٌهاجمونهم الذٌن ضد

  ٌتهم بدأ اعندم خاصة نتنٌاهو، عند للسبلم شرٌن ٌوجد فبل واحدا، عدواوٌراهم  ،واحدة خانة

------------------------------------- 

 .116  ،الكالمً التضلٌل ،كلود  ٌونان، .1
 .53/6/5114 الٌهودٌة، الوكالة أمام الحكومة رئٌس خطاب .5
 .118 ،الكالمً التضلٌل كلود،  ٌونان، .3
 .35 ،السٌاسٌة والدعاٌة الدعاٌة دورندان، ؼً، .4
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ت ًالت األسباب أحد وهذا بالكذب، مازن أبو    . التطرؾ نحو السٌر إلى اإلسرائٌلً الجمهور جر 

الكلمدة تخلدك والعدا عبدر  " علدى لاعددة أن  : حٌدث ٌمدوم ؛هنان ما ٌسمى باالختبلق الكبلمً      

ٌتوسل المضل  ل الكبلم لٌختلك والعدا زائفدا ال  إذ الخطاب الملفوظ أو المكتوب أو عبر اإلشاعات،

(، فعندما ٌصؾ نتنٌاهو الحدود وما ٌحدق بها مدن 1حسوسات" )فً عالم الم تعٌٌنوجود له وال 

بندا فدً اإن لوى اإلسبلم الرادٌكدالً تددق علدى أبو خطر ٌحسب المستمع أن المجابهة لد بدأت، "

وإٌران تتسلح وتستعد  ،الشمال وفً الجنوب، الموى الشٌعٌة  فً سورٌا ولبنان التابعة لحزب هللا

فاألعدداء   ٌحاربوندا،أن  ن بٌن الفٌنة واألخرى، فً سورٌا وسٌناء للمعركة المادمة، فهم ٌحاولو

ٌختلدك  فنتنٌداهو ،(5" ) ضددنا اإلسدبلمًأما فً ؼزة فتعمل حمداس والجهداد  .من السنة والشٌعة

الحددود  هنا والعا جدٌدا، ٌختلك حربا فً الحدود الشمالٌة مع سورٌا ولبنان وفً سٌناء، علما أن  

بت عائلة األسد إال الحفاظ على أمن لبل الموات المصرٌة ، وفً الشمال فً سٌناء محروسة جدا 

فً الماضً تهدٌد من ناحٌة الجوالن، فالوالع المحسوس مؽاٌر لما ٌدعً ٌأت أمن إسرائٌل، ولم 

نتنٌاهو، ولكنه ٌولد فً ذهن المستمعٌن ولائع وهمٌة تؤثر فً نفوسدهم وعمدولهم بحٌدث تدوجههم 

 على أساس أنها ولائع صحٌحة. كما ٌشاء وتتبلعب بهم

ولكن هذا اإلٌحاء ٌمتحم الملوب، وٌسٌطر علٌهدا  ،لكل ما هو إٌحائً مضل    هذا ال ٌعنً أن  و     

فتنصاع الجماهٌر المتأثرة، ف ذا أضفنا إلدى ذلدن لدوة السدلطة التدً ٌمتلكهدا نتنٌداهو بكونده رئٌسدا 

 ف ن اإللناع أٌسر وأكثر لبوال. ،للحكومة

 الشعارات: -

باإلضدافة  ،الشعار تعبٌر مؤثر وموجز وسهل حفظه وتكراره، فسدهولة الشدعار وإٌجدازه إن       

 مدع ممارندة بسدٌط أمدر المسدائل حدل أن ٌعتمدد الجمهدور تجعدل ٌطرحهدا التدً المسائل أهمٌةإلى 

 إسدرائٌل عاصدمة المددس" ،" إسدرائٌل شدعب ٌعٌش:" مثل الشعارات من الكثٌر وهنان  الشعار،

 أثددر للشددعار ٌكددون أن ٌمكددن ال ولكددن ، وهكددذا" الدولددة أمددن" ،"اإلرهدداب ٌخٌفنددا لددن"" األبدٌددة

 المٌمددة هددذه مضدداعفة تكددون وعندددها حددادة، عاطفٌددة لٌمددة العبددارات تضددمنت إذا إال دٌنددامٌكً

 (.3)بها تلحك التً بالعبارات العاطفٌة

----------------------------------------- 

 .119 ،لكالمًا التضلٌل كلود،  ٌونان، .1
 .59/6/5114 المومً، األمنً المعهد إٌبلن، بار فً الحكومة رئٌس .5
 .51-51، السٌاسٌة والدعاٌة الدعاٌة  دورندان، ،ؼً ٌنظر، .3
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" مددوفرزت بلسددتٌنٌت مدددٌناه"شددعار  بددرز المددومً األمنددً المعهددد فددً نتنٌدداهو خطدداب فبعددد     

 شدددعارات مدددن شدددعار هدددذا(بلحالسددد منزوعدددة فلسدددطٌنٌة دولدددة) מופרזת פלסטינית מדינה)

بهدا، ولكدن نتنٌداهو أحسدن  ٌتؽندى اإلسرائٌلً الشارع معظم أصبح حتى المطروحة، المفاوضات

إذ ٌمول:" دولة فلسطٌنٌة منزوعدة السدبلح تعتدرؾ بٌهودٌدة  ؛استعماله  فً إلناع الوسط الٌهودي

الددداخل  ٌحددددي الدولددة، ولكددن مددا معنددى منزوعددة السددبلح مددع مددا ٌدددور حولنددا بالددذات؟ مددن الددذ

وٌمندع إطبللهدا  ،نتاج المذائؾ والصوارٌخ عن الفلسطٌنٌٌنإوالخارج منها وإلٌها؟ من الذي ٌمنع 

إلى مدن إسرائٌل؟ هذا مدا ٌحددث اآلن فدً ؼدزة بعدد إخبلئهدا، مدن الدذي ٌمندع إرسدال المخدربٌن 

األنفدداق داخددل مددن الددذي ٌمنددع حفددر  االنتحددارٌٌن مددن المدددن الفلسددطٌنٌة إلددى المدددن اإلسددرائٌلٌة؟

فالدولددة المنزوعددة السددبلح ممرونددة بالجانددب األمنددً اإلسددرائٌلً، وبالصددوارٌخ  .(1أراضددٌنا؟" )

الفلسطٌنٌة التً أطلمدت مدن ؼدزة، والعملٌدات التدً كدان ٌمدوم بهدا الناشدطون مدن الضدفة وؼدزة، 

وتعتمدل  ،فالدولة المنزوعة السبلح ال تستطٌع أن تدافع عن نفسها، فتجتداح إسدرائٌل متدى شداءت

لة أو خطددر، وهددذا مددا ٌحلددو للشددارع ءمددن ترٌددد، وتمصددؾ مددن ٌعددارض دون أن تتعددرض لمسددا

 الصهٌونً. 

 التصرفات الرمزٌة: -

مدا  طار أو وضع حجر أساس أو زٌارة مستشفى أو حضور حفل تخدرٌجتدشٌن سكة ل إن         

هدا ٌدوحً للمجموعدة المٌام ب ف ن   ،هذه التصرفات ؼٌر منتجة ، فرؼم أن  هً إال تصرفات رمزٌة

مها، الٌشاركها فً همومها األساسٌة. ولد ٌجعل الجماعة تعتمد أنه ٌمتلن العبلج المناسب آل ن هأب

 فٌرتفع لدره عندهم وٌذكرون رد الجمٌل.

ف نده ٌعطدً المصددالٌة أللوالده،  ،أما ذكر المشداركة فدً تصدرفات رمزٌدة مدن هدذا المبٌدل       

 ففددًفدً افتتدداح صدرٌؾ بددن ؼورٌدون،  شددارن مددن الخطدابٌدام إذ لبددل أ ؛فالرجدل ٌمددول الصددق

" لبددل سددنة افتتحنددا فددً كٌبددوتس سدددٌه بددوكٌر صددرٌؾ بددن  :، لددال نتنٌدداهوذكددرى بددن ؼورٌددون

 هددذا فددً سددهاأرتأ التددً التددراث موالددع بددرامج فددً بمشدداركتً أفخددرؼورٌددون الجدٌددد الرائددع، أنددا 

فهدو  المسدتمعٌن، أمدام مولفده ٌددع م لمولا هذا ،(5" )تحمٌمه فً ساهمت والذي ، المهم المشروع

 الجمٌدل رد   منهم فٌنتظر ،فعله بما اآلخرٌن وفً هذا تذكٌر الرجل الذي ٌمول، وٌفعل، وٌشارن.

 .ٌحتاجها التً الموالؾ فً

--------------------------------------------- 
 .59/6/5114 المومً، األمنً المعهد إٌبلن، بار فً الحكومة، رئٌس .1
 .18/11/5115 بوكٌر، سدٌه فً ؼورٌون بن ذكرى فً نتنٌاهو كلمة .2
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 التهدٌد والوعٌد: -

توعد باستخدام  ،فً محاولة من نتنٌاهو للسٌطرة على الوضعو ،انتفاضة "السكاكٌن" وأثناء        

جمٌع الوسائل المتاحة له للمضاء علدى االنتفاضدة بؽدض النظدر عدن مشدروعٌة هدذه األسدالٌب ، 

 ومددن ،المتددل ٌحدداولون الددذٌن وأولئددن المتلددة ستحاسددب منبددر الكنٌسددت:  "إسددرائٌل فمدال مددن علددى

  على ٌتجرأ من كل. كامبل الثمن منهم بل سنجبً ،حموق بأي ٌتمتعوا لن همأن   فمط لٌس. ٌساعدهم

 مدن نادٌلد المتاحدة الوسدائل جمٌدع اسدتخدام فدً أتدردد ولن ،سنستخدم. ٌده ستمطع ؛علٌنا ٌده رفع

 (.1) اإلسرائٌلٌة المدن إلى هدوءال عادةإ أجل

إلماء اللوم والمسؤولٌة على اآلخرٌن فهذا ٌملص نوعا ما  ؛سالٌب تخدٌر الجمهورأ أحد إن         

ن عددن الهدددوء والتهدئددة فٌددتهم رئددٌس الطددرفٌن مسددؤوال مددن مسددؤولٌة الحكومددة بمٌادتدده وٌفٌددد أن  

فصدائل األخدرى، وكدً ٌبدرز مصددالٌة السلطة الفلسطٌنٌة بالتحرٌض وٌلمً علٌه اللدوم وعلدى ال

ل ال: السدلطة الفلسدطٌنٌة لرئٌس "ألولهم بالتهدٌد فٌمول: إلٌألواله ٌبعث   وإذا. أبطداال المتلدة تحدو 

 ،اإلسددبلمٌة والحركدة، حمداس مددن كدل بده تمدوم الددذي التحدرٌض هدذا نتٌجددة تصدعٌد هندان حددث

 .(5) المسؤولٌة" ستتحملون نكم ف،الفلسطٌنٌة   والسلطة

ثمددة ف ندده ٌعمددل علددى اسددتمطاب  ،كلمددا شددعر نتنٌدداهو بددالخطر الددذي ٌهدددده بالدرجددة األولددى       

ففً حدرب  ،فٌلمً علٌه  اللوم ثم ٌهدد وٌزمجر ،محدد نحو عدو وذلن بالتصوٌب به، الجماهٌر 

هددا حمدداس إذا ظنددت أن  و خطددت  "لددال:   ،وفددً كلمددة لدده أمددام الصددحفٌٌن ،"الرصدداص المصددبوب" 

ممابدل االسدتنزاؾ فستحصدل حمداس علدى السدحك،  ولكدنعب فدً إسدرائٌل لدوي ، سترهمنا، الش

ٌطلمون  ؛وسحك لادتها ، سٌاستنا مع حماس بسٌطة ،هاٌوسحك مخرب ،سحك البنى التحتٌة عندها

 لدم وإن ؼددا، فسدتفهم الٌدوم حماس هذا تفهم لم وإذا مضاعؾ، رد رد؟]النار[ سٌ رد علٌهم، وأي 

، اإلسدرائٌلً الشدارع ثمدة وتعزٌز، حماس إرهاب ؛جانبٌن على هنا عملفٌ ،(3")فبعدها إذا ،ٌكن

 .ورفع معنوٌاته؛ ألنه ٌملن العتاد وزمام المبادرة

 ألنهدم أو بسدرعة، ٌنددفعون ٌجعلهم وحتى لصالحه، الؽربٌة الموى تجنٌد نتنٌاهو حاول دول      

  أن الحر العالم طبٌعة من: "لٌمو إذ ؛والوعٌد التهدٌد ٌطلك ف نه ،ٌرٌد كما معه ٌتجاوبوا لم

-------------------------------------- 

 .13/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو كلمة .1
 .نفسه .5
 نفسه. .3
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 التدارٌخ ولكدن ، أبطدأ بشدكل األحدداث علدى ٌدرد فهدو اإلنسدان، وبحمدوق باألبرٌداء المدس ٌتجنب

 بل ،ستأتً التً للضربة نتظاراال عدم ٌجب ؛ المعادلة للب ٌجب الشر مواجهة لوى عند علمنا،

. وهو فً مهده ،تهدٌد أي التبلع ،تحدٌدا سٌاستنا هً وهذه ،معاللهم فً اإلرهابٌٌن مبلحمة ٌجب

 لدٌنا. علٌنا ٌحاول أن ٌعتدي من كل سنضرب. للخطر إسرائٌل أمن ضٌبتعر ألعدائنا نسمح لن

 ٌبدرز فالتهدٌدد التهدٌدد، علدى ةكثٌدر واألمثلدة (.1ضداربة" ) لدوة الحاجدة فهدً وعند ،دفاعٌة لوة

مدن واألمدان مدن األ دام ومدا بالوعٌدد، آمدن فمدد بالخطاب لتنعا فمن الخطٌب، عند الموة من نوعا

 .والتأٌٌد لتناععن اال المستمع ٌتوانى فلن اإلنسان، حٌاةأساسٌات 

 المصدالٌة: -

ولتده ومواطنٌده، فمدا ً مدن أجدل دذلن الفرد الذي ٌضدح هبأن   ٌحاول نتنٌاهو أن ٌظهر نفسه      

ل حتى اآلن ما هو إال تحمٌك أحبلم المادة الذٌن سبموه من أسبلفه أو إكمال ما ساروا علٌده، حص

 وفً كلٌهما ٌكون صادلا وممنعا. 

دوالروح الشدعبٌة التدً ت   ،السرد المصصً المتداول حول المادة الملهمٌن إن         ن لهدم التمددٌر ك 

ي لدول ٌنسدب إلدٌهم أو عمدل مصددالٌة جماهٌرٌدة أبرٌة، تعطدً ً الدولة العسوتجعل منهم مؤس

وتأٌٌد جارؾ ، وهذا ما استؽله نتنٌاهو فً خطاباته وخاصة فً مراسٌم التأبٌن والذكرى، فلدٌس 

 إذ ٌمدول: " وكدان ؛ل هندان مدن ٌعدزز ألوالدهبد ،اإلرهداب ٌحدٌط بهدم نتنٌاهو وحده من ٌددعً أن  

 والتبلعندا ،عزٌمتنا وتثبٌط ،واستنزافنا ،دمائنا إلرالة ابٌٌناإلره تطل ع حمٌمة ٌعً رابٌن الراحل

 تحتدى ٌبعدد احتمداالت التندازال ،ثدم ٌحددد العددو الدذي ٌهددد الكٌدان الصدهٌونً،  (5)وطننا" من

 الفلسدددطٌنً والدددرفض الفلسدددطٌنً اإلرهددداب كدددون حمٌمدددة رصدددد هإن ددد(: "3فٌمدددول ) ،المسدددتمبلٌة

رته كما المتواصل  اإلسبلمً التشدد تصاعد على ٌتؽذ ى -الٌوم حتى أسفً لشدٌد والمستمر- صو 

 هنان: ٌلً ما 1994 األول تشرٌن أكتوبر فً الكنٌست ممر   فً رابٌن الراحل ولال. منطمتنا فً

 التنظٌمدات وتحاول. كثٌرة بلدان الجتٌاح تسعى اإلسبلم الرادٌكالً المتطرؾ  من عارمة موجة

 مع السبلم لتحمٌك المستعدة المعتدلة العربٌة الحكم أنظمة ؾاستهدا المتطرفة اإلسبلمٌة اإلرهابٌة

 نفوس فً ٌؽرسها حتى خطاباته، فً دائما ٌكررها التً نفسها الممولة وهذه ،(4" )إسرائٌل

--------------------------------------------- 

 .31/15/5115الجو سبلح طٌاري من جدٌد فوج تخرج مراسم فً نتنٌاهو كلمة .1
 .56/11/5115  ، رابٌن إسحاق ذكرى إحٌاء مراسم خبلل نتنٌاهو خطاب .5
 .رابٌن إسحاق لسان على .3
 .56/11/5115  ،رابٌن إسحاق ذكرى إحٌاء مراسم خبلل نتنٌاهو خطاب .4



175 

 

 من ٌ عد   هأن   رؼم رابٌن ألوال من فٌمتبس اإلعبلم، وسائل فً ررك  ت   عندما وخاصة المستمعٌن،  

 . السٌاسٌٌن خصومه

اآلن تكملة لما سلؾ مدن  هفٌحاول أن ٌجعل ما ٌفعل ،لحك الحاضر بالماضًلد ٌرٌد أن ٌ  و       

 ٌنظدر ؼورٌدون بدن كدان حٌدث ٌمدول: "كمدا ،فٌبدرر أعمالده بدألوال بدن ؼورٌدونأعمال العظدام، 

م وجدود إلدى السدٌدة النظرة  فمدد كتدب عدن  .الصدهٌونٌة ضدد الحدرب فدً اإلسدبلمً التشددد ممدو 

 المتشددددة الجمدداهٌر تحددرٌض كامددل عددام مدددى علددى تددم لمددد: ٌلددً مددا 1959 عددام الشددؽب أحددداث

 والحاضددر الماضددً همددا فهددا خطددر،  فددً أصددبحت المدددس فددً اإلسددبلمٌة الممدسددات أن بدددعوى

 الٌدوم الدموٌدة الخسدائر ٌسدبب الدذي التحدرٌض هدذا بحزم نكافح إننا شًء. ٌتؽٌر لم حٌث سٌان،

ا  " محظددورة كجمعٌددة" اإلسددبلمٌة للحركددة الشددمالً حالجنددا عددن األسددبوع هددذا أعلنددا ولددد. أٌضددا

ض مدن كدل البدراءة ٌدد عً أن ٌمكن وال. المانون دائرة عن بالتالً وأخرجناها  العندؾ علدى ٌحدر  

نفسدها  عدن تددافع أن الدٌممراطٌة على وٌجب. إسبلمٌة خبلفةب الستبدالها الدولة لتموٌض وٌسعى

 تمدوٌضإلدى  والسعً سٌادتنا بتدمٌر متطرفة لجهات نسمح ولن. الستهدافها ٌسعى من كل بوجه

 فدً سدواء ؼورٌدون بدن لفعمثل ما  أنفسهم، والمخربٌن بل المحرضٌن وحدهم نكافح دولتنا، لن

 . (5)"أخرى مناسبات فً أو  (1)"الرد   عملٌات" بسلسلة المتمثلة سٌاسته

ٌجدب   الدرد ه فد ن  وعلٌد ؼورٌون، بن وصفها كما زالت، ما الدموٌة والخسائر فالتحرٌض       

 تأسدٌس أعلدن الدذي ؼورٌدون بدن إن   الٌهدود أٌهدا ٌا: ٌمول به فكأنً فعل السابمون، كماأن ٌكون 

 ، وٌسٌر على دربه، بدل تخطداه فدً التمٌ دز،فكره ٌتبنى من هنانف ،موجودة آثاره زالت ما الدولة

 .بكم فاعل أنا ما تمب لواو به فثموا

 مدا وفدك ؼورٌدون، بدن آمن لمدنه  ٌعمل على تحمٌمها فٌمول: "  ف ،أما رؤٌة المادة األولٌن       

 وكدان. األخدرى الددول مدع والتحالفدات بالروابط ٌؤمن كانفمد  كبلمه، من هنا التبست   وما كتب

ا   واسدع، نطداق علدى رؤٌتده نحمدك أصدبحنا لدد نحدن وها آسٌا، مع الروابط إنشاء بضرورة ممتنعا

بة، وهً  صؽٌرة ؼٌر دول وهً والٌابان صٌنوال الهند مع روابطنا ننم ً حٌث   ب سرائٌل معج 

------------------------------------------- 

 .الخمسٌنٌات عمد فً ؼورٌون بن بها أوعز التًالعملٌات  .1
 .18/11/5115 النمب، فً بوكٌر سدٌه فً ؼورٌون بن دافٌد ذكرى مراسم فً نتنٌاهو كلمة .5
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ا  عظمى دولة بصفتها ر نداإن   كمدا. تكنولوجٌدا  البلتٌنٌدة أمٌركدا فدً الددول بعدض مدع عبللاتندا نطدو 

 الرجدل فصدق والعا، أصبحت لد والٌوم أمنٌة بالماضً كانت ةلرؤٌ تحمٌك فهذا ،(1" )فرٌمٌاأو

 .إلٌه ٌعود ال لد ذلن فً الفضل أن رؼم العبللات، وجود فً

 

 :اإلنسان وحموق الدٌمولراطٌة -

 بها ٌنعم التً األوسط الشرق فً الوحٌدة الدٌمولراطٌة الواحةذكر ب راكثٌ نتنٌاهو فننت لمد       

 دول أن   حدٌن فدً، المواطندون التدً ٌحظدى بهدا  نسداناإل وحموق إسرائٌل، فً المواطنٌن جمٌع

دن وهندان. النفداق مدن عصدراا  نعٌش إننا" إذ ٌمول: جرم؛ أو محاكمة دون بالجملة تمتل الجوار  م 

 فدً الوحٌددة لراطٌدةوالدٌم وهدً ،إسدرائٌل إلى االتهام صبعإ توجٌه اهذ النفاق عصر فً ٌحاول

 جمٌدع ألتبداع العبدادة حرٌة وتضمن ،المانون سٌادة وتصون، اإلنسان حموق تحترم التً المنطمة

من العائبلت فجعلها الواحة الوحٌدة للحموق اإلنسانٌة، وأي حموق تلن التً تمنع ، (5) "الدٌانات

ن هذا الذي ٌعتمل إدارٌا دون محاكمة؟ وأي حرٌة عبادة هذه التً تحدد جٌل وأي لانو  ها؟لم شمل

 المصلٌن؟

د الحرٌة مجال فً أما         الوحٌددة، الدولدة هدً إسرائٌلإن " :إذ ٌمول حرج، ببل نتنٌاهو فٌمج 

 وممدر طدارق جبدل بدٌن ما الواسع الفضاء فً الحمٌمً والتسامح الوحٌد الحمٌمً الحرٌة برج بل

، ولكدن هدذا البدرج لدن ٌسدتطٌع أن ٌصدمد أمدام احدتبلل شدعب كامدل، وٌسدتولً علدى (3" )خٌبدر

ما زالوا على لٌد الحٌاة، باإلضافة إلدى المدوانٌن العنصدرٌة بحدك السدكان العدرب وأفراده  هأرض

 ممصدورة اإلسدرائٌلٌة  اللٌبرالٌدة أن   الواضدح من: بموله زند شلومو ذلن على وٌعلك داخلها،فً 

 ؛أمثلدة ذلدن علدى وٌضدرب المدواطن، حمدوق فٌهدا نتهدنتف محددودة، هاأن   إلى باإلضافة ،فئة على

 ملكٌة حموق وانتهان العرفً، والزواج الٌهودٌة، واألعٌاد السبت أٌام فً العامة المواصبلت منع

 اإلسرائٌلٌة، الٌومٌة والثمافة للمجتمع لٌبرالً ؼٌر وجها ٌعكس وهذا العرب، للمواطنٌن األرض

 (.4) البتة حموق بدون كامل لشعب سنة أربعٌن من ألكثر االستعمار إلى افةباإلض

----------------------------------------------- 

 السابك. .1

 51/1/5114 الببلد، ٌزور الذي الكندي الوزراء رئٌس شرؾ على  الكنٌست أمام نتنٌاهو خطاب .5
 .55/6/5115 العالمٌة، الٌهودٌة الصحافة مؤتمر فً نتنٌاهو خطاب .3
 .289 ؟היהודי העם נמצא ואיך מתי, זנד שלמה ٌنظر، .4
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  :العسكرٌة المدرة -

 ت كدن التدً األخدرى األطدراؾ وإرهداب المدواطنٌن، بدٌن األمدن مدن ندوع لبدث حاجة هنان       

 األمنٌددة واألذرع الضدداربة المددوة حددول واآلراء الصددور  ٌبددث أن الضددروري مددن لددذا العددداء؛

 الدددفاع جددٌش إن" فٌمددول:   عنهددا، بعٌدددا أو الحدددود علددى كددان إن المتددال سدداحة فددً ولدددرتهم

 للنظددام الواصددل كددالعمود مولعدده ٌحصددن الجددو  سددبلح ن  إ كمددا تعزٌددز، مرحلددة فددً اإلسددرائٌلً

 الموة هو الجو سبلح إن   األفراد، ممدمتها فً ولكن لوجٌاووالتكن األدوات بواسطة وذلن التشؽٌلً

 وإذا وتعطٌلدده، الهدددؾ نحددو تصددوٌبها فددً والدلددة السددرٌعة المددوة ولدٌدده إسددرائٌل، لدولددة السدداحمة

 فدً السداحمة الدذراع الجدو سدبلح أن فدرؼم. البعٌددة المسدافات فدً ذلدن ٌعمدل  ف نده األمدر تطل ب

 إلدى تصدل لدد الجدٌش إمكانٌدة أن إال وسدورٌا، ولبندان ؼدزة فدً فعلندا ما مثل المصٌرة المسافات

 المدوة هذه على نحافظ أن الضروري من إسرائٌل، لدولة الطوٌلة راعالذ إلى تحوله بعٌدة أهداؾ

 الوالدع مدع نعملده مدا وهدذا والمتطدورة، الحدٌثدة للطدائرات نمدل مدن بده نمدوم ما وهذا ونطورها،

  .(1")حولنا من المتؽٌر والعالمً للٌمًإلا

 :اإلنسانً الجانب -

 اإلنسانٌة الحاالت مع التعامل فً ٌهودٌةال للدولة المشرق الجانب ظهرٌ   أن نتنٌاهو حاول        

وٌؤكد علدى ذلدن  ،وٌكون ممنعا فً خطابه نسانٌة،إ صورة ظهرلٌ المعادٌة الدول سكان مع حتى

 العدبلج لتمددٌم أنشدأناه الدذي المٌددانً المستشدفى وخاصدة مستشدفٌاتنا ترتادون عندما" فً ألواله:

 ب عددد علددى امٌدددانٌ مستشددفى أنشددأنا دفمدد. السددوري الجحددٌم معددارن فددً المصددابٌن الجرحددى آلالؾ

 األشدخاص هدؤالء فٌه نستوعب حٌث[ الجوالن هضبة فً] السورٌة الحدود من األمتار عشرات

 ، عدنهم تمدرأوا لدم لعلكدم. سدنوات مندذ حسدابنا علدى ونعالجهم ،مرعبة مفسًإلى  تعرضوا الذٌن

أو  تجاهل هولكنر ما ٌفخر به، وهنان الكثٌ  ،(5)األهمٌة شدٌد كونه األمر تعلموا أن ٌفضل لكن

 رؤوس علدى ٌسدمط منهدا بعضالد وكدان ؼدزة، فدً هددمها بٌدت لدؾأ عشدرٌن ؼض الطرؾ عدن

 .وأهلها ؼزة على الظالم الحصار إلى باإلضافة أصحابها

 :الدٌنً التراث -

  إلى عام، آالؾ أربعة ٌمارب ما إلى بداٌتنا تعود حٌث لدٌم، شعب إننا: " نتنٌاهو ٌمول       

------------------------------------------------- 
 .31/15/5115 حتسرٌم، فً الطٌارٌن تخرٌج فً نتنٌاهو خطاب .1

 .11/15/5115الشمالٌة، أمٌركا فً الٌهودٌة الجالٌات اتحاد أمام واشنطن فً نتنٌاهو كلمة .5
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 ثدم السدنٌن، مدر   لدىعكثٌدراا  الترحدال عصدا حملنا لمد. وٌعموب وإسحاق، إبراهٌم، األجداد؛ عهد

 أال التدارٌخً، وطنندا فدً مصدٌرنا تمرٌدر فً حمنا تكرٌس مجدداا  وأعدنا األعداء، ألد   على تؽلبنا

 (.1")إسرائٌل أرض وهو

 األساسدً الركن هو (5)األسفار سفر إن: "ٌمولف ،لؤلؼٌار نورا فٌها ٌرى التً التوراة أما       

ا  ٌحتوي لكنه ؛عالمٌة لٌم على الرائع بالكتا هذا وٌشتمل. هوٌتنا ومصدر لوجودنا  لٌم على أٌضا

ع التدً المصة سرده إلى باإلضافة ،وحده بشعبنا خاصة  وٌرافمندا. إسدرائٌل أرض فدً حمندا تشدر  

ا  ٌمضدً الدذي الولدت إن   المولوال بد من  ،السنٌن آالؾ منذ التوراة أبطال ا  ٌ ن دل لدم لددما  مدن شدٌئا

 مدع معندا، ٌبمدون وسدوؾ أجدادنا، مع كانوا مثلما الٌوم معنا نٌتواجدو همإن  . لٌمتهم أو صورتهم

 بفضددل إال ٌ ضددمن لددن المددومً وجودنددا واسددتمرار مسددتمبلنا بددأن   وأعتمددد. المادمددة األجٌددال أبندداء

ا  المرتبطة العمٌمة الجذور ا  ارتباطا  .(3" )الماضً بتراث وثٌما

 العاصدمة المددس هدً هدذه": ٌمدولف ،السدبلم علٌده داوود أٌدام مدن العاصمة فهً المدس أما       

 (.4" )عام آالؾ ثبلثة لبل داود الملن عهد منذ الٌهودي للشعب األبدٌة

 ٌسدتعمل نتنٌداهو ٌنفدن وال الشدعب، عندد وجودها وتعزز الدولة مكانة ترفع األلوال هذه إن        

  المسؤول ووه الدولة، ٌخدم عمل كل فً شرٌن فهو" نحن" استعمل تواضع وإذا المتكلم، ضمٌر

 . دائما المهدد األمن عن األول

 :األسالٌب اللغوٌة فً الخطاب

ا خاص   اولعا  السٌاسً الخطاب للؽة إن        " الحكومدة رئدٌس باعتبداري"  فالعبدارة النفوس، على ا

 المسدؤولٌة، لتحمدل وتسدتعد ،للفعدل تتأهدب لٌادٌدة شخصدٌة عدن رتعب د خاصدة ونبرة عالٌة بلهجة

 .الذات على للعالم إشهاد وعن بالنفس الثمة عن ٌعبر جهوري بصوت فالنطك

 ------------------------------------------------ 

 .1/11/5113 المتحدة، لؤلمم العامة الجمعٌة أمام نتنٌاهو كلمة .1
 .التوراة عن كناٌة .5
 .3/15/5113 البالؽٌن، عند التوراة معرفة حول المطرٌة المسابمة فً نتنٌاهو كلمة .3
 .51/1/5114 ، الكندي الوزراء رئٌس شرؾ على  الكنٌست فً نتنٌاهو بخطا .4
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 وتبادل المتطورة لوجٌاوالتكن ظل فً خاصة ،الجمٌع إلى تعمٌمً نص السٌاسً الخطاب إن         

 ذهنده فدً حاضدر إلٌده لالمرس د ولكدن ،للجمٌدع معروضدة نتنٌاهو فخطابات ، السرٌع المعلومات

 ذلدن ومدع الخطداب دٌنامٌكٌة فً ٌسهم ما وهذا  ذهنٌا، استحضارا مأ عٌانٌا حضورا أكان سواء

 المصددالح تبلئددم ب ٌحدداءات وخددص كددل منهددا فئددات، ثددبلثتمسددٌم خطابددات نتنٌدداهو إلددى  ٌمكددن

 .والشخصٌة اإلسرائٌلٌة

 ،إسرائٌل مصلحةفً  تدور : الشارع اإلسرائٌلً، ولد خصهم بالخطابات التً األولى الفئة    

 اإلسرائٌلٌة النظر وجهة عرضب مباشرة بالتوجه ذلن ٌكونلد و إلسرائٌل، ٌماوتسو دفاعا تبثو

 وطنٌة كلماتمن  المواطنٌن مشاعر تدؼدغ التً الكلمات افٌه ٌعرضف ، الدولٌة المحافل فً

 أحٌانا الكلمات بعض تكون ولد ألمد،ا بعٌد مستمبل إلى وللوبهم عمولهم ابه ٌستمٌل وعاطفٌة

 الهادفة والتفسٌرات المتعددة بالمعانً محملة لد تكونو ،الصرٌحة اللؽةب لٌست مبهمة، ؼامضة

 .(5)، وإفساح المجال للفهم المتعدد لؤلطٌاؾ المختلفة(1)السٌاسة خدمة فً النفوس استثارة فً

 المتحدة والوالٌات أوروبا تحدى نتنٌاهو أن فرؼم أمرٌكا، وبالذات الؽربً العالم :الثانٌة الفئة    

 لائمدة، إلسدرائٌل تمدوم لدن بدونده الدذي األمرٌكدً التحدالؾ عدن ٌدافع أنه إال الموالؾ، بعض فً

 اإلنسددان حمددوق عددن تدددافع التددً المتحضددرة الؽربٌددة الدددول مصدداؾ فددً العبرٌددة الدولددة وٌضددع

 .(3)لها شعارا أوروبا ترفعه الذي الوتر هذا حول وٌدندن ،وحرٌته

 الصددراع، حلبددة فددً كددونهمل الفلسددطٌنٌٌن خاصددة مٌةواإلسددبل العربٌددة الشددعوب الفئددة الثالثددة:   

 السدلمٌة الندداءات وكدل الفئة، لهذه ةموجه بأنواعها األسلحة وصناعة ،نتنٌاهو ٌبثه الذي فالتهدٌد

 .(4)ٌتم تسوٌمها لبسطاء الناس سٌاسٌة دعاٌة إال هً ما لهم الموجهة

 معبرا جاء بل متبعثرا التعبٌر دٌر فلم مكتوبا، كانو العبارة ووضوحها، سبلسة ظهرت لمدو    

 .أخرى مماصدو دالالت أحٌانا طٌاتها فً تحمللد  النصوص أن رؼم الظاهر، المصد عن

--------------------------------------- 

 .135،السٌاسٌة المناظرة فً الحجاج ستراتٌجٌاتإ ،أنور الجمعاوي، ٌنظر، .1
 .3/15/5113 البالؽٌن، عند التوراة معرفة حول المطرٌة المسابمة فً نتنٌاهو كلمةٌنظر، فً  .5
 المتحددة، لؤلمدم العامدة الجمعٌدة أمدام تدهكلم، وفدً 51/11/5115ٌنظر فً خطاب نتنٌاهو فدً بدرلٌن،  .3

1/11/5113. 
 ، ولدد5115\11\15 الشمالٌة، أمٌركا فً الٌهودٌة الجالٌات اتحاد مؤتمر فً واشنطن فً نتنٌاهو كلمة .4

 الحدٌث،  ، بذكر الفئة نفسها أو ٌطولهاوفً ؼٌره ئة كما جاء فً ذلن الخطابالتوجه ألكثر من ف ٌكون
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 أو تدوراتً، ممطع من ٌخلو خطابه ٌكاد فبل الٌهودي، الشعبً بالموروث مشبعة لؽته جاءتولد 

 .العالم مستوى على الرائد الٌهودي الدور أو الٌهودي، للتارٌخ ذكر

 اإلسدرائٌلً الشدارع لٌدوهم استحضدره فمدد ، الترهٌدب لؽة نتنٌاهو خطابات على ؼلب ولد       

 فهو علٌه، التؽلب ٌمكن وحكمته خبرته بحكم ولكن اطمئنانا، وال أمنا ٌظهر ال اآلنً الوضع بأن  

 أمدن سبٌل فً الكثٌر فعل هأن   نفسه د  وٌ ع    كهذه، عصٌبة مرحلة فً األمان صمام نفسه فً  ٌرى

 ضدعؾ تصدعٌد فً والترصد لئلضمار سابمة بل ،برٌئة ؼٌر اهن لؽته ن  إ المول وٌمكن. إسرائٌل

 أن   والحمٌمدة ،(1)سٌاسدته تأٌٌدد فدً السدتدراجهم والمسدتمبل الدراهن مدن خدوفهم واسدتثمار الناس

 التددردد إلددى اإللبددال ومددن ،والطمأنٌنددة األمددن إلددى مندده رثددأك الخددوؾ باتجدداه الندداس تأخددذ لؽتدده

 الشدارع فدً المتزاٌدد التطرؾ ذلن على دلٌل وخٌر ل،األم بدل التشاؤم لىإو بالعجز حساسواإل

  .اإلسرائٌلً

؛ لكدن الخطداب بالعبرٌدة كدان ةوكان نتنٌاهو ٌتمن أكثدر مدن لؽدة فٌخطدب أحٌاندا باإلنجلٌزٌد      

 :مثل فً اآلتًتن  األسالٌب اللؽوٌة فً اإللناع عند نتنٌاهو لد تإسائدا، وٌمكن المول 

 : وازناتالم -

 وإعطدداء ،للتأكٌددد وذلددن ؛واأللددوال واألعمددال السددلوكٌات فددً  للتشددبٌه الممارنددة تددأتً ولددد       

 مختلفدة أوجده علدى الممارندة تأتً ولد المستمعٌن، من التأٌٌد كسب ومحاولة ،لؤللوال المصدالٌة

 الممارندات وتتندوع حاضدرٌن، فعلدٌن بدٌن أو ومسدتمبل مداض أو وحاضدر ماض بٌن ٌمارن نأك

 .وعاتالموض بحسب

 مواضدٌع عدن وٌمٌزهدا ،ٌبرزهدا أن أراد التدً المواضدٌع فدً الممارندة نتنٌداهو وظؾ ولمد      

 بدٌن الشدبه أوجده بدرازإل ؛خطابده فدً نتنٌداهو دعند وردت الممارندةف الخطداب، فً ذكرت أخرى

"  :لولده فدً ذلدن فهدموٌ .متولدع هدو مدابدٌن و الماضدً فدً حدثت أعمال بٌن ؛عصرٌن مختلفٌن

 األرض علددى (األفضددل الجددنس) وتسددٌٌد ،الحضددارة سددحك إلددى تطلعددونٌ النددازٌون كددان وكمددا

 منهدا االمتدداد ثدم المنطمدة علدى للسدٌطرة تسدعى إٌدران فد ن   الٌهدودي، الشدعب إبدادة مدع بالتزامن

 هدو لمدا النازٌدة فعلتده بما هنا فالممارنة، (5)"إلبادة الشعب الٌهودي انٌة مصرح به مع بالتزامن

  اإللناع وعبثا الفرضٌة، لٌد الممارنة فتبمى ٌمع، لم هذا أن   تؤكد لنصا فً" تسعى" فكلمة متولع،

----------------------------------------- 
 .38 ،السٌاسٌة المناظرة فً الحجاج ستراتٌجٌاتإ أنور، ، الجمعاوي ٌنظر، .1
 .15/5/5115 المدس، فً" فشٌم ٌاد" فً النازٌة المحرلة ذكرى إحٌاء فً نتنٌاهو كلمة .5
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: فٌمددول لهددا، أسدداس ال بدددعوى ذلددن ٌثبددت أن جاهدددا نتنٌدداهو وٌحدداول المبٌددل، هددذا مددن بممارنددة

ا  اإلجراءات هذه كل وتجري"  مدا العمدى لكدن الكدامٌرات، عدسدات وأمدام النهدار وضح وفً علنا

 بدل ،الحمٌمدة تصدٌب ال ألنهدا ؛المطلدوب المسدتوى إلى ترتمً ال األلوال وهذه  ،(1" )كبٌرا زال

 . بحتة فرضٌات مستوى ىعل تبمى

 هدذه وفدً ،عندده موجدودة ؼٌدر ولكنها ؛خراآل بها ٌتحلى ما صفة لنفً الممارنة تأتً ولد        

 طدرؾ كدلف ،والشدٌعة السنة من األوسط الشرق فً المسلمون: " ٌمول ،سلبٌة صفة تكون الحالة

 لمداسددة الوحٌددد الضددامن هددً وإسددرائٌل اآلخددر، الطددرؾ عنددد الممدسددة واألمدداكن المسدداجد ٌفجددر

 الشدرق فدً فالمسلمون ،(5" )الدولة فً مكان كل وفً ،المدس فً الدٌانات لكل الممدسة األماكن

 أن ٌمصددد هفكأن دد علٌهددا، تحددافظ لتددًا إسددرائٌل بعكددس الممدسددة األمدداكن علددى ٌمضددون األوسددط

 أن ولفٌحددا األدٌددان، لجمٌددع ممدسددات فٌهددا ألن   ؛المدددس وعلددى علٌهددا تسددٌطر أن أولددى إسددرائٌل

 هذا مصدالٌة عن أما. السلبٌة صورته إبراز مع ،اآلخر بالطرؾ ممارنتهب الشرعٌة على ٌحصل

 مددن اآلخددر لجانددبا وأمددا ،مدا ٌتخطددى الحمٌمددة  وتعمددٌم شددمولٌة فٌدده األول الجانددب فدد ن   االدعداء،

 إلدى ٌسدارٌال ومسدجد  ،متحدؾ إلدى تحول  السبع بئر مسجد أن   ٌكفً صحٌح، ؼٌر فهو الممارنة

 . تطول والمائمة ، مؽلك طبرٌا ومسجد خمارة،

 :الفعلٌة الجمل -

 تتددوفر ال ممٌددزات ةبعددد وتتمتددع ،والحٌوٌددة الحركددة علددى ٌدددل  الفعلٌددة الجمددل ظهددور إن         

ا ماضد ؛ الدزمن عنصدر تملن فهً االسمً للتركٌب  متنوعدة، أشدكال ولهدا ،ومسدتمببلا  اا وحاضدر ٌا

 وتعٌنده األسدلوب، تندوع علدى المرسدل تسداعد فهدً ثدم ومن ،الداخلً تركٌبها فً التؽٌٌر وٌمكن

 مدن الخدارجً العدالم مدع ٌتفاعدل هأن د الفعلدً التركٌدب ٌمٌدز ومدا  اإللناعٌة، أدواته استخدام على

 العددالم مددع تتفاعددل أفعددال وهددً ،"تعدداطٌتم" ،"نعددٌش" ،"نشددعر" ،"رأى" األفعددال اسددتخدام خددبلل

 .(3) الحدث إلى بوجدانه المتلمً ٌتجه حٌث الخارجً

 الماضدً لدزمنا وكدان نتنٌداهو، خطابدات فدً واسدع نطداق علدى الفعلٌدة الجمل جاءت ولد       

  ولد الحاضر، تأكٌد أجل من به واالستعانة الماضً إلى رجوعه على ٌدل وهذا ،حضورا أكثر

---------------------------------------------- 

 السابك. .1
 .51/11/5115 األلمانٌة، لمستشارةا مع برلٌن فً نتنٌاهو كلمة .5
 .85 ،السٌاسً الخطاب لغة محمود، عكاشة، ٌنظر، .3
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 العالمة، السٌاسٌة المضاٌا فً بالذات ٌتمثل وهذا المستمبلٌة، الرؤٌة انعدام على داللة أحٌانا ٌكون

 ًف الدخول شترطأ لم األلؾ، وللمرة أخرى، مرة التوضٌح وأرجو: "لال نتنٌاهو ألماها كلمة ففً

 ٌتطلددب بالنجدداح المفاوضددات  إنهدداء أن   أوضددحت لكننددً المبدددأٌن؛ هددذٌن باعتمدداد المفاوضددات

ً   حملوا لد كانوا الكثٌرٌن أن   االهتمام ٌثٌر ومما. تحمٌمهما  جامعدة خطداب إلمدائً بعد حٌنها، عل

 إٌجداد فدً األمدل عدن تعبٌدري ورؼدم ،مدولفً ٌثبدت عمدا الحددٌث فدً إسدهابً ورؼم إٌبلن، بار

 حسدب إلٌهدا حاجدة ال التدً الشدروط هدذه عدن التندازل إلى أوالا  ٌدعوننً أولئن كان إذ ، ٌنالشر

 بددالطبع. الحمٌمددً السددبلم لتحمٌددك وضددعتهما نذٌلددال   األساسددٌٌن المبدددأٌن إلددى باإلشددارة ألددوالهم،

فددنبلحظ أن  .(1)"للسددبلم الددرافض الشددخص"بـددـ ٌنعتددوننً جعلهددم ممددا عنهمددا التنددازل رفضددت  

الفاعل فٌها نتنٌداهو، فالحددٌث  أوضحت"، " وضعت"، "رفضت"؛ كلها أفعال ماضٌة،األفعال: "

رات ، فكان عن عملٌة السبلم فدً  5119أنه ما زال متشبثا بما لالده فدً عدام عدٌدة؛ ٌذكر ذلن م 

الرجل ال  إن   ٌمكن المول لذا الماضً،  وٌرى فٌه الحل المثالً؛ بار إٌبلن، وٌرفض التنازل عن

 وح فً األفك، وال ٌملن رؤٌة مستمبلٌة.ٌرى حبل ٌل

الفعل الماضً الستعادة األمجاد والفخر بها، فالعودة إلى التارٌخ والموروث  د  ر  ولد ٌ        

 هو هذا وتزٌد من لناعة المستمع صاحب الشأن، وٌتمثل ذلن فً لوله: " ،المومً تموي الخطاب

 أسفار معظم هنا ك تبت ولد. هنا من هوديالٌ الشعب انطلك فمد. وأمتنا وشعبنا عائلتنا مركز

 كبٌر عدد شأن شأنها للبشرٌة، لد مناها التً الكبرى الحمائك تلن هنا من انطلمت كما التوراة،

ه هذا من التبلل، هذه من انطلمت التً واألخبللٌة واالجتماعٌة اإلنسانٌة المٌم من جداا   المتنز 

 كانت هذه ن  ؛ إأبداا  ننسى لن أننا ؼٌر أجمع، لعالما فً ثورة الرسائل هذه أحدثت ولد. المؽبر  

ا  كنا نان  إو ،أرضنا على  سٌطرالفعل الماضً  أن (، من الواضح5" )إلٌها لعودةإلى  نتوق دوما

 م لؤلمم.وما لد   ،الشعب الٌهودي ًه ٌتكلم عن ماضألن   نص ه؛

 المسدتمبلٌة فالصدٌؽة دي،االلتصا المجال فً خاصة المستمبلٌة الصٌؽة من خطاباته تخل لمو     

 مددن خددوؾالو األمددل مددن بدددافع ألفعالدده وذرٌعددة مسددوؼا وتكددون ،طمأنتهدداو النفددوس لتهدئددة تدأتً

 تطوٌرهدا فالحكمدة مسدتمبلٌة، وآمدال طموحدات علدى ٌعٌشدون فالنداس ،(3) بشرٌة كارثة حدوث

  هنا نحن" :نتنٌاهو لول فً فجاء لتحمٌمها، فً االنطبلق عمل بوادر ظهور أو علٌها والعمل

--------------------------------------------- 

ا  41 توالٌع جمع على بناءا  جلسة فً الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .1  .11/5/5116 فً نائبا
 .5115\11\56 المدس فً انعمد الذي" رحلة" مشروع فً نتنٌاهو كلمة .5
 .144 ،السٌاسً الخطاب فً اللغة تمثالت عٌسى، برهومة، ٌنظر، .3
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 حمدول سدبلمة نضدمن لكً ؛من الشوالل ملٌارات فً ٌتمثل الذي ضخم، مستمبلً استثمار دبصد

 ٌكدون أن ٌجدب لدذا الدولدة؛ سدتنهار الدنفط حمدول وبددون لندا، الموضوع أهمٌة ٌؤكد وهذا الؽاز،

 أن   وتثبدت للدولة، مستمبلٌة التصادٌة رؤٌة تبٌن المستمبل صٌؽة فجاءت ،(1" )عنها فع اال دفاعا

 .الرعٌة بأمر وٌهتم المستمبلٌة، الرؤٌة ٌملن الخطاب صاحب

 :التكرار -

 مجاالت فً الجمٌع وٌستعملها واسع، نطاق على متداولة داللٌة، لؽوٌة ظاهرة التكرار ٌعد        

والتدأثٌر  ،المتلمً إلناع بدور تموم السٌاسً الخطاب فً لكنها ؛متعددة صور فً وتظهر حٌاتهم،

 وإمدا، اللفدظ علدى إمدا؛ المدرع بشددة وذلدن ،ذعداناإل حدد إلدى األمر به صلٌ ولد ،واستمالته ،فٌه

 أو، مفهوما ٌرس خ أو، رأٌا ٌؽٌر أن بكثافة ٌستعمل حٌنما اللؽوي التكرار شأن فمن المعنى، على

 (. 5)طرفا ٌستمٌل

 فددً بامتٌدداز مسددتعملة لؽوٌددة ظدداهرة بعددد ها مددن التكددرار نتنٌدداهو وال تخلددو الخطابددات عنددد      

 ،اإلنجدداز أو ،الممتددرح أو ،الفكددرة علددى والتركٌددز اإللندداع لؽاٌددة فٌسددتعملها السٌاسددٌة، الخطابددات

 فددً مكثفدا المدتكلم ضددمٌر حضدور بددا ولددد مدا، أمدر إلددى المتلمدً انتبداه ولفددت لئلظهدار ؾوتوظ د

 المول تركٌزإلى  بذلن وٌهدؾ الخطابات، جمٌع فً عدٌدة مرات" أنا" صٌؽة تكرر فمد خطابته،

 بتفمدد ألدوم أندا وتمثل ذلن فً لوله: " .المسؤولٌة تحمل على لادرة باعتبارها الذات حول لفعلوا

ا، أسبوع كل لواتنا  الدزي ٌرتددون الدذٌن والشدابات الشدبان هدؤالء مشداهدةإلى  أتوجه حٌث تمرٌبا

 ولعل الحضور، من وواحدة واحد كل فٌها ٌشاركنا أن أرجو استكشافٌة مبادرة وهذه.  العسكري

 العسدكري الدزي ٌرتددون الدذٌن والشدابات الشبان هؤالء مع أتحدث وعندما. ذلن فعل لد بعضكم

 (.3" )وطننا حماٌة على الشدٌد وب صرارهم إسرائٌل مولؾ بعدالة الراسخ ب ٌمانهم أستلهم نًف ن  

لكددن حضددوره واضددح، كددً ٌثبددت نتنٌدداهو وجددوده  المددتكلم لددد ٌكددون ظدداهرا أو مسددتترا؛فضددمٌر 

 ه.ونشاطات

درات عدد ة المصدطلح أو الواحدة الكلمة تتكرر فمد ؛شتى بصور ٌرد لد والتكرار        : مثدل ، م 

 لدد الحالدة هذه وفً" المتطرؾ اإلسبلم" ،" السبلح منزوعة دولة" ،"الدٌمولراطٌة" ،"اإلرهاب"

  مرتبطة وتكون موجودة، خلفٌ تها كانت المستمبل فً ذ كرت فكلما المتلمً، عند الكلمة هذه ترسخ

----------------------------------------------- 
 .17/15/5115 الؽاز، مخطط على تولٌعه أثناء نتنٌاهو كلمة .1
 .56 ،السٌاسً الخطاب ترجمة فً األمانة الدٌن، جبلل عائشة، ابن ٌنظر، .5
 .5115\11\15 الشمالٌة، أمٌركا فً الٌهودٌة الجالٌات مؤتمر فً واشنطن فً نتنٌاهو كلمة .3
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 وهكددذا، للمفاوضددات شددرط السددبلح منزوعددة دولددة باإلسددبلم، معمددود فاإلرهدداب معٌنددة، بصددٌاؼة

    .المستمعٌن عند أفكاره تلمً من وٌزٌد اإللناع عبء نفسه على ٌخفؾ فالخطٌب

كهدا عدٌددة بموى محاطة إسرائٌل إن  : " نتنٌاهو فً لول نظرنا ولو       . والكراهٌدة التشددد ٌحر 

 بالمتشددددٌن وانتهدداء داعددش بمٌددادة السددن ة المتشددددٌن مددن ابتددداءا  ٌنمددو زال مددا طددرؾالمت اإلسددبلم

 بسدبب الؽدرب ٌكدره ال المتطدرؾ اإلسدبلم: "ٌمدول نفسده الخطداب وفً ،( 1)إٌران بمٌادة الشٌعة

" ٌمددول:  آخددر خطدداب وفددً (،5)"الؽددرب مددن طبٌعددً جددزء ألنهددا إسددرائٌل ٌكددره بددل إسددرائٌل،

ا  الحددود سبلمًاإل التطرؾ وحشٌة وتتخطى ا  جؽرافٌدا  تسدمٌة المهدم   ومدن. السدواء علدى وأخبللٌدا

 فاإلسدبلم سٌاسدٌا؟ الصدواب هدو مدا متدارٌس خلدؾ االحتجداب دون الحمٌمً باسمها الظاهرة هذه

 كدل فً الموت اإلسبلمٌون المتشددون ٌزرع إذ الفظائع، هذه ٌ حدث الذي العنصر هو المتطرؾ

مدن خطابدات نتنٌداهو بؽدض النظدر عدن  ٌنمطدع ال المتطرؾ بلمفاإلس، (3) " أٌدٌهم تطاله مكان

 .لتً ٌرٌد إٌصالهاا، والرسالة أسلوب العرض

ولد ٌتكرر الكلمة المصطلح فً الخطاب نفسه مرات عدة، وٌتمثل ذلن فً لول نتنٌاهو: "        

ة ال تكتفدً النازٌدة العصدرٌ (، ثدم لدال: " إن  4عصدر البلسدامٌة المتجدددة" )ً ال شن أننا الٌوم ف

 : " إن  لددال، ثددم (5)فمدط بدداالفتراء والهجددوم علددى الٌهدود وتسددوٌدهم، بددل تهدداجم الدولدة الٌهودٌددة"

 إن   ، وأردؾ لددائبل: "(6)"كددل عددالم الشددر ونجسدددهم ٌبددأن  تصددور الٌهددود  الكبلسددٌكٌةالبلسددامٌة 

 حتكددرر مصددطلو، (7)"الشددر عددالم كددل تجسددد اهددبأن الٌهددوددولددة  تصددور العصددرٌة البلسددامٌة

مددى األهمٌدة التدً أوالهدا الخطٌدب  علدى فدً الخطداب نفسده عشدر مدرات، وهدذا ٌددل البلسامٌة

ه آفدة متجدذرة ٌجدب حتدى ٌؽدرس عندد المسدتمع المصدطلح وآثداره، وٌعرضده علدى أن د للمصطلح

 .  كراهٌة الٌهود ما زالت لائمة فاحذروا!  محاربتها، وٌبعث برسالة للشارع الٌهودي؛ بأن  

 أندتم" :مثدل كثٌدرا نتنٌداهو دعند تتدردد التدً الفكدرة فمدثبل معٌندة، فكرة أو جملة، رتتكر ولد      

 السبلح، منزوعة دولة عنها تتمخض التً للمفاوضات مازن وبأل المتكررة الدعوة تعلمون

------------------------------------- 

 .5115\11\15 مالٌة،الش أمٌركا فً الٌهودٌة الجالٌات مؤتمر فً واشنطن فً نتنٌاهو كلمة .1
 نفسه. .2
 .18/11/5115 بوكٌر، سدٌه فً ؼورٌون بن ذكرى إحٌاء مراسم فً نتنٌاهو كلمة .3
 .15/5/5115 البلسامٌة، لمكافحة العالمً الفورم فً نتنٌاهو خطابا .4
 نفسه. .5
 نفسه. .6

 .نفسه .7
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: لدول آخدر وفدً ،(1)الٌهودٌدة بالدولدة تعتدرؾ التدً ، السدبلح مدنهم ٌندزع ؼٌرندا أحدد وال ولكن

 التخلدً عدن وتشدجٌعه، اإلرهداب عدن على التخلً الشعب تربً أن الفلسطٌنٌة المٌاد على ٌجب"

فالدولددة   ،(5) "الٌهودٌددة ةٌددالموم الدولددة وجددود بحددك نهائٌددا واالعتددراؾ ئلرهدداب،ل التحددرٌض

 تدأتً لدد الجمدلف كل مكدان.فً الٌهودٌة واالعتراؾ بها ٌبلزمان خطابات نتنٌاهو فً كل حٌن و

 تعتمد التً السحرٌة الوسائل من مهمة وسٌلة ذاته حد فً فالتكرار المعنى، فً زٌادة أو ما لتأكٌد

 والعمل النفسً الجانب على أٌضا تعمل فهً ،إٌجابٌة نتٌجة إحداث فً المكررة الكلمة تأثٌر على

 .بسهولة ت حفظ حتى لصٌرة الجمل تكون وعادة الباطنً،

 :االستعارة -

 بدل المحاجٌدة، أهدافده إلى للوصول المتكلم ٌستؽلها التً اللؽوٌة الوسائل من االستعارة تعد      

 إذا الكدبلم محاسدن مدن وهدً المجداز أفضدل ، فاالسدتعارة كثٌرا ٌعمد إلٌها التً الوسائل من هان  إ

وترٌدد بده  "هً أن تذكر أحد طرفً التشبٌه :ولد عرفها السكاكً بمولهجاءت فً المولع السلٌم، 

 (.3مدعٌا دخول المشبه به، داال على ذلن ب ثباتن للمشبه ما ٌخدص المشدبه بده")الطرؾ اآلخر، 

 إجددراءات خددبلل مددن  الحالٌددة اإلرهدداب موجددة والشددرطة الجنددود سٌحسددم: " نتنٌدداهو دعندد وجدداء

 المخدربٌن شدبه إذ ،"تفكٌدن" فدً فاالسدتعارة ،(4" )المدس فً وحتى المخربٌن، وتفكٌن حاسمة،

 جاءت وإنما الكبلم، محاسن باب من االستعارة  هذه تأت ولم تنفجر، أن لبل هاكتفكٌ ٌجب بمنبلة

فدً موجدة اإلرهداب، وكدأن  األخدرى ، واالسدتعارة الجارٌة المٌدانٌة اإلعدام عملٌة عن للتضلٌل

 .وهذه االستعارات تعطً لوة وولعا خاصا للكبلماإلرهاب بحر له أمواج، 

 فٌهدا ٌخدتلط لؽدة فهدً ، المسدتوٌات متعدددة لؽدة ٌاسًالس والخطاب السٌاسة لؽة كانت ولما      

 ومددن الحٌددوان مددن تمتددبس لؽددة وهددً. بالتوصددٌة والرصددد بدداألمر، والتدددوٌن بددالتمٌٌم، الوصددؾ

 السٌاسدة أن وبمدا.  واألسطورة والفن والشعر االتكنولوجٌ من تمتبس كما والدٌن والعلم الصناعة

 علددى منفددتح فخطابهدا ،وتدددبٌرها االجتماعٌددة الحٌداة مظدداهر مختلددؾتسدٌٌر  حٌددث مددن األداة هدً

  (.5)الحمول هذه من ستعٌرنو ستمًن لذا ٌمكن أن ؛كلها األخرى المطاعٌة االجتماعٌة الخطابات

-------------------------------------- 

 .5116\3\7 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .1
 .5115\15\53األوكرانً الرئٌس شرؾ على الكنٌست فً نتنٌاهو خطاب .5
 .477 ،العلوم مفتاح .3
 .15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .4
 .15/8/5113 ،4185 العدد المتمدن، الحوار  ،السٌاسٌة اللغة فً االستعارة الوحانً، سعٌد .5
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اإلسدبلم " ؛الحربٌدة اراتاالسدتع ترد لهذاف كثٌرة، بأوجه ٌأتً السٌاسة عنن الحدٌث إوبما       

سبلم التطرؾ إنسدانا ،" (1)من المستحٌل أن نمسم للبنا المتطرؾ الذي ٌجتاح المنطمة،  فجعل اإل 

 محاربدة" و ،الجو مماتبل ٌحارب بٌدٌه حجعل سبلف، (5")الضارب الذراع الجو سبلح"و، ٌجتاح

الدم شراب بددل  وجعل من، ، وهنا جسد األكاذٌب(3" )للدماء  نٌالمتعطش نٌاإلرهابٌ، األكاذٌب

  .؛ لتهوٌل المولؾ، ولفت االنتباه إلٌهالماء

 العندددؾ اسدددتعارة هدددً المهٌمندددة فاالسدددتعارة ،والخدددراب الددددمار بلؽدددة السٌاسدددة وتتحددددث       

 تتعداور البربرٌدة فجعدل (4تحٌط بالعالم" ) اإلرهاب ذرعأ ، المظلمة البربرٌة: " نحو ؛والخراب

 ، ا شرٌرة تمتل وتفترسي روحألرفً ا فنفث، (5)""رأي مفترسو ،ب ، وجسد اإلرهاالنهار مع

 وهكذا.وكأن اإلرهاب بحرا هائجا،  ،(6)"اإلرهابمن  موجة عارمة "و

 البركددان جبددل ٌصددارعون -كبٌددر لطددر وعلددى -جٌراننددا جمٌددع إن  وجدداء فددً لددول نتنٌدداهو: "     

 سددددٌؾ مددددن نوٌفددددر جئددددٌنالبل ومبلٌددددٌن حدددددودنا، عبددددر ٌمتلددددون  اآلالؾ فمئددددات اإلسددددبلمً،

لوصددؾ  ؛انفجدداره أثندداءندده عاسددتعار جبددل البركددان لضددخامته والخطددر المترتددب  (،7)"التطددرؾ

" التطدرؾ اإلسدبلمً، فد ن كلمدة  "التطدرؾ" أصدبحت متداولدة كثٌدرا حتدى :اإلسبلم به، فلو لال

تبداه، وهدً كادت تفمد نجاعتها، ولكن عندما استعمل " جبل البركان" فهذا تشدبٌه جدٌدد مثٌدر لبلن

من استعارات الخراب والدمار. أما " سٌؾ التطرؾ" فمد جعل اإلسبلم سٌفا ٌمتل كل من ٌمابله، 

 وهو ٌطاردهم، وهذه استعارة الحرب والعنؾ. ؛فالناس ٌفرون منه

 (8)"المددرات هدذه بتصددٌر مهتمدون نحدن: "نحو والبناء؛ التجارة بلؽة السٌاسة تتحدث ولد      

. بنداء المدرات فجعل ،(9)"التهدٌدات مواجهة فً المدرات نبنً نحن"  وفً ،بضاعة العلم فجعل

  كما الحوار، هذا لبل تركٌا مع تماس لنا كان لمد أخبركم؛ أن ب مكانً: " نتنٌاهو لسان على وجاء

------------------------------------ 

 .57/5/5114 المدس، توحٌد ذكرى فً نتنٌاهو خطاب .1
 .31/15/5115 طٌارٌن، فوج تجرٌج ًف نتنٌاهو كلمة .5
 .51/11/5115 والثبلثٌن، السابع الٌهودي الكونؽرس فً نتنٌاهو خطاب .3
 .نفسه .4
 .56/11/5115 رابٌن، أسحاق تأبٌن فً نتنٌاهو خطاب .5
 .5/3/5115 أٌبان، مؤتمر فً نتنٌاهو كلمة .6
 .15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .7
 .8/15/5115 اللتصادٌة،ا الكنٌست لجنة أمام نتنٌاهو كلمة .8
 نفسه .9
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 مع االتصال شبه ولكنه الكهربائً، التٌار فً ٌكون فالتماس ،(1" )آخر تماس الطالة لوزٌر كان

 كلمددة وجدداءت تركٌددا، مددع االلتصددادٌة العجلددة تحرٌددن مددن ٌمك ددن الددذي كهربددائً كتمدداس تركٌددا

       .شأنه من واإلعبلء االتصال لتفخٌم" تماس"

 :الكناٌة -

 فدً الموضدوع بداللفظ ٌدذكره فدبل المعدانً، مدن معندى إثبات " لفظ ٌرٌد به المتكلم فالكناٌة       

(. 2" )علٌدده دلددٌبل وٌجعلدده ،إلٌدده فٌددوحً الوجددود فددً ردفدده هددو معنددى إلددى ٌجددًء ولكددن ،اللؽددة

 ذهدن إلدى لوصدولإلدى  تسدعى فهدً"  تحسدٌنٌة، ووظٌفدة حجاجٌدة وظٌفدة لهدا الببلؼٌدة فالصور

 أكثدر ٌكدون أن خاصدة السٌاسدً الخطداب لمندتج ٌسدمح واسدتعمالها لئللنداع، ةعام بصفة المتلمً

 طدرؾ مدن المنمولدة بالرسالة وتشبعا دراٌة أكثر ٌجعله المتلمً طرؾ من تحلٌلها ن  إ كما إلناعا،

 (.3")السٌاسً الخطاب صاحب

 هداف ن   اللًالدد المفهدوم عدن فعددا خطاباتده، من عدة موالع فً نتنٌاهو عند الكناٌات وردت       

 تمبدل مدن تزٌدد إٌحداءات ففٌهدا المصدد، ٌتمبلدون المسدتمعٌن جعدلٌ آخر اوبعد جماال النص تعطً

 لناعة إلى[ لهم اجتماع خبلل] العمل حزب أعضاء لتوص  "  :نتنٌاهو لول فً جاء ولد ، الرسالة

ٌ ن حل تطبٌك الراهن الظرؾ فً ٌستحٌل هبأن   ٌ ن الدولت   مألوفدا؟ لكدم وٌبدد المولؾ هذا هل. للشعب

نً ،" (4)بوجً" ٌا الخٌر صباح  وسدهبل أهدبل ، العمدل حدزب ٌدا الخٌدر صدباح اسدتٌماظن؛ ٌسدر 

 الندوم، مدن ٌسدتٌمظ لمدن تمدال التدً" الخٌدر صدباح"  فالكناٌة ،(5" )األوسط الشرق فً بالمادمٌن

 الكناٌة ةبواسطنوع من السخرٌة   وهذه األحداث، لراءة فً النظر ولصر الؽفلة عن كناٌة وهً

 .المستمع أذن فً أكبر ولع لها ٌكون لد

 مدا لتدل تركٌدا، فدً أنمدرة للدب وفدً فمدط، ٌدومٌن ولبدل: "  لنتنٌداهو خطداب فً  ورد ولد       

  جبدل ٌصدارعون -كبٌدر لطدر وعلدى -جٌراننا جمٌع إن   النٌران؛ وصلتنا لمد شخص، مئة ٌمارب

 سٌؾ من ٌفرون البلجئٌن ومبلٌٌن حدودنا، عبر ٌمتلون  اآلالؾ فمئات اإلسبلمً،  البركان

-------------------------------------------- 

 السابك. .1
 .564 ،األدب خزانة الحموي، .2

 .88 ،والحجاج الخطاب بكر، أبو العزاوي، .3

 هرتصوغ. إسحاق المعارض العمل حزب رئٌس لمب .4
ا نائب 41 توالٌع جمع على بناءا  جلسة فً الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .5  .11/5/5116 فً ا



185 

 

ى اإلرهاب بالنار، فمال : "وصلتنا النٌران" فولعها ألدوى علدى السدمع وٌجدب (، فكن  1التطرؾ")

، فدالتخوٌؾ بالندار أكبدر مدن التخوٌدؾ الٌدابس و النار تحدرق األخضدر ألن  ؛ الحذرأخذ الحٌطة و

 باإلرهاب.

كسر المٌود المفروضة علدى  وعلى فكرة؛ كانت هنان منافسة لبل" وفً لول آخر لنتنٌاهو:      

(، فكنددى السددوق السددوداء للعملددة 5العملددة األجنبٌددة، فكانددت منافسددة نشددطة فددً شددارع لٌلنبلددوم" )

العملة األجنبٌة، وجداءت الكناٌدة مداعبدة للعمدول، موصدلة  هاألجنبٌة بشارع لٌلنبلوم الذي تباع فٌ

 للرسالة ، وفٌها نوع من النمد فً سلون الحكومة آنذان .

 

 :ثالالس -

 ولكدن ، ٌعطدً السدائل اإلجابدةدون أن  جابتٌنإ بٌن االختٌار حرٌة وفٌه بالسؤال ٌأتً لد        

 ما، منطمة فً األمنٌة سٌطرتنا عن تخلٌنا لو: " ٌمول نأك أللواله؛ دعما تمث ل للمستمع كل إجابة

 ٌسدمى مدا نانه أن   تجاهل ولكنه( 3) "؟كبلهما أم داعش أم حماس  هنان؟ سٌتولى السٌطرة من

 .، فكل إجابة تخدم السائل؛ ألن أحبلهما مر من وجهة نظر الشارع اإلسرائٌلًالفلسطٌنً باألمن

: فٌسدأل لٌمتده، مدن والتملٌدل سدحك الخصدم إلدى بذلن وٌهدؾ ،تعمٌدا أكثر السؤال ٌأتً ولد      

 تددركوا لدم إذا بندا المحٌطدة التهدٌددات بمواجهدة الخاصدة اعتبداراتكم علدى االعتمداد ٌمكن كٌؾ"

  (، والجواب واضح أنه ال ٌمكن االعتماد.4)"؟بسنوات متأخرٌن إال هنا ٌجري ما حمٌمة

 علدى لبلط دبلع طرٌدك خٌدر إن   الكنٌسدت، ندواب ٌا: "ٌمول كأن ، ال وأ بنعم السؤال ٌأتً ولد    

. الحكم إلى صعودها بعد ٌجري ما إلى النظر عبر ببساطة ٌمر   اإلرهابٌة للجهات الحمٌمً الطابع

 وحمدددوق والتسدددامح لراطٌدددةووالدٌم الحرٌدددة علدددى لائمدددة حكدددم أنظمدددة ببنددداء ملتزمدددة هدددً هدددل

ل، ٌخدم فالسؤال المطلوب وهو ،"ال" ٌجٌب أن إال  المستمع أمام مجال فبل( 5")؟اإلنسان  المرس 

--------------------------------------- 

 .15/11/5115 الكنٌست، فً نتنٌاهو خطاب .1
 .8/15/5115االلتصادٌة، الكنٌست لجنة أمام نتنٌاهو خطاب .5
ا  41 توالٌع جمع على بناءا  جلسة فً الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .3  .11/5/5116 فً نائبا
ا  41 توالٌع جمع على بناءا  جلسة فً الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .4  .11/5/5116 فً نائبا

 نفسه. .5
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سئلة  دون تبمى هذه األ ؟نٌك رهابٌ إلٌهم ظرنت العالم دول وهل ؟رهابٌوناإل هؤالء هم من ولكن

 .، فالسؤال ٌخدم المتكلم، وٌساعد فً إلناع المستمعإجابة

 :التناص -

إال والتبس فٌه لوال، فمد ٌكون  ٌخلو منه ، فبل ٌكاد خطاببالتناص كثٌرا استعان نتنٌاهو لمد     

 لبدل كبلمدن مدن االلتبداس أرجدو" ٌمدول: إذ  ؛علٌده حجدة ستعملهفٌ  موالخص ألوال من االلتباس

فمد رفض زعٌم  ،"انتهت لد الجانب األحادٌة اللعبة أن   للعرب سنوضح (5) وتسٌبً أنا: (1)عام

، تؽٌددر رأٌهددمالٌدوم رضدة فددً برنامجدده السٌاسدً مددا ٌسددمى باالنسدحاب األحددادي الجانددب، واالمع

 ٌعددرض ٌدداهوفنتن ،(3)"الجانددب األحادٌددة اإلجددراءات ضددرورة عددن تتحدددثون اآلن أصددبحتمف"

 علمددا أن، رأي أو شددأن فددً ٌدوم كددل ألنهددم ؛حجتده ٌمددوي وبهددذا ،المعارضدة فددً ألددوال التندالض

لم ٌكن نتنٌاهو على استعداد أن ٌلفظ بدولتٌن لشعبٌن، ثم اتبع  5119، فحتى ةالسٌاسة لٌست ثابت

 .خطا سٌاسٌا آخر لتحسٌن مبلمح سٌاسته

ذٌن سبموه؛ إذ ٌستمد منهم لوة رسالته ومصدالٌتها التً ٌمتبس نتنٌاهو من ألوال المادة اللد و     

 كان الذي الحصار باختراق( 4)اللواء أفراد تكلٌؾ تم ولد"ٌتمثل ذلن فً لوله: و إٌصالها،ٌرٌد 

ا  تع بون المماتلون وسأل المعارن، فً منهم الكثٌر سمط ولد. المدس على مفروضا : والجرحى الم 

ض ماذال الذخٌرة؟ لنا تتوفر ال لماذا"  وٌجدر المفتوحة؟ الشاحنات ونركب للرصاص نتعر 

 روى بعد وفٌما*.  ذلن ٌرٌد ال من الموافل ٌرافك ال: *لالإذ  لهم؛ رابٌن إجابة إلى االستماع

 ،*المدس إلى المؤدي الطرٌك لفتح اسعٌ المتال حك عن أحد ٌتنازل لم* ؛ حدٌثه فً رابٌن

 الذي هو والروح الموٌة األطول الذي ٌتمتع بالنفس الطرؾ ألن ؛األمر آخر فً العدو انسحبف

، فرسالة نتنٌاهو بأننا ال نتأخر فً تنفٌذ المهام الملماة علٌنا بؽض النظر عن (5)"ادوم ٌنتصر

  .األمن لنا ٌحمك ماب األحداث مع للتعامل الموي والدافع اإلرادة فلدٌنا واإلمكانٌات، الظروؾ

 :والتبس ٌبارن، عباس ف ن ؤلسؾ؛ل"  :لوله فً ذلن وٌتمثل ،األعداء لول من ٌمتبس ولد      

 ----------------------------------- 

 المعارضة. زعٌم هرتصوغ ب سحاق ٌمصد .1
 أكبدر الصدهٌونً المعسدكر كتلدة إطار فً العمل حزب مع المتحالؾ الحركة حزب رئٌسة تسبً لٌفنً، .5

 .الحالٌة المعارضة لوى
ا  41 توالٌع جمع على بناءا  جلسة فً تالكنٌس فً نتنٌاهو كلمة .3  .5116/ 11/5 فً نائبا
 .1948 سنة فً هرئٌل لواء لائد رابٌن كان .4
 .56/11/5115 رابٌن، أسحاق ذكرى فً نتنٌاهو خطاب .5
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ددل   ل  ك دد ن  بددار  أ  * دد م  د   ة  ر  ط  *، ولددم ٌشددجب أي هجددوم إرهددابً مددن بددٌن عشددرات س  د  فددً الم دد ك ب  ت س 

(.فهنددا ٌحدداول نتنٌدداهو أن ٌنددزع 1لتددً كانددت فددً الشددهر األخٌددر")الهجمددات ضددد اإلسددرائٌلٌٌن ا

الدذٌن ال ٌصدلحون أن ٌكوندوا أو المحرضٌن  وٌجعله فً لائمة اإلرهابٌٌن  ،الشرعٌة عن عباس

 شركاء فً السبلم.

 صدهٌون فدً أؤسدس هأندذا شدعٌا:أ" لال النبدً :نحو ٌمتبس نتنٌاهو من الكتاب الممدس؛ ولد      

 (،3)لذلن كم نحن مستعدون للتمسن بها"، فالمدس هً حجر االمتحان؛ (5)نامتحا حجر حجرا،

ي حجته، فهذا المول ، وال فٌجب أن ٌتمسكوا بهدا ،المدس عطاء من هللا لهم أن   به إلى ٌهدؾو ٌمو 

 .أن نتنٌاهو ٌعد من العلمانٌٌن ممخافة لشرع هللا، رؼ

 :التنالض  -

 فً تؤثر فهذه تنالضات، فً الولوع إلٌه االستجابة وٌضعؾ الخطاب، لٌمة من ٌملل ما إن         

 العارض هذا من نتنٌاهو ٌسلم ولم الخطاب، مصدالٌة فً التساؤالت وتثٌر ،المستمع استٌعاب

 أوضحت فمد المفاوضات نكمل كً ولكن ، (4)للمفاوضات  المبادئ هذه شترطأ لم: " لال فمد

 ال هإن  : ٌمول جهة فمن بٌ ن، تنالض وهذا( 4) "الشرطان هذان ٌتحمك لم ما بنجاح تتم لن هاأن  

 االعتراؾ الشرطٌن؛ تحمٌك دون المفوضات تنجح لن:  بالمول ٌتبعه ثم شروطا،  ٌشترط

 .السبلح ونزع المتبادل،

 بدون تسوٌة أٌة تتحمك لن:"  لال إذ نفسه؛ الخطاب فً السابمة األلوال مع تنالض هإن   كما      

 للمرة أوضحت لمد: "ٌمول ثم  ،( 5")السبلح ونزع المتبادل االعتراؾ اوهم األساسٌٌن المبدأٌن

 الرؤٌة انعدام ٌؤكد ما وهذا ،(6" )الشرطٌن هذٌن بمبول المفاوضات استئناؾ أشترط لم األلؾ

 .المستمبلٌة

 مدن أكثدر تحوٌدل فدً أرؼدب وال المومٌدة ثنائٌدة دولدة أرٌدد ال: "ٌمدول الخطداب سدٌاق وفً      

  خطة أٌة أن   ذاته الولت فً أعلم نًأن   ؼٌر. إسرائٌلٌٌن مواطنٌن إلى فلسطٌنً ونصؾ ملٌون

----------------------------------- 
 .51/11/5115 برلٌن، فً نتنٌاهو خطاب .1
 .16 اآلٌة والعشرٌن، الثامن اإلصحاح إشعٌا، سفر .5
 5115\5\17 المدس، لتوحٌد واألربعٌن الثامنة الذكرى فً نتنٌاهو خطاب .3
 .السبلح ونزع الٌهودٌة المومٌة بالدولة االعتراؾ ٌمصد .4
ا  41 توالٌع جمع على بناءا  جلسة فً الكنٌست فً نتنٌاهو كلمة .5  .11/5/5116 فً نائبا

 .نفسه .6
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لئلرهدداب  أخددرى لاعدددة الحالٌددة األوضدداع بممتضددى سددتجعلها والسددامرة ٌهددودا مندداطك إلخددبلء

 اتنالض ٌكن لم إن وهذا .(1)"إسرائٌل دولة على المضاء إلى ٌتطلع الذي ،واإلسبلمً الفلسطٌنً

 علدى ٌعتمدد ؼالبده فدً خطابده فكدان الدراهن، للوضدع بدٌل لدٌه فلٌس مستمبلٌة، ةرؤٌ انعدام هف ن  

 .الماضً الزمن

 دولدة، 511 ٌوجدد العدالم ففً كثٌرة؛ دول ٌوجد ال التدلٌك، ٌجب"وفً خطاب آخر لال :        

ا،  عبللدات وهندان إسرائٌل، تارٌخ فً ٌكن لم وهذا ، دبلوماسٌة عبللات دولة 161 مع نمٌم حالٌا

 مع عبللة ةأٌ تمٌم ال التً الدول عدد ٌتجاوز وال. األخرى الدول من كثٌرة  عشرات مع إضافٌة

عدد الدول الذي ذكره وهذا ؼٌر صحٌح،  :األول (. التنالض فً لولٌن؛5) "ٌدي   أصابع إسرائٌل

إن كلمة " عشرات كثٌرة" ال تمل عن خمسٌن دولة، ف ذا  :الثانًو(، 3)دولة  195بل عدد الدول 

 معهدا ألصدبح عددد دولعبللة دبلوماسٌة  إلسرائٌل( التً 161أضفنا هذا العدد إلى عدد الدول) 

ٌزٌددد علددى عدددد دول العددالم التددً ذكرهددا، باإلضددافة إلددى الدددول التددً ال وهددذا دولددة،  511العددالم 

 لتنالض واضح، وهذا ٌطعن فً مصدالٌة األلوال.عبللة لها ب سرائٌل، فا
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 : نتائج والتوصٌاتال

 :تٌة النتائج اآل ظهرت للباحث نتنٌاهو بنٌامٌن عند السٌاسٌة اباتالخط وبعد دراسة      

 األعمدال، مدن كثٌدر فدً ذلدن وٌبدرز اآلخدرٌن، مدن وتجرٌددها لسٌاسدته الشرعٌة إضفاء -

 الفلسدطٌنٌٌن علدى اللدوم فٌلمدً المفاوضدات، وملدؾ الٌومٌدة، الممع عملٌات ممدمتها وفً

 .النفس عن اعبالدف أعماله وٌعلل السبلم، ٌرٌدون ال الذٌن

مددل أو األلفدداظ مسددتوى علددى كددان إن نتنٌدداهو عنددد التكددرار ظدداهرة بددرزت لمددد -  أو الج 

 المجتمدع وٌ شدؽل بعٌنده، موضدوع تجداه األنظدار ٌوجه أن ٌستطٌع وبذلن الموضوعات،

 بدل اإلسدرائٌلً الوجدود علدى خطدرا ٌشدكل الدذي المتطدرؾ اإلسدبلم مثدل معٌنة، بمضٌة

 . آخر حٌن إلى الداخلٌة اٌاالمض ٌرجو وبذلن العالمً،

  اإلٌراندً الندووي الملدؾ حدولة فكدر بطدرح  نتنٌداهو دعند كثٌدرا التولدع عنصدر حضرٌ -

   .تحمٌمهما فً المستمبل من ٌنتج ما وعلى المادمة الفلسطٌنٌة والدولة

" نحن"و"  أنا" خبلل من لوي كضمٌر برز لد األنانٌة عن ٌعبر الذي  المتكلم ضمٌر إن   -

 والخارجً. المحلً المستوى على ٌتجلى هذاو  ،"هم" الضمٌر وبالممابل

 ربدط إلدى ٌحدٌبلن نٌاللذ والمكان الزمان إلى نتنٌاهو خطاب فً الموٌة إلشاراتاظهور  -

 .والمتكلم المستمع بٌن عبللة

 ع،والممددد والحرٌدددة واإلرهددداب، واألمدددن ،والشدددر الخٌدددر  فدددً التمددداببلت بمدددوة تحضدددر -

  .واالستبداد والدٌمولراطٌة

 الزمن  فً الفعلٌة الجملف  الولت، من المزٌد وكسب ،الصراع إدارة على نتنٌاهو ٌعمل -

 وال ،المسدتمبلٌة الرؤٌدة ٌملدن ال  أنده علدى مؤشدر تدهخطابا فدً كثٌدرا ترد التً الماضً

 .عنده األفك فً تلوح

 الشدعبً والمدوروث الخدوؾ وأسدلوب كاإلٌحداء نتنٌداهو عندد الحجاجٌة األسالٌب تعددت -

 .هاوؼٌر

 فدً ناجعدة وسدٌلة وهدً -اإلٌحدائً بكبلمده الملوب من كثٌرا ٌستمٌل أن نتنٌاهو استطاع -

 وأنهدا خاصدة الموحٌدة، الكلمدات بوسداطة البداطنً العمدل إلدى ٌتوجده كان حٌث -اإللناع

 .الشعبً الموروث من كانت

 هملدت ف هدان  إ حتدى لصدٌرة، جمدل فدً معمدة، ؼٌر بسٌطة  نتنٌاهو لؽة جاءت الؽالب، فً  -

؛ وجدده مدن بدأكثر ت فهدم لدد التدً المبهمددة المصدطلحات بعدض ٌتخللهدا  والماصدً، للددانً

 . وذلن إلٌهام المتلمً وإدارة الصراع
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 دٌممراطٌدة و تراثٌدة مرجعٌدات تبنٌه فً  نتنٌاهو عند الخطاب فً المرجعٌة أزمة تبرز -

دا منالضدة وتصدرفات بممارسدات هددمهاٌ إذ بٌنهدا، فٌما تتنالض  الحرٌدات اببد فدً تماما

 .والممارسات

مة مصطلحات فً ٌتمثل الذي واالستعاري اإلشاري التعبٌر إن   -  لكل الفرصة ٌعطً معو 

 تصطدم أن دون المبلئمة ةاإلٌدٌولوجٌ على وٌحٌلها ،ٌرٌد الذي بالشكل ٌفهمها أن واحد

 .اآلخرٌن مع

أراد أن ٌبعث  تًلا لمد أتمن نتنٌاهو لؽة الجسد  واستؽلها أٌما استؽبلل فً إٌصال رسالته -

 .فً خطاباته بها

 الصددراع إلدارة ومصددممة ممصددودة كبلمٌددة ظدداهرة نتنٌدداهو عنددد السٌاسددً المشددهد إن   -

   وجرأة. شفافٌة أكثر كان هن  أ  إال سابمٌه،  بنهج كانت  سٌاسته أن   ورؼم واستمرارٌته،

 توصٌات:

الحمدائك الجزئٌدة ،  كثدرة ووهد و،نتنٌداه مهما ٌحتاج إلى دراسدة عندد موضوعا  لباحث أن  تبٌن ل

تدل على معان كثٌرة، وتحتاج إلى شرح وتفصدٌل، فهدو ٌعمدد فدً خطابده التً  المصٌرةوالجمل 

 .إلى اإلٌجاز
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 المراجع والمصادر

 المصادر العربٌة:

 .المرآن الكرٌم .1

 .العهد المدٌم -الكتاب الممدس  .5

 سمٌر: ت ،إٌماءاتهم خالل من ناآلخرٌ أفكار تمرأ كٌف ، الجسد لغة آلن، بٌٌز، .3

 .1997، بٌروت ،1،ط الجدٌدة دار ، شٌخانً

السعودٌة،   جرٌر، مكتبة  ،1ط ،الجسد لغة فً األكٌد المرجع وباربرا، آلن بٌٌز، .4

5118.  

المركز الوطنً  ط،:دت: عبد المادر المهري،  ،الخطاب تحلٌل معجم شارودو، باترٌن، .5

 5118للترجمة ، تونس، 

 األفاق دار ط،:د ،البشري واالنحراف االلهً الوحً بٌن الٌهودٌة رج،ف الباري، .6

 .ت:د الماهرة، العربٌة،

والتوزٌع، الماهرة،  للنشر الهبلل ،1ط ،بعد عن البشر لراءة ، الفراسة أحمد، بهٌج، .7

5111. 

، ت: مهند معها التعامل وكٌفٌة الجسد حركات مدلول الجسد لغة كلٌنتون، بٌتر، .8

 .5115 الفاروق، دار ، 1الخٌري، ط

توبمال، الدار  ،3ط ت: عبد السبلم بنعبد العالً،، والسلطة الرمز بوردٌو، بٌٌر، .9

 .5117البٌضاء، 

  ط،:د ،البشري الجسم إدارة وكٌفٌة الجسم لغة أسرار مستور، ،تبلت أبو .11

 .5111 اإلسكندرٌة، سامً، مطبعة

 المركز ،ط:د ،ٌاسٌةالس المناظرة فً الحجاج ستراتٌجٌاتإ أنور، ، الجمعاوي .11

 .5113 الدوحة، السٌاسات، ودراسة لؤلبحاث العربً

 .5118 السعودٌة جرٌر، مكتبة، 11ط ،فٌه تفكر ما اعرف لٌلٌان، ،جبلس .15

 حزالة: ت ،الٌهودٌة الهوٌة سٌاسة فً دراسة التائه، من عتسمون، جلعاد، .13

  5115، األردن، 1، ط سة للدرا العربٌة المؤسسة حباٌب،

 حسنٌن، دمحم: ت ،اإلسرائٌلٌة للسٌاسة المثسسة األساطٌر ، روجٌه جارودي، .14

 .1998 الماهرة، الشروق، دار   ،5ط
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 مؤسسة ،1ط زعٌتر، عادل: ت  ،والمعتمدات اآلراء ، لوبون ،جوستان .15

 .5114 الماهرة، هنداوي،

 .1919 مصر، الملتزم، ،ط:د فتحً، أحمد: ت ،االجتماع روح ،     ----- .16

، المكتبة 1، طخزانة األدب وغاٌة األدبوي، دمحم بن علً، ابن حجة، الحم .17

 .5116العصرٌة، بٌروت، 

 .1981 الماهرة، المعارؾ، دار ،1ط ،الصهٌونٌة الحركة دمحم، حسن، .18

 إلى التطبٌع من والمنٌة االلتصادٌة والمثتمرات الممم ؼازي، حسٌن، .19

 ،1998 العرب، دمشك، الكتاب اتحاد ط،:د ،الهٌمنة

من  الغربٌة التمالٌد فً الحجاج نظرٌات أهم ،( أشراؾ) دصمو دي،احم .51

 الوطنً للترجمة ، تونس، د:ت. المركز د:ط، ،رسطو إلى الٌومأ

المركز الثمافً العربً، الدار البٌضاء،  ،1ط ،النص لسانٌات دمحم، خطابً، .51

1991. 

 5111، األهلٌة، الماهرة، 1، طفن الخطابةدٌل، كارنجً،  .55

، دار التراث، 5ت: دمحم أبو الفضل، ط ،البرهان فً المرآند هللا، الزركشً، دمحم بن عب .53

 .1984الماهرة، 

 .5115، د:ط، ناشرون، الرٌاض، مطالب وراء  حك المدس لطفً، ، زؼلول .54

 بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ،4ط شاهٌن، دمحم: ت ،الكشاف الزمخشري، .55

5116. 

 ،ربعال عند عصورها رأزه فً وتارٌخها أصولها الخطابة دمحم، ، زهرة أبو .56

 .1934الماهرة،  العربً، الفكر دار ،1ط

دار  ،1ط ت: عبد الحمٌد هنداوي، ،مفتاح العلوم السكاكً،  ٌوسؾ بن دمحم، .57

 5111الكتب العلمٌة، بٌروت، 

 للنشر مٌرٌت ،الفلسطٌنٌة واالنتفاضة الصهٌونٌة األسطورة ٌس، السٌد، .58

 .5111 ،1ط الماهرة، والدعاٌة،

 الفلسطٌنً المركز مدارد:ط،  ،االستراتٌجً مدار تمرٌر اطؾ،ع ،سٌؾ أبو .59

 .5111 هللا، رام اإلسرائٌلٌة، للدراسات
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 ،4ط سلمان، رضى: ت ،عام 0333 وطْة الٌهودٌة الدٌانة إسرائٌل، شاحان، .31

 .1997 بٌروت، والنشر، للتوزٌع المطبوعات

 المعرفة، عالم ط،:د ،العدوانٌة والروح اإلسرائٌلٌة الشخصٌة ، رشاد الشامً، .31

 .1986 الكوٌت،

 المصري الكتاب  ط،:د ،الٌهودٌة الدٌنٌة المصطلحات موسوعة ،------ .35

 . 5115 الماهرة، المطبوعات، لتوزٌع

33.  

 .5119 بٌروت، ، ناشرون ،1ط ،واإللناع التواصل فن لٌلى، شحرور، .34

،  ، د:طالعالمً اإلرهاب على االعتمادي االنحراف أثر د،ٌسع الشهرانً، .35

 .5115 السعودٌة، طانً،الف

 المتحدة، الجدٌدة الكتاب دار ،1ط ،الخطاب ستراتٌجٌاتا الهادي، عبد ،الشهري .36

 .5114 لٌبٌا،

مركز تطوٌر  ،1ط ،تنمٌتها سالٌبأو لٌاسها طرق جةاالمح طرٌؾ، شولً، .37

 .5115 الدراسات العلٌا، الماهرة،

 الدار عربً،ال الثمافً المركز ،1ط ،والمٌزان اللسان الرحمن، عبد طه، .38

 .1998 البٌضاء،

 دار  ط،:د ،أسفارهم والع من وردها الٌهود مغالطات الوهاب، عبد طوٌلة، .39

 .5115  دمشك، الملم،

 البٌضاء، الدار الطبع، فً العمدة ،1ط ،والحجاج اللغة بكر، أبو العزاوي، .41

5116. 

 .5115دار النشر للجامعات، الماهرة،  ،1ط ،لغة الخطاب، محمود، عكاشة .41

 ،5ط هللا، رزق رالؾ: ت ،السٌاسٌة والدعاٌة الدعاٌة  دورندان، ،ؼً .45

 5115 بٌروت، والتوزٌع، والنشر للدراسات الجامعٌة المؤسسة

الحٌاة للدعاٌة   ط،:د ،فن الفراسة، احترف فن الفراسةالفمً، إبراهٌم،  .43

 5111واإلعبلن،  

 .ت:د الممدس، بٌت مركز  ط،:د ،ٌهودٌة مصطلحات علً، المدومً، .44

دار عبلء  ،1ط ، ت: دمحم عبد الكرٌم،لغة الجسد النفسٌةجوزٌؾ،  ماسٌنجر، .45

 .5117الدٌن، دمشك، 

 .5116 الماهرة، الشروق، دار ،3ط ،الٌهود موسوعة الوهاب، عبد المسٌري، .46
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 الماهرة،  األكادٌمٌة، المكتبة ط،:د ،الدولٌة السٌاسٌة العاللات إسماعٌل، مملد، .47

1991. 

 علً ملحمت:  ،األدب فنون فً اإلرب نهاٌة بد الوهاب،النوٌري، أحمد بن ع .48

  .5114دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  ،1ط ،وآخرون

، ت: دمحم محً الدٌن، عن كتاب األعارٌب مغنً اللبٌب، ، األنصاريابن هشام .49

 .1991د:ط، المكتبة العصرٌة، بٌروت، 

 العلوم دار  ط،:إبراهٌم، د دمحم: ت ،اللغوٌة الفروق العسكري، هبلل، أبو .51

  .1997 ،والثمافة، الماهرة

 األوائل  ط،:د ،البداٌات منذ الٌهودٌة والمذاهب الطرق المجٌد، عبد همو، .51

 .5114 دمشك، والتوزٌع، للنشر

 .5111 العراق، جدل،د:ط،  كوركٌس، عادل: ت ،الجسد لغة فاست، ٌولٌوس، .55

 دار ،1ط ،الرأي على السٌطرة وآلٌات الكالمً التضلٌل كلود،   ٌونان، .53

 .5111 العربٌة، النهضة

 الرسائل الجامعٌة:

 منتوري، جامعة السٌاسً، الخطاب ترجمة فً األمانة الدٌن، جبلل عائشة، ابن .54

 (.ماجستٌر رسالة) 5119/5111 الجزائر،

 

 :الصحف والمجالت

 

 ،53 العدد  الكرمل، مدى مجلة الجماهٌر، وسٌكولوجٌة نتنٌاهو بدر، ،أشرؾ .55

 .5115 حزٌران

مجلة عالم الفكر، ، تمثالت اللغة فً الخطاب السٌاسً، عٌسى، ةهومبر .56

 .9/5117، الكوٌت، 36، مجلد 1المجلس الوطنً للثمافة والفنون،  العدد

 ،44 العدد علوم، مجلة، الحجاج فً الدرس اللغويبوز ناشه، نور الدٌن ،  .57

 .5111 الكوٌت،

الخبر،  جامعة ، مجلة مصطلح الحجاج، بواعثه وتمنٌاتهحشانً، عباس،  .58

 5113، الجزائر، 9بسكرة، العدد 

  .5/7/5115 ,אביב-תל ,הארץעיתון  ,אנדוראס ,זוהיר .59

 ،אביב-תל ،עיתון מעריב ,דברי יו"ר האופוזיציה ,בנדר ,אריק .61

16/15/5115. 
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 . 56/4/5118 ,אביב-תל ,עיתון ידיעות אחרונות ,משגב ,חיים .61

 

 

 

 :المصادر العبرٌة

 

-תל, ברירות, ביקורתיים היהטים,  אליתהישר החברה, רם, אורי .65

 .1993, אביב

 ،פונטביץ  טלי: ת ,עם-אור, השיחה שפת ,גארנר ואלן  ,פיס ,אלן .63

 .5111،ראשונה מהדורה

האוניברסיטה  ,הישראלית בחברה מגמות שביל, יער, אפרים .64

 .1994 ,העברית

 ,הפתוחה האוניברסיטה ,ופוליטיקה מדינה דת ,נויברג ,בנימין .65

 .1994, אביב -תל

 .5115 ,אביב -תל ,חמד ספרי ,השמש תחת מקום ,נתניהו ,בנימין .66

 .ב"תשל, ירושלים מ"בע אנציקלופדיה, העברית האנציקלופדיה .67

,   יוסף ושלמה  ,ברלין  ,מאיר ,תלמודיתה האנציקלופדיה .68

 1979 ،ירושלים, תלמודית אנציקלופדיה

 .5114 ,ירושלים,כתר ,קהל בפני לדבר ,זייד ,יניב .69

  ,כרמל  ,בישראל האזרחית החברה, לפיוס גיוס בין, ישי ,יעל .71

 .5113 ,ירושלים

 .1990 ,אביב-תל  ,פפירוס ,דמגוגיה ורטוריקה ,וולמן  ,משה .71

 .5114 ,אביב-תל ,הקיבוץ המיוחד ,פוליטית רטוריקה, צור ,נדיר .75

 .2008 ,אביב-תל ,עם -אור ,הפנים שפת ,וויטסטייד. ל רוברט .73

, ושם יד מורשת, שמיר עמי: תרגום, האריות בגוב, טק, נחמה .74

 ,2000, ירושלים

 . 1993 ,ירושלים ,מאגנס ,אומנות השכנוע  ,שפיגל ,נתן .75
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Abstract 

 The study titled "Mechanisms of the argumentative discourse and the Zionist 

terminology; Netanyahu’s rhetoric taken as a sample"; and had an 

exposition of the most important means and methods that Netanyahu had 

adopted in his speeches, following his assumption of the government 

presidency for the longest time among the dignitaries who took this 

position, and still in office. 

 The study came as follows: 

- Foreword: brief examination of the political rhetoric, its importance, the 

types of political speeches, necessary steps to make a speech, and a 

summary of Netanyahu's life and culture. 

- Chapter One: the argument and its persuasive mechanisms; it 

represented the theoretical part of the study. I presented the premise and 

effervescence of the argument, then talked about the means of lingual and 

non-lingual persuasion tools in the political literature, and demonstrated 

means of camouflage and deception in the political discourse. 

- Chapter II: Utilizing the Zionist terminology in the political literature. I 

mentioned the Zionist terminology used by the government, and since 

Netanyahu represents a public policy in the state, I have chosen terms that 

Netanyahu contained in his speeches. These terms came in two parts; the 

first: Terms with a mythical religious character, where they were part of 

the facts that are presented in his speeches. The second: terms have 

historical and contemporary character, which are variable according to 

political developments. 

- Chapter III: The body language of Netanyahu and its impact on showing 

the meaning, where consistency between the physical gestures and 
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rhetoric, and the body movements of Netanyahu that support his speech 

affect the public whether directly or through the subconscious mind. 

- Chapter IV: Netanyahu's speeches, themes, means of persuasion, and his 

eloquence; which includes language, main subjects and methods that 

Netanyahu followed in his speech. 

- Conclusions and recommendations – the ideas and results I concluded 

from this study. 

 


