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منــذ قيــام إرسائيــل عــام  ،1948قــام اإلعــام اإلرسائيــي ّ بــدور جوهــري يف صياغــة الرؤيــة
الصهيونيّــة وتحويــل النظريــة أو «املبــدأ» إىل ممارســات يوميّــة مــن خــال التغطيــة .يف مقابــل
وجــود مســاحات منــاورة واســعة يف اإلعــام العــريّ  ،وال س ـيّما يف القضايــا اإلرسائيليّــة الداخليــة،
ثمّ ــة أبــواب حديديــة موصــدة وإجمــاع يف مــا يتعلــق بالروايــة التاريخيّــة الصهيونيّــة.
بعبــارات أخــرى ،يخــوض اإلعــام اإلرسائيــي ّ (وهــو إعــام متــن ما ّديًّــا وجماهرييًّــا) حروبًــا
داخليــة مــع السياسـيّني ورؤوس األمــوال ،ويدعــم شــخصيات ويحبــط أخــرى ،لكـ َّ
ـن هــذه املســاحة
تضيــق إذا تحولــت القضيــة املطروحــة إىل أمنيــة أو تاريخيّــة متعلقــة بالفلســطينيّني والعــرب.
أن هنــاك وســائل إعــام إرسائيليّــة غ ّ
قــد يدّعــي البعــض ّ
طــت أحداثًــا فلســطينيّة تغطيــة جيّــدة.
وهــذا صحيــح .لكــن هــذا ال يلغــي الرؤيــة الكــرى التــي تحـ ّرك اإلعــام .وســنأتي عــى بعضهــا.
أدّعــي يف ورقــة املوقــف هــذه أنّــه عــى الرغــم مــن قــوة اإلعــام العــريّ ال تــزال السياســة أقــوى.
بعبــارات أخــرى ،ينظــر اإلعــام العــريّ عمومً ــا إىل تغطيــة قضيــة الفلســطينيّني مــن منظــار
ـي .هــذه الرؤيــة ،يف كثــر مــن األحيــان ،تطغــى عــى
املؤسســة اإلرسائيليّــة واملــروع الصهيونـ ّ
االعتبــارات النقديــة واملهنيــة .بيــ َد ّ
أن هــذا الواقــع ال يمنــع أن تحظــى بعــض وســائل اإلعــام
اإلرسائيليّــة بإعجــاب جــزء ال يســتهان بــه مــن الفلســطينيّني داخــل إرسائيــل ،وقــد يعــود هــذا
ـي محـ ّ
ـي ّ قــويّ يتــكل عليــه الفلســطينيّون يف
ألســباب كثــرة ،مــن أهمهــا عــدم وجــود إعــام عربـ ّ
إرسائيــل ،فضـ ً
ـا عــن غيــاب النقــاش الحقيقــي حــول دور اإلعــام اإلرسائي ـيّ.
بغيــة توضيــح ادعــاءات ورقــة املوقــف هــذه ،أسـ ّلط الضــوء عــى قضيتــن هامتــن تظهــران جليًّــا
ـي) يف اإلعــام العــريّ  ،وال سـيّما يف أوقــات الــراع .األوىل هــي رؤيــة «اإلرسائيـي ّ
ـو خفـ ّ
(أو عــى نحـ ٍ
ً
أول» كأفضليــة ،وتغطيــة األحــداث بمــا يالئــم هــذه الرؤيــة .بينمــا يركــ ّز املحــور الثانــي مــن
الورقــة عــى حضــور الروايــة التاريخيّــة ،حضــو ًرا مبــارشًا أو غــر مبــارش أثنــاء التغطيــة؛ وهــذا
يضــع الفلســطينيّني يف مكانــة «اآلخــر» ،ويتحــول التعاطــي اإلعالمــي إىل رصاع عــى الهــواء أو بــن
ّ
يتنصلــون مــن الروايــة
الســطور .يف املقابــل ،يمنــح اإلعــام العــريّ مســاحة للفلســطينيّني الذيــن
السيايس ،يف جامعة دراسات الرشق األوسط وأفريقيا يف لندن
فلسطيني يُعِ ّد رسالة الدكتوراه يف موضوع اإلعالم
* صحايف ّ
ّ
ّ
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الفلســطينيّة ويختزلــون وجــود الفلســطينيّني .وتَخلــص الورقــة إىل ّ
أن اإلعــام اإلرسائيـيّ ،وإن كان
قــد أدّى دو ًرا مركزيًّــا يف القضايــا الداخليــة ونــر عـدّة فضائــح هــزت أركان الدولــة ،ال يــزال تابعً ا
ـي يف القضايــا الجوهريــة املتعلقــة بوجــود الــراع مــع
للمؤسســة اإلرسائيليّــة وللمــروع الصهيونـ ّ
الفلســطينيّني والعــرب ،ويتّبــع -ربمــا دون درايــة -الرؤيــة األمنيــة والسياس ـيّة العليــا ،حتــى يف
خضــم الخــاف مــع مهنــديس هــذه السياســات.
()1
«إرسائيل قبل كل يشء»
يف إحــدى مقابالتــه التلفزيونيــة مــع القنــاة اإلرسائيليّــة العــارشة ،لــم ي ُْخـ ِ
ـف النائــب يف الكنيســت
ـيايس أثنــاء موجــة األحــداث األخــرة
اإلرسائيــي ّ يانــون مغــال (البيــت اليهــوديّ ) تصــ ُّو َره السـ ّ
ـطيني ،ورضورة «بــر األمــل» يف إقامــة دولــة
يف القــدس ،وش ـدّد عــى «عــدم» وجــود شــعب فلسـ
ّ
1
فلســطينيّة.
مــا قالــه مغــال ليــس غريبًــا عــن الحلبــة اإلعالميــة اإلرسائيليّــة التــي يهيمــن عليهــا الخطــاب
اليمينــي ،لكــن املالحــظ فعـ ً
ـة األمنيـ ِ
ـات كهــذه أنّهــا تجم ـ ُع بــن الرؤيـ ِ
ـا مــن ترصيحـ ٍ
ـة اليمينيــة
التــي تعــارض إقامــة دولــة فلســطينيّة لدوافــع أمنيــة ،ورؤيـ ِ
ـي املتديــن ،ومنها
ـة املعســكر الصهيونـ ّ
«حــق» االســتيطان يف الضفــة الغربيــة ،أو مــا يُعــرف بالهيمنــة عــى «أرض إرسائيــل الكاملــة».
ـي أو املتديّــن عــى الخطــاب الدائــر يف
لــن أناقــش مــن خــال هــذه الورقــة ســيطرة اليمــن العَ لمانـ ّ
إرسائيــل ،وكيــف يتخــذ هــذان التيــاران الرؤيــة ذاتهــا التــي تعتمــد عــى التــوراة كمرجعيــة ،لكــن
مــا يهـ ّم فعـ ً
ـيايس إثــر
ـا مــن املقدّمــة أعــاه هــو الخلفيــة املهنيــة ملغــال الــذي دخــل املعــرك السـ ّ
«بــروزه» اإلعالمــي ،بعــد أن أشــغل مناصــب هامــة يف وســائل اإلعــام اإلرسائيليّــة املركزيّــة ،ويبــدو
أن مواقفــه السياسـيّة التــي يجاهــر بهــا اآلن رافقتــه ً
مــن البديهــي االفــراض ّ
أيضــا خــال عملــه
ا لصحا يف ّ.
أثنــاء الحــرب األخــرة عــى قطــاع غــزة (مــا أطلــق عليــه إرسائيليّــا «الجــرف الصامــد» -عــام
 ،)2014أشــغل مغــال منصــب رئيــس تحريــر موقــع «واال» اإلرسائي ـيّ ،وهــو مــن أكــر املواقــع
اإللكرتونيّــة العربيّــة وأقدمهــا ،وأطلــق املوقــع حملـ ً
ـة «قوميــة» عنوانهــا «أنــا إرسائي ـي ّ ً
أول» ،وكان
.1

«عضو الكنيست مغال :يجب إطالق النار عىل رأس كل شخص يهدد بالسكني» ،مقابلة يف القناة العارشة بتاريخ :11.10.2015
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1152196
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مغــال مــن مهنــديس هــذه الحملــة.
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ّ
وكأن مُفــاده أنّنــا نُسـ ّ
ـر اإلعــا َم كــي يخــدم حاجاتنــا
كان شــعار الحملــة رصيحً ــا إىل حــد العبــث،
ـا ميدانيًّــا ننقلــه ضمــن صيغــة تخــدم رؤيــة «اإلرسائيـي ّ ً
القوميّــة ،ومــا يحــدث فعـ ً
أول» ،فالحقيقة
ليســت مــا يجــري ميدانيًّــا فعـ ً
ـا ،وإنّمــا هــي مرتبطــة بمــا يــراه املســؤولون رضوريًّــا ومناسـبًا.
أن «اإلرسائي ـي ّ ً
ويبــدو جليًّــا ّ
أول» ال تخلــق رصاعً ــا بــن اإلرسائي ـي ّ و»اآلخــر» فحســب ،بــل تعيــد
صياغــة بنيــة اإلرسائيـي ّ -املتلقــي للخــر -لتجعلــه خاضعً ــا ملصلحــة يكتبهــا اإلعالميــون.
حــن كان مغــال ّ
ينتقــل بــن أســتوديو وآخــر دفاعً ــا عــن حملتــه هــذه ،كان واضحً ــا َّ
أن ظهــوره
وتربيراتــه تختــزل حــا َل اإلعــام اإلرسائي ـي ّ وتَ ِ
عاطيَـ ُه مــع الــراع الدائــر منــذ عــرات الســنني.
ـي مــن قبــل صحافيّــن للتجنّــد الطوعــي لصالــح السياســات
كانــت الحملــة بمثابــة عـ ٍ
ـرض مجّ انـ ّ
اإلرسائيليّــة.
مَ همــا حــاول مغــال ورفاقــه تلميــع رؤيتهــم هــذه وتقميشــها بــكالم جميــل عــن اللغــة القوميــة
الجامعــة ،ســتظل حملــة كهــذه تشــبه خطابــات الديكتاتوريــن املقتنعــن بـ ّ
ـأن ســيطرتهم عــى
اإلعــام وح ّريّــة التعبــر تصــب يف مصلحــة الشــعب والدولــة ،وليــس مــن قبيــل املصادفــة ّ
أن أبــواق
الســلطة كانــت دائمً ــا تحــت مســميّات قوميــة.
أن هنــاك ً
لكــن رغــم هــذا ،تجــب اإلشــارة إىل ّ
فرقــا واضحً ا بــن اإلعــام اإلرسائيـي ّ واإلعــام الخاضع
طــا ارتبا ً
للديكتاتوريــات؛ فاإلعــام اإلرسائي ـي ّ ليــس مجن َّ ـدًا مــن قبــل املؤسســة ،وليــس مرتب ً
طــا
كامـ ً
ـا بمصــادر تمويــل مــن الدولــة ،وإنّمــا عــى العكــس مــن هــذا ،لديــه مــوارد اقتصاديــة
ومهنيّــة تمكنّــه مــن ممارســة االســتقاللية املهنيــة ،لكنّــه يختــار أن يكــون مجن َّـدًا ال للحكومــات
اإلرسائيليّــة بعينهــا ،بــل للرؤيــة التــي صنعــت هــذه الحكومــات ،وهــي الصهيونيّــة املبنيــة عــى
روايــات سياسـيّة ودينيــة عــى حـ ٍّد ســواء ،والتــي انبثقــت عنهــا دولــة إرسائيــل وأجهزتهــا األمنية.
ـر هــذا انحيــاز مؤسســات الدولــة أثنــاء الرصاعــاتّ ،
قــد يفـ ّ
وأن البيانــات الصــادرة عــن األجهــزة
األمنيــة يمثّــل الحقيقــة بعينهــا ،وكل مــن ال يتبنّــى هــذه الرؤيــة يجــد نفســه خــارج الــرب،
هكــذا يجــد الصحــايف ّ جدعــون ليفــي َ
نفســه تحــت التهديــد (يمــي تحــت حراســة) ،علمً ــا بأنّــه
ً
لــم يكتــب يومً ــا مقـ ً
ـال
مناهضــا للصهيونيّــة ،لكنّــه «تجــ ّرأ» عــى انتقــاد املجتمــع اإلرسائيــي ّ
وحكومتــه وتعاطيهمــا مــع الفلســطينيّني .ولنفــس الســبب ،يتحــول محلــل الشــؤون العســكريّة
يف القنــاة اإلرسائيليّــة الثانيــة رونــي دانئيــل ،إىل «معبــود الجماهــر» ملواقفــه املعســكرة الصارمــة
ضــد «الطــرف اآلخــر» املعــادي إلرسائيــل.
.2

موقع «واال» يطلق حملة «أنا إرسائييل ّ ً
أول»http://b.walla.co.il/item/2770410 :29.7.2014 ،
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أثنــاء األحــداث األخــرة التي انفجــرت يف القــدس (ترشيــن األوّل  )2015-كان «اإلرسائيـي ّ ً
أول» يخيّم
عــى التغطيــة اإلعالميــة .لقــد تنازلــت وســائل اإلعــام اإلرسائيليّــة عــن َدوْر اإلعــام الكالســيكي يف
ّ
وبخاصــة ضمــن مــا صــار يعــرف بـ ِـ «هجمــات الطعــن» .أرشطة مصـوَّرة
طــرح أســئلة صعبــة،
كثــرة أظهــرت مــا هــو مخالــف ملــا تدّعيــه األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليّــة ،لكــن وســائل اإلعــام
العربيّــة تبنّــت رؤيــة األجهــزة األمنيــة دون التمحيــص يف املــادة اإلعالميــة الكامنــة يف الــرأي
املخالــف .مــن األمثلــة الكثــرةُ ،ك ِشــف عــن فيديــو يطــرح تســاؤالت حــول املــرأة الفلســطينيّة
ثــروت الشــعراوي ( 72عامً ــا) التــي قتلهــا جنــود إرسائيليّــون يف الخليــل يف  6.11.2015مدّعــن
أن املــرأة دخلــت فعـ ً
ـن الفيديــو ّ
أنّهــا حاولــت دهــس جنــود ،ويبـ ّ
ـا مســار الجنــود لكــن رسعتهــا
ـا قتــل الجنــود .وبـ ً
كانــت منخفضــة وال تجــزم الصــورة أنّهــا أرادت فعـ ً
ـدل مــن أن يفتــح اإلعــام
ً
رسب هــذا الفيديــو .كذلــك
تحقيقــا بهــذا الشــأن ،اختــار تبنّــي رؤيــة الجيــش الــذي يبحــث عمّ ــن ّ
ـي العيســاوية يف القــدس
األمــر بشــأن فيديــو الشــاب املقــديس فــادي علــون (مــن ســكان حـ ّ
الرشقيــة) ،حيــث أظهــر فيديــو مصــوَّر لحظــة إطــاق النــار عليــه يف  4.10.2015دون إثبــات
ـا ،أو قــد حمــل الســكني أصـ ً
مــا إذا كان علــون قــد شـ ّكل خطـ ًرا فعـ ً
ـا .وكذلــك هــو األمــر بشــأن
الفتــاة إرساء عابــد (مــن النــارصة) التــي أطلقــت الرشطــة عليهــا النــار يف محطــة الحافــات يف
ـو تنفيــذ
العفولــة بتاريــخ  ،9.10.2015وتبــن يف مــا بعــد ،ومــن تحقيــق إرسائي ـيّ ،أنَّهــا لــم تنـ ِ
عمليــة كمّ ــا ادعّ ــت األجهــزة األمنيــة.
لــم يفتــح اإلعــام اإلرسائيـي ّ ً
نقاشــا ِج ّديًّــا حــول دعــوة السياسـيّني للمواطنــن إىل حمــل الســاح،
علمً ــا بـ ّ
ـأن التسـ ّلح هــو مســألة اجتماعيّــة قبــل أن تكــون سياسـيّة :مــاذا ســيحدث لهــذه األســلحة
والرتاخيــص أثنــاء هــدوء الجبهــات األمنيــة؟ ال إجابــات شــافية؛ فقــد انشــغل اإلعــام اإلرسائي ـي ّ
بإجــراء مقابــات مــع مــن «أحبطــوا» عمليــات الطعــن وتحويلهــم إىل أبطــال ،أمــا ســائر
اإلشــكاليات والتســاؤالت عــن مجتمــع صــار مدجَّ جً ــا بالســاح ،فباتــت أســئلة مؤجَّ لــة يف مقابــل
«أمــن اإلرسائي ـي ّ ً
أوّل».
قضيــة «اإلرسائيــي ً
أول» طرحهــا مغــال ،وعارضهــا إعالميّــون إرسائيليّــون آنــذاك لكونهــا تــرّ
بح ّريّــة التعبــر يف «واحــة الديمقراطيــة» .لكــن يف الحقيقــة ،مــا طرحــه مغــال ليــس غريبًــا عــن
غالبيــة وســائل اإلعــام اإلرسائيليّــة التــي تتبنــى حملــة «اإلرسائيــي ّ ً
أوّل» دون االعــراف بأنهــم
جــز ٌء مــن هــذه الحملــة.
إذًا «اإلرسائيــي ّ ً
أول» هــي رؤيــة ُ
صلبــة ومتينــة توحّ ــد األغلبيّــة العظمــى مــن وســائل اإلعــام
َ
الفلســطيني.
«اآلخــر»
اإلرسائيليّــة ،وتتجــى واضحــة يف الرصاعــات األمنيــة بــن اإلرسائيــي ّ َو
ّ
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()2
«هنا الشيخ مؤنس»
التعاطــي اإلرسائيـيّ ،واإلعالمــي عــى وجــه التحديــد ،مــع الفلســطينيّني يف إرسائيــل ،ينــدرج ضمــن
َ
«اآلخــر» .يتعامــل اإلعــام العــريّ مــع الفلســطينيّني مواطنــي إرسائيــل مــن منظــار
«اإلرسائيـيّ» َو
ـيايس ال مــن منظــار املوا َ
طنــة .فاإلعــام العــريّ بغالبيتــه ،وعندمــا يغطــي قضايــا
الــراع السـ ّ
مدنيّــة أو خدماتيــة اقتصاديــة ،يســتثني وجــود الفلســطينيّني يف إرسائيــل مــن جميــع القضايــا،
لكــن تســليط الضــوء يأتــي أكثــر مــا يأتــي عنــد احتــدام الــراع ،وعندمــا يبحــث اإلعــام العــريّ
َ
«اآلخــر» (ا ُملعــادي طبعً ــا).
عــن ِســجال مثــر ،ويُظهــر العــرب يف وســائل اإلعــام العربيّــة يف خانــة
يف غالبيــة وســائل اإلعــام العربيّــة ،وعنــد مقابلــة السياسـيّني العــرب ،تنكــر أدوات الحــوار نهائيًّا،
وينحــدر اإلعالميــون اإلرسائيليّــون ،وتحدي ـدًا أثنــاء األحــداث األمنيّــة ،إىل َد َرك تندثــر فيــه الحــدود
َ
ـي بلغــة
بــن
ـب جمهــور وصحــايف ّ ،ويســمح الصحــايف ّ لنفســه أن يتحــدث إىل السـ ّ
ـيايس العربـ ّ
منتخـ ِ
ـيايس إرسائيـيّ.
ال يمكــن أن يســتخدمها ضــد سـ ّ
لــم يتــو ّرع الصحــايف ّ دان مرغليــت عــن وصــف النائــب جمــال زحالقــة بـ ِـ «الوقــح»ّ ،
ألن األخــر
هاجــم وزيــر األمــن الســابق إيهــود بــاراك ،ولــم تــردد محللــة الشــؤون الحزبيــة رينــا متســليح
مــن التهجّ ــم عــى رئيــس القائمــة املشــركة أيمــن عــودة ألنــه لــم «يســتنكر» أقـ ً
ـوال معاديــة
ـيايس آخــر مــن حــزب عــودة ،عــى الرغــم مــن الترصيحــات
للصهيونيّــة صــدرت عــن ناشــط سـ ّ
املســاملة التــي أدىل بهــا عــودة .واألمثلــة عديــدة.
ـي «يقــدّر نعمــة
اإلعــام اإلرسائيــيّ ،تمامً ــا مثــل املؤسســة اإلرسائيليّــة ،يرغــب يف وجــود عربـ ّ
الديمقراطيــة اإلرسائيليّــة» ،يف حــن تتحــول القضايــا التــي تبــن ارتبــاط الفلســطينيّني يف إرسائيــل
ـي إىل مــادة خصبّــة للــراع .كل ترصيــح مــن
مــع الفلســطينيّني يف الضفــة والقِ طــاع والعالــم العربـ ّ
ـيايس حــو َل الحـ ّ
ـق يف املســكن أو االحتجــاج يتحــول إىل مــادة متفج ـ ّرة.
سـ ّ
يكمــن ســبب التفجــر يف ّ
أن مثــل هــذه القضايــا تربــط الفلســطينيّني يف إرسائيــل بروايــة تاريخيّــة
مناقضــة للروايــة التــي يدعمهــا اإلعــام العــريّ  .بذلــك يتحــول الــراع يف األســتوديو إىل رصاع
روايــات ،وينــأى األمــر عــن أن يَكــون مقابلــة صحافيّــة .وليــس مــن بــاب املصادفــة ّ
أن النائــب
جمــال زحالقــة ،عندمــا احتــدم نقاشــه مــع دان مرغليــت ،قــال لــه زحالقــة يف النهايــة «هنــا
الشــيخ مؤنــس» (قريــة فلســطينيّة مهج ـ ّرة) .وهــذا يعنــي أن املقابلــة ترجمــت تح ّديًــا تاريخيّــا
بــن مَ ــن يريــد إثبــات روايتــه ومَ ــن يحــاول جاه ـدًا إنكارهــا.
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الفلســطينيّون الوحيــدون الذيــن ينالــون مســاحة للتعبــر عــن رأيهــم هــم أولئــك الــذي يعـ ّززون
رؤيــة املؤسســة اإلرسائيليــة ،ويهاجمــون القيــادة العربيّــة َو «انشــغالها بالقضيــة الفلســطينيّة
ً
عوضــا عــن االنشــغال بقضايــا النــاس» .يحظــى هــؤالء ،يف املعتــاد ،باســتضافة هادئــة ،ويُمنحــون
حــق الــكالم دون مقاطعــة ،ال ّ
ألن كالمهــم عبقــريّ وترصيحاتهــم مثــرة ،بــل ألنهــم يدعمــون رؤيــة
املؤسســة اإلرسائيليّــة التــي تحــاول حــر القيــادة العربيّــة يف خانــة الخدمــات (علمً ــا بـ ّ
ـأن تَعاطي
اإلعــام العــريّ مــع الخدمــات للفلســطينيّني يف إرسائيــل يــكاد يكــون معدومً ــا) واالبتعــاد عــن
ـطيني
ـطيني مــن محيطــه الفلسـ
الروايــة التاريخيّــة أو الرصاعــات السياســيّة؛ أي تجريــد الفلسـ
ّ
ّ
ـي.
والعربـ ّ
لهــذا الســبب تشــتهر صحافيّــة مثــل لــويس هريــش ،وتُمنــح الفرصــة إليقــاد «شــعلة االســتقالل»،
وهكــذا تشــتهر املغنيــة مــرا عــوض ألنهــا «مختلفــة» وتمثــل إرسائيــل يف املهرجــان الغنائــي
«يوروفيجــن» بعــد الحــرب عــى قطــاع غــزة عــام  ،2009واألمثلــة ال تنتهــي .هــؤالء ،بالنســبة
ف» الباحـ َ
ـي «املتطـ ّر َ
ـث عــن
ـي املنشــغ َل بـ ِـ «إرسائيليّتــه» ،ال العربـ َّ
لإلعــام العــريّ  ،يمثلــون العربـ َّ

حقوقــه القوميــة وروايتــه التاريخيّــة.

مــن هنــا يمكــن القــول ّ
إن الروايــة التاريخيّــة تكــون حــارضة يف غالبيــة املقابــات التــي يُجريهــا
اإلعــام اإلرسائي ـي ّ مــع الفلســطينيّني وتتحــول إىل وصفــة للــراع ،لكــن مــن يتنــازل عــن هــذه
الروايــة يتحــوّل إىل نجــم يف اإلعــام اإلرسائي ـيّ.
خاتمة :العرب واإلعالم اإلرسائييل ّ
اســتطاع اإلعــام اإلرسائيـي ّ أن يحقــق إنجــازات ِج ّديّــة عــى الصعيــد الداخـيّ ،وقــام بــدور مركزيّ
يف ع ـدّة فضائــح ه ـ ّزت أركان الدولــة ،لكــن يف القضايــا الجوهريــة املتعلقــة بوجــود الــراع مــع
الفلســطينيّني والعــرب ،ال يــزال اإلعــام اإلرسائيــي ّ تابعً ــا للمؤسســة ،ويتّبــع ،ربمــا دون درايــة،
الرؤيــة األمنيــة والسياس ـيّة العليــا حتّــى يف خض ـ ّم الخــاف مــع مهنــديس هــذه السياســات.
لعــل املثــال األبــرز هــو صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» التــي تكـ ّ
ـن الضغينــة لرئيــس الــوزراء
اإلرسائيــي ّ بنيامــن نتنياهــو ،بســبب دعــم األخــر لصحيفــة «يرسائيــل هيــوم» املنافِ ســة .لكــن
«يديعــوت» هــذه ،التــي تبحــث عــن كل طــرف خيــط مــن أجــل اإلطاحــة بنتنياهــو ،انجـ ّرت مــن
ـف أشــ َّد يمينيّـ ً
ـي مواقـ َ
ـة
وراء بيانــات األجهــزة األمنيــة ،وقــد اتّخــذ موقــع الصحيفــة اإللكرتونـ ّ
أثنــاء األحــداث األخــرة يف القــدس .فالصحيفــة التــي أكثــرت مــن انتقــاد نتنياهــو ،لــم توجّ ــه لــه
انتقــادات لسياســته مــع الفلســطينيّني بشــكل واضــح.
مــدى الـكـرمـل
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اذك ّ:يليئارسإلا مالعإلا•
ةياورلا لوقت
ه

لكـ َّ
ـي ،نظـ ًرا لحاجز اللغــة ،إذ يتّــكل اإلعالم
ـن الصــورة أعــاه ال تصــل -يف املعتــاد -إىل املحيــط العربـ ّ
ـي عمومً ــا عــى ترجمــات ملقــاالت إرسائيليّــة تالئــم رؤيــة الجهــة النــارشة واملرتجمــة ،علمً ــا
العربـ ّ
بـ َّ
ـأن هــذا ال يعكــس الصــورة كاملــة بــل يعكــس جــزءًا منهــا .عــاوة عــى ذلــك ،االنطبــاع الســائد
لــدى العــرب املتابعــن لإلعــام العــريّ هــو ّ
ً
خصوصــا
أن اليســارية تصبــغ اإلعــام اإلرسائي ـيّ،
يف مــا يتع ّلــق بالقضايــا السياسـيّة واالقتصاديّــة ،فضـ ً
ـا عــن االعــراف عربيًّــا بـ ِـ «قــوّة اإلعــام»

اإلرسائي ـيّ .األه ـ ّم َّ
ـي.
أن النقــاش الداخــي اإلرسائي ـي ّ ال ينعكــس عــى التعاطــي اإلرسائي ـي ّ العربـ ّ
أن غالبيــة الرتجمــات تجــري أو تُ َ
أضــف إىل ك ّل هــذا َّ
نقــل عــن صحيفــة «هآرتــس» اليســارية،
مــع ّ
أن هــذه الصحيفــة عــى وجــه الخصــوص مــن أقـ ّل الصحــف انتشــا ًرا يف إرسائيــل ،وتخاطــب
رشيحــة صغــرة جـدًّا مــن املجتمــع اإلرسائيـيّ ،وغالبيّــة كتّــاب الصحيفــة قلقــون عــى الصهيونيّــة
مــن ممارســات التيّــار املركــزيّ فيهــا .هــم ال يناقشــون املبــدأ ،بــل يناقشــون تطبيقــه.
ّ
مؤخ ـ ًرا انحيــا ًزا أقــوى نحــو اليمــن ،وهــو مــا يتمــاىش مــع
يف الحقيقــة ،يشــهد اإلعــام العــريّ
رؤيــة الحكومــة اإلرسائيليّــة ،وبــدأت بنْيتــه تتغـ ّ
ـر بصــورة واضحــة للعِ يــان .يعــود هــذا إىل قضيّــة
ـيايس التــي سـ ّ
ـنخصص لهــا ورقــة مســتقب ًَل.
امل ْلكيّــة واالقتصــاد السـ ّ
عــى الجملــة ،يمكــن القــول إنــه منــذ قيــام إرسائيــل خــدم اإلعــام اإلرسائيـي ّ السياسـ َ
ـة اإلرسائيليّــة
بــكل مما َرســاتها .والقضيــة ال تقتــر فقــط عــى الصحــف الكــرى ،بــل تتجاوزهــا إىل الصحــف
ـي الوعــي
واإلذاعــات العربيّــة والعربيّــة عــى ح ـ ٍّد ســواء ،التــي خلقهــا السياس ـيّون مــن أجــل كـ ّ
ـطيني تحديـدًا ،تبــدأ مــع بــدء إرسائيــل.
وبلــورة روايــة جديــدة للفلسـ
ّ
ً
صحفــا وصحافيّــن اســتطاعوا رضب مبــدأ الدولــة والرقابــة العســكرية،
صحيــح أن هنالــك
وخرجــوا عــن اإلجمــاع القائــم ،لكــن هــذه الصحــف ال وجــود لهــا اليــوم؛ إذ ال تــزال السياســة
يف إرسائيــل أقــوى مــن ّ
املؤسســة اإلعالميّــة ،وال يــزال اإلعــام بمثابــة ترجمــة لهــذه السياســات
عــى األرض ،يتابعهــا ويناقشــها لكــن دون أن ّ
يغيهــا أو يدعــو إىل تغيريهــا ،وال س ـيّما يف حــاالت
َ
ـي.
«اآلخــر» -الفلسـ
التوتّــرات األَمنيّــة واملواجهــة مــع
ـطيني والعربـ ّ
ّ

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

8

