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 : الممخص
 

تتناكؿ ىذه الدراسة الصحؼ اإلسرائيمية الكبرل الثبلث الصادرة بالمغة العبرية ابلؿ فترة الحرب 
كتقدـ الدراسة نبذة . معاريؼ، كىآرتس، كيديعكت أحرنكت: اإلسرائيمية الثانية عمى لبناف، كىي

تارياية عف الصحافة العبرية الصادرة في فمسطيف قبؿ قياـ دكلة إسرائيؿ، كتطكر الصحافة 
العبرية ابلؿ فترة قياـ الدكلة، كسردنا تاريايًّا لمعمؿ الصحافي اإلسرائيمي كأبرز رمكزه في الفترة 

كما تسمط الدراسة الضكء عمى االتجاىات . 1948التي تمت قياـ دكلة إسرائيؿ في العاـ 
السياسية التي طغت عمى الساحة اإلعبلمية اإلسرائيمية في الفترات المذككرة، كمدل تأثر 

 .الصحافة اإلسرائيمية بيذه االتجاىات
 

لقد رسات الصحافة اإلسرائيمية منذ نشأتيا مبدأ التعددية كالمنافسة بيف الصحؼ الماتمفة، سكاء 
كانت ىذه المنافسة تجارية، أك منافسة سياسية ذات صمة بالمكاقؼ السياسية التي تتبناىا 

ا أف عددنا كبيرنا مف األحزاب اإلسرائيمية في تمؾ الفترة امتمكت عددنا مف  الصحؼ، اصكصن
إال أف ىذه التعددية لـ تعبر . الصحؼ اإلسرائيمية، مثؿ صحيفة دافار الصادرة عف حزب مبام

بالضركرة عف تعددية في المكاقؼ أك مناىج العمؿ، فالجميع اتفؽ عمى حماية المشركع 
إال أف التعددية التي مارستيا . الصييكني كالتركيج لو في أكساط المياجريف الييكد في فمسطيف

ا  الصحافة اإلسرائيمية كانت تعددية في الشكؿ، كفشمت في تقديـ تعددية في المضمكف، اصكصن
عندما يتعمؽ األمر بالمكاجيات العسكرية كتغطية الصحؼ اإلسرائيمية الصادرة في الفترات 

المذككرة لمحركب اإلسرائيمية كالتطكرات العسكرية الجارية عمى أرض فمسطيف، كمعارؾ حركة 
 .الياجاناه مع السكاف المحمييف الفمسطينييف

 
كغيبت الصحافة اإلسرائيمية بشكؿ ممنيج المجتمع الييكدم في فمسطيف عف مجريات األحداث 
كتطكراتيا اصكصان في القضايا األمنية اإلقميمية التي قد تمس بتماسؾ ىذا المجتمع، نتيجة 
ا عمى  اللتزاـ طكعي فرضتو أسر التحرير عمى الصحافييف، كتبناه الصحافيكف أنفسيـ، حرصن

نجازاتيا عمى األرض ىذا النيج المتجند طكاعية مف قبؿ . مكتسبات الحركة الصييكنية كا 
الصحافة اإلسرائيمية، أسس لييئة جديدة أنيطت بيا الرقابة عمى الصحؼ العبرية الصادرة في 

عمى عكس سائر بمداف . إسرائيؿ بعد قياـ الدكلة، كىي الرقابة العسكرية عمى الصحؼ اإلسرائيمية
العالـ التي اعتبرت الرقابة العدك األكؿ لمعمؿ اإلعبلمي الحر، طالبت الصحافة اإلسرائيمية 

بالرقابة كعززت ممارسات الصحافييف كطريقة تغطيتيـ لمجريات األحداث مف سمطات الرقابة 
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التي نادرنا ما تدامت في العمؿ اليكمي لمصحؼ نتيجة لتبني الصحؼ كالصحافييف أنفسيـ مبدأ 
 . الرقابة الذاتية عمى تغطيتيـ

 
مف ابلؿ اعتمادىا عمى منيج تحميؿ المضمكف، تقـك الدراسة بتحميؿ مضمكف التغطية 

يديعكت أحرنكت، كىآرتس، كمعاريؼ، لمحرب اإلسرائيمية : الصحافية العبرية في الصحؼ الثبلث
كركزت الدراسة . الثانية عمى لبناف، التي كانت إسرائيؿ أحد طرفييا، كحزب اهلل الطرؼ الثاني

عمى مضاميف ما تـ تقديمو مف قبؿ الصحافة اإلسرائيمية عمى لبناف كرصدىا لعممية اتااذ القرار 
كما حممت . عمى المستكييف السياسي كالعسكرم، كركجت ألىداؼ المعركة بشكؿ منحاز كىجكمي

الدراسة التغطية الصحافية أثناء فترة الحرب كتركيزىا الكبير عمى تصريحات المستكييف السياسي 
كما رصدت الصحافة مستكيات النقد المؤيد لمحرب الذم قامت بو . كالعسكرم كالتركيج ليا

الصحافة اإٍلسرائيمية كمطالبتيا الجيش بشكؿ عمني كضمني بتحقيؽ النصر في المكاجية مع 
حزب اهلل، حيث اعتبرت الحرب عمى لبناف حربنا كجكدية تيدد مصير الشعب الييكدم كمستقبمو 

 . في الببلد
 

كتركز الدراسة عمى مدل إحباط الصحافة اإلسرائيمية مف النتائج التي انتيت إلييا المكاجية مع 
حزب اهلل، كافتقاد الصحافة اإلسرائيمية لنشكة االنتصار التي طالما سعت إلييا كركجت لممعركة 

كصكالن إلييا، كشنت ىجكمنا غير مسبكؽ عمى المستكل السياسي كطريقة إدارتو لممعركة، 
كأرجعت السبب في ذلؾ إلى قمة الابرة العسكرية، كىك ما ناقض تكجييا في بداية المعركة، 

ا في الكقت الذم أسكتت فيو األصكات المعارضة كأفسحت المجاؿ لممحمميف العسكرييف  اصكصن
 . كاألصكات المؤيدة لممعركة عمى صدر صفحاتيا اليكمية
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Abstract: 

 

The study is focusing on the Three main Hebrew newspapers coverage to the Second 

Lebanon war Haaretz, Yedioth Ahranot, and Maariv. Starting with a historical 

background about the Israeli press before the state declaration and during the state 

formative era. It also goes through the history of the key figures of the Israeli press 

and they role in forming up the public opinion for the favor of the Zionist project.  

 

The study spotlights the multiplicity of the Israeli press since its early beginning that 

was the reason of a political and commercial competitions among newspapers in that 

era. The political competition was the result of the fact that many of the political 

parties that existed in that era established their own newspapers to express their 

political views and attitudes towards the state building process and the ongoing 

conflict with Arabs.  

 

However, this multiplicity did not reflect a diversity in the political attitudes or 

methodologies, as there was a kind of unspoken agreement among all to protect the 

Zionist project and to promote it among Jewish immigrants in Palestine. These 

professional attitudes and methodologies were clearly seen in the coverage of Israeli 

wars with Arabs in general and the ongoing conflict with Palestinian residents in 

particular.  

 

The study shows how Israeli press systematically ignored covering actual events of 

the conflict to abide by the regulations of Israeli army at that era. As a results, many 

incidents were neglected during the conflict coverage and others were justified by the 

press. It also discusses the reasons beyond the formation of Israeli military censorship 

that was establish shortly after the state formation. It deeply examines the professional 

behavior of Israeli journalists and their need for a military censorship.  

 

Throughout the content analysis method, the study goes through the three main 

Hebrew newspapers to the second Lebanon war between Israel and Hizbollah starting 

from the incident in which Hizbollah conducted the kidnapping of three Israeli 

soldiers, going through the decision making process and the atmosphere of the cabinet 

meetings, the Israeli press vision to the goals of war, and ending with the press 

criticism to the political level and their functional critical mistakes during the war.  

 

The outcomes of the war and the disappointment of Israeli press of these outcomes 

caused by the political level mistakes and the performance of the Israeli army units. 

Specially at the times where Israeli press was giving all its resources to the army 

spokespersons and patriotic journalists the times and spaces needed, hoping that the 

victory it seeks will finally be delivered.  

 

Finally, the studies focuses on the steps taken by chief editors against journalist who 

did not abide by the regulations of the newspapers during war times and testimonies 

of journalists.  
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 الفصؿ األكؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة
 

  المقدمة1.1
 

كفؽ الدراسات كالمسكح التي تقـك بيا مراكز مراقبة كتقييـ كاقع حرية الصحافة في دكؿ العالـ 
الماتمفة، يتميز اإلعبلـ اإلسرائيمي بحرية كديمقراطية كبيرة فيما ياص الرأم، كالمعمكمات التي 

ا عند مقارنتو مع نظرائو في دكؿ . تتعمؽ بقضايا غير قضايا األمف كيعتبر األكثر ليبرالية كانفتاحن
ا الدكؿ العربية كما يمتاز اإلعبلـ اإلسرائيمي بمعبو دكرنا كبيرنا في . الشرؽ األكسط، كاصكصن

كشؼ قضايا فساد قد تطاؿ رمكز الدكلة، كىذا يجعمو مرتبطنا أكثر بالمجتمع اإلسرائيمي كيمنحو 
إال أف ىناؾ بعض المآاذ عمى اإلعبلـ اإلسرائيمي، كارتباطو الكثيؽ بالمؤسسة . تميزنا آار

األمنية كالعسكرية في إسرائيؿ، األمر الذم يسقط عميو تيمة لعب دكر تكميمي لممؤسسة األمنية 
اإلسرائيمية في الحفاظ عمى النسيج االجتماعي لممجتمع اإلسرائيمي كالمحافظة عمى رباطة جأش 
ا عندما يتعمؽ األمر بقضايا عسكرية  الجميكر كعدـ بث ركح اليأس كالفزع بيف صفكفو، اصكصن

فمنذ قياـ دكلة إسرائيؿ، عمد اإلعبلـ اإلسرائيمي إلى حشد التأييد لمجيش كسمطاتو، تارة . كأمنية
بالترىيب مف المحيط العربي كعدائو المعركؼ لمكياف الصييكني، كتارة أارل بالترغيب في ادمة 

فمنذ بدايات ظيكرىا، لعبت الصحافة العبرية . األىداؼ الصييكنية كالقكمية لدكلة إسرائيؿ
المكتكبة عمى كتر االضطياد في المجتمعات األكركبية كدعت الييكد كشجعتيـ عمى اليجرة إلى 

 . أرض فمسطيف كسبيؿ لمتامص مف االضطياد
 

إف أىـ ما يميز اإلعبلـ اإلسرائيمي ىك التعددية في شكؿ كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة 
 كلـ ،كالمقركءة، لتغطية أكبر مساحة إعبلمية ممكنة، إال أف ىذه التعددية كانت كال تزاؿ شكمية

تاتمؼ في مضمكف ما يجب تقديمو لمجميكر، كدارت جميعيا في الفمؾ نفسو المحدد ليا تمقائيًّا 
 . (40، ص 2005: جّماؿ)
 

عمى عكس ما ىك متكقع، عززت تعددية كسائؿ اإلعبلـ في إسرائيؿ مف ىيمنة كسيطرة العائبلت 
فتممؾ عائمة شككيف جريدة ىآرتس، كتممؾ عائمة . المالكة لمصحؼ الكبرل عمى تمؾ الصحؼ

كلـ يكف . نمركدم جريدة معاريؼ، بينما تعكد ممكية جريدة يديعكت آحرنكت إلى عائمة مكزس
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لتزايد ىذه المركزية االقتصادية أم تأثير عمى الاطاب األمني، بؿ عمى العكس، ظؿ اطاب 
 . المؤسسة األمنية كالعسكرية مسيطرنا عمى كسائؿ اإلعبلـ ىذه

 
كلـ يامؽ التنكع كالتعدد في كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية اطابنا إعبلميًّا جديدنا يستند إلى رؤية 
ماتمفة لؤلحداث كيككف ماتمفنا عف الاطاب اإلعبلمي القائـ، بؿ عززت التعددية في كسائؿ 
اإلعبلـ مف المفردات اإلعبلمية القائمة، كأصبح المعظـ يردد الاطاب كالمضاميف كالمقكالت 

 (.المصدر السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا)نفسيا، كؿ عمى طريقتو 
 

كال تشير تعددية كسائؿ اإلعبلـ في إسرائيؿ إلى تعددية في الممكية تفسح المجاؿ أماـ الجميع 
لطرح قضاياىـ كمصالحيـ الماتمفة، كلكف تعكد ىذه التعددية إلى مالكيف محدديف ىـ النابة 
االجتماعية المييمنة القادرة عمى تحديد المجاؿ اإلعبلمي كمرتكزاتو، كتحديد داكؿ األصكات 

االجتماعية الضعيفة لمكصكؿ إلى ىذا الحيز اإلعبلمي كفي أكقات محددة تتقاطع مع رغبة ىذه 
كيعزز ظيكر األصكات المعارضة . الناب في إثبات أف الكؿ شريؾ كالمجاؿ مفتكح أماـ الجميع

لسياسة الناب المييمنة مف الشكؿ الديمقراطي الذم تحاكؿ الناب المييمنة أف تضفيو عمى 
كسائؿ اإلعبلـ الااصة بيا، كبالتالي تمنع ظيكر كسائؿ إعبلـ جديدة تتعارض مع سياساتيا 

 (.42 ص المصدر السابؽ نفسو،)كاططيا 
 

لمييمنة اإلعبلمية أشكاؿ تتغير كتتبدؿ حسب تركيبة المجتمع، فالييمنة ليست حكرنا عمى اإلعبلـ 
ففي بريطانيا تكجد ىيمنة إعبلمية طبقية، كىيمنة رأسمالية في الكاليات . اإلسرائيمي فحسب

أما في اإلعبلـ اإلسرائيمي، فالييمنة ىي ىيمنة . المتحدة األمريكية تعكس أيديكلكجيا الدكلة
 (Leibes, 1997, p2)أيديكلكجية تتمحكر حكؿ الفكر الصييكني 

 
إال أف عكامؿ ظيكر الييمنة عمى كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية تاتمؼ عف سائر بمداف العالـ، حيث 
تحمي ىيمنة البعض عمى كسائؿ اإلعبلـ في العالـ مصالحيـ، بينما الييمنة عمى كسائؿ اإلعبلـ 

في إسرائيؿ تأتي في سياؽ حماية الشعب مف االنكسار، كليس الحفاظ عمى مصالح النابة 
كيمكف تحديد عكامؿ ظيكر الييمنة عمى كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية مف ابلؿ . االقتصادية فقط

 : العناصر األربعة التالية
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يفرض الصراع حدكدنا كىمية تمنع الصحافييف مف رؤية جانبي الصراع، كبالتالي تدفع  -أ 
الصحافي إلى التمترس امؼ الحدكد الجغرافية لمصراع كالتحيز عمميًّا إلى الجانب الذم 

 . يمثمو في الصراع
حتى في غياب الصراع القكمي، يرل الصحافيكف أنفسيـ نشطاء طبيعييف في الحركة  -ب 

كيفرض ىذا كمو انحيازنا . الصييكنية، كبالتالي يسكقكف ليا كيدافعكف عنيا كعف مشركعيا
 . كبيرنا لمقضايا القكمية كغياب المكضكعية في التغطية

استمرارنا لمسيطرة العسكرية مف قبؿ الجيش عمى المجتمع، ال يستطيع الصحافيكف تكجيو  -ج 
سياـ النقد لممؤسسة العسكرية اإلسرائيمية إال في الحاالت التي يركف فييا أف الجيش كاف 

كما يرل الصحافيكف أف تكجيو النقد لمجيش ربما يضفي . يجب أف يتصرؼ بقكة أكبر
ا انيزامية عمى المجتمع اإلسرائيمي كتبقى ىناؾ استثناءات قميمة تغرد اارج . ركحن

السرب، إال أنيا ال تحظي بالتقدير نفسو، ال مف الصحيفة كال مف زمبلء العمؿ، كغالبنا 
ما تكضع مقاالتيـ في الصفحات الداامية األايرة مف الصحيفة، بعيدة عف الصفحات 

 (.2009 ىاس، عميرة، نكفمبر)المميزة أك مكضع انتباه الجميكر 

عمى عكس سائر الشعكب، يضع المجتمع اإلسرائيمي معاييره الااصة لمنقد، كما أف  -د 
ىناؾ حدكدنا كثيرة يفرضيا المجتمع اإلسرائيمي نفسو عمى اإلعبلـ كيظير قدرة غير 

 .(Leibes, 1997, pp 2,3)مرئية عمى عدـ تحمؿ الضغط 
 

إف فحص كتدقيؽ ىذه الييمنة مف قبؿ العامميف في مجاؿ الصحافة المكتكبة كماتمؼ كسائؿ 
اإلعبلـ األارل عمى العامميف فييا، ربما يقربنا مف زاكية نستطيع أف نرل منيا آلية عمؿ 

الصحافة المكتكبة في إسرائيؿ ابلؿ فترة الحركب بالعمكـ، كالكلكج تفصيبلن في آلية تغطية ىذه 
 . 2006الصحؼ لمحرب اإلسرائيمية عمى لبناف في العاـ 

 
يتضح مف القراءة األكلية لمصحؼ اإلسرائيمية الصادرة قبيؿ فترة حرب لبناف الثانية كأثناءىا، أف 
الصحافة اإلسرائيمية تبنت كرددت أصكات القادة العسكرييف كدعاة الحرب مف السياسييف كنقمتيا 

إال أف ىذا التأييد يعتمد في األساس عمى . لمجميكر، كأظيرت دعمنا كتأييدنا مطمقنا ليا كلعدالتيا
فمع مركر الكقت، بدأ االنتقاد . أداء الجيش اإلسرائيمي في المعركة كمدل تقدمو عمى األرض

لمجيش كأدائو التكتيكي يظير تدريجيًّا عمى صفحات الجرائد اإلسرائيمية، ككمما مر الكقت كفشؿ 
 . الجيش في تسجيؿ انتصارات عمى األرض، ازدادت سياـ النقد كحدتيا عمى الجيش كأدائو
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كىذا ربما يعزز الرأم القائؿ إف الصحافة اإلسرائيمية ىي صحافة انتصارات تتقاسـ نشكة 
االنتصار مع المؤسسة األمنية كالعسكرية، كربما تبالغ في نشكة االنتصار أكثر مف ىذه 

أما في حاؿ عدـ تحقيؽ الجيش ألىدافو كفشمو في اططو كأىدافو، فإف الصحؼ . المؤسسة
 . اإلسرائيمية تياجـ الجيش كقادتو بضراكة كتدعك لمجاف تحقيؽ محايدة تستامص العبر

 
  مشكمة الدراسة2.1

 
تحاكؿ ىذه الدراسة التدقيؽ في أداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحرب اإلسرائيمية الثانية 
عمى لبناف كنمكذج عمى أداء ىذه الصحافة كما يعتريو مف شككؾ حكؿ الدكر الحقيقي الذم تقـك 

بو الصحافة، كمحاكلة تبياف مسألة تجند الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة إلى جانب المؤسسة 
بصياغة أارل، ىؿ تمارس المؤسسة العسكرية . العسكرية اإلسرائيمية، كما إذا كاف تجندنا إجباريًّا

ضغكطنا عمى الصحافييف اإلسرائيمييف لتجنيدىـ في معاركيا الاارجية؟ أـ أف الصحافييف يجندكف 
؟ (2، ص 2007: شمحت)تمقائيًّا في ىذه المعارؾ، انطبلقنا مف المسؤكلية الكطنية التي يشعركف بيا 

أـ تحسبنا كتاكفنا مف بطش المؤسسة األمنية كاضطياد رؤسائيـ ليـ؟ أـ أف الصحافييف أنفسيـ 
يسعكف لمحصكؿ عمى رضى المؤسسة األمنية كالعسكرية لمحصكؿ بالنتيجة عمى عبلقة تمنحيـ 

 تميزنا عف غيرىـ مف العامميف بالمينة؟ 
 

ا تحميؿ مضمكف أداء اإلعبلـ اإلسرائيمي في زمف  لمكصكؿ إلى ىذه النتيجة، تحاكؿ الدراسة أيضن
الحرب بمقارنة ىذا األداء مع أداء كسائؿ اإلعبلـ األجنبية األارل التي غطت الحركب 

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف . اإلسرائيمية بالعمكـ، كحرب لبناف الثانية عمى كجو الاصكص
الصحافي ينظر إلى مسألة العبلقة مع الجيش عمى أنيا ميزة، ككنو بحاجة إلى أف يككف بالقرب 

إال أف ىذه األفضمية المينية التي يمنحيا . مف مصادر المعمكمات كالحصكؿ عمى أفضمية مينية
الجيش، تقتضي التزاـ الصحافي باألسس التي يحددىا الجيش لرسـ شكؿ ىذه العبلقة بما 
ال فإف ىذه األفضمية المينية تمنح لشاص آار يمتـز بالحدكد  ىاس، )يتماشى مع مصالحو، كا 

 .(2009نكفمبر 
 

كمقارنة كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية مع نظيراتيا ال يقصد منيا إال تعزيز اليدؼ مف كراء الدراسة 
ا تعتيمنا كبيرنا عمى  ثبات فرضياتيا األساسية، التي تقكؿ بممارسة اإلعبلـ اإلسرائيمي عمكمن كا 

مجريات الحرب، كالصحافة اإلسرائيمية المكتكبة التي تدكر في فمكو كتتقيد بقكانينو كأعرافو عمى 
كىذا بالتأكيد سيقكد إلى كضع مصداقية ىذه الصحافة عمى المحؾ، في حاؿ . كجو الاصكص
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تبيف كجكد فجكات كبيرة بيف المعمكمات التي قدمتيا كسائؿ اإلعبلـ األجنبية، كما ساعدت 
الصحافة اإلسرائيمية عمى إافائو في كقت الحرب كعمدت إلى تجاىمو، استنادنا إلى المبدأ القائؿ 

 .(Leibes, 1997, p6)بحؽ الجميكر في عدـ المعرفة 
 

باإلضافة إلى ما سبؽ، تمعب الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحرب دكرنا كبيرنا في رسـ 
شكؿ المعركة جماىيريًّا، مف ابلؿ انقساـ الصحافة إلى معسكريف غير متكافئيف، أحدىما يقدـ 
نمكذج الصحافة اإلسرائيمية الكطنية المنتصرة، كاآلار يكفر الغطاء الرقيؽ مف الديمقراطية الذم 

تتباىى فيو إسرائيؿ دكليًّا كيعطييا القكة في طرح االدعاء القائؿ إنيا الديمقراطية الكحيدة في 
بمعنى آار، تنقسـ الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحركب إلى معسكريف . الشرؽ األكسط

أحدىما يتمتع بدعـ كبير كمساحة أكبر في التغطية، كىك نمكذج الصحافة الكطنية : أساسييف
المتجندة تمقائيًّا أك إجباريًّا إلى جانب المؤسسة األمنية، كيمكف تسميتو معسكر الصحافة الكطنية، 
إف جاز ذلؾ، كاآلار ىك معسكر الصحافة الناقدة لمحرب كأىدافيا، إما مف كجية نظر أابلقية، 

 . أك مف ابلؿ البحث في أسباب ىذه المعركة كشرعيتيا
 

بدأت األصكات الناقدة لؤلداء اإلعبلمي اإلسرائيمي بشكؿ عاـ، كالصحافة المكتكبة بشكؿ ااص 
مف قبؿ الصحافييف أنفسيـ كمراكز مراقبة الصحافة في الظيكر بعيد االنتياء مف حرب لبناف 

الثانية، ككجو الكثير مف الصحافييف أسيـ النقد لممؤسسة العسكرية كاألمنية بينما كاف قمة ىـ مف 
تكمف المشكمة األساس في الصحافة اإلسرائيمية . انتقدكا الكتيبة اإلعبلمية كأداءىا ابلؿ الحرب

في اعتبار ىذه الصحافة لنفسيا جنديًّا ممتزمنا تسرم عميو قكانيف الحرب، كبالتالي، فالمعركة ىي 
معركة جماعية ال يجكز الاركج عف النص فييا كالتغريد اارج السرب، فما دامت الدكلة في 

كلـ يجرؤ أم مف الصحافييف اإلسرائيمييف . حالة حرب، فكمنا كذلؾ، حتى القطاع اإلعبلمي فييا
كىذا األداء يكشؼ . عمى التساؤؿ في جدكل الاكض في معركة غير متكافئة مع دكلة أارل

: شمحت)بكضكح حالة الرياء تجاه المؤسسة األمنية اإلسرائيمية مف جانب الصحافييف اإلسرائيمييف 
 (.2، ص2007

 
 : مشكمة الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ التالي

 
ىؿ يمكف تقييـ الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحرب بالمينية؟ بمعنى أدؽ، ىؿ يمكف 
اعتبار أداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحركب العسكرية اإلسرائيمية أداءن مينيًّا كفؽ 
المعايير المينية التي تكفؿ باألساس حؽ الجميكر في المعرفة، كحؽ الصحافييف في الكصكؿ 
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إلى المعمكمات بكؿ حرية، كتقديميا لمجميكر في إطار مف المينية يقدـ لمجميكر المعمكمة مف 
ناحية، كال يشكؿ مساسنا لؤلمف القكمي لمدكلة مف ناحية أارل؟ كما تحاكؿ الدراسة البحث فيمف 

يؤثر باآلار، المؤسسة العسكرية في الصحافة، أـ الصحافة في المؤسسة العسكرية، أـ أف 
الجميكر ىك الطرؼ األبرز في العبلقة، حيث يسعى الجيش لمحفاظ عمى تماسؾ الجميكر، في 

 الكقت الذم تحاكؿ فيو الصحافة تنكيره كمده بالمعمكمات؟
 

  أىمية الدراسة 3.1
 

تكمف أىمية الدراسة في اعتبارىا محاكلة لقراءة أداء الصحافة اإلسرائيمية ابلؿ الحرب اإلسرائيمية 
الثانية عمى لبناف، كفحص األسباب الحقيقية كالدكافع التي تستند إلييا ىذه الصحافة في 

كىؿ ياتمؼ ىذا األداء مف قضية إلى أارل؟ كستقـك الدراسة . معالجاتيا لمقضايا القكمية
بالتركيز عمى قراءة كتقييـ أداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ فترة الحركب بشكؿ عاـ، 
كحرب لبناف الثانية بشكؿ ااص، لتبياف مدل شفافية كديمقراطية ىذه الصحافة كمصداقية 

كما ستحاكؿ الدراسة التدقيؽ في آلية صياغة . الصحافييف أنفسيـ أثناء تعامميـ مع قضايا معينة
كنشر الابر، كىؿ ياتمؼ الشكؿ األكلي لمابر كثيرنا عف الشكؿ النيائي لممنشكر بالجريدة فيما 

ياص القضايا العسكرية كاألمنية بالتحديد؟ كذلؾ في محاكلة لفيـ ما إذا كانت الصحافة 
اإلسرائيمية مجندة؟ أـ حرة؟ كىؿ الصحافيكف أنفسيـ أحرار في تقديـ المعمكمة لمجميكر بمينية 
كمكضكعية، أـ ىناؾ مؤثرات كعكامؿ تدفع بيـ إلى التغيير؟ كىؿ الصحافة اإلسرائيمية صحافة 

ا، أف تبيف أسباب  تحقيؽ أـ صحافة مستسممة مسمكبة اإلرادة؟ كلماذا؟ كمف شأف ىذه الدراسة أيضن
كدكافع النقد الذم تكجيو الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة لممؤسسة العسكرية ابلؿ الحركب، كىؿ 
ينبع ىذا النقد مف حرص ىذه الصحافة عمى كؼ يد المؤسسة العسكرية عف اآلاريف كمحاكلة 

العيش في سبلـ مثؿ سائر شعكب األرض؟ أـ يتـ تكجيو النقد انطبلقنا مف الدافع الكطني 
الحريص عمى بقاء يد الجيش ىي العميا في أم صراع، كبالتالي عميو تكفير االنطباع باالستعداد 

كأايرنا، تسمط . الدائـ لممعارؾ، كتكفير نشكة االنتصار التي تحتاجيا الصحافة كيحتاجيا المجتمع
الدراسة الضكء عمى مركبات العبلقة بيف الصحافة كصناع القرار في المؤسسة األمنية 

 .كالعسكرية، كاألسباب التي أدت إلى أف تأاذ العبلقة بيف الطرفيف شكميا الحالي
 

  أىداؼ الدراسة4.1
 

 : تيدؼ الدراسة إلى ما يأتي
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إعطاء نبذة تارياية عف اإلعبلـ اإلسرائيمي في العمكـ، كالصحافة اإلسرائيمية المكتكبة  -أ 

 . عمى كجو الاصكص
 . تبياف مميزات الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة -ب 

 . تبياف مميزات الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحركب -ج 

تقديـ بياف نقدم ألداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ حرب لبناف الثانية مف ابلؿ  -د 
 . تقديـ دراسة تحميمية ألداء ىذه الصحافة

مف ابلؿ تحميؿ المعطيات الااصة بأداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحرب،  -ق 
كالتعامؿ مع ىذه المعطيات بمكضكعية، كمقارنتيا بمثيبلتيا العالمية، ىؿ مف الجائز 

كصؼ الصحافة اإلسرائيمية بالمجندة؟ كلماذا؟ كىؿ تمعب الصحافة دكرنا في تييئة الرأم 
 العاـ لصالح المؤسسة األمنية كالعسكرية؟ كلماذا؟ 

مف ابلؿ المراجعة كالتدقيؽ في أداء الصحؼ اإلسرائيمية ابلؿ فترة حرب لبناف الثانية،  -ك 
ىؿ البحث عف النصر ىك جؿ تركيز الصحافة : نحاكؿ التحقؽ مف االدعاء القائؿ

اإلسرائيمية؟ ىؿ الصحافة اإلسرائيمية شريكة في المعركة؟ ما ىك شكؿ العبلقة بيف 
 الصحافة كالجيش ابلؿ المعركة كبعدىا؟ 

تسميط الضكء عمى قانكف الرقابة العسكرية عمى الصحافة كتبياف مدل التزاـ الصحافة  -ز 
 .اإلسرائيمية بيذا القانكف كمدل تداؿ الرقيب العسكرم فيما ينشر مف أابار

 ىؿ يعيش الصحافيكف اإلسرائيميكف صراعنا بيف كالئيـ القكمي كحرفيتيـ المينية؟ كلماذا؟  -ح 

 
  أسئمة الدراسة5.1

 
 : تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية

 
 ما ىي مميزات الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة؟  -أ 
 ما ىي مميزات الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحركب؟  -ب 

 ما ىي مميزات الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة أثناء حرب لبناف؟  -ج 

 ىؿ يرتبط أداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة بأداء الجيش؟ كلماذا؟  -د 

ىؿ يمكف اعتبار الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة مجندة لصالح المؤسسة العسكرية؟  -ق 
 كلماذا؟

 ما ىي دكافع الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة عند تكجيو النقد لممؤسسة العسكرية؟  -ك 
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  فرضيات الدراسة6.1

 
الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ىي صحافة حرة فيما ياص الرأم، أما فيما ياص  -أ 

 . المعمكمة، فيي صحافة مقيدة
فإذا انتصر الجيش، فالصحافة . أداء الصحافة اإلسرائيمية مرتبط كمتعمؽ بأداء الجيش -ب 

ذا كاف أداء الجيش ضعيفنا، فغالبنا ما ينفد صبر الصحافة  جزء مف نشكة االنتصار، كا 
 . سريعنا كتبدأ بتكجيو سياـ النقد

الصحافة اإلسرائيمية ىي صحافة مجندة تمقائيًّا لادمة أىداؼ الجيش كالمؤسسة  -ج 
 . العسكرية

النقد الذم تكجيو الصحافة اإلسرائيمية لممؤسسة العسكرية ينبع مف الشعكر الكطني العاـ  -د 
 . كالشعكر بالمسؤكلية الكطنية

 .الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة العب أساس إلى جانب الجيش كأىدافو ما داـ ينتصر -ق 

إبراز الصراع الدائر بيف الكاجب الميني لمصحافي كالكاجب القكمي تجاه الدكلة، كانتقاؿ  -ك 
بمعنى آار، صراع بيف التعتيـ اإلعبلمي . ىذا الصراع بيف أجيزة اإلعبلـ كأجيزة األمف

 .ككشؼ الحقائؽ

 .   ىناؾ عبلقة نفعية متبادلة بيف أجيزة اإلعبلـ كأجيزة األمف -ز 

اتفاؽ مقايضة غير مكتكب بيف األجيزة األمنية كالصحافييف يمرر مف ابللو الجيش  -ح 
معمكمات معينة لصحافييف دكف غيرىـ مقابؿ التزاـ الصحافي بضكابط غير مكتكبة 

 . يحددىا الجيش

   
  منيج الدراسة7.1

 
سيعتمد الباحث عمى منيج تحميؿ المضمكف مف ابلؿ قراءة في الصحؼ اإلسرائيمية فترة الحرب 
كالدراسات التي تمتيا، كذلؾ لبياف الدكر الذم تمعبو الصحافة اإلسرائيمية في الحركب بشكؿ عاـ، 

كلمحكـ عمى أداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة . كفي حرب لبناف الثانية عمى كجو الاصكص
ابلؿ حرب لبناف الثانية، يجب تحميؿ مضمكف الصحافة اإلسرائيمية مف ابلؿ المعطيات 

 . المتكفرة، كالمعمكمات التي تكفرىا الدراسات النقدية بيذا الشأف
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  حدكد الدراسة8.1
 

/  تمكز12 فترة حرب لبناف الثانية – األياـ القميمة التي سبقت حرب لبناف الثانية:الحدكد الزمنية
ا34) أغسطس 16يكليك حتى   .   فترة ما بعد الحرب–( يكمن

 
 . جامعة القدس– فمسطيف– إسرائيؿ:الحدكد المكانية

 
  محددات الدراسة9.1

 
 .الصحؼ اإلسرائيمية الصادرة ابلؿ فترة الحرب -

 . الدراسات النقدية المتعمقة بأداء الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ابلؿ الحرب -
المقاببلت الشاصية التي سيجرييا الباحث مع الصحافييف اإلسرائيمييف لتدعيـ  -

 . أك دحض كجية نظره كفرضيتو

  
  الدراسات السابقة10.1

 
بيف تعددية البنية المؤسساتية كىيمنة  –الصحافة كاإلعالـ في إسرائيؿ: دراسة -

حيث يقدـ الكاتب النظريات : (2005أمؿ جّماؿ، مدار . د) الخطاب القكمي
. الدكلية المتعمقة باإلعبلـ كمحاكلة ربطيا ببنية كىيكمية اإلعبلـ اإلسرائيمي القائـ

كما يقدـ الكاتب نبذة تارياية عف مؤسسات اإلعبلـ اإلسرائيمي، كنشأة الصحافة 
اإلسرائيمية كانتشارىا في المجتمع اإلسرائيمي، كما يقدـ تحميبلن عامنا ألداء 

 . الصحافة اإلسرائيمية

 يقدـ التقرير دراسة نقدية ألداء المؤسسة اإلعبلمية .تقرير مركز كيشؼ: دراسة -
اإلسرائيمية ابلؿ حرب لبناف الثانية عمى كجو العمكـ استنادنا إلى تحميؿ 

 تقرير صحافي كشيادات تقدـ بيا عدد مف 9000مضمكف عدد ما يقارب مف 
الصحافييف دكف المجكء إلى التعريؼ عف أنفسيـ اكفنا مف بطش المؤسسة 

 . األمنية كمبلحقتيا

ترل الكاتبة أف اليمـك المشتركة . (تمار ليبس) كيؼ تعمؿ الييمنة: دراسة -
كالثقافة العامة لممجتمع تؤثر كميًّا عمى الجميكر مف ناحية، كعمى قدرتو عمى 

استقباؿ الابر مف ناحية أارل، كبالتالي، فيي تفرض قيكدنا عمى عمؿ المراسؿ 
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كعناصر تشكيؿ الييمنة، كما يراىا الكاتب، تنحصر في أربعة . كحياديتو
العنصر الجغرافي، كاالنتماء الطكعي لمصييكنية، كسيطرة : عناصر كىي

المؤسسة العسكرية عمى مقاليد الدكلة، كقدرة المجتمع اإلسرائيمي عمى تحمؿ 
ىذه ىي العكامؿ الرئيسة التي تمعب دكرنا كبيرنا في استمرار الييمنة . النقد الذاتي

ف كاف أقؿ، مثؿ غياب التغطية  اإلعبلمية، كما تمعب عكامؿ أارل دكرنا، كا 
اإلعبلمية المكضكعية كالمحايدة لمصراع كنقؿ األضرار التي يسببيا الصراع 
عمى مجتمعؾ فقط، باإلضافة إلى غياب التفيـ الدكلي لممكقؼ الذم يمثمو 

الصحافي كمجتمعو، يدفع الصحافي إلى الدفاع عف كياف دكلتو كثقافتيا حتى 
 .لك كانت ااطئة

الصحافة اإلسرائيمية خالؿ فترة إعالف الدكلة، بيف تغمغؿ : أكرف مايرز: دراسة -
يكضح الكاتب في دراستو أف الصحافة اإلسرائيمية . األيديكلكجية كالكعي الميني

لـ تستطع الفصؿ بيف الكعي الميني كضركرة ما يجب تقديمو لمجميكر، كبيف 
تغمغؿ الفكر الصييكني المسيطر عمى عقمية الصحافي، ما يفقده التركيز في 

 .  أدائو الميني

 Demediocracy: Democracy, Media, and :دراسة -

Mediocrity: Some reflections during an Inutile War  داف 
 عف الدكر الذم تقكـ بو الصحافة في تسريع عممية اتااذ القرار –كاسبي 

السياسي كممارسة الضغكط عمى السياسييف، ما قد يدفعيـ إلى اتااذ قرارات 
ا عندما يتعمؽ األمر بقرارات تتعمؽ بقضايا حساسة لدل الرأم  متسرعة، اصكصن

 . العاـ اإلسرائيمي

 
 :  اإلطار النظرم11.1

 
يمكف تعريؼ اإلعبلـ بطريقة مبسطة أقرب لمكاقع بأنو التكاصؿ الحر بالمعرفة كتعميميا بيف 

كيتحقؽ ىذا التكاصؿ بيف ثبلثة . فرديف فأكثر أك التأثير في مجتمع ما مف ابلؿ ىذا التكاصؿ
كيعد اإلعبلـ أحد أىـ المؤثرات النكعية في . اإلعبلـ، كالمجتمع، كالجميكر: عناصر رئيسية كىي

المجتمعات الحديثة لما لو مف تأثير كبير عمى سمكؾ الجماعات كاألفراد، كما أنو أداة مف أدكات 
كمنذ ظيكر . صناعة الرأم العاـ كحشد تأييده لمقضايا الحساسة التي تيـ البمداف الماتمفة

الصحافة بالمعنى التقميدم في بداية القرف السادس عشر، كتطكرىا كانتشارىا في القرنيف السابع 
عشر كالثامف عشر بعد ظيكر الطباعة في أكركبا، قاـ العمماء بدراسة تأثير اإلعبلـ كمفاىيمو 
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لفيـ تأثير ىذه األدكات عمى الشعكب، بؿ كمحاكلة تطكيرىا لمكصكؿ إلى نتائج مؤثرة بشكؿ أكبر 
 .عمى الجميكر

 
كالصحافة التي تقـك باألساس عمى العبلقة بيف المرسؿ كالمستقبؿ مف ابلؿ نقؿ رسالة معينة 

التكجيو كتككيف : بغرض تحقيؽ اتصاؿ بيف الطرفيف، تيدؼ إلى تحقيؽ كظائؼ أساسية أىميا
تنمية العبلقات البينية كزيادة التماسؾ ، ككالمعمكمات زيادة الثقافة، كالمكاقؼ كاالتجاىات

كقد قاـ عدد .  كالدعايةكاإلعبلف غ،لترفيو كتكفير سبؿ التسمية كقضاء أكقات الفرا، كااالجتماعي
كبير مف العمماء كالباحثيف كالدارسيف بتطكير نظريات ااصة بعمـ االتصاؿ كالتكاصؿ أك بعمـ 

كلعؿ النتيجة األبرز فيما تكصؿ إليو . اإلعبلـ، في محاكلة لتفسير تأثير اإلعبلـ عمى الجميكر
نما  الجميع، أنو ال تكجد نظرية إعبلمية كاحدة يتفؽ الجميع عمى كيفية عمميا كمدل تأثيرىا، كا 

باإلمكاف التعامؿ مع كؿ النظريات التي تساعد فقط في تقديـ تصكر معيف عف آلية عمؿ 
 .اإلعبلـ كمدل تأثيره في الجميكر كمدل تأثير الجميكر في كسائؿ اإلعبلـ الحديثة

 
نما امتد ليشمؿ العمكـ  كيمكف القكؿ إف عصر النيضة لـ يقتصر عمى الصناعة فقط، كا 

كلتبياف مدل تأثير كسائؿ اإلعبلـ كمدل تأثر الجميكر . االجتماعية كنظريات االتصاؿ كاإلعبلـ
كنكع الرسائؿ المرسمة مف كؿ طرؼ باتجاه اآلار كمضامينيا، عمد العمماء إلى تقسيـ كافة 
العناصر ككضع النظريات الااصة بكؿ طرؼ كعنصر بيدؼ التطكير كالكصكؿ إلى النتائج 

 : كقد تمحكرت دراسات العمماء حكؿ ثبلثة عناصر رئيسة. األقرب لمكاقع
 

.  كترتبط عمميًّا بالعنصر األساس مف عناصر اإلعبلـ كىك الجميكر:نظريات متعمقة بالجميكر
كمف . كغالبنا ما تككف دكافع الجميكر مف كراء استادامو لمكسيمة اإلعبلمية نفسية أك اجتماعية

أىـ نظريات اإلعبلـ الااصة بالجميكر نظرية االستاداـ كاإلشباع التي تمجأ إلييا كسائؿ 
كذلؾ نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ، كغالبنا ما . اإلعبلـ لتمبية رغبات كحاجات الجميكر

تمعب كسيمة اإلعبلـ نفسيا دكرنا ذا أىمية كبيرة، حيث يزداد تأثير الكسيمة كمما المست احتياجات 
 . الجميكر بشكؿ مميز كمكثؼ

 
. أما العنصر اآلار الذم نشأت حكلو نظريات عديدة، فيك جية اإلرساؿ أك الكسيمة اإلعبلمية

 : كتشمؿ ثبلث نظريات أساسية
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 كتمجأ فييا كسائؿ اإلعبلـ لمرسائؿ المباشرة البسيطة بغرض :نظرية التكجيو المباشر -أ 
 . تحقيؽ رد فعؿ مباشر مف الجميكر بعد تعرضو لمرسالة

 كفييا تقـك كسائؿ اإلعبلـ بعممية تنكير لمجميكر مف ابلؿ :نظرية الغرس الثقافي -ب 
 . إطبلعو عمى محيطو عبر تقديـ معمكمات حكؿ البيئة الاارجية التي تحيط بو

 كىي األكثر تأثيرنا في حشد كتككيف الرأم العاـ تجاه قضايا :نظرية ترتيب األكلكيات -ج 
معينة مف ابلؿ تركيز كسائؿ اإلعبلـ عمى قضايا بعينيا دكف سكاىا، كبالتالي يزداد 

 . اىتماـ الجميكر بيذه القضايا كفؽ األكلكيات التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ

 
 تتعمؽ بنكع التأثير اإلعبلمي المراد الكصكؿ إليو مف ابلؿ كسائؿ اإلعبلـ كأخيرنا النظريات التي

كتتفرع نظريات التأثير اإلعبلمي إلى ثبلث نظريات . كالرسائؿ اإلعبلمية المراد نقميا لمجميكر
 : فرعية

 
 .  كغالبنا ما يككف ىذا التأثير سريعنا كقصيرنا كمباشرنا.نظرية التأثير المباشر -أ 
 تتعمؽ بالتأثير البطيء كالمتراكـ الذم يظير تأثيره بعد كقت .نظرية التأثير التراكمي -ب 

 . طكيؿ

 كفييا يثار عدد مف القضايا بغرض الكصكؿ إلى إدراؾ .نظريات التأثير غير المباشر -ج 
 (. 2009: جماؿ)اليدؼ المرجك كىك التأثير عمى الرأم العاـ كلكف بطريقة غير مباشرة 

 
كقد ذىب بعض عمماء االجتماع إلى كصؼ الجميكر بالقطيع الضاؿ الذم يحتاج إلى إرشاد 

، كيؤكد رينيكلد (12، ص 2003: تشكمسكي)دائـ كتكعية لمكصكؿ بيذا القطيع إلى بر األماف 
 ىذا مف ابلؿ مقكلتو الشييرة التي ادعى فييا أف المنطؽ ىك (14المصدر نفسو، ص )نايبيكر 

ميارة ضيقة النطاؽ يتمتع بيا عدد قميؿ مف الناس، ىذا ألف المعظـ ينساؽ كثيرنا كراء عكاطفو، 
كمف ىنا يجب عمى مف يممككف ىذه الميارة أف يقكدكا ىذه المجمكعة الكبيرة كتكجيييا إلى 

ىذه المقكلة المنسكبة لرينيكلد نايبيكر تنسجـ بشدة . األىداؼ التي تراىا ىذه القمة المفكرة منطقية
مع نظريات اإلعبلـ القديمة المعركفة بنظرية السمطة، التي ظيرت في بريطانيا في القرف 

السادس عشر، كالمرتبطة نكعنا ما بنظريات أفبلطكف كميكافيممي، كترل أف الشعب غير جدير 
بتكلي المسؤكلية، كعميو، فإف الحككمة ىي الجية المسؤكلة عف كافة مناحي الحياة كمنيا اإلعبلـ 

الذم ىك أداة تكجيو المجتمع نحك القضايا اليامة كتككف فيو الحككمة محط احتراـ إجبارم مف 
كقد تبنى كؿ مف الزعيـ النازم ىتمر . الجميكر حيث ال يسمح بنقد سياساتيا كمكظفييا

بؿ كذىبا أبعد مف ذلؾ مف ابلؿ . كالديكتاتكر األسباني فرانكك ىذا النمكذج ابلؿ فترات حكميما
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كضع كظيفة الصحافي كامتياز تمنحو السمطة الحاكمة كليس كفقنا لمؤىبلت ىذا الشاص التي 
 . تمكنو مف العمؿ كصحافي

 
كمف باب المصادفة، قد تككف ىذه القمة المفكرة حسب ادعاء رينيكلد نايبيكر ىي المسيطرة عمى 

كسائؿ اإلعبلـ في بمد ما، كبالتالي، تستطيع ىذه الفئة المفكرة أف تكجو دفة الرأم العاـ نحك 
كىنا يصبح دكر كسائؿ اإلعبلـ دكرنا فعاالن كاطيرنا بشكؿ كبير، حيث . قضية حساسة أك شائكة

تستطيع كسائؿ اإلعبلـ تسريع عممية اتااذ القادة لمقرارات ككضع الضغكط الشعبية عمييـ 
 (.60ت، ص .ب: كاسبي)
 

بقي ىذا النمكذج ىك السائد حتى قاـ ماركس كأنجمكس بكضع أسس جديدة لممينة مف ابلؿ منح 
. مسؤكلية ىذه المينة إلى الطبقة العاممة التي ىي عمميًّا السمطة الحاكمة في أم مجتمع اشتراكي
كذلؾ ككف المجتمعات االشتراكية مجتمعات غير طبقية، كبالتالي، ال يجب منح امتياز بعينو 

 .لطبقة كحرماف باقي الطبقات مف ىذا االمتياز
 

كالجدير ذكره ىنا، أف اإلعبلـ أصبح مرتبطنا ارتباطنا كثيقنا بالديمقراطية، حيث تسعى مف ابللو 
المجتمعات المتقدمة إلى البحث عف مزيد مف التقدـ، كالحفاظ عمى المكتسبات االجتماعية التي 

كما يعكس اإلعبلـ ثقافة . تكصمت إلييا، كىنا يصبح اإلعبلـ كسيمة لبمكغ التقدـ االجتماعي
بينما في الدكؿ النامية، . كذكاء الشعكب، حيث إنو أداة قياس لمدل إقباؿ الجميكر عمى القراءة

فالمعاناة تككف أكبر نتيجة لتامؼ كسائؿ اإلعبلـ الناشئة فييا، كسكء استاداـ ىذه الكسائؿ 
في الدكؿ المتقدمة، يككف اإلعبلـ تعبيرنا عف كاقع المجتمع . اإلعبلمية في تكجيو دفة الرأم العاـ

، بينما في األنظمة الديكتاتكرية، يككف اإلعبلـ كسيمة  كيقدـ ادماتو لمجميكر، أم قاعدة اليـر
لمتعبير عف رغبات رأس اليـر فقط، كاإلشارة إلى التغيرات التي يقبميا رأس اليـر كمحاكلة 

 . تسكيقيا لدل القاعدة
 

شيد اإلعبلـ ككسائؿ االتصاؿ طفرة كبيرة في العقكد األايرة بفضؿ التكنكلكجيا الحديثة التي لـ 
ا في جعؿ ىمكـ المجتمعات كقضاياىا  تسيـ فقط في تطكير كسائؿ اإلعبلـ، بؿ ساىمت أيضن

ىذا التحكؿ الكبير جعؿ السيطرة عمى عقكؿ الجميكر كطريقة . حدثنا عالميًّا بعد أف كاف محميًّا
تعاطييـ مع األحداث ىمًّا كبيرنا لكسائؿ اإلعبلـ، كأاذ التنافس أشده بيف كسائؿ اإلعبلـ ليس في 
ا في طريقة نقمو، كالتحميؿ المصاحب لو، كاستدراج الجميكر  سرعة نقؿ الابر فحسب، بؿ أيضن

كلـ يمتد األمر إلى الجميكر كحده، بؿ أصبحت كسائؿ . إلى الكسيمة اإلعبلمية دكف غيرىا
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اإلعبلـ تمارس تأثيرنا أكبر يتاطى كضع قضاياىا عمى أجندة دكؿ أارل، بؿ امتد إلى تأطير 
قميمية تيـ كسائؿ اإلعبلـ ىذه مف ابلؿ الدعاية  ىذه الدكؿ كحشد تأييدىا لصالح قضايا دكلية كا 

 . كالتأثير في الرأم العاـ في ىذه البمداف
 

كالدعاية، كما يراىا ركجيو كمكس، ىي كسيمة ضغط لمكصكؿ إلى نيايات سياسية، كىي تغيير 
كتستمد . (147، ص 2000: عكاد. د)آراء الجميكر بكسائؿ ماتمفة لصالح اليدؼ الدعائي 

نما  الدعاية أىميتيا مف عمـ النفس االجتماعي، فيي ال تقكـ بالتغيير المباشر في كعي الفرد، كا 
في ىذا الجانب، ال تاتمؼ . تجعمو جزءنا مف عممية التغيير كشريكنا فييا بإرادتو دكف ضغكط
فاألكلى تريد تبييض صكرتيا . كسائؿ اإلعبلـ المتطكرة عف تمؾ النامية في لجكئيا إلى الدعاية

أماـ الدكؿ الضعيفة كالشعكب المضطيدة، كالثانية تريد تعبئة الشعكب لصالح أىداؼ كرؤل 
ىذه الصكر مف التعبئة تتكرر بكضكح في كؿ األنظمة الديكتاتكرية كأنظمة . الحزب الحاكـ
 . الحزب الكاحد

 
تتعامؿ الدعاية مع ثبلثة معسكرات رئيسة تضع لكؿ معسكر منيا أىدافنا مرجكة، فيي تعزز 

كتقكم معسكر المؤيديف ألفكارىا كتكجياتيا، كتشؽ صفكؼ كتحطـ معنكيات المعسكر المعارض 
كلتحقيؽ الدعاية . ليذه األفكار كالتكجيات، كاستمالة ككسر جمكد معسكر المحايديف أك المتردديف

ألىدافيا كأفكارىا، كلتبياف مدل اعتمادىا عمى عمـ النفس االجتماعي، تقـك الدعاية بالمعب عمى 
كىذا . كتر العاطفة كالمشاعر كاألحاسيس الدفينة لدل الجميكر أكثر مف االىتماـ بالعقؿ كالذىف

الاطاب الكجداني لمدعاية يستطيع تحريؾ جمكع كحشكد كبيرة مف الجميكر نحك قضية معينة 
ا القضايا التي تتعمؽ بالكجكد كالطائفية كالحقكؽ اإلثنية، إال أنو ال يستطيع إحداث تغيير  اصكصن

في أنماط السمكؾ مف فردم إلى جماعي ككف العاطفة ال تستطيع حسـ قضايا كال تككيف 
جماعات تقـك عمى العقيدة كالفكر، كبالتالي، تذكب ىذه الحشكد كعكاطفيا في أكؿ ااتبار حقيقي 

ا عمى العقؿ كلكف . ليذه الدعاية كدكافعيا كال تركز الدعاية عمى العاطفة فقط، بؿ تركز أيضن
بمرتبة أقؿ، فعندما يستجيب الجميكر لمدعاية عاطفيًّا فقط، فغالبنا ما تزكؿ كتتداعى ىذه الحشكد 

أماـ أكؿ ااتبار عقبلني يمركف بو، لذلؾ، كعمى الرغـ مف ثانكيتو، يعد تركيز الدعاية عمى 
 (.153المصدر السابؽ نفسو، ص ) الجانب العقمي ميمًّا

 
. كنجاح الدعاية في مجتمع ما مؤشر قكم عمى فعالية كنجاح كسائؿ اإلعبلـ في ىذا المجتمع

فمكال نجاح كسائؿ اإلعبلـ في نقؿ ىذه الدعاية في غبلؼ مقبكؿ عمى الجميكر، لما استطاعت 
كليس ضركريًّا أف يرتبط فشؿ . الدعاية تحقيؽ أغراضيا كالكصكؿ إلى النتائج الماطط ليا
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الدعاية بفشؿ كسائؿ اإلعبلـ، فقد يككف اطاب الدعاية كأسمكبيا لـ ياطط ليما بعناية، أك أنيا 
لـ تااطب الجانب الكجداني لدل الجميكر، أك أف تأثير الدعاية المضادة كاف أكبر مف تأثير 
ىذه الدعاية، كثمة أسباب أارل كثيرة تتعمؽ بحسف قراءة المزاج العاـ لدل الجميكر كطريقة 

 . التعامؿ مع عكاطفو كمااكفو
 

إذنا، فاإلعبلـ أصبح كسيمة تأثير كبيرة دااؿ المجتمعات بفضؿ التطكرات المتبلحقة في مجاالت 
التكنكلكجيا كالعمكـ االجتماعية كاإلنسانية التي تحاكؿ فيـ سمكؾ اإلنساف في المجتمع كارتباط ىذا 

اإلنساف بو بغرض إحداث التغيرات المطمكبة التي تتماشى مع أىداؼ كطمكحات النابة 
كال يادـ تنكع كسائؿ اإلعبلـ الجميكر بااتبلؼ انتماءاتو . المسيطرة في تمؾ المجتمعات

كمعتقداتو فقط، بؿ يقكـ ىذا التنكع عمى أساس تغطية أكبر مساحة إعبلمية ممكنة كالكصكؿ 
ألكبر عدد ممكف مف الجميكر كجذبو بيذه الكسيمة تجاه تمؾ القضية بكسيمة إعبلمية يقبميا 

كبالرجكع إلى ديناميكية عمؿ اإلعبلـ، يتضح . شكبلن، ألف المضمكف يبقى نفسو مع ىذه الكسائؿ
 .أف العبلقة بيف النابة كالجميكر ىي عبلقة نفعية، فكؿ منيما بحاجة إلى اآلار

 
عند تطبيؽ الجانب النظرم في اإلعبلـ عمى الكاقع اإلعبلمي اإلسرائيمي، يمكف مبلحظة أف 

حيث إف التعددية الحاصمة . نظرية ترتيب األكلكيات ىي األقرب لكاقع أداء الصحافة في إسرائيؿ
في كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي ال تعكس تعددية نكعية في الممكية، بؿ ىي تعددية شكمية ال أكثر، 

فالطبقة االشكنازية مثبلن ىي الطبقة المسيطرة عمى كافة كسائؿ اإلعبلـ البارزة في إسرائيؿ، 
كبالتالي، تمجأ ىذه النابة إلى القضايا كالبرامج التي تحمي كتحافظ عمى مصالحيا إلبقاء 

كىنا، ستحاكؿ الدراسة تسميط الضكء عمى عبلقة ىذه النابة . سيطرتيا كنفكذىا في المجتمع
المالكة بالمؤسسة األمنية كالعسكرية كالناب السياسية لفحص بكاطف كظكاىر ىذه العبلقة 

كمف ابلؿ . تاريايًّا، كصكالن إلى تأثير ىذه العبلقة عمى أداء الصحافييف اإلسرائيمييف الميني
تطبيؽ نظرية ترتيب األكلكيات عمى الكاقع اإلعبلمي اإلسرائيمي، يتضح أف ىذه التعددية 

ا في القضايا الماتمفة، بؿ تؤكد أحياننا أف الناب المالكة  اإلعبلمية الكبيرة ال تعكس جدالن كاضحن
. كالمسيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ ىي مف يقـك بتحديد مركزية كأكلكية قضايا بعينيا دكف سكاىا

فبل ابلؼ عمى أف األمف كالقضايا العسكرية ىي األكلكية لكسائؿ اإلعبلـ كالجميكر عمى حد 
ىذا االتفاؽ الضمني بيف أقطاب . سكاء، بينما عممية السبلـ كحقكؽ اإلنساف تأتي في مرتبة أقؿ

، كالصحافي، كالجميكر، أسقط (المؤسسة األمنية)العمؿ اإلعبلمي المالؾ، كمصدر الابر 
 . نتائجو عمى أداء الصحافييف اإلسرائيمييف كعمى عبلقتيـ بالمؤسسة األمنية اإلسرائيمية
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كحرم القكؿ ىنا، إف أداء الصحافة اإلسرائيمية مرتبط بعناصر أارل ال تقؿ أىمية عما كرد 
أعبله، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، التزايد المتسارع في أعداد الصحافييف العامميف في 

، (Free Lancers)مجاؿ الصحافة كمكظفيف رسمييف أك كصحافييف غير مرتبطيف بصحؼ 
ىذه الزيادة جعمت العبلقة مع المؤسسة األمنية اإلسرائيمية ذات أىمية كبيرة لمصحافي ككنو 

إال أف ىذا النكع مف العبلقات تتبعو . يصبح مف المحظييف كعمى عبلقة مباشرة بمصدر الابر
أعباء قد تؤثر عمى مينية الصحافي كمصداقيتو، فكظيفتو األكلى ىي التحقيؽ فيما يحصؿ عميو 

كالمبلحظ في الكاقع اإلعبلمي اإلسرائيمي، أف ىذه العبلقة . مف معمكمات كليس النقؿ فقط
تطكرت كأاذت شكبلن كبعدنا جديدنا كأصبحت العبلقة نفعية كتبادلية ارتكازنا عمى تفاىمات غير 

مكتكبة بيف الصحافة كالمؤسسة األمنية اإلسرائيمية، فأصبحت المؤسسة األمنية كالعسكرية بحاجة 
إلى الصحافي لتحسيف صكرتيا أماـ الرأم العاـ، أك لتمميع أشااص بعينيـ عمى حساب آاريف، 
كالصحافي بحاجة لممؤسسة األمنية كالعسكرية كمصدر معمكمات ال ينضب، كالتزامو بشركط ىذه 

كيعزز مف ىذا . المؤسسة يقربو أكثر مف مركز صناعة القرار عمى حساب صحافييف آاريف
الشكؿ في العبلقة كجكد إسرائيؿ في حالة حرب دائمة كعمى أكثر مف جبية، ما يعطي ىذه 
العبلقة أىمية كبيرة ككف األسبقية كالحصرية في المعمكمة ىي أساس التنافس كاالنتشار في 

 . مجاؿ اإلعبلـ
 

ىذا التكظيؼ المتبادؿ بيف الصحافة كمراكز صناعة القرار ال ينفرد بيا اإلعبلـ اإلسرائيمي أك 
يتميز بيا عف غيره، فيي مكجكدة في معظـ دكؿ العالـ، إال أف حيثيات العبلقة في إسرائيؿ 

 . تاتمؼ عف سائر بمداف العالـ، كىذا ما ستحاكؿ الدراسة فحصو كالتركيز عميو
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 الفصؿ الثاني
 خمفية تاريخية

 
 1948 الصحافة اإلسرائيمية قبؿ العاـ 1.2

 
ظيرت الصحافة اإلسرائيمية المطبكعة قبؿ قياـ الدكلة بنحك مائة عاـ، كحتى قبؿ ظيكر الحركة 

فقد كانت الصحؼ كسيمة اإلعبلـ كمصدر األابار الكحيد التي تمجأ إلييا . الصييكنية بعقكد
باإلضافة إلى لعبيا . الطكائؼ الييكدية المتكاجدة في فمسطيف لمعرفة ما يدكر حكليا مف تطكرات

ابارية ميمة ىذا اإلقباؿ الكبير عمى قراءة الصحؼ كمتابعة . أدكارنا تربكية، كتثقيفية، كتعميمية، كا 
مجريات األحداث كاف دافعنا ميمًّا لمعديد مف رؤساء التحرير المتعاقبيف في الصحؼ الماتمفة 

عمى االىتماـ بتحسيف الشكؿ كالمضمكف لكسب االنتشار عمى حساب صحؼ أارل، كما كاف 
 . سببنا مف أسباب التنافس القائـ بيف الصحؼ

 
أك لبناف أكؿ صحيفة عبرية أسبكعية تصدر في فمسطيف قبؿ قياـ دكلة " ىميفانكف"كانت صحيفة 

 كترأس تحريرىا يكئيؿ مكشي سممكف كمايكؿ ككىيف، تمتيا في 1863إسرائيؿ، كظيرت في العاـ 
كأسسيا الحاااـ إسرائيؿ باؾ، كاعتبرت الصحيفة في " الميمؾ"أك " ىاىافاتسيمت"الظيكر أسبكعية 

كاف التنافس بيف ". الحسيدية"حينو ناطقة بمساف الحركة الييكدية األصكلية األرثكذكسية 
الصحيفتيف غير شريؼ مينيًّا، كلجأت كؿ منيما إلى أساليب ممتكية في محاكلة لتقكيض كمنع 

بعضيما مف الظيكر، كلـ تترددا في إببلغ السمطات التركية المتكاجدة في فمسطيف عف 
النشاطات السياسية لكؿ منيما عمى حد سكاء، كىك ما دفع السمطات التركية إلى إغبلؽ كمتا 

 . (Tal: 2010)الصحيفتيف كمنعيما مف العمؿ

 
مع مركر الكقت، استطاع بف ييكدا أف يجعؿ صحيفتو الناطقة باسـ الحركة الصييكنية كمعسكر 

 قاـ 1901في العاـ . دعـ اليجرة إلى فمسطيف كركج ألفكارىـ في غياب رقابة السمطات التركية
أمبلن في مجاراة الصحؼ العالمية الصادرة في حينو " الكشؼ"بف ييكدا بتغيير اسـ الجريدة إلى 

بقيت جريدة الكشؼ تصدر مرة أسبكعيًّا ثـ مرتيف أسبكعيًّا في العاـ . The observerمثؿ 
 (.309 ، صالمصدر السابؽ نفسو )1904
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، "الحرية"كرد فعؿ عمى التكجو اإلثني لصحيفة " النكر" ظيرت صحيفة 1909كفي العاـ 
أكؿ صحيفة عبرية تصدر يكميًّا في فمسطيف كترأس تحريرىا إيتمار بف آفي نجؿ " النكر"كاعتبرت 
 جريدة الحرية 1912استمرت جريدة النكر في الظيكر بشكؿ يكمي تمتيا في العاـ . بف ييكدا

ا   (.المصدر السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا)كأصبحت تصدر بشكؿ يكمي أيضن
 

، قاـ مجمكعة مف الكتاب الييكد بينيـ إليعيزر بف ييكدا بتأسيس جريدة يكمية 1919في سنة 
. كترأس تحريرىا د" أابار البمد"أك " حداشكت ىآرتس"جديدة تصدر في القدس كأطمقكا عمييا اسـ 

نقمة نكعية في تاريخ الصحافة العبرية، حيث أضفت " أابار البمد"كانت جريدة . مكشي جميكسكف
كرغـ ابرة بف ييكدا الكبيرة في العمؿ . تغييرات كبيرة عمى شكؿ كمضمكف ما كاف يقدـ في حينو

الصحافي، إال أنو لـ يستمر ضمف طاقـ التحرير بالجريدة لعدـ كجكد أرضية فكرية مشتركة 
عمى غرار الديمي ميؿ " بريد اليكـ"تجمعو بأسرة التحرير، كقاـ بتأسيس جريدة جديدة بعنكاف 

 .(Tal: 2010)البريطانية 
 

في ظؿ ىذا الحراؾ اليميني لمصحؼ العبرية، كاف لزامنا عمى اليسار البحث عف صحيفة تعبر 
التي أسسيا االتحاد العاـ " الحدث"أك " دافار"عف آرائيـ، كتحقؽ ليـ ذلؾ مف ابلؿ جريدة 

استطاع بيرؿ كانيسنممكس رئيس تحرير جريدة . 1925في العاـ " اليستدركت"لمعماؿ الييكد 
أف ينيض بالممحؽ األدبي بالجريدة، كجذب إليو أبرز الشعراء كالكتاب كالمفكريف في " الحدث"

عبلمة " الحدث"ذلؾ الكقت، كاستقطب قراء مف الطبقة المثقفة، كما استطاع بيرؿ أف يجعؿ مف 
 .فارقة في تاريخ الصحافة العبرية ككضع النكاة الحقيقية لمصحافة الحزبية

 
امتدادنا لسعيو الدائـ في نشر أفكاره حكؿ الصييكنية كالدكلة كالمكقؼ مف االنتداب البريطاني، 
سعى فبلديمير زئيؼ جيبكتنسكي إلى إنشاء جريدة عبرية جديدة تمثؿ مكاقفو مف ىذه القضايا، 

أك الشعب كترأس تحريرىا، لكف " ىعاـ"  عندما أسس جريدة 1931كقد تحقؽ لو مراده في العاـ 
 (.المصدر السابؽ نفسو)سرعاف ما أغمقتيا السمطات البريطانية 

 
في محاكلة لمـ شمؿ األطراؼ الماتمفة كتكحيد جيكد كافة أجنحة الحركة الصييكنية التي شيدت 

ابلفات حادة نتيجة لكجكد أفكار سياسية متضاربة حكؿ المشركع الصييكني كطريقة تنفيذه، 
حاكؿ بعض نشطاء الحركة الصييكنية رص الصفكؼ كتكحيد الجيكد تحت راية إعبلمية كاحدة 

، إال أف النتيجة كانت عكسية فتعزز االنقساـ كزادت الابلفات بيف "ىآرتس"تعبر عنيا جريدة 
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" األطراؼ كتمركز الماتمفكف في معسكريف كبلىما يميني التكجو كضع أفكاره في جريدة 
 ". المشاىد"أك " ىتسكفيو"كاآلار يميني متديف عبر عف أفكاره في جريدة " الصباح

 
ا في فمسطيف، " بريد اليكـ"، أصبحت جريدة 1929في العاـ  أكؿ صحيفة عبرية تصدر صباحن

حيث كانت كؿ الصحؼ تظير في فترة الظييرة نتيجة لعدـ كجكد ادمة البرؽ في فمسطيف في 
حينو، كأقممت الصحؼ الصادرة في حينو عمى مكعد كصكؿ القطار القادـ مف مصر محمبلن 

، استطاعت ركيترز إيصاؿ ادمة البرؽ 1929في سنة . باألابار الصادرة عف ككالة ركيترز
ىذه التقنية الجديدة كتحكلت " بريد اليكـ"إلى فمسطيف مباشرة، كحدث أف استغمت صحيفة 

 .لصحيفة صباحية
 

، قاـ المميكنير الييكدم مف أصكؿ ألمانية، شمكمك زلماف شككيف، بشراء جريدة 1937في العاـ 
كقد تبنت الصحيفة منذ . ىآرتس، حيث أرادىا صحيفة لممثقفيف كالنابة في المجتمع الييكدم

بعد شراء شككيف لمصحيفة أسند رئاسة تحريرىا إلى نجمو  ". صحيفة ألناس يفكركف"نشأتيا شعار 
 (.المصدر السابؽ نفسو)جرشـك 

 
ىذا الشغؼ بالقراءة عزز مف رغبة مالكي الصحؼ في تحسيف جكدة كنكعية صحفيـ، كدفع 
البعض اآلار إلى التفكير في إنشاء صحؼ جديدة تتماشى مع إقباؿ الجميكر عمى القراءة 

في أكاار الثبلثينيات قاـ المستثمر . كمحاكلة لكسر احتكار الصحافة الحزبية لمعمؿ الصحافي
آار "أم " يديعكت أحرنكت"الييكدم ككماركؼ بإنشاء أكؿ صحيفة مسائية غير حزبية كسماىا 

 . ، عمى غرار المسائية المندنية الشييرة في حينو"األابار
 

دامت يديعكت أحرنكت في مشاكؿ مالية كبيرة اضطر معيا مالكيا إلى بيعيا إلى تاجر 
ا مالية، كتعامؿ مع الصحيفة كاستثمار  األراضي ييكدا مكزس الذم أراد مف ىذه الصفقة أرباحن

 . طكيؿ األمد كىكاية
 

لـ تكف األزمة المالية التي مرت بيا يديعكت أحرنكت ىي أكلى أزماتيا، فقبؿ قياـ الدكلة بثبلثة 
أشير، مرت الصحيفة بأزمة جديدة كادت تعصؼ بيا كتمثمت في انسحاب أسرة تحرير يديعكت 

نشاء صحيفة ااصة بيـ أطمقكا عمييا اسـ  أك " معاريؼ"أحرنكت بقيادة عزرائيؿ كارلباخ منيا كا 
 بف عامي، كىذا كاف أساس الابلؼ التارياي بيف –بتمكيؿ مف رجؿ األعماؿ عكفيد " المساء"

 . الصحيفتيف
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عشية قياـ الدكلة كاف ىناؾ عدد كبير مف الصحؼ يغطي الشأف الداامي الحزبي كالمحمي امتمؾ 

تصدر " الحارس"يصدرىا حزب مبام، كصحيفة " دافار"معظميا أحزاب سياسية مثؿ صحيفة 
أصدرىا المحافظكف، " الكاشؼ"، ك"الصباح"عف مباـ، كامتمكت الحركة الصييكنية صحيفة 

، كالحزب الشيكعي "المابر"تابعة لمحزب الديني الكطني، كحزب أغكدات إسرائيؿ " كالمشاىد"
باإلضافة إلى . ذات التكجيات الشيكعية االشتراكية" صكت الشعب"اإلسرائيمي أصدر صحيفة 

ىآرتس، كيديعكت أحرنكت، : الصحؼ العبرية الثبلث التي ال تمثؿ معسكرنا سياسيًّا أك حزبنا بعينو
 . كمعاريؼ

 
  الصحافة اإلسرائيمية بعد قياـ الدكلة2.2

 
في فترة الامسينيات أك ما يعرؼ بمرحمة بناء الدكلة، ازدىرت أكثر الصحافة الحزبية حتى 

" الميرحاؼ"الصحافة التابعة لؤلحزاب الصغيرة مثؿ حزب أحكدات إسرائيؿ الذم أسس صحيفة 
، كأسس حزب عماؿ أغكدات إسرائيؿ "أكقات"أك " زمانيـ"، كأسس الحزب التقدمي "المنطقة"أك 

 ". األبكاب"أك " شعاريـ"أك الصكت كصحيفة " ىككؿ"صحيفتيف ىما 
 

كما شيدت فترة الامسينيات مف القرف الماضي ازدىار الصحافة الحزبية العبرية كحداثة لغتيا، 
كيعكد الفضؿ في ذلؾ إلى اليعزر بف ييكدا الممقب بأبك العبرية الحديثة، حيث أاذ عمى عاتقو 
في حينو إصدار العديد مف الصحؼ العبرية كاستادـ فييا أشكاالن جديدة كلغة عصرية منمقة 
ىاجـ فييا الييكدية األصكلية كالمعسكرات الييكدية المعادية لمحركة الصييكنية كمشركعيا في 
فمسطيف، كقاـ بربط صحفو بالحركة الصييكنية التي كانت في تصاعد كاكتسبت قكة سياسية 

كبيرة عمى األرض، كىك ما عزز مف قكة الصحؼ العبرية عمى حساب أارل عممت في فمسطيف 
(Meyers: 2005, p90). 

 
كعمى الرغـ مف سنكات العمؿ الصحافي الطكيمة التي سبقت قياـ دكلة إسرائيؿ، لـ يستطع 

الصحافيكف في إسرائيؿ تشكيؿ كياف ااص بيـ أك رسـ شاصية مينية ليـ تحفظ ليـ حقكقيـ أك 
نسانيًّا  يدلؿ عمى ىذا القصكر، أف . (91المصدر السابؽ نفسو، ص )تضفي الحماية عمييـ مينيًّا كا 

 صفحة، تطرؽ إلى الجغرافيا 347 في 1942أكؿ كتاب سنكم لمصحافييف الذم ظير في العاـ 
 . كالتاريخ، كاالقتصاد كلـ يتطرؽ لمصحافييف أنفسيـ إال في آار عشر صفحات منو
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البلفت في فترة ما قبؿ قياـ دكلة إسرائيؿ كالفترة التي تمتيا، أف معظـ السياسييف عممكا في مينة 
الصحافة العتقادىـ أف الصحافة تكفر ليـ القرب مف عمؿ تـ منعيـ منو ككنيـ ييكدنا في دكؿ 

الشتات، كبالتالي أصبح العمؿ الصحافي بالقرب مف السياسة بديبلن كاقعيًّا عف العمؿ في السياسة 
باإلضافة إلى تأثر الصحافييف اإلسرائيمييف في فترة ما بعد قياـ الدكلة بنظرائيـ كأسبلفيـ . نفسيا

الذيف عممكا في فترة االستيطاف كأصبحكا بعد قياـ الدكلة كزراء أك مسؤكليف كبار فييا كتأثركا بيـ 
إذنا، فإف طاعة الصحافييف كانصياعيـ ىي مكركث قديـ . ككرثكا عنيـ أنماط عمميـ كتقميديتيـ

كرثكه عمف سبقكىـ، كلـ يستطيعكا مع ىذا المكركث تشكيؿ استقبللية مينية كرؤية شاصية 
 . تمكنيـ مف العمؿ، كلكف كفؽ كجية نظر الصحيفة التي تاضع في األغمب إلى الحزب

 
لعب الجيش اإلسرائيمي دكرنا في تعزيز سطكة األحزاب عمى الصحافييف العامميف في صحفيـ 

كتقكية سمطة األحزاب عمى الصحيفة كعمى حساب كياف الصحافييف مف ابلؿ اعتماده سياسة 
شراء الصحؼ لجنكد جيش الدفاع كفقنا لمعايير ااصة بو أبرزىا حجـ التكزيع بيف الجميكر، 

عمى اثر ىذه السياسية الشرائية مف قبؿ جيش الدفاع، حاكلت . كعدد مقاعد الحزب في البرلماف
 (.94المصدر السابؽ نفسو، ص )الصحؼ العبرية الحزبية أقممة كضعيا كفقنا لسياسة الجيش 

 
ىذا الكـ اليائؿ مف اإلصدارات اليكمية كاألسبكعية التي سبؽ ذكرىا، كاف نتيجة لحاجة المجتمع 

في الامسينيات مف القرف الماضي قامت ىيئة األمـ المتحدة . اإلسرائيمي لمعرفة ما يدكر حكلو
 باستطبلع حكؿ حجـ تكزيع الصحؼ العبرية في أكساط UNESCOلمعمـك كالثقافة كالفنكف 

الجميكر اإلسرائيمي، كأظيرت النتائج إقباالن كبيرنا عمى قراءة الصحؼ مقارنة بعدد السكاف الييكد 
.  ألؼ نسمة646 ما يقارب مف 1950في تمؾ الفترة التي تمت الحرب الذم بمغ في سنة 

(www.factsofisrael.com 06/01/2010، تاريخ الزيارة) 
 

 ماتمفة قميبلن عف نتائج استطبلع حككمي أجرتو حككمة UNESCOكانت نتائج استطبلع الػ
 . إسرائيؿ في حينو بقيادة بف غكريكف

نسبة التكزيع حسب استطالع  الصحيفة الرقـ
 UNESCOالػ

نسبة التكزيع حسب 
 االستطالع الحككمي

  نساة44.500  نساة33.000 معاريؼ 1
  نساة29.100  نساة25.000 دافار 2
  نساة27.200  نساة23.500 ىآرتس 3
  نساة25.000  نساة21.000 يديعكت أحرنكت 4

http://www.factsofisrael.com/
http://www.factsofisrael.com/
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 لـ تستطمع  نساة17.500 عؿ ىمشمار 5
  نساة14.400  نساة24.000 جيركزاليـ بكست 6

 
مف مجمكع سكاف إسرائيؿ كاف يستيمؾ % 21كفقنا الستطبلع اليكنسكك، فإف ما يقارب مف 

، كانت ىناؾ صحيفة 1950الصحؼ بشكؿ يكمي، أك بطريقة أارل يمكف القكؿ إنو في سنة 
كتاتمؼ النسبة قميبلن في االستطبلع الحككمي، حيث تظير أف . لكؿ امسة مكاطنيف في إسرائيؿ

 . تقريبنا مف مجمكع سكاف إسرائيؿ كاف يقرأ الصحؼ بشكؿ يكمي% 22
 

في فترة الامسينيات، لـ تكف ىناؾ أم مؤسسة تعنى بتعميـ كتدريب الصحافييف عمى المينة، 
نما كاف التدريب يقتصر عمى أداء الكظيفة فقط بعيدنا عف األكاديمية أك األسس كالنظريات  كا 

 .(Meyers: 2005, p93)العممية الصحيحة 
 

امتازت الصحافة اإلسرائيمية في سنكات الامسينيات بكجكد ظكاىر لـ تكف مشيكدة في الصحافة 
. العالمية، بؿ يمكف القكؿ إف ىذه الظكاىر كانت مرفكضة بالمطمؽ مف قبؿ الصحؼ العالمية

 :إحدل أبرز ىذه الظكاىر ما يمي
أيدت الصحؼ اإلسرائيمية كالصحافيكف أنفسيـ الرقابة العسكرية عمى ما تنشره  -

 . الصحؼ

 . ساعدت الصحافة الدكلة في قضايا ميمة مثؿ استيعاب المياجريف الجدد -

ركزت الصحافة تغطيتيا عمى قضايا السياسة كاألمف كأىممت قضايا أارل كاف  -
 . مف كاجب الصحافييف معالجتيا مثؿ تقييـ أداء الحككمة كالجيش

 

  تشكؿ الييمنة عمى كسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية3.2
 

عند الحديث عف تشكؿ الييمنة عمى كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية، يجب األاذ بعيف االعتبار عدة 
في البداية، حاكؿ . عكامؿ مينية كسياسية كاجتماعية كأابلقية لفيـ كيفية تشكؿ ىذه الييمنة

الصحافيكف مرارنا كتكرارنا تشكيؿ ىكية مينية ااصة بيـ في فترة ما بعد قياـ الدكلة، كعاشكا 
ا ذاتيًّا بيف االندماج في المعسكر الصييكني كالتماىي معو، كبيف تشكيؿ كياف جديد يرتبط  صراعن

كاف ىذا بحد ذاتو صراعنا . بالمينية كاالستقبللية بعيدنا عف التبعية السياسية أك الحزبية ألم كاف
كما كجد الصحافيكف صعكبة . كبيرنا قكض سعي الصحافييف الدائـ في تشكيؿ كيانيـ الااص
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كفي ىذا . كبيرة في التفرقة بيف ما أنجزكه ىـ، كما أنجزتو الحركة الصييكنية ابلؿ تمؾ الفترة
 (:1995-1970)الشأف كتبت حنا زيمر، رئيس تحرير جريدة دافار 

 
كاف الصحافيكف جزءنا مف العمؿ الميداني في بناء الدكلة، كانحازكا إلى الدكلة كاعتبركا أنفسيـ "

لقد كانت مصمحة الدكلة عند الصحافييف أىـ بكثير مف مصمحة . جزءنا أصيبلن مف كياف الدكلة
لـ يعترض الصحافيكف كال الصحؼ عمى : عمى سبيؿ المثاؿ. الصحؼ كمف مينتيـ كصحافييف

قياـ الصحيفة باالستعبلـ عف صحافي متقدـ لكظيفة في صحيفة ما لدل الجيات األمنية 
 .(Meyers: 2005, p104)" اإلسرائيمية لفحص سجمو األمني كالجنائي

 
كاف . كما كاف لنظرة قادة الجيش كالمجتمع كالسياسييف دكر في تشكؿ الييمنة عمى الصحافييف

السياسيكف ينظركف لمصحافة عمى أنيا مينة مف ال مينة لو أك عمى أنيا مينة مف يممؾ الماؿ، 
كىنا أكد ذكر رأم بف غكريكف . كبالتالي، فإف تأثيرىا عديـ الجدكل كال يجب أاذه بعيف االعتبار

باستطاعة أم : "في الصحافة لمداللة عمى ىذا االدعاء، حيث قاؿ في اطاب أماـ الكنيست
أنا عممت في صحيفة سابقنا كأعرؼ ابايا المينة ككيؼ . شاص يممؾ الماؿ أف يؤسس جريدتو

 ,Meyers: 2005)بإمكاف أم شاص أف يشترم الصحافة كيجندىا لصالحو . تدار الصحؼ

p99). 
 

إف الصحافة ىي : "قاـ كارؿ باخ أحد أبرز المحرريف في ذلؾ الكقت بالرد عمى بف غكريكف قائبلن 
جزء أصيؿ مف المجتمع اإلسرائيمي، كىي شريؾ ىاـ في عممية البناء في الدكلة، كليس مف 

لقد عانت الصحافة الكثير لتصؿ . البلئؽ تصكير الصحافة عمى أنيا مرتزقة أك تباع كتشترل
المصدر السابؽ نفسو، )" إلى ما كصمت إليو كأعطت الدكلة الكثير كما زالت عمى استعداد لمعطاء

 (.الصفحة نفسيا
 

كما اتبع السياسيكف كقادة الجيش سياسة التيميش تجاه الصحؼ التي تبنت مكاقؼ ال تتكافؽ مع 
الصادرة عف الحزب الشيكعي اإلسرائيمي كالتي اعتبركىا معادية " ككؿ ىعاـ"رغباتيـ مثؿ صحيفة 

" ىعكالـ ىازيو"باإلضافة إلى المكقؼ الجماعي مف صحيفة . لمصييكنية كالمشركع الصييكني
 .(Meyers:2007, p15)كانتقادىا العمني مف قبؿ الجميع، سياسييف كصحافييف عمى حد سكاء 

 
المظير اآلار مف مظاىر الضغط عمى الصحؼ مف قبؿ الجيش يتمثؿ في رفض الجيش شراء 

لجنكده، كاعتمد سياسة شرائية ضاغطة في الشكؿ " ىعكالـ ىازيو"ك" ككؿ ىعاـ"صحؼ مثؿ 
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كالمضمكف، مثؿ شراء الصحؼ التابعة لؤلحزاب حسب تمثيؿ كؿ حزب في البرلماف اإلسرائيمي 
 .، كمدل انتشارىا في األسكاؽ"الكنيست"
 

باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، لعبت الرقابة العسكرية دكرنا كبيرنا في كبح جماح الصحؼ 
 بسبب 1942 ابريؿ 27لمدة يـك كاحد في " ىمشمار"كالصحافييف كلعؿ حادثة إغبلؽ صحيفة 

. نشرىا لصكرة يغاؿ ألكف، قائد كحدة بمماخ في الجيش اإلسرائيمي عمى صدر صفحتيا األكلى
 . كانت ىذه الاطكة إنذارنا شديد الميجة لمصحافييف كالصحؼ عمى حد سكاء

 
 تطكر الرقابة عمى الصحافة اإلسرائيمية  4.2

 
تعد إدارة الرأم العاـ أحد أىـ االستثمارات في كسائؿ اإلعبلـ، حيث تنفؽ الحككمات مبالغ طائمة 

، 2003: تشكمسكي)لمتأثير في الرأم العاـ مف جية، كتشكيؿ رأم عاـ مؤيد ليا مف جية أارل 
كتعد الرقابة عمى اإلعبلـ إحدل أبرز كسائؿ التأثير أك منع التأثير عمى الرأم العاـ في . (6ص 

الدكؿ، إلى جانب استقداـ العقكؿ كالابرات التي تمكف الدكؿ مف امؽ أجكاء مؤيدة لسياسات 
ا إذا كانت الدكلة مقبمة عمى تحديات سياسية، أك عسكرية، أك أمنية، أك  الدكلة، اصكصن
اقتصادية تككف بحاجة إلى رأم عاـ مساند كمشارؾ بفاعمية في إضفاء الشرعية عمى ىذه 

كليست الرقابة ىي الكسيمة المؤثرة الكحيدة في تككيف اتجاىات الرأم العاـ، لكنيا . السياسة
األسرع تأثيرنا في ككنيا تعتمد عمى التداؿ المباشر في عرقمة كمنع تداكؿ كسائؿ اإلعبلـ 

ا في المجتمعات التي يككف فييا لقادة الجيش دكر كبير  لممعمكمات كتقديميا لمجميكر، اصكصن
 .في تحديد بكصمة اتجاىات الدكلة سياسيًّا كعسكريًّا

 
تنشأ القكانيف الكضعية لمبلءمة أكضاع معينة تعيش فييا دكلة ما، إال أف الكضع ياتمؼ في 
إسرائيؿ، فالقكانيف التي نشأت قبؿ قياـ الدكلة كابلؿ فترة االنتداب البريطاني، كالتي كانت كما 
زالت محؿ جدؿ كبير في أكساط الصحافييف اإلسرائيمييف لما فييا مف تقييد لمحريات كرجعية 
 .كبيرة لـ تتطكر لتتماشى مع أكضاع الصحافييف كمسألة حرية الصحافة في سائر دكؿ العالـ

 
األردف، كمصر، )لـ يكف بمقدكر الجيش كالحركة الصييكنية التفرغ لمقتاؿ ضد الجيكش العربية 

كلعب دكر الحاضنة الكبيرة لممجتمع في نفس الكقت، لذلؾ كاف مف البدييي أف  (كالعراؽ، كسكريا
تقـك جية أارل بمعب الدكر التكميمي عمى المستكل االجتماعي الداامي لممحافظة عمى النسيج 
االجتماعي لمشعب اإلسرائيمي مف جية، كالتركيج لبلنتصارات المتكالية لمجيش اإلسرائيمي عمى 
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األرض كالتفرغ إلبراز ىذه االنتصارات كسقكط المدف العربية في يد الجيش الكاحدة تمك األارل 
(Greg and Berry: 2004, p15). 

 
لذلؾ، كانت مشكمة الصحافة اإلسرائيمية منذ نشأتيا أنيا اعتبرت نفسيا جزءنا مف العمؿ الكطني 

لمحركة الصييكنية نحك تأسيس دكلة يتجمع فييا الييكد مف كؿ حدب كصكب كمحاكلة تييئة مف 
يصؿ إلى إسرائيؿ مف المياجريف الييكد مف المحيط العربي المميء بالكراىية كالعنؼ، كبذلؾ 

عممكا بالتزاـ تاـ تجاه ىذا اليدؼ دكف الحاجة لكجكد قانكف مكتكب ينظـ عمؿ الصحافة 
 (.19، ص1996 : سيغاؿ)اإلسرائيمية عمى كجو الاصكص كالحقنا عمؿ اإلعبلـ ككؿ 

 
كاف الشكؿ األكؿ مف القيكد المكتكبة عمى الصحافة اإلسرائيمية يكمف في مرسـك الصحافة الذم 

 كىك 1948 كأصبح جزءنا ال يتجزأ مف القانكف اإلسرائيمي في العاـ 1933تـ تبنيو في العاـ 
كأبرز ما تمت صياغتو في . الكسيمة التي تـ مف ابلليا تنظيـ بنية كعمؿ الصحافة في إسرائيؿ

ف كاف ذلؾ بشكؿ متفاكت ما يمي  : ىذا المرسكـ كما زاؿ العمؿ بو جارينا إلى اآلف كا 
 

 . منح التراايص لمصحؼ اليكمية كاألسبكعية كالنشرات الدكرية -

سجبلن جنائيًّا نظيفنا، شيادة متكسطة، طبلقة في لغة : العمؿ الصحافي يقتضي -
 . إصدار الصحيفة، كعمرنا يتجاكز الاامسة كالعشريف

يحؽ لكزير الداامية منع إصدار الصحؼ في حاؿ ماالفتيا لؤلنظمة أك نشر  -
معمكمات تمس بأمف الدكلة، كما يحؽ لو نشر اإلعبلنات كالتنكييات في أم 

 . صحيفة مجاننا
 

ا مف قبؿ الدكلة، بؿ كانت كليدة التفاؽ بيف  لـ تكف نشأة الرقابة العسكرية اإلسرائيمية فرضن
أعضاء مجمس رؤساء تحرير الصحؼ بناء عمى طمب مف قيادة الجيش اإلسرائيمي بضركرة 

كقد عمؿ جياز الرقابة في البداية طكاعيةن . فرض رقابة عمى المعمكمات األمنية الااصة بالدكلة
كاستمر في العمؿ كفؽ القكانيف المحددة عمى اعتبار أف حالة الحرب المكجكدة فييا إسرائيؿ ىي 

حالة مؤقتة حالما تتغير الحالة تتغير القكانيف الصارمة التي فرضيا الصحافيكف عمى أنفسيـ 
تحكلت القكانيف المؤقتة إلى قكانيف ثابتة لعدـ تغير حالة الحرب التي عمييا . بمباركة مف الجيش
األبرز في ىذه القكانيف ىي القكانيف غير المكتكبة التي اتفؽ فييا عمى أف لكؿ . الدكلة منذ قياميا

صحافي الحؽ في كتابة تكقعاتو السياسية كاألمنية كالعسكرية ضمف حدكد غير مبالغ فييا 
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في مقابؿ ىذه الحرية المقيدة أصبلن، كافؽ الصحافيكف . (201- 200المصدر السابؽ نفسو، ص )
 . عمى أف تبقى معالجة األمكر العسكرية كاألمنية كاالستراتيجية لمدكلة في يد المؤسسة األمنية

 
كلـ يغير قانكف حرية المعمكمات الذم يكفؿ حؽ الجميكر في الحصكؿ عمى معمكمات ىـ بحاجة 
لمعرفتيا مف حقيقة الكضع القائـ بتبعية المؤسسة اإلعبلمية لممؤسسة األمنية ضمنيًّا كعدـ السير 

كقد منحت المؤسسة األمنية لنفسيا صبلحيات كبيرة مف . اارج اإلطار المحدد مف قبؿ األايرة
 : كىذه الصبلحيات تكمف في. شأف كاحدة منيـ أف تقكض عمؿ الصحؼ كالصحافييف

 
كتممؾ صبلحية . تمنح المؤسسة األمنية التصاريح البلزمة إلصدار الصحؼ -

 . إغبلؽ صحؼ في حاؿ تعريض أمف الدكلة لماطر

 . لمجيش الحؽ في الرقابة عمى الصحؼ لمنع نشر معمكمات أمنية -

يممؾ الجيش الحؽ في مبلحقة الصحافييف كالصحؼ جنائيًّا في حاؿ ماالفتيـ  -
 .(42ت، ص. ب: نيبك)التعميمات كاألكامر 

 
 مزيدنا مف القيكد 1945أضاؼ اتفاؽ مجمس رؤساء تحرير الصحؼ مع قيادة الجيش في العاـ 

 :عمى العمؿ الصحافي في إسرائيؿ، كمف أبرز ما تـ االتفاؽ عميو
 

اليدؼ مف الرقابة ىك منع نشر معمكمات أمنية تساعد العدك أك تمس بأمف  -
 . الدكلة

الرقابة ال تشمؿ المعمكمات السياسية كاآلراء كالتحميبلت كالتكقعات، إال تمؾ التي  -
 . تتضمف معمكمات حكؿ أمف الدكلة

الرقابة تحدد كتحدث قائمة المكاضيع التي تستكجب رقابة مسبقة كتقدميا  -
 (.202، ص2005: جّماؿ)لمصحافة 

 
 بعد أف تأسست 1949استمر العمؿ بتمؾ اآللية بيف محررم الصحؼ كقادة الجيش حتى العاـ 

 كفييا ألـز كافة الصحافييف ،(المصدر السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا)لجنة المحرريف بشكؿ رسمي 
رسميًّا بتقديـ كافة المكاد التي تحتكم عمى معمكمات أمنية إلى الرقابة العسكرية إلقرارىا أك 

كالرقابة ىنا ليست ممزمة بتقديـ تفسيرات حكؿ . رفضيا كاألاذ بعيف االعتبار اعتراضاتيا
اعتراضاتيا عمى األابار كالمعمكمات الكاردة في الصحؼ، كىذا يعزز مف اليد المطمقة لمرقابة 

 . عمى الجيش



 38 

 
 لتعطي 1989 ك العاـ 1966تـ تعديؿ القكانيف المنظمة لعمؿ المجنة عدة مرات ما بيف العاـ 

الصحؼ إمكانية أكبر لبلعتراض عمى قرارات المجنة كأصبح باإلمكاف التكجو لممحكمة العميا 
إال أف ىذا التطكر لـ يكفر الضمانات . لبلعتراض عمى قرارات المجنة أك قرارات الرقابة العسكرية

البلزمة لحرية الصحافة مف ابلؿ تمكيف الصحؼ مف النشر، أك مناقشة صبلحيات الرقابة 
، 2005: جّماؿ )أصبلن، بؿ كاف يناقش كيبت في األمكر مف الناحية الشكمية كاإلجرائية ال أكثر

 .(204ص
 

لعؿ دكر الرقابة العسكرية الكاضح أحياننا كالافي أحياننا أارل في عمؿ الصحافة اإلسرائيمية 
يبعدنا تمامنا عف مفيكـ المجتمع الديمقراطي الذم أبرز معالمو نكعاـ تشكمسكي بقكلو إف 

المجتمع الديمقراطي ىك المجتمع الذم يممؾ فيو الجميكر الكسائؿ البلزمة لممشاركة الفاعمة في 
إذنا، فإف ىذه . (9، ص2003: تشكمسكي)إدارة شؤكنيـ كأف تككف كسائؿ االعبلـ منفتحة كحرة 

تجاه  (الرقابة)المشاركة الفاعمة مف المجتمع تقتضي تكسيع مساحة الحرية الممنكحة مف الدكلة 
المجتمع، كاإل ستبقى المشاركة الحرة شكمية بعيدة عف المضمكف ككف األمف عامبلن أساسنا يظير 

يعزز ىذا الشعكر حديث . دائمنا عند الحديث عف الحقكؽ المينية كحرية التعبير في إسرائيؿ
رئيس كزراء إسرائيؿ الراحؿ إسحاؽ رابيف في كصفو لدكلة إسرائيؿ أنيا تعيش دائمنا حالة مف 

بالتالي، سيبقى حجب المعمكمات . االستنفار الحربي الذم يتحكؿ إلى حرب فعمية كؿ عدة سنكات
 :Dahan)عف الجميكر ىك الكسيمة األنسب لمحفاظ عمى تماسؾ إسرائيؿ كقكة جبيتيا الداامية 

1998). 
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لفصؿ الثالث ا
تغطية الصحافة المكتكبة لمحرب عمى لبناف 

 
 لبناف، عمى الحرب فترة ابلؿ اإلسرائيمية الصحافة بأداء المتعمقة النقدية الدراسات لندرة نظرنا

 الذم" كيشؼ "إسرائيؿ في الديمقراطية حماية مركز تقرير عمى كبير بشكؿ الفصؿ ىذا سيعتمد
 .لبناف عمى الحرب حكؿ كيشؼ تقرير سـاب الحقنا قمؿإ اإلشارة ستتـ

 
 مقدمة
ييكد باراؾ قرارنا باالنسحاب إ، اتاذ رئيس الكزراء اإلسرائيمي في حينو 2000مف العاـ آيار في 

 إسرائيؿ عمى احتبلليا لمزارع كأبقت، 1982مف جنكب لبناف الذم احتمتو إسرائيؿ منذ العاـ 
احتفظت إسرائيؿ منذ عممية اجتياح . زالت محؿ نزاع بيف األطراؼ حتى يكمنا ىذا شبعا التي ما

بيركت كالفترة التي تمتيا بعدد مف األسرل المبنانييف كالفمسطينييف كالعرب في سجكنيا كرفضت 
 في العاـ  كحتى االنسحاب اإلسرائيمي مف جنكب لبناف1982في الفترة ما بيف . اإلفراج عنيـ
 استطاع حزب اهلل المبناني تحرير عدد كبير مف أسراه مف ابلؿ مبادلتيـ بجنكد 2000

عقد الجانباف امس صفقات لمتبادؿ في الفترة ما بيف . إسرائيمييف تـ ااتطافيـ مف قبؿ الحزب
 كما ، عمى قيد الحياةا أسيرن 461 استطاع الحزب مف ابلليا اإلفراج عف 2004 ك1991
ا مف جنكدىا  جندمًّ 26 إسرائيؿ في المقابؿ عمى حصمت مف مقاتميو، فيما 224 رفات استرجع

(. 2008 :جريدة الشرؽ األكسط السعكدية).  مف جنكدىا5، كاسترجعت رفات المأسكريف
 

رفضت إسرائيؿ في جميع الصفقات التي عقدت مع حزب اهلل اإلفراج عف األسير المبناني سمير 
الشيخ حسف نصر اهلل باالستمرار في عمميات بأمينو العاـ  في حيف تعيد الحزب ممثبلن ،القنطار

أسر الجنكد لئلفراج عف كافة األسرل المبنانييف في سجكف إسرائيؿ كاسترجاع رفات مف قضكا 
.  ابلؿ العمميات العسكرية

 
 األسباب التي أدت إلى الحرب 1.3

 
 قاـ عناصر مف حزب اهلل المبناني باجتياز اط الحدكد مع إسرائيؿ لمقياـ 2006 تمكز 12في 

بعمؿ عسكرم بقصد أسر جنكد إسرائيمييف لمبادلتيـ مع عناصر حزب اهلل المبناني المحتجزيف 
في إسرائيؿ، حيث قامت ىذه المجمكعة بتفجير عبكة ناسفة بالقرب مف دكرية عسكرية إسرائيمية 
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 في اكقتمت كأصابت أربعة جنكد إسرائيمييف، كأسرت اثنيف مف الجنكد الذيف لـ يعرؼ مصيرىـ
قامت إسرائيؿ كعمى اثر ىذه العممية باقتحاـ الحدكد بعدد قميؿ مف الجنكد كالدبابات في . حينو

اصطدمت إحدل ىذه الدبابات بمغـ أرضي تـ زرعو مف . محاكلة لمبحث عف الجنكد المفقكديف
.  قنفس  جنكد إسرائيمييف آاريف في اليكـية ما أدل إلى مقتؿ ثماف،قبؿ عناصر حزب اهلل مسبقنا

ارج األميف العاـ لحزب اهلل في اليـك نفسو بتصريحات صحافية يعمف فييا مسؤكلية الحزب عف 
 ، لف تستطيع تحرير الرىائف أك معرفة مصائرىـ أك أماكف تكاجدىـ الحمكؿ العسكريةالعممية كأف

 اتفاؽ تبادؿ أسرل بيف  تؤدم إلىمفاكضات غير مباشرةىك  فالحؿ الكحيد بحسب نصر اهلل
. الجانبيف

 
ىذه الجرأة كالثقة مف جانب األميف العاـ لحزب اهلل، كفشؿ قكات الجيش اإلسرائيمي كأجيزة 

االستابارات اإلسرائيمية في معرفة مصير كأماكف تكاجد الجنكد اإلسرائيمييف زادت مف صعكبة 
ا أف األحداث تشابيت ،مكقؼ الحككمة اإلسرائيمية التي بدت عاجزة عف فعؿ أم شيء  اصكصن

. كثيرنا مع ما كاف قد جرل في غزة قبؿ أسبكعيف حيث قتؿ عدد مف الجنكد كتـ أسر جندم آار
 

 أكلمرت اجتماعنا طارئنا إييكد عقدت الحككمة اإلسرائيمية برئاسة ،عمى أثر ىذه الضربة المزدكجة
 (.2006: شيفر)لمبحث في سبؿ الرد عمى ىذا اليجـك كارجت فيو الحككمة بعدة قرارات حربية 

 
استيداؼ مسؤكليف كأبرز ىذه القرارات كانت تكجيو ضربة مكثفة ألىداؼ كبنى تحتية لبنانية، 

األىداؼ . بعاد حزب اهلل عف الحدكد، كترميـ قدرة ردع الجيش اإلسرائيميكا  كبار في حزب اهلل، 
العسكرية العسكرية التي كضعتيا الحككمة اإلسرائيمية بدت كبيرة كصعبة كتحتاج الستاداـ القكة 

 المبلحظ مف األىداؼ التي كضعتيا الحككمة اإلسرائيمية في (.قالمصدر السابؽ نفس)لتحقيقيا 
حينو ىي تنكعيا بحيث تادميا اارجيًّا عمى الجبية الشمالية إلسرائيؿ، كأماـ العالـ العربي، 

ا أف عممية اطؼ ،كدااميًّا لتحسيف صكرة الحككمة كالجيش أماـ الرأم العاـ اإلسرائيمي  اصكصن
الجنكد عمى حدكد لبناف جاءت بعد أسبكعيف فقط مف عممية اطؼ الجندم اإلسرائيمي جمعاد 

. شاليط عمى يد حركات المقاكمة في قطاع غزة
 

حاكؿ الجيش اإلسرائيمي قطع الطريؽ عمى الااطفيف مف ابلؿ قصؼ لمطرؽ كالجسكر المؤدية 
إلى العاصمة بيركت، كما قصؼ عدة مكاقع لمحزب في جنكب لبناف في محاكلة إلرباؾ 

:  كشاركفالماجكر)الااطفيف كالفكز بسباؽ الزمف مع الااطفيف لمعرفة مصير الجنكد الماتطفيف 
 .(27 ص2007
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ىاتاف الضربتاف ىزتا أركاف الحككمة اإلسرائيمية كالجيش عمى حد سكاء بشدة أماـ الجميكر 

اإلسرائيمي، كىذا دفع الحككمة اإلسرائيمية إلى السير نحك رد حاسـ كقاطع مف الحككمة 
.  الشمالية، كالجنكبية، كالداامية:اإلسرائيمية الستعادة قكة الردع اإلسرائيمية عمى الجبيات الثبلث

ا في الجانب االستابارم، كسكء تقدير لؤلكضاع عمى  كما عكست العمميات قصكرنا كاضحن
  .الجبيتيف الشمالية كالجنكبية

 
ييكد أكلمرت عقد أم اتفاؽ تبادؿ لؤلسرل مع حزب اهلل، مرددنا إرفض رئيس الحككمة اإلسرائيمية 

في الكقت ذاتو أف عممية حزب اهلل امقت كضعنا جديدنا عمى الحدكد الشمالية إلسرائيؿ كأف 
.  إسرائيؿ لف تقبؿ أبدنا بقاء األكضاع عمى ما ىي عميو اآلف

 
 حماس في :الشعكر العاـ الذم ساد إسرائيؿ في حينو ىك أف إسرائيؿ محاصرة مف أربعة محاكر

يراف، كسكريا، كيحاكؿ كؿ محكر منيـ تدمير إسرائيؿ : زئيؼ) الجنكب، كحزب اهلل في الشماؿ، كا 
 فإف ذلؾ مف شأنو ، كأنو في حاؿ تفكقت حماس كحزب اهلل بعممياتيما عمى إسرائيؿ،(2006

 .(2006: بمكتسكر)تقكيض المشركع الصييكني برمتو 
 

فاقمت عممية حزب اهلل حالة الغمياف في المجتمع اإلسرائيمي التي نشأت بعد عممية اطؼ 
الجندم شاليط في قطاع غزة، كانعكس ذلؾ بكضكح في عناكيف الصحؼ التي صدرت في اليـك 

حرب : "بعناكيف مشبعة بالغضب كنبرات االنتقاـ مثؿأحرنكت الذم تبل العممية، فارجت يديعكت 
صحيفة يديعكت )" ىجـك شامؿ: اآلف"ك، "اليـك األسكد لمجيش اإلسرائيمي"ك، "شاممة عمى حزب اهلل

ىذه المرة لف نتكمـ : بيرتس" فيما ارجت صحيفة معاريؼ بعناكيف أقؿ ساكنة .(2006: أحرنكت
 بينما ركزت ىآرتس عمى .(2006: صحيفة معاريؼ)" لنرد بقكة"ك، "انييار األنظمة"ك، "بؿ سنفعؿ

ال نااؼ مف : أكلمرت": تبعات العممية أكثر مف تركيزىا عمى قرارات الحككمة كارجت بعناكيف
 .(2006: صحيفة ىآرتس) " ماطكفيف4 قتمى، 4جندياف ماطكفاف، "ك، "جبية ثانية

 
راقبت الصحافة اإلسرائيمية عف كثب مجريات األمكر، كساعدت عمى تحريكيا باتجاه الحرب ك

كىنا ستحاكؿ . كما يبرز مف العناكيف الرئيسية لمصحؼ الصادرة في أعقاب عممية حزب اهلل
الدراسة التدقيؽ في كيفية تعامؿ الصحافة اإلسرائيمية مع األحداث كبأم اتجاه سارت في بداية 

ىا، كصكالن إلى استابلصات الصحافة لممعركة كمحاكلة قراءة ئالحرب، كأثناءىا، كبعد انتيا
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كتحميؿ مضمكف التغطية الصحافية اإلسرائيمية لمحرب، كذلؾ النظر في انتقاداتيا لمحرب كىؿ 
. كانت ىذه االنتقادات تجادؿ في مشركعية الحرب، أـ في كيفية اكضيا كتسييرىا

 
أشكاؿ النقد في الصحافة اإلسرائيمية   2.3

 
ستراتيجية كتحدد مكقؼ ادكرنا كبيرنا في تكجيو دفة المجتمع تجاه قضايا بشكؿ عاـ تمعب الصحافة 

كتنطكم الصحافة الحديثة عمى . الجميكر مف استراتيجيات سياسية كاجتماعية كاقتصادية كغيرىا
عدد مف المفاىيـ التي تحدد دكرىا كتأثيرىا كمدل نفكذىا في المجتمع، فتعتبر أحياننا حارسة 

باإلضافة إلى دكرىا في التكجيو، تمعب الصحافة . الديمقراطية، كفي أحياف أارل السمطة الرابعة
دكف مف ؼ. ىمًّا آار في نقد السياسات كالكقائع القائمة في المجتمعات عمى المستكيات كافةـدكرنا 
 تصبح الصحافة مؤسسة مف مؤسسات النظاـ السياسي، أك مجرد جمعية ربحية ال تقدـ ،النقد

 .(Meyers: 2005, p1)رسالة كال تادـ سكل نفسيا 
 

كنقد الصحافة لؤلحداث ىك شكؿ آار مف أشكاؿ تككيف الرأم العاـ كالتأثير فيو، فغالبنا ما 
. يشاص الامؿ كيطرح البدائؿ الصحيحة، ككذلؾ يقـك النقد عمى تككيف اتجاىات كميكؿ األفراد

شكاؿ النقد السائد في معظـ بمداف العالـ تتمحكر حكؿ فكرة اصطفاؼ الصحافة إلى جانب ألكف 
لكف عمى الرغـ مف ضيؽ مفيـك النقد في العمؿ الصحافي . الحككمة أك ضدىا كضد سياساتيا

الذم يأاذ شكبلن كاحدنا تقريبنا إما مع أك ضد، إال أنني سأعتمد عميو في قراءة كتحميؿ تغطية 
. الصحافة اإلسرائيمية لمحرب عمى لبناف

 
 النقد إلى نكعيف متباينيف، يرل في النكع األكؿ ، أستاذ اإلعبلـ في جامعة حيفاقسـ أكرف مايرز

ا لمتأكيد ا، كفي النمكذج الثاني نقدنا معارضن يستادـ النكع . أف النقد إما أف يككف نقدنا معارضن
األكؿ في معارضة الفكر كالممارسات الماتمفة كيطالب بكقفيا ككنيا غير شرعية أك ال تنسجـ 

كيظير النمكذج األكؿ مف ىذا النقد بكضكح في عنكاف ظير عمى . مع قيـ كأىداؼ الجية الناقدة
، أم أف ىذا "أكقفكا الحرب الغبية"الصفحة األكلى مف صحيفة ىآرتس ابلؿ فترة الحرب يقكؿ 

أما نقد إعادة التأكيد . النقد يعارض فكرة الحرب كيكجو النقد ليا كليس نقدنا لتكتيكاتيا كمجرياتيا
فيظير في شكؿ مناقض لمشكؿ األكؿ كيستادـ لمعارضة مستكل الفكر كالممارسات المتساىمة 

كيدلؿ عمى ىذا النمكذج بمقاؿ كتبو . كيطالب برفع سقفيا كاستاداـ كافة الكسائؿ لتحقيؽ أىدافيا
العميد احتياط يكسي بيميد في صحيفة يديعكت أحرنكت في اليـك الثاني مف الحرب عمى لبناف 

 مف اإلافاقات العسكرية، حيث طالبت اكتبت قبؿ ست سنكات مقاالن أشرح فيو عددن "متسائبلن 
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الحككمة بمنع حزب اهلل مف الكصكؿ إلى الحدكد، ما ىي اإلجراءات التي اتاذتيا الحككمة 
 ."لتحقيؽ ذلؾ؟
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: يكضح الشكؿ التالي أشكاؿ النقد كمستكياتو عند أكرف مايرز
مستكل كمحتكل النقد المؤيد كالنقد المعارض 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقد: األكؿ لمستكلا
 االستراتيجية مستكل
 لماذا لماذا؟ )األساسية

 (اآلف؟

 لمنقد األكؿ المستكل
 الفعؿ كغياب الفعؿ عف

 األسباب ما )الحرب لمنطؽ نقد
 ىناؾ تكاف ىؿ الحرب؟ كراء

 (؟بدائؿ

 الحرب قرار اتخاذ لمراحؿ نقد
 (الحرب؟ قرار تأخر لماذا)

: الثاني المستكل
 االستراتيجي المستكل

 (الثمف؟ ما)
 

 النقد مف الثاني المستكل
 إدارتيا كطريقة الحرب أىمية عف

 لماذا )الفعؿ في لممبالغة نقد
 استخداـ( الفعؿ؟ في التمادم

 إلصابات أدل ما مفرطة قكة

 المستخدمة القكة لضعؼ نقد
 قكة استخداـ يتـ لـ لماذا)

 (أكبر؟

 مف الثالث المستكل
: النقد
 التكتيكي المستكل
 (كيؼ؟)

 النقد مف الثالث المستكل
 الفعؿ طريقة عف

 اإلجراءات كقؼ جيكد إلدارة نقد
 التفاكض يتـ لـ لماذا )العسكرية

 (النار؟ كقؼ عمى

 مف العسكرية العمميات إلدارة نقد
 المقاتمة كغير المقاتمة القكات قبؿ

 (الحرب؟ نكسب لـ لماذا)
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 تعميمات الرقابة أثناء الحركب 3.3
 

قبؿ الاكض في التغطية الصحافية لمحرب عمى لبناف، يجب التطرؽ إلى القيكد التي فرضت 
فييف اإلسرائيمييف كقت الحرب عمى لبناف كذلؾ لفيـ الظركؼ التي عممت فييا اعمى الصح

.  الصحافة اإلسرائيمية ابلؿ فترة الحرب
 

أصدر الرقيب العسكرم سمسمة مف التعميمات لمصحافييف في فترة الحرب كطالبيـ بااللتزاـ بيذه 
:  كقد جاءت تعميمات الرقيب العسكرم عمى النحك التالي. التعميمات

 
: الشماؿ في القتاؿ بخصكص العسكرية الرقابة سياسة

 
 حتى اإلسرائيمية األراضي عمى اهلل حزب قبؿ مف صاركخ 1200 يقارب ما إطبلؽ تـ -1

 .الصكاريخ إطبلؽ يستمر أف المتكقع كمف. اآلف
 :العامة الاطكط بعض إليكـ -2

 مسؤكلي بزيارة تتعمؽ تقارير أية عمى العسكرية الرقابة تصادؽ لف -أ 
 الربط لتجنب كذلؾ الزيارة انتياء بعد إال الشماؿ، في كالجيش الحككمة

طبلؽ المسؤكليف زيارة بيف  . الشمالية الحدكد عمى الصكاريخ كا 
 الصكاريخ بسقكط تتعمؽ تقارير نشر عمى العسكرية الرقابة تصادؽ لف -ب 

 . كحساسة حيكية منشآت أك عسكرية قكاعد عمى
 األبيض البحر في صكاريخ سقكط ترصد تقارير عمى الرقابة تصادؽ لف -ج 

 . المتكسط
 المدنييف اركج بفترة تتعمؽ اأابارن  تنشر تقارير عمى الرقابة تصادؽ لف -د 

 عمى الصكاريخ إطبلؽ في الفترة ليذه العدك استغبلؿ لعدـ ئالمبلج مف
 . تجمعيـ أماكف

 المعنية كالمنظمات المدني الدفاع فييا يكاجو التي األماكف ذكر تجنب -ق 
 . اإلمكاف قدر كمااطر صعكبات

 العسكرم الرقيب تعميمات) كقاطع محدد بشكؿ سقكطيا أماكف أك الصكاريخ سقكط أكقات ذكر تجنب
 .(24/02/2010 المكقع زيارة تاريخ: لمصحافة
3-  
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 شرطي تفرغ العسكرم، الرقيب يسمييا كما المساعدة الاطكط أك الشركط ىذه إلى باإلضافة
 صكاريخ سقكط أماكف تصكير مف لمنعيـ كالصحافييف التمفزة محطات طكاقـ لمرافقة كامؿ بشكؿ
 مثؿ شديدة بعمكمية الصكاريخ سقكط أماكف بذكر اللتزاـؿ الصحافييف تكجيو تـ كما. اهلل حزب
 الشمالية، الحدكد عمى أك حيفا، منطقة عمى أك نياريا، منطقة عمى الصكاريخ مف عدد سقكط
 الككاالت مراسمي مف عدد اعتقاؿ تـ كما. محدد بشكؿ الصكاريخ سقكط مكاف ذكر دكف

 منيـ عدد كأاضع التعميمات بيذه التزاميـ لعدـ إسرائيؿ في العاممة األجنبية التمفزة كمحطات
(. 28/03/2010 المشاىدة تاريخ: العمرم )معداتيـ كصكدرت األمف أجيزة لدل لمتحقيؽ

 
نما فقط، إسرائيؿ عمى يسرم ال العسكرية الرقابة قبؿ مف التشدد ىذا  الدكؿ معظـ عمى يسرم كا 
 عمى المشابية الشركط بعض األمريكية العسكرية الرقابة كضعت كقد. الحركب تاكض التي

 العسكرية الرقابة فرضت حيث. 2003 العاـ في الثانية العراؽ حرب أثناء فييفاكالصح المراسميف
 بشكؿ الجنكد كتحركات تكاجد أماكف عف أابار نقؿ بعدـ تعيد تكقيع الصحافييف عمى األمريكية

 الرقابة تكضحيا التي نفسيا لؤلسباب العراقية المقاكمة قبؿ مف ىجمات كقكع أثناء كقاطع محدد
 العدك إعطاء لعدـ أك ىجماتيـ دقة لتحسيف فرصة العدك إعطاء عدـ كمنيا ،اإلسرائيمية العسكرية
 . متكرر بشكؿ أضرار بيا لحقت التي األماكف الستيداؼ فرصة

 
 ال أنو بمعنى كظركفيا، األحداث سير كفؽ العسكرية الرقابة قبؿ مف الصادرة التعميمات تتنكع
نما ،اتباعيا الصحافيكف يستطيع ثابتة قكانيف تكجد  حرب أثناء. ثابتة كغير متجددة تعميمات كا 
 يسمييا كما المساعدة الاطكط أك التعميمات مف عددنا العسكرم الرقيب أصدر ،الثانية العراؽ
 كما جاءت التعميمات ىذه أبرز. التعديؿ أك بالحذؼ العسكرم الرقيب تداؿ الصحافة لتجنيب

: يمي
 

 مثؿ السقكط منطقة بذكر ذلؾ عف كاالستعاضة ،بدقة الصكاريخ سقكط أماكف تحديد عدـ -1
 سقكط أماكف عف إضافية معمكمة كأم. أبيب تؿ منطقة أك القدس، كمنطقة حيفا،

 تجنب يجب كما. الداامية الجبية قائد مف تصريح أك الرقيب، مكافقة تستدعي الصكاريخ
 .البحر في صكاريخ سقكط ذكر

 كال الجيش، باسـ الناطؽ ذلؾ عف يصرح أف بعد إال الصكاريخ نكع تحديد باتًّا منعنا يمنع -2
 . المكضكع عف أجانب لمراسميف مقتطفات اقتباس يجكز

 أك التنفيذية، اططو عف أك قطاع، أم في الجيش بعمميات تتعمؽ أابار نشر يمنع -3
 . االحتياط جنكد استدعاء
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 . أجنبية جيات مع التعاكف -4
. (المصدر السابؽ نفسو )الحككمة مداكالت عمى النشر حظر يسرم -5

 
 في كثيرنا ياتمؼ األمر أف إال الماتمفة، البمداف في العسكرية الرقابة أدكار تشابو مف الرغـ عمى

 الرقيب سردىا كاسعة صبلحيات العسكرم الرقيب يممؾ حيث ،العالـ دكؿ باقي في عنو إسرائيؿ
 كرقيب بإمكاني ":يمي بما اإلنجميزية الجاردياف صحيفة مع مقابمة في فاكنيف سيما عقيد العسكرم
 ،تمفزيكنية محطة أك صحيفة أم إغبلؽ يمكنني كما ،مادة أم نشر بمنع أمر إصدار عسكرم

".  شيء أم، شيء أم فعؿ باستطاعتي
 

 االلتزاـ ىذا مثؿ يككف كأف الرقابة ىذه مثؿ تككف أف ،ااعتيادمًّ  يبدك األمر ،لمصحافييف بالنسبة
ا األمر امتد بؿ ،اإلسرائيمييف لمصحافييف بالنسبة فقط ليس. جانبيـ مف  الصحافييف ليشمؿ أيضن

 شركط عمى برس يتدمسكشأ ككالة كافقت الثانية، لبناف حرب ابلؿ. إسرائيؿ في العامميف األجانب
 العسكرم الرقيب كتعميمات بقكانيف فييا تمتـز تعيدات عمى ككقعت اإلسرائيمية العسكرية الرقابة
 .(المصدر السابؽ نفسو) إسرائيؿ مف الحرب تغطية مف لتتمكف

 
 عمى لمحرب الصحافية التغطية عمى تأثيره كمدل الرقابة دكر طرح كبعد سبؽ ما عمى بناء

 الصحؼ رصد ابلؿ مف التغطية ىذه كمضمكف شكؿ في تفصيبلن  الاكض سنحاكؿ لبناف،
. اإلسرائيمي لمجميكر تقديميا كطريقة لؤلابار الثبلث اإلسرائيمية

 
 تغطية الصحافة لعممية اتخاذ القرار في الحككمة كالمؤسسة العسكرية 4.3

 
 كمبرراتيا، لمحرب مؤيدة كطنية بركح مراحميا بكؿ لبناف عمى الحرب اإلسرائيمي اإلعبلـ غطى
 مطمقنا تأييدنا اإلسرائيمي اإلعبلـ أظير فقد. إلسرائيؿ الحرب ىذه جدكل في القميؿ إال يدقؽ كلـ

 الحقيقي بالمعنى معارضة ىناؾ تكف كلـ. الحرب بداية منذ كأسبابيا مسكغاتيا عف كدافع لمحرب
 ذاؾ؟ أـ العسكرم التكتيؾ ىذا نستادـ ىؿ النظر، كجيات في ابلؼ شكؿ في النقد كظير ليا،
ا نقدنا كليس مؤيدنا نقدنا كالحككمة لمجيش المكجو النقد كاف باستثناء بعض العناكيف  معارضن

الصحافية البلفتة في جريدة ىآرتس التي ظيرت في أكقات متباعدة كفي مساحة ضيقة تنتقد 
 .(Meyers: 2005, p5)جدكل الحرب كمشركعيتيا 
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قرار اتااذ أم حرب ياضع لعدد مف المعايير كالاطكات المتدرجة لمكصكؿ إلى األىداؼ 
كتمر الحرب بعدد مف المراحؿ اليامة التي ال يجكز االستغناء أك . المنشكدة مف تمؾ الحرب

القفز عف أم منيا، تبدأ بمرحمة التاطيط كفييا يككف كضع الاطط الحربية استنادنا إلى عدد مف 
 أكليا الجبية الداامية كمدل جاىزيتيا، كحالة العدك النفسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،العكامؿ

ثـ تأتي المرحمة الثانية كىي . كالسياسية، ثـ مدل جاىزية الجيش كأركانو لتنفيذ تمؾ الماططات
تنفيذ ىذه الاطط التي كضعتيا قيادة األركاف، ثـ تقييـ كؿ العمميات قبؿ كأثناء كبعد تنفيذىا، 

ىذه الاطط . كأايرنا مرحمة استابلص الدركس المستفادة مف الحرب بشقييا اإليجابي كالسمبي
كما . بالتأكيد يجب أف تدعـ باطط بديمة تحسبنا لحدكث امؿ ما في عمميات التنفيذ أك التطبيؽ

ليذه الاطط النجاح أك قد يككف سببنا في  (الرأم العاـ)يضمف الغطاء السياسي كالغطاء الشعبي 
. فشميا

 
 أظير اإلعبلـ اإلسرائيمي تأييدنا مطمقنا ليا ،منذ اليـك األكؿ لمحرب عمى لبناف بكافة مراحميا

 فقد ظيرت كافة الصحؼ اإلسرائيمية ،(31 ص،2007 :كيشؼ)كاستمر ىذا التأييد حتى النياية 
كما امقت . ييكد أكلمرتإالثبلث مؤيدة بشكؿ كبير كمتفاكت لمحككمة اإلسرائيمية برئاسة 

ا مف التأييد الكامؿ لمحرب كعدالتيا كأقصت بشكؿ منيجي األسئمة الكبيرة  الصحؼ العبرية مناان
كرغـ تفاكت الحماس . التي أثيرت حكؿ الفائدة مف الحرب في الكقت الحالي كمدل شرعيتيا

 إال أف الجميع اتفؽ عمى اليدؼ الكبير كىك ،لمتغطية اإلعبلمية لمحرب اإلسرائيمية عمى لبناف
فقد انقسمت كسائؿ اإلعبلـ في إسرائيؿ أثناء الحرب عمى لبناف إلى . الدعـ كالمساندة لمحرب

ثبلث جبيات اتاذت فيو القناة الثانية اإلسرائيمية كصحيفة معاريؼ الاط المؤيد بتطرؼ لمحرب 
بينما قدمت يديعكت . عمى لبناف قدمت مف ابللو لمجميكر تغطية كطنية مجندة كمتشددة

أحرنكت كالقناة اإلسرائيمية األكلى تغطيتيما بشكؿ مجند يميؿ إلى االعتداؿ كسمحت بظيكر 
ا تغطية ت فقد أظير،أما صحيفة ىآرتس كالقناة اإلسرائيمية العاشرة. أصكات ناقدة بشكؿ مدركس

(.  4المصدر السابؽ نفسو، ص)نقدية معمقة بعض الشيء لمحرب عمى لبناف 
 

 فييا، أك تلـ تقـ أم مف الصحؼ اإلسرائيمية الثبلث بتغطية الحرب مف منظكر الحرب التي كقع
ىا، بؿ عالجت الصحافة اإلسرائيمية الحرب كأنيا ىدؼ كطني فيرغب تبطريقة الحرب التي ال 
كاير مثاؿ عمى ىذا التجند الطكعي . (18صنفسو،  المصدر السابؽ)يحظى بمكافقة الجميع 

 عناكيف الصحافة ، مف قرر الاركج إليياما طالما أف الجيش كالحككمة ق،لصالح الحرب
:    بعناكيف13/07/2006 فقد ارجت صحيفة معاريؼ يـك ،اإلسرائيمية في اليـك األكؿ لمحرب
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 (عنكاف رئيس)إعالف حرب 
 الجيش يعمف بدء عمميات ثمف الحسـ

  لبنانيةاالقكات الجكية تحضر لضربة جكية تستيدؼ أىداؼن 
  مفقكدكف4، ك4ف، مقتؿ مخطؼ جندم: حصيمة ىجمات األمس في تفجير الدبابة

 
 بعناكيف أكثر اعتداالن مقارنة 13/07/2006 قبينما ارجت صحيفة ىآرتس في اليـك نفس

:   فظيرت العناكيف الرئيسية لمصحيفة،بصحيفة معاريؼ
 

 : عمى لبنافا كبيرن االحككمة تقرر ىجكـن 
 إسرائيؿ تتحضر لسمسمة مف اليجمات الصاركخية

 
 الحدة كاتاذت مكقفنا كسطيًّا بيف ةفارجت عناكينيا متكسطأحرنكت، أما صحيفة يديعكت 

:   عمى النحك التالي13/07/2006 كظيرت عناكينيا في ،معاريؼ كىآرتس
 

 الجيش يضرب حزب اهلل ردًّا عمى الكميف الفتاؾ
 :الحككمة تقرر ..صكاريخ حزب اهلل ستصؿ نتانيا: تخكؼ

  حرب
تظير العناكيف الصادرة في الصحؼ الثبلث أف جمسة الحككمة اإلسرائيمية كانت مصيرية 

كتارياية مف الطريقة االحتفالية الرسمية التي أعمنت فييا قرارات الحككمة، فقد قررت الحككمة 
الاركج إلى حرب شاممة عمى لبناف ليس فقط حزب اهلل، كىنا لـ تأاذ الصحؼ في الحسباف آلية 

المصدر السابؽ )كطريقة اتااذ القرار في جمسة الحككمة أك في قيادة أركاف الجيش اإلسرائيمي 
باستثناء صحيفة معاريؼ التي كشفت عمى استحياء عف تفاصيؿ جمسة الحككمة (. 31 صنفسو،

لقد  ":كالطريقة التي اتاذت فييا الحككمة القرار في مقاؿ نشرتو في صفحتيا الثانية، حيث أفادت
لقد كاف ىناؾ تكافؽ كبير بينيـ، باستثناء شمعكف بيرس الذم تحدث بركية . تحدث معظـ الكزراء

 أنا افيـ :كأظير انضباطنا كبيرنا أثناء إدالئو برأيو، كتحدث إلى رئيس األركاف داف حمكتس قائبلن 
ؾ الثالثة كالرابعة، كىنا أجابو م لكنني أتساءؿ بالتحديد عف اطكت،ؾ األكلى كالثانيةماطكت
 كالاطكة الرابعة ستعتمد بالتأكيد عمى الاطكة ، الاطكة الثالثة تستند إلى الاطكة الثانية:حمكتس

 البلفت أف ىذه (.33 صق،المصدر السابؽ نفس)" الثالثة كعمى تقييمنا لمكضع عمى األرض
 ، في الصفحة الثانية في أفضؿ األحكاؿا رئيسن االمحادثة لـ تأاذ صدر الصفحة األكلى أك عنكافن 
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فقد ضممت الصحيفة القارئ بعنكاف الفت . بؿ تـ دفنيا دااؿ المقاؿ بشكؿ ال يثير انتباه القارئ
 بينما في نص المقاؿ جاءت ىذه المحادثة بيف ،"ىذه المرة لف نيدد، بؿ سنفعؿ: بيرتس ":لبلنتباه

 كما أف الصحافة .(الصفحة نفسيا ق،المصدر السابؽ نفس)الكزير شمعكف بيرتس كرئيس األركاف 
اإلسرائيمية لـ تتعرض بالنقد ليذا الحكار الذم ينـ عف غياب القدرة عمى قراءة المستقبؿ بعد شف 

.  العمميات مف قبؿ الحككمة اإلسرائيمية
 

 صحيفة معاريؼ كالحكار بيف الكزير نقمتيا تفاصيؿ جمسة الحككمة التي دكما أنو عند الكقكؼ عف
 يتضح أنو لـ يكف لدل رئاسة األركاف اطط عممية ،شمعكف بيرتس كرئيس األركاف داف حمكتس

 كالحككمة لـ تصادؽ عمى ، لمحككمةاكبالتالي فإف الجيش لـ يقدـ اططن . لمحرب عمى لبناف
ؤكد عمى ذلؾ إفادة ت.  بؿ صادقت عمى عمميات معينة مصادقة جزئية،اطط شاممة لمجيش

رئيس األركاف داف حمكتس أماـ لجنة التحقيؽ الكزارية برئاسة القاضي متقاعد الياىك فينكغراد، 
حيف أجاب عمى سؤاؿ المجنة حكؿ اطط الجيش كرئاسة األركاف عف اططيـ لمحرب، أجاب أف 

الحديث عف اطط في ىذه األثناء مجرد كبلـ فارغ، ألنو مف المستحيؿ تكقع اطكات كبيرة أك 
ا  .(184 قسـ ،2007: تقرير فينكغراد)" كضع اطط مقدمن

 
في ىذه المرحمة مف الحرب كأثناء عممية اتااذ القرار، لـ تسمط الصحؼ اإلسرائيمية الثبلث 

بؿ جرل التركيز فقط .  كلـ تاض كثيرنا في مداكالت الحككمة،الضكء عمى عممية اتااذ القرار
عمى القرارات الصادرة عف الحككمة ككضعت في إطار رناف يكحي لمقراء بأف ىذه القرارات 

 لـ يتـ التعرض ليا ،حتى القرارات الصادرة عف الحككمة. استندت إلى اطط عممية جاىزة لمتنفيذ
 بؿ تـ التركيج ليا دكف فحص جدكاىا أك فحص امكانية ،بالنقد كالتحميؿ ضمننا أك صراحةن 

 .(34 ص،2007: تقرير كيشؼ)تطبيقيا 
 

تعاممت الصحافة اإلسرائيمية مع القرارات الصادرة عف الحككمة كمف فسر الماء بالماء، فاعتبرت 
جميعيا أف القرارات كاضحة كمستندة إلى حيثيات جمية لصناع القرار، كما أف تمؾ القرارات تستند 

إلى اطط مضمكنة النجاح، كفي أحياف أارل قفزت الصحؼ اإلسرائيمية إلى النتائج المترتبة 
كيمكف مف ابلؿ قراءة معمقة في عناكيف الصحؼ . عف تمؾ القرارات ككأنو قد تـ تحقيقيا بالفعؿ

:  حيث ارجت الصحؼ الثبلث بيذه العناكيف،الثبلث التحقؽ مف ىذا
 

:  14/07/2006يديعكت أحرنكت 
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 العممية ستستمر، سنيـز حزب اهلل: (كزير الدفاع)بيرتس 
 نصر اهلل يعرؼ أنو ىك مف تسبب في ىذا لنفسو

 
: 14/07/2006معاريؼ 

 
 لنسحؽ حزب اهلل

 
:  14/07/2006ىآرتس 

 
ـن    في لبناف شرطنا لكقؼ المعركةا أمنيًّ اإسرائيؿ ستطمب حزا

 
ىذه العناكيف الرنانة لقرارات الحككمة اإلسرائيمية فقط بعد يكميف مف بدء الحرب، كالتركيج لشركط 

ا في إالحككمة لكقؼ إطبلؽ النار كما لك أف الجيش يحقؽ  نجازات عمى األرض، استمرت أيضن
. األياـ األكلى لممعركة

 
:  18/07/2006ىآرتس 

 
 سنقضي عمى مخزكف الصكاريخ في لبناف: إسرائيؿ

 
: 19/07/2006معاريؼ 

 
 سنقاتؿ حتى إعادة المخطكفيف إلى الكطف: أكلمرت في حيفا

 
  24/07/2006يديعكت أحرنكت 

 
 القتؿ: اليدؼ

  
عمى الرغـ مف اصطفاؼ الصحؼ امؼ قرارات الحككمة، إال أنو كاف ىناؾ تناقض كاضح في 

األىداؼ المرجكة مف العمميات العسكرية، كىذا يعكس غياب االستراتيجية التي اتاذت عمى 
ففي أحياف كانت األىداؼ التي تناكلتيا الصحؼ ىي عكدة الجنكد . أساسيا ىذه القرارات
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الماتطفيف مف قبؿ حزب اهلل، كفي أحياف كثيرة أارل كانت األىداؼ تتركز عمى سحؽ حزب 
ىذا التناقض . قتؿ حسف نصر اهلل، كأىداؼ تدميرية أارلكاهلل، كتدمير البنية التحتية لمحزب، 

في األىداؼ بيف الرغبة في استعادة الجنكد كتدمير اآلار في المعركة لـ تركز عميو كسائؿ 
ا بيكـ دكف تحميؿ كنقد التصريحات الصادرة عف  اإلعبلـ كتعاممت مع األحداث الجارية يكمن

مكانية تحقيقيا لقد جرل التعامؿ . المستكل السياسي كقيادة الجيش كتبياف مدل كاقعية األىداؼ كا 
مع أىداؼ المعركة دكف فحص كاقعيتيا، فيؿ يستطيع الجيش كمف ابلؿ العمؿ العسكرم 
استعادة الجنكد الماطكفيف؟ كىؿ يستطيع الجيش بعد تدمير حزب اهلل كقتؿ أمينو العاـ أف 
يضمف عكدة الجنكد الماطكفيف؟ كىؿ يمكف ضماف سبلمة الجنكد في اضـ ىذه المعارؾ 

الضارية التي ينكم الجيش اإلسرائيمي القياـ بيا؟  
 

 لـ يتطرؽ أم مف الصحافييف كالمحمميف العسكرييف ليذه األسئمة، كلـ ،في األياـ األكلى لممعركة
تظير عبلمات االستفياـ حكؿ قرارات الحككمة كجدكاىا قبؿ مركر فترة طكيمة منذ قرار بدء 

لكف مع تكاتر األنباء السيئة مف الميداف، كتكالي سقكط القتمى مف جانب الجيش . العمميات
 أصبحت األىداؼ التي كضعتيا الحككمة اإلسرائيمية كقيادة الجيش محؿ شؾ مف ،اإلسرائيمي

صالح الحديث عف الجنكد القتمى ؿقبؿ الصحافة، كأصبح الحديث عف عكدة الجنكد يتكارل جانبنا 
مف جيش الدفاع، كما تبلشى الحديث شيئنا فشيئنا عف سحؽ حزب اهلل كقتؿ نصر اهلل لصالح 
الحديث عف جدكل الضربات الجكية التي كجيتيا القكات الجكية ألىداؼ ال تمت بصمة لحزب 

. اهلل كمكاقعو
 

 التغطية أثناء الحرب 5.3
 

استمرت الصحافة اإلسرائيمية في تداكؿ األىداؼ التي رسمتيا الحككمة اإلسرائيمية كقيادة الجيش 
كعمى الرغـ مف تعامؿ الصحافة اإلسرائيمية مع ىذه األىداؼ بصياغات احتفالية، . ابلؿ الحرب

كتصكير األىداؼ عمى أنيا مضمكنة التحقؽ، إال أف ىذه االستراتيجية كطريقة التعامؿ لـ تستمر 
ا عند  اضاع ىذه األىداؼ إطكيبلن كأصبحت األىداؼ الرنانة تتبلشى كاحدنا تمك اآلار، اصكصن

في بداية المعركة كانت األىداؼ . لممنطؽ كاالصطداـ بالكاقع الصعب لتحقيقيا عمى األرض
قتؿ حسف كسحؽ حزب اهلل، كالتي ركجت ليا الصحافة تتمثؿ في استعادة الجنكد الماطكفيف، 

امؽ حزاـ كالكصكؿ إلى نير الميطاني، كتدمير مازكف الصكاريخ لدل حزب اهلل، كنصر اهلل، 
ىذه . 1982أمني جديد عمى غرار الحزاـ األمني الذم امقتو إسرائيؿ بعد اجتياح لبناف في العاـ 

األىداؼ التي لـ تفحص الصحافة مدل كاقعيتيا في بداية المعركة كاحتفمت بيا، أصبحت تطفك 



 53 

عمى السطح كبدأ الصحافيكف تناكليا في مقاالتيـ كتحميبلتيـ شيئنا فشيئنا كاستبعاد تحقيقيا كاحدنا 
 كتب عامكس ىارئيؿ كآفي اسااركؼ ،بعد ستة أياـ مف بدء القتاؿ في جنكب لبناف. تمك اآلار

 ،"ماذا يريد نصر اهلل" مقاالن بعنكاف 18/07/2006في مقاؿ بالصفحة الثانية بجريدة ىآرتس في 
لف يحتكم المشيد األاير في المعركة عمى مقاتميف مف حزب اهلل يرفعكف الراية  ":جاء في سياقو

" ىذه المعركة لف تنتيي بيذا المشيد. البيضاء، عمى الرغـ مف الكقت الكبير المتاح لمجيش
.  (41 صالمصدر السابؽ نفسو،)
  

 كتب تسفي بارئيؿ في جريدة ىآرتس في ،انسجامنا مع ىذه األفكار الناقدة الجديدة
في الحقيقة، في كافة المقاءات التي يعقدىا الساسة ككبار  ":قاؿ فيومقاالن  19/07/2006

الحديث يدكر اآلف عف إضعاؼ حزب اهلل .  تبدك أمنياتنا بمحك حزب اهلل كميًّا غير كاقعية،الجيش
 استبعدت صحيفة معاريؼ في ق،في السياؽ ذات. (42 صق،المصدر السابؽ نفس)قدر اإلمكاف 

مكانية تحقؽ ىدؼ قتؿ نصر اهلل، إ كفي الصفحة الثامنة مف ممحؽ الصحيفة 10/08/2006
جاء في تفصيؿ ىذا العنكاف أنو يمكف إيذاء ". السيد لبناف"كسردت عناكيف بارزة لمقابمة بعنكاف 
سـ اليكنيفيؿ كالمقيـ في بيركت اتيمكر جكسكؿ المتحدث ب. حزب اهلل بشدة لكنو سيعكد مرة أارل

لك كنت  ": ستككف الكارثة أكبر إلسرائيؿ كيضيؼ،ذا ما تـ قتؿ نصر اهللإنو إ عامنا يقكؿ 24منذ 
 .(43 صق،المصدر السابؽ نفس)"  مف الضباط الكبار مف الحديثامكاف أكلمرت لمنعت عددن 

 

في حادثة قصؼ القكات اإلسرائيمية لمبنى تابع لؤلمـ المتحدة رغـ عمميا بكجكد مدنييف فيو، 
 مقاالت في كؿ ة، فقط ثبلثافيًّ ا مقاالن كتحميبلن صح172غطت الصحؼ الثبلث الحادثة في 

فقط % 27كمثمت المقاالت الناقدة لمعممية ما نسبتو . جريدة مف ىذه المقاالت انتقدت الحادثة
 .(Meyers: 2005, p10)فقط مف أصؿ المكاد المنشكرة  ( مقاالن 46)

 

، عمد رؤساء التحرير في الصحؼ الكبرل الثبلث "ال صكت يعمك فكؽ صكت المعركة"عمى مبدأ 
لى زج األصكات الناقدة لمعمميات العسكرية إلى مكاقع ال تطأىا عيف القارئ بسيكلة، فاألكلكية إ

 فتـ دفنيا في المبلحؽ كفي سياؽ النص ،كانت لعناكيف المعركة الصاابة، أما األصكات الناقدة
 ككأف ،ىذه الطريقة في إدارة المعركة صحافيًّا لـ تاتمؼ مف صحيفة ألارل. كليس في العناكيف

الصحؼ العبرية . ىا تحرير األابار كطريقة نشرىافي عمى الطريقة التي يجرم ا ضمنيًّ اىناؾ اتفاؽن 
الثبلث مف أقصى اليميف إلى أقصى اليسار تصرفت بنفس الطريقة، كأعطت المساحة األكبر في 

التغطية لمحرب كأكزارىا كمناصرييا، كدفعت باآلراء كالتحميبلت الناقدة إلى المبلحؽ أك في 
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ذلؾ كمو عمى الرغـ مف شح األصكات . الصفحات الداامية لمصحؼ بعيدنا عف أعيف القارئ
حتى النقد الذم سمح بو رؤساء تحرير الصحؼ الكبرل الثبلث لـ يظير . الناقدة في تمؾ الفترة

 ا لممضمكف كمؤيدن ا ماالؼن الو عنكاف ناقد كاضح، بؿ جاء في سياؽ النص الذم حمؿ عنكافن 
ربما تككف الرسالة المقصكدة مف ذلؾ التضميؿ البصرم كالذىني لمقارئ . لممعركة بشكؿ كبير

كالمتابع لمصحافة اإلسرائيمية ىك اإليحاء لمقارئ أف الكؿ في صالح المعركة كال يكجد مف ينتقد 
.   الحرب كأىدافيا، كبالتالي قد يتبلشى البعض الكصكؿ إلى مضمكف المقاؿ الذم يقع فيو النقد

 
مثاؿ عمى ىذا التضميؿ المتعمد لمقارئ تعامؿ صحيفة ىآرتس مع نقد عدد مف الكزراء كأعضاء 

الكنيست لمتغيير المستمر في أىداؼ الحرب، حيث أافت الصحيفة ىذا النقد مف قبؿ الكزراء في 
 :(46 ص المصدر السابؽ نفسو،)سياؽ مقاؿ جاء عنكانو ماالفنا لممضمكف 

 
:  23/07/2006ىآرتس 

 حرب في الشماؿ
 (الصفحة الرئيسية) الجيش يكسع عممياتو في جنكب لبناف

 :انتقادات في الكنيست كالحككمة عمى تكسيع الحرب
( 6تتمة الابر في الصفحة ) لـ يتحدثكا معنا عف عمميات برية في المداكالت

 
أريد تقارير "في لعضك الكنيست داني ياتـك يقكؿ فيو اجاء في سياؽ الابر أعبله تصريح صح

ىؿ ىناؾ قرار بتكسيع رقعة . كاضحة كغير ضبابية عف اليدؼ مف كجكد قكاتنا البرية في لبناف
أنا أعارض استدعاء قكات كبيرة، لـ يتحدث أحد عف ىذا حتى اآلف، أريد أف . العممية البرية

". أعرؼ، يجب أف تبقى أعيننا مفتكحة عمى األحداث
 

ىذه التساؤالت كاالعتراضات مف قبؿ الساسة كصناع القرار لـ تجد مف يرصدىا مف الصحؼ 
األمر ال ينطبؽ عمى .  كأشارت إلييا عمى استحياء دكف إاضاعيا لمتحميؿ،اإلسرائيمية الثبلث

تصريحات الساسة كصناع القرار فقط، بؿ عمى األداء الفعمي لمحككمة كقراراتيا قبؿ كأثناء 
 استبعد كافة الكزراء كقادة الجيش إمكانية الحديث مستقببلن عف أم ،في بداية المعركة. المعركة

كجكد لقكات دكلية عمى الشريط الحدكدم بيف إسرائيؿ كحزب اهلل، إال أنو في أكاسط الحرب تغير 
ييكد أكلمرت، أشار فييا إلى إىذا اليدؼ كصدر أكثر مف تصريح لرئيس الكزراء اإلسرائيمي 

ضركرة كجكد قكات دكلية عمى الشريط الحدكدم مع لبناف، بؿ ككضع شركطنا لما يجب أف تككف 
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عميو ىذه القكات بأف تككف ذات امفية قتالية كبيرة، كأف تتشكؿ مف دكؿ أكركبا كالدكؿ العربية، 
. (48 صق،المصدر السابؽ نفس)كقادرة عمى ضبط األكضاع عمى الحدكد ال أف تككف قكة رمزية 

 
االنتقادات التي كجيتيا الصحافة اإلسرائيمية في المعركة لمحككمة كالجيش لـ تأت عمى شكؿ 

نما جاءت االنتقادات كميا في صفحة اآلراء كلـ تعبر عف رأم الصحيفة أك ،تحميؿ إابارم  كا 
.  أسرة التحرير، بؿ تـ إظيار ىذه االنتقادات عمى أنيا جيد فردم كرؤية كاتب المقاؿ كحده

 
/  أغسطس14ظير أكؿ نقد جماعي مف قبؿ صحيفة كأسرة التحرير فييا مف قبؿ ىآرتس في 

حيث كضعت الجريدة شكبلن تفصيميًّا .  عمى بدايتياا يكـن 32 أم بعد انتياء المعركة كمركر ،آب
لكيفية تحكؿ األىداؼ العسكرية التي كضعتيا الحككمة اإلسرائيمية كقيادة الجيش مف اليـك األكؿ 

 -50 صق،المصدر السابؽ نفس)لممعركة كصكالن إلى اليكـ األاير منيا، كجاء عمى النحك التالي 
51): 
 

 األىداؼ التاريخ

إسرائيؿ سترد بطريقة تسبب األلـ لمف بدأ بتكجيو الضربات لنا، : رئيس الكزراء 12/07/2006
كتحمميـ المسؤكلية عف مياجمتنا 

اليدؼ مف ىذه العمميات ىك أف يدفع الماطئ الثمف كتغيير : مصادر سياسية
قكاعد المعبة 
العممية ستنتيي بعد أف نقنع حزب اهلل ىناؾ أف ما اقترفكه تجاىنا : كزير الدفاع

 سيكمفيـ الكثير كيجعميـ يعضكف أصابع الندـ

قامة : مصادر سياسية 13/07/2006 إسرائيؿ ستطالب بإبعاد مكاقع حزب اهلل عف الحدكد كا 
حزاـ أمني عمى الجانب المبناني مف الحدكد شرطنا ألم كقؼ إلطبلؽ النار 

اليدؼ مف العممية ىك تغيير تكازف القكل بيف إسرائيؿ . عمى الحدكد الشمالية
  كاإلفراج عف الجنكد الماطكفيف1559كحزب اهلل كتطبيؽ القرار 

سنقاتؿ حتى عكدة الجنكد الماطكفيف، كلكقؼ كامؿ إلطبلؽ النار، : أكلمرت 17/07/2006
زاحة حزب اهلل عف الجنكب تطبيقنا  نشر الجيش المبناني في جنكب لبناف، كا 

إسرائيؿ لف تكافؽ أف تعيش في ظؿ تيديد الصكاريخ . 1559لمقرار 
نزع سبلح لكقؼ مسمسؿ إطبلؽ الصكاريخ بإسرائيؿ ستطالب : مصادر سياسية
 مف جنكب لبناف
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أىداؼ . الحككمة تحدد تصفية رمكز حزب اهلل كأحد أىداؼ العممية في لبناف 19/07/2006
استعادة الجنكد الماطكفيف، كقؼ إطبلؽ : أارل لمعممية كفؽ قرار الحككمة

بعاد تيديدىا  الصكاريخ كا 
 كنزع سبلح 1559تنفيذ كامؿ لمقرار : مف بيف الحمكؿ السياسية لمكضع

 الميميشيات

يجب أف تستند أم ترتيبات عمى بياف الدكؿ الثماني الكبرل كتنفيذ : أكلمرت 25/07/2006
 دااؿ قكات دكليةإ بما يشمؿ 1559كامؿ لمقرار 

لف نحافظ عمى . سننيي ىذه الحرب بعد أف ينتيي تيديد الجنكد: أكلمرت 31/07/2006
رباطة جأشنا فيما يتعمؽ بإمداد حزب اهلل بالسبلح كالسماح لو بإعادة بناء 

إسرائيؿ معنية بتكاجد دكلي فاعؿ عمى الحدكد مع لبناف . قدراتو العسكرية
 كعمى الحدكد بيف لبناف كسكريا، عندىا فقط يمكف تطبيؽ كقؼ إطبلؽ النار

منذ اليـك األكؿ لممعركة لـ نقدـ أية كعكد عف كقؼ تيديد الصكاريخ : أكلمرت 01/08/2006
 كمداىا عف إسرائيؿ

كزير الدفاع عمير بيرتس يؤيد بشدة تكسيع العممية العسكرية حتى شماؿ  03/08/2006
 الميطاني لكقؼ تيديد صكاريخ حزب اهلل قصيرة المدل إلسرائيؿ

اليدؼ الرئيس مف العممية ىك تقميؿ قدرة حزب اهلل عمى إطبلؽ : أكلمرت 08/08/2006
لقد كضعنا انتشار الجيش المبناني في . ريخ الكاتيكشا عمى سكاف إسرائيؿاصك

مشركط اؿعكدة الجنكد الماطكفيف غير . الجنكب مف ضمف أكلكياتنا الرئيسية
 ىك أحد المطالب المركزية لنا في ىذه المعركة

استمرار الجيكد لمكصكؿ إلى ترتيبات : قرارات المجمس األمني المصغر 09/08/2006
الكقؼ الفكرم . مشركطةاؿسياسية مف أجؿ عكدة الجنكد الماتطفيف غير 

إلطبلؽ الصكاريخ عمى إسرائيؿ كاألىداؼ اإلسرائيمية، التطبيؽ الفكرم كالكامؿ 
، نشر عدد كاؼ مف القكات الدكلية باإلضافة إلى الجيش 1559لمقرار 

 المبناني عمى طكؿ الاط األزرؽ، كمنع حزب اهلل مف استعادة قدراتو العسكرية

 
بدأت الصكرة البراقة التي رسمتيا الصحافة اإلسرائيمية في بداية الحرب عمى لبناف لرئيس 

ييكد أكلمرت ككزير الدفاع عمير بيرتس تتبلشى مع استمرار فشؿ الجيش في تحقيؽ إالحككمة 
ف عمى ا جنراال حرب ماضـرا في بداية الحرب عمى أنيـافقد جرل تصكيرىـ. انتصارات مدكية

فاألكؿ كاف رئيس بمدية القدس قبؿ أف . ا منياءالرغـ مف الامفيات المدنية السياسية التي جا
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رئيؿ شاركف كنائب رئيس الكزراء، كالثاني حصؿ أياكض معترؾ العمؿ السياسي في حككمة 
بدأت . عمى منصب كزير الدفاع بعد سنكات كبيرة مف العمؿ دااؿ اتحاد عماؿ إسرائيؿ

الصحافة اإلسرائيمية التطرؽ إلى غياب ابرة رئيس الكزراء ككزير الدفاع العسكرية بعد مركر 
كقت طكيؿ عمى المعركة، كما بدأت في رصد األصكات الناقدة ألداء رئيس الحككمة ككزير 
الدفاع مف دااؿ المؤسسة العسكرية كىيئة األركاف اللجيش اإلسرائيمي، كىك ما لـ يحدث في 

ليس فقط مف قبؿ الصحؼ التي جرل تصنيفيا عمى أنيا صحؼ يسارية التكجو . بداية الحرب
ا مف الصحؼ التي أاذت عمى عاتقيا مسؤكلية تكفير الدعـ  مثؿ صحيفة ىآرتس، بؿ أيضن
المطمؽ لمحككمة اإلسرائيمية كالجيش عمى اعتبار أنيـ في ميمة كطنية كيجب عدـ تكجيو 

.  االنتقادات ليـ مثؿ يديعكت أحرنكت كمعاريؼ
 

 بدأت مطالب المجتمع الدكلي ممثبلن في مجمس األمف ،آب/ في الثمث األكؿ مف شير أغسطس
 كفيو أصدر مجمس األمف ،الدكلي بطرح أفكار سياسية تيدؼ إلى كقؼ متبادؿ إلطبلؽ النار

لعمؿ عمى نشر قكات الجيش المبناني ؿ فيو الحككمة المبنانية ا، حيث دع1701الدكلي القرار 
 كالحككمة اإلسرائيمية لسحب جميع قكاتيا مف األراضي المبنانية فكر بدء انتشار ،عمى الحدكد

(.   09/06/2010تاريخ الزيارة : مكقع مجمس األمف الدكلي)الجيش المبناني جنكب نير الميطاني 
 

 يميو ،جاء ىذا القرار في الكقت الذم حاكؿ الجيش اإلسرائيمي فيو تحقيؽ نصر مدكٍّ بأم ثمف
إال أف الظركؼ الميدانية لمحرب لـ تتح لمجيش . كقؼ إطبلؽ نار تقرره إسرائيؿ مف جانبيا

.   اإلسرائيمي الكصكؿ إلى ىذا النصر المنشكد
 

شأنيا شأف أم معركة جرت في السابؽ، ىناؾ أىداؼ كنتائج مرجكة مف الحركب التي تاكضيا 
إال أف النتائج التي امصت إلييا الحرب مع حزب اهلل تدلؿ عمى أف . الدكؿ ككذلؾ إسرائيؿ

إسرائيؿ فشمت في تحقيؽ أىدافيا المرجكة مف الحرب كالنتائج لـ تصؿ إلى المستكل المطمكب 
إف . مقارنة بالقكة الكبيرة المستادمة مف قبؿ إسرائيؿ ككذلؾ حجـ الاسائر التي تمقتيا في الحرب

أىـ المؤشرات التي يمكف مف ابلليا الحكـ عمى نتائج حرب كتحديد األطراؼ الرابحة كاألطراؼ 
قرار اكض المعركة، نتائج ستراتيجية، انتصار : الااسرة تتمثؿ في ثبلث نقاط رئيسية كىي

 .(Dr. Kober:  w.d, p5)ساحؽ لطرؼ عمى اآلار 

 
 مف مبادرة يكف لـ المعركة اكض قرار أف نجد فييا، كالتدقيؽ أعبله الثبلث النقاط إلى بالنظر

نما إسرائيؿ قبؿ  الجنكد ااتطاؼ عمى فعؿ كرد جاء المعركة باكض كالقرار إليو استدراجيا تـ كا 
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 استعداده لعدـ نتيجة لممعركة الجيش أداء عمى يؤثر بالطبع كىذا اهلل، حزب قبؿ مف اإلسرائيمييف
 الطرؼ إاضاع منيا فالمقصكد ،االستراتيجية بالنتائج يتعمؽ كفيما. اآلار مفاجأة عنصر كغياب
ا كىذا المنتصر، عمى مستقبمية ىجمات شف إمكانية مف كحرمانو المعركة في اآلار  لـ أيضن
 االنتصار كأايرنا. مستقبمية ىجمات شف عمى قدرتو ياسر لـ لممعركة اآلار الطرؼ ككف ،يتحقؽ
 كضعتيا التي كالسياسية العسكرية لؤلىداؼ الحرب جبيات مف جبية تحقيؽ ىك شركطو كأحد
 في كضعتيا التي األىداؼ إلى بالنظر إسرائيؿ مع يتحقؽ لـ ما كىك ،الحرب قرار اتااذ قبؿ
 مف اهلل حزب مازكف تدميرك الصكاريخ، إطبلؽ كقؼك اهلل، حزب تدمير "الحرب بداية

 .(6ص ق،السابؽ نفس المصدر" )اهلل حزب لدل الماطكفيف الجنكد استعادةك الصكاريخ،
 

ًـّ  اشعكرن  امقت نفسيا فييا إسرائيؿ كجدت التي اإلشكالية ىذه  إنجاز أم تحقيؽ في بالفشؿ اعا
 المؤسسة دااؿ مف تارج الناقدة األصكات كبدأت كاإلعبلـ، لمشعب الجيش يقدمو أف يمكف

 األمر يكف لـ. األركاف كرئاسة الحككمة تجاه الجرائد صفحات عمى األكلى لممرة العسكرية
نما فقط، التكجو يسارية الصحؼ عمى مقتصرنا  لممعركة المؤيدة الراديكالية الصحؼ إلى انتقؿ كا 

 يكـ ىآرتس صحيفة في ظير ما االنتقادات ىذه أبرز. كمعاريؼ أحرنكت يديعكت مثؿ
:  عنكاف تحت 11/08/2006
 

 األفؽ في يمكح النار إطالؽ كقؼ عمى اتفاؽ
 كبير خطأ النار إطالؽ كقؼ: األركاف ىيئة

 نجازإ تحقيؽ منع أكلمرت: أمنيكف مسؤكلكف
 
 أف ككيؼ كالحككمة الجيش قيادة بيف الحاد الابلؼ أبرزت ق،نفس اليكـ كفي الصحيفة أف إال

 آفي مقاؿ في جاء حيث إليو، يصبك الذم المدكم النصر تحقيؽ مف الجيش منعت الحككمة
 بيا الاركج يريد التي النصر صكرة عف يبحث الجيش أف مفاده ما ىارئيؿ كعامكس اسااركؼ

 بيا سيارج التي الصكرة تككف ربما اآلف، حتى تتحقؽ لـ الصكرة ىذه أف بيد ،المعركة مف
 القيادة تداؿ لكال اهلل حزب مف النيؿ يمكننا ككاف األرض عمى انتصارات حققنا أننا ىي الجيش

 بعناكيف 11/08/2006 في قرائيا عمى السياؽ ذات في أحرنكت يديعكت ارجت. السياسية
. الميداف في كالجنكد الجيش قيادة أكساط في بالفشؿ المتنامي الشعكر طياتيا في تحمؿ ناقدة
 :(61ص ،2007 :تقرير كيشؼ)  العناكيف ىذه أبرز

 
 نمكت كنحف تتردد الحككمة: غاضبكف الجنكد
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 الميداف في بنا يضر العمميات بتجميد الحككمة قرار: ليديعكت لبناف في االحتياط جنكد
 يفعمكف ماذا يعرفكف ال الضباط

 بالصكاريخ يمطرنا اهلل كحزب ذاىبكف،نحف  أيف إلى يعرؼ أحد ال
 البط مثؿ ىنا جالسكف نحف

 
 تحتؿ أصبحت الحرب، أياـ مدار عمى تجاىميا تـ التي كالناقدة كالغاضبة الصاابة العناكيف ىذه

 الحرب مجريات عف يعبر بشكؿ كتيرتيا كتزايدت اإلسرائيمية الصحؼ في البارزة المساحات
 كالصكاريخ اهلل، حزب زاؿ ما اهلل كحزب يتزايد، اإلسرائيمييف القتمى فعدد الميداف، في ككاقعيا
السابؽ  المصدر  )األفؽ في يمكح نار إطبلؽ ككقؼ اهلل، حزب يد في كالجنكد إسرائيؿ، تمطر
(. 60ص ،قنفس

 
 الجيش قيادة بيف كسيرىا المعركة عمى الابلؼ إبراز في أحرنكت يديعكت صحيفة استمرت
 في األكلى صفحتيا صدر عمى الجانبيف بيف المتصاعد الابلؼ ىذا كأبرزت ،كالحككمة

13/08/2006  :
 

 البرية العممية تأخير بسبب اثميفن  اكقتن  فقدنا
 الدفاع جيش في انتقادات

 
 في يظير بات اهلل، حزب مع لممعركة اإلسرائيمية الصحؼ تغطية في الكاضح التحكؿ ىذا

 المبلحؽ في الناقدة األصكات إافاء الثبلث الصحؼ اتبعت أف فبعد صفحاتيا، عمى كضكح
 الرئيسية، الصحؼ عناكيف تتصدر الناقدة األصكات أصبحت صفحاتيا، عمى اليامشية كاألماكف
 إلى فشيئنا شيئنا الدفاع ككزير الحككمة رئيس في ممثمة لمحككمة المؤيدة األصكات كضع كجرل

. لمصحيفة الداامية الصفحات
 

 كأبرزت الحككمة مقابؿ في اإلسرائيمي الجيش صؼ إلى انحازت أحرنكت يديعكت صحيفة
 المؤيدة األصكات بينما. األكبر المساحة كأعطتيا الجيش دااؿ مف لمحككمة الناقدة األصكات
 الدعـ بتكفير القائـ النيج عمى حفاظنا لمصحيفة الداامية الصفحات إلى دفعيا جرل لمحككمة
 رصدت ذكرىا، السالؼ العناكيف إبراز كبعد 11/08/2006 في. الجيش اإلسرائيمي لجنكد

:  يمي ما أكلمرت مكتب في فممستشار لساف عمى الصحيفة
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 الجيش اقترحيا كالتي برية عممية عمى يصادؽ الذم البطؿ كحده
 الجنراالت مف العدد ىذا مكاجية بإمكانو الذم البطؿ كحده

 
 مف السادسة الصفحة إلى دفعو جرل بؿ لمصحيفة، األكلى الصفحات عمى يكف لـ العنكاف ىذا

 المكانة السياسية كالقيادة العسكرية القيادة بيف كالابلفات الناقدة األصكات كاحتمت الصحيفة،
.  التغطية في األبرز

 
 في المتصاعد لمفشؿ نتيجة باإلحباط تصاب اإلسرائيمية الصحافة بدأت لمحرب، األايرة األياـ في

 ميداف في المأساكية لماسائر مباشرة نتيجة كاف اإلحباط ىذا. (69ص المصدر السابؽ نفسو،) لبناف
 السكاحؿ أماـ اإلسرائيمية الحربية لمبارجة المباشرة كاإلصابة الجنكد، اطؼ كاستمرار المعركة،
 ىذا كؿ. اهلل حزب مقاتمي مع المباشرة المكاجيات في الجنكد مف كبير عدد مقتؿك المبنانية،

 نجازاتإ تحقيؽ عمى الجيش اإلسرائيمي قدرة عدـ عمى اعترافنا يقدـ ال بشكؿ تغطيتو تجر
 اإلسرائيمية الصحافة أكساط في يتنامى بدأ الذم االحساس رغـ كبير، نصر أك مكضعية
 مما بكثير أقؿ بشكؿ قدراتو عف كتعبيره اإلسرائيمي الجيش أصاب الذم الكبير بالترىؿ كاإلعبلـ

 .(ىاالصفحة نفس ق،السابؽ نفس المصدر) الصحافة مف متكقع ىك
 

 أكبر بمساحة لبناف عمى الحرب ابلؿ الصحؼ تحرير رؤساء سمح ،اإلحباط ليذا نتيجة
 لنقدا بؿ لمحرب، المعارض النقد يكف لـ النقد ىذا لكف. اللجيش اإلسرائيمي الناقدة لؤلصكات
 مف النكع ىذا. أكبر عسكرية برشاقة كالتصرؼ أكبر قكة استاداـ إلى الجيش اإلسرائيمي الداعي
 .(Meyers: 2005, p18) عميو كيؤكد الحرب إلى الذىاب في منطقو كيعزز الدفاع جيش يؤيد النقد

 الفشؿ مسؤكلية يتحمؿ فداء كبش عف البحث اإلسرائيمية الصحافة بدأت ،النقد مكجات تزايد مع
 الرئيسية الصحؼ انتقدت. صفحاتيا عمى بو كتحتفؿ الصحافة بو تفار إنجاز أم تحقيؽ في

 األركاف رئيس ناؿ كما بشدة، الدفاع ككزير الكزراء برئيس ممثمة اإلسرائيمية الحككمة الثبلث
 كمو ذلؾ. الجيش كقادة اإلسرائيمي لمجيش قمة تطرؽ بينما النقد، مف نصيبو حمكتس داف الجنراؿ
 رئيس فييـ فبـ المبنانية األراضي دااؿ برية عممية لشف الحككمة كزراء معارضة مف الرغـ عمى

.  لبناف جنكب في برية عممية عمى يصادؽ أف اضطر الذم الكزراء
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 كلمرتأ قرار كصؼ العاشرة اإلسرائيمية بالقناة المحمؿ دراكر، رفيؼ مثؿ المحمميف بعض
 الاطة ليذه الشاصية معارضتو رغـ لبناف لجنكب البرم لبلجتياح الجيش اطة عمى المصادقة

 كىذا المسير، بدأ أف بعد يقافوإ أكلمرت كحاكؿ محطتو غادر الذم بالقطار ،14/08/2006 في
.  بالفعؿ اليجكمية مكاقعيـ أاذكا فالجنكد ،مستحيبلن  أمرنا أصبح

 
 المتحدة األمـ لقرار تطبيقنا لبناف عمى اإلسرائيمية الحرب رسميًّا انتيت ،14/08/2006 في

 مف التنصؿ اآلار تمك كاحدنا الكزراء كبدأ ،(10/06/2010 ،كيكيبديا مكسكعة مكقع) 1701
 ىذه. ااص بكجو الفاشمة البرية العممية شف كقرار عاـ بكجو الحرب شف قرار عف المسؤكلية

 التي الضغكط مدل تعكس اإلسرائيمية الحككمة في الكزراء قبؿ مف المتممصة التصريحات
 القرارات كـ تعكس كما البرية، العمميات شف عمى لممصادقة السياسية القيادة عمى الجيش مارسيا
 اإلعبلمي كتنكيميـ الجنراالت بطش مف اكفنا معارضتيا رغـ الحككمة عمييا صادقت التي

 في الااص تحقيقيا إلجراء الدكافع اإلسرائيمية الصحافة يعطِط  لـ كمو ىذا. السياسية بالقيادة
 :كيشؼ )النتائج إلى مباشرة كقفزت تجاىمتو بؿ أىميتو، رغـ الفشؿ ىذا إلى أدت التي األسباب

 .(63ص ،2007
 

 لمحرب كبيرة ناقدة تغطية كرصدت الحككمة ضد ليجتيا تصعيد اإلسرائيمية الصحافة بدأت كىنا
 كالجيش الميداف في الجيش جنكد كصكرت األركاف، كرئيس الدفاع ككزير الحككمة رئيس كألداء
 .السياسية ابرتيا كقمة الحككمة بصيرة غياب ضحايا عاـ بكجو

 

يقاعاتيا مع ما إيتبيف مما تـ سرده في ىذا الفصؿ أف الصحافة اإلسرائيمية الناطقة بالعبرية تكائـ 
يجرم مف أحداث عمى األرض، سكاء كاف ذلؾ مف ابلؿ تمجيد القيادة السياسية عند إحراز تقدـ 
في الشؤكف العسكرية في ميداف المعركة، أك مف ابلؿ التحكؿ إلى النقد المباشر لتمؾ القيادة عند 

ا في الكقت الذم تمتـز فيو الصحافة أثناء المعركة بالتجند التاـ لصالح . بركز اإلافاقات اصكصن
.  الحككمة كالجيش كقيادات األجيزة األمنية كالعسكرية أثناء المعركة

 
كتدلؿ عناكيف الصحؼ العبرية الصادرة في إسرائيؿ كالتي تناكلتيا في ىذا الفصؿ، باإلضافة إلى 
المقاالت الصادرة عف الصحافييف كالمراسميف ككتاب الرأم اإلسرائيمييف مدل اإلحباط كالصدمة 
ا في الكقت الذم كفرت  التي يسببيا أداء الجيش المتكاضع في المعركة مع حزب اهلل، اصكصن
فيو الصحافة كؿ مقكمات األماف اإلعبلمي لمجيش كالحككمة كاعتبار الصحافة نفسيا كسيمة 
. إعبلمية ااصة يممكيا الجيش كالدكلة ىدفيا طمأنة الجميكر كبث ركح النصر في أكساطو
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كما تبيف عدـ حيادية الصحافة فيما ياص تكجيو النقد عند حدكث اإلافاقات، فمعظـ ما تـ مف 

 جرل تكجييو باألساس لمقيادة السياسية لمدكلة كليس لقيادة الجيش، عمى الرغـ مف ،انتقادات
الحقيقة السائدة في أكساط الصحافييف أف القرارات الصادرة عف القيادة السياسية في إسرائيؿ 

 إال أف ذلؾ ال يغير مف سياسة ،تتشكؿ أساسنا كفقنا لتقديرات الجيش كالجانب االستابارم
  . كالتي نشأت مع قياـ دكلة إسرائيؿ،الصحافة العبرية تجاه الجيش

 
 
 



 63 

 الفصؿ الرابع
 الصحافة المكتكبة بعد الحرب

 
 رؤية الصحافة لممعركة 1.4

 
، تنفيذنا لقرار مجمس األمف الدكلي 2006 تمكز 14انتيت الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف في 

 القاضي بكقؼ إطبلؽ النار كانسحاب إسرائيؿ إلى ما كراء الاط األزرؽ كانتشار الجيش 1701
 Website of UN). المبناني في جنكب لبناف معززنا بقكات دكلية تحت مسمى قكات اليكنيفيؿ

Security Council). 
 

عمى الرغـ مف النصر السياسي الذم حققتو إسرائيؿ بعد الحرب، إال أنيا قد فشمت في تحقيؽ أّم 
مف األىداؼ العسكرية التي كضعتيا لنفسيا في بداية الحرب كتجمت مظاىر الفشؿ العسكرم 

 : اإلسرائيمي في عدة نقاط أبرزىا
 

فشؿ المراىنة عمى شؿ قدرات حزب اهلل اليجكمية مف ابلؿ الضربة الجكية  -
العنيفة التي كجيتيا إسرائيؿ لمكاقع دااؿ لبناف، حيث صمد حزب اهلل كاستكعب 

 . الضربة األكلى كلـ يفقد تكازنو
فشؿ إسرائيؿ في تصفية أم مف رمكز حزب اهلل، ما حافظ عمى ركح معنكية  -

 . مرتفعة لمقاتمي الحزب
فشؿ إسرائيؿ في إدارة المعركة إعبلميان كعسكريًّا كنجح حزب اهلل في إدارة  -

 . المعركة في ىذه المجاالت
عدـ تأثر حزب اهلل مف النكاحي االستابارية، كاستطاع بعد مركر فترة عمى بدء  -

الحرب تكجيو ضربات عسكرية تنـ عف قدرة استابارية كبيرة مثؿ استيداؼ 
 . أثناء كقكفيا في المياه اإلقميمية الدكلية" 5ساعر "البارجة اإلسرائيمية 

لـ يكشؼ الحزب عف كؿ ما لديو ككاءـ ردكده عمى الضربات اإلسرائيمية، فكمما  -
زاد عمؽ ىجمات إسرائيؿ، زاد بالتالي عمؽ ىجمات حزب اهلل دااؿ إسرائيؿ 

 (.8، ص2006: نحاس)
 



 64 

عكست قرارات الحككمة اإلسرائيمية مدل نفكذ كسيطرة القيادة العسكرية عمى القرار السياسي، 
فصدرت القرارات عف الحككمة اإلسرائيمية دكف فيـ معمؽ لمحسابات السياسية كاإلستراتيجية ليا 

نما ضعؼ . (9المصدر السابؽ نفسو، ص) لـ تكف ىذه السيطرة كليدة قكة القيادة العسكرية فقط، كا 
عزز مف ىذه الييمنة كالسيطرة عمى القيادة . القيادة السياسية اإلسرائيمية كقمة ابرتيا العسكرية

السياسية كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية، فمعظـ المحمميف كالابراء في النشرات اإلابارية كعمى 
لذلؾ، كاف مف الصعب . صفحات الجرائد ىـ مف النابة العسكرية التي تميؿ إلى قرارات الجيش

 . عمى الحككمة مكاجية جنراالت الجيش كالرأم العاـ المؤيد الستراتيجيتو كقراراتو
 

الجيش اإلسرائيمي ىك المسيطر عمى دكلة إسرائيؿ بكافة مؤسساتيا كفعالياتيا كىك صاحب القرار 
األكؿ كاألاير، ليس فقط في ظؿ كجكد قادة مف أصحاب الياقات البيضاء عمى رأس الحككمة 

ا لك كانت ىذه القيادة مف امفية عسكرية كذات ابرة   (.37، ص2006ظاىر )اإلسرائيمية، بؿ أيضن
 

كما يمكف اعتبار تكجيو المـك مف قبؿ الصحافة اإلسرائيمية عمى الفشؿ العسكرم في لبناف 
فمك تحقؽ . لمحككمة أكثر منو لمجيش ىك دليؿ آار عمى سيطرة الجيش عمى كسائؿ اإلعبلـ

النصر لكاف المديح مف نصيب الجيش اإلسرائيمي كحده كستثني الصحافة عمى اططو، 
كأسمحتو، كجاىزية جنكد االحتياط، كبراعة التكتيكات الحربية، كاستراتيجيتو في حماية إسرائيؿ 

كمكاطنييا، كلف تطرؽ الصحافة مسألة ابرات الحككمة في إدارة المعركة أك شيء مف ىذا 
 . القبيؿ

 
بيد أف الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف كسرت عددنا كبيرنا مف المحرمات التي لـ يجرؤ أحد عمى 

فمعظـ الكتابات الناقدة . المساس بيا منذ قياـ دكلة إسرائيؿ، أبرزىا تكجيو النقد لمجيش عمى ندرتو
تناكلت الحككمة اإلسرائيمية في شاص إييكد أكلمرت، كعمير بيرتس كمعيما رئيس ىيئة األركاف 

كيؼ ال، كقد . الجنراؿ داف حمكتس أكثر مف تناكليا لقيادة الجيش اإلسرائيمي، كقادة أذرعو
تجندت الصحافة بشكؿ كبير إلى جانب الجيش مف أجؿ الضغط عمى القيادة السياسية الستمرار 
الحرب كتحقيؽ انتصار مدكٍّ كلك جزئيًّا مف أجؿ الحفاظ عمى كرامة الجيش أماـ مكاطنيو كحفظ 

رؤكس قادتو، كتصكير قرارات الحككمة بكقؼ إطبلؽ النار كاستجابة لمضغكط السياسية 
 (.10، ص2006نحاس )كالدبمكماسية 

 
عمى الرغـ مف اعتراؼ الجيش اإلسرائيمي بسااء الحككمة اإلسرائيمية فيما يتعمؽ باططو 

العسكرية كعممياتو المنكم القياـ بيا في عمؽ األراضي المبنانية ابلؿ فترة الحرب، كمصادقة 
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، إال أف (97-96، ص2006فيشماف )الحككمة عمى كافة الاطط العسكرية التي قدميا الجيش ليا 
حالة مف التكتر بدأت بعد اإلعبلف عف كقؼ إطبلؽ النار مف قبؿ الحككمة اإلسرائيمية، كبدأت 
سمسمة طكيمة مف تبادؿ االتيامات بيف المستكييف السياسي كالعسكرم كاطكة استباقية مف قبؿ 

 (. 10، ص2006نحاس )الطرفيف لتجنب المحاسبة كتحمؿ مسؤكلية الفشؿ أماـ لجاف التحقيؽ 
 

لـ تعؼ مكجة التكتر التي سادت بيف المستكييف السياسي كالعسكرم في أعقاب الحرب عمى 
لبناف، الجيش مف المكـ، كارجت الصحافة اإلسرائيمية بعد المعركة، كليس أثناءىا بمقاالت تعدد 
أاطاء الجيش كاألجيزة األمنية كاالستاباراتية كفشميـ في التصدم لممجيكد المستمر مف قبؿ 

كيمكف اعتبار ىذه االنتقادات . حزب اهلل في حشد قكتو لمكاجية مرتقبة مع الجيش اإلسرائيمي
فراز ميـ مف مفرزات الحرب عمى لبناف فظاىرة انتقاد الجيش آاذة . الحادة لمجيش كسابقة كا 

ف كانت ىناؾ بعض الشككؾ حكؿ جدكل ىذه االنتقادات  بالتنامي عند الصحافة اإلسرائيمية كا 
لـ يعد الجيش تمؾ البقرة المقدسة كأصبح منذ االنتفاضة الثانية . ككنيا تظير بعد انقضاء الحدث

 (.87، ص2006بيرم . د)مجاالن لمنقد الشكمي مف قبؿ الصحافة اإلسرائيمية 
 

كيؼ يمكف لمصحافة اإلسرائيمية أف تنتقد الجيش كالمؤسسة األمنية في : لكف يبقى السؤاؿ
إسرائيؿ، فإسرائيؿ ىي الدكلة الكحيدة في العالـ التي ال تكجد بيا أم ىيئة برلمانية تمارس الرقابة 

عمى جياز األمف كالجيش كلك مف ناحية شكمية، حيث تعمؿ المؤسسة األمنية بصكرة ذاتية 
كمستقمة عف مؤسسات الدكلة األارل دكف مراقبة ما يحدث فييا كدكف مراقبة آليات اتااذ القرار 

ىذا األمر لـ يعد قائمنا عمى األقؿ مف ناحية الصحافة . (19، ص2006 شمحت)فييا كمستنداتو 
ف كاف ىذا النقد يصدر عف الصحافة بعد انتياء األزمة كليس قبميا أك أثناءىا  .اإلسرائيمية كا 

 
 

 تقييـ الصحافة ألداء الجيش 2.4
 

ااضت الصحافة اإلسرائيمية بعد الحرب عمى لبناف بشكؿ معمؽ في تحميؿ ىيكؿ الجيش 
اإلسرائيمي ككيفية اتااذ القرارات فيو، كاعتبرت أف الجيش استند إلى منطؽ اليكاة في عمميات 

ليس فقط في األمكر العسكرية أثناء الحركب، . (82، ص 2006راببكت )اتااذ القرار كطرؽ تنفيذه 
بؿ في المسائؿ االستراتيجية الااصة بالجيش مثؿ إقرار المكازنات كالتقميص في المكارد البشرية، 

كضعت الصحافة اإلسرائيمية بعد الحرب الجيش عمى طاكلة . كاإلصبلحات، كسف الادمة
افاقاتو في حركب أارل، بدءنا مف 1973التشريح كقارنت بيف إافاقاتو في حرب تشريف   كا 
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إىماؿ التقارير االستابارية حكؿ الصكاريخ المضادة لمدركع التي استادمت مف قبؿ حزب اهلل 
ضد المدرعات كالدبابات اإلسرائيمية كأكقعت اسائر فادحة في المعدات كامفت عددنا كبيرنا مف 

كما سارت الصحافة اإلسرائيمية مف القصكر االستابارم الكبير في المؤسسة األمنية . القتمى
كاالستاباراتية اإلسرائيمية كسكء تقديراتيا حكؿ الجاىزية االستاباراتية لحزب اهلل، كاستشيدت 

كثيرنا بمكاقؼ عديدة أبرزىا قصؼ حزب اهلل لمكاقع إسرائيمية في شماؿ إسرائيؿ أثناء زيارة 
باإلضافة إلى عمميات . مسؤكليف كبار ليذه المكاقع عمى الرغـ مف ككف ىذه الزيارات سرية

التجسس عمى االتصاالت العسكرية اإلسرائيمية كالعثكر عمى مكاد كثيرة في أحد مكاقع حزب اهلل 
المصدر )المابلة حكؿ قائد فرقة الجميؿ غاؿ ىيرش بشكؿ يتيح تأليؼ كتاب عف سيرتو الذاتية 

 (. 87السابؽ نفسو، ص
 

كما سارت الصحافة اإلسرائيمية مف نجاعة التدريبات التي ااضتيا القكات النظامية كفقر 
برامجيا قبؿ الحرب عمى لبناف كاعتبرت فييا إىدارنا لممكارد المالية لمجيش كعدـ القدرة عمى 
محاكاة كاقع حزب اهلل القتالي، ذلؾ عمى الرغـ مف كجكد معمكمات استاباراتية ىامة كمكثقة 

بالصكر حكؿ مكاقع حزب اهلل كارائط لممكاقع كالانادؽ الااصة بالحزب، إال أف ىذه المعمكمات 
جرل حجبيا عف المعظـ كتـ تداكليا في أطر ضيقة، ما بدد كقتنا كبيرنا في نقؿ ىذه المعمكمات 

 (.72، ص2006: أكرف)إلى الجنكد الميدانييف أثناء المعركة 
 

ىذا باإلضافة إلى االنتقادات الكبيرة لعمميات تجنيد الجيش لقكات االحتياط بشكؿ عشكائي كغير 
منظـ، األمر الذم انعكس عمى أداء القكات البرية في الميداف نتيجة لنقص الابرات كغياب 
التدريب الجاد كالممنيج، إلى جانب انشغاؿ جنكد االحتياط بالقضايا اليكمية مثؿ أعماليـ 

لقد أثر ىذا اإلىماؿ مف جانب الجيش . (72، ص2006: رايس)الااصة، كحياتيـ األسرية 
اإلسرائيمي فيما ياص قكات االحتياط كتأىيميـ عمى قدرة إسرائيؿ عمى الصمكد كاكض حرب 

 (.65، ص2006: لندسبرغ)طكيمة األمد 
كما عبرت الصحافة اإلسرائيمية عف قمقيا مف غياب العنصر األبرز الذم طالما بحث الجميكر 

اإلسرائيمي عنو في كؿ الحركب التي ااضتيا إسرائيؿ كىك قكة الردع التي ىي بمثابة الدرع 
رأت . الحامي إلسرائيؿ كمكاطنييا مف تسرب مشاعر لطالما طاردتيـ ليا عبلقة بالكجكد كالسيطرة

الصحافة اإلسرائيمية أف الجيش اإلسرائيمي اسر كثيرنا فيما يتعمؽ بقكة الردع، فيك لـ يستطع 
 مقاتؿ حسب شعبة 1500المحافظة عمى قكة الردع أماـ حزب ال يتعدل عدد مقاتميو 

كبضعة آالؼ حسب مصادر أارل، بؿ اسر مف رصيده الضئيؿ  (أماف)االستابارات العسكرية 
ا لدكؿ مجاكرة كأحزاب راديكالية مشابية . فيما يتعمؽ بامؽ قكة ردع ليس فقط لحزب اهلل، بؿ أيضن
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فإنجازات حزب اهلل لف تمحى مف الذاكرة الجماعية لمشعب اإلسرائيمي، كلف تستطيع تحركات 
 :حسدام. د)الجيش إصبلح األضرار التي تسبب بيا حزب اهلل كالجيش اإلسرائيمي عمى حد سكاء 

 (.34، ص2006
 

رأت الصحافة اإلسرائيمية أف انييار قكة الردع اإلسرائيمية لف تعزز فقط مف قدرات حزب اهلل 
ا ستشجع دكالن أارل كحركات جيادية عمى االنضماـ إلى حرب  العسكرية كالمعنكية، بؿ أيضن

كعمى ىذا سيترتب كسر إرادة الصمكد لدل المكاطف اإلسرائيمي كتسرب . كجكد ضد دكلة إسرائيؿ
اليأس كالجزع إلى الجبية الداامية نتيجة لفقداف الثقة في الجيش اإلسرائيمي كقدرتو عمى القتاؿ 

 (.40- 39، ص2006 :بف يشام)
 

 أك حرب يـك الغفراف، لـ يستطع الجيش اإلسرائيمي 1973رأت الصحافة أنو كمنذ حرب تشريف 
، كحرب الاميج 1982المحافظة عمى مستكل قدرة الردع أماـ اصكمو، بدءنا مف اجتياح بيركت 

، كعمميات حزب اهلل المتقطعة منذ االنسحاب اإلسرائيمي مف جنكب لبناف في العاـ 1990األكلى 
 (.37، ص2001: ليفراف)، كاالنتفاضة الثانية، كحرب لبناف الثانية 2000

 
باإلضافة إلى ذلؾ، رأت الصحافة العبرية أف إسرائيؿ كقيادة الجيش لـ تدرؾ الثكرة العسكرية التي 
طرأت عمى بيئة الاصـ كمدل جاىزيتو لممكاجية، كاعتمدت كثيرنا لمصكرة النمطية التي تشكمت 

حتى في الكقت الذم أدركت فيو القيادة العسكرية . عف الاصـك كبيئة تكاجدىـ كطريقة عمميـ
كاالستاباراتية لمجيش ىذه التغييرات، لـ تنجح في ترجمتيا لصالحيا أثناء إدارتيا لممعركة في 

 (.46، ص2006: غكردكف. د)حرب لبناف الثانية 
 

كما اعتبرت الصحافة اإلسرائيمية أف الجيش اإلسرائيمي ااض المعركة في لبناف بجاىزية األمس 
كليس حسب الكاقع المكجكد في الميداف اآلف، كأنو تجب محاسبة الحككمات السابقة عمى 

، ص 2006: عميحام. د)إافاقاتيا في تجييز الجيش لمثؿ ىذه المكاجيات ميدانيًّا كاستاباراتيًّا 
61.) 
 

رأت الصحافة العبرية أف حرب لبناف الثانية اضطرت إسرائيؿ إلى اتااذ منحى آار كانت قد 
فمنذ قياـ إسرائيؿ، تبنى الجيش . رفضتو في السابؽ كىك التداؿ الدكلي فيما ياص قضايا األمف

سندافع عف أنفسنا بأنفسنا كلف نترؾ المجاؿ لآلاريف لمتداؿ في شؤكننا األمنية "اإلسرائيمي مبدأ 
 (.16، ص 2006: بف ك إلدار) "ككيفية معالجتيا
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كسارت الصحافة اإلسرائيمية مف اإلجراءات التي اتبعيا الجيش بعد انتياء الحرب عمى لبناف، 
كاعتبرت أف الجيش لـ يتعمـ مف التجربة الفاشمة في لبناف كاندفع قادتو إلى انكار الكاقع المؤلـ 

ففي الكقت الذم أراد فيو العامة معرفة ما جرل مف إافاقات . الذم تسببت فيو الحرب عمى لبناف
في لبناف، منع الجيش اإلسرائيمي قادتو مف إجراء أم مقاببلت صحافية، باستثناء مقابمة رئيس 

(. 10، ص2006: ىكفماف)األركاف في فترة األعياد مع يائير لبيد التي لـ يتحدث فييا عف شيء 
كما أمعف الجيش في حالة اإلنكار التي انتابت قادتو كقاـ مف فشمكا في الحرب باإلشراؼ عمى 

المصدر )التحقيقات التي أجراىا الجيش الستابلص العبر مف األداء العسكرم الفاشؿ في لبناف 
 (.10السابؽ نفسو، ص

 
سياسيًّا، كعقب انتياء الحرب عمى لبناف، تفرغت الصحافة اإلسرائيمية لتحميؿ أداء قادة الدكلة 

أثناء كبعد المعركة، كركزت بشكؿ جمي عمى تصريحاتيـ في تجمعات كمناسبات ماتمفة، 
كاعتبرت أف الحديث بميجة المنتصر ال يعكس إال ذىنية مضطربة ليؤالء القادة، حيث إنيا ال 

كاعتبرت الصحافة . تقدر في الكاقع النتائج المايبة التي ارجت بيا إسرائيؿ مف تمؾ الحرب
التصريحات الصادرة عف القادة السياسييف في إسرائيؿ بأنيا ال تعبر عف الكاقع عمى األرض 

، 2006: برنياع)بقدر تعبيرىا عف كجية نظر حسف نصر اهلل عمى الطرؼ اآلار مف المعركة 
 (.10ص 
 

كسارت الصحافة اإلسرائيمية مف التصريحات الصادرة عف رئيس الحككمة إييكد أكلمرت عف 
ااتباء حسف نصر اهلل في مبلجئ الحزب تحت األرض، كأنو أم أكلمرت يتجكؿ بحرية كبيرة في 

كاعتبرت أف الحديث عف ااتباء حسف نصر اهلل كلجكئو إلى العمؿ السرم ينـ . شماؿ إسرائيؿ
عف انتصار معنكم كبير لحسف نصر اهلل كأتباعو في الحزب، حيث لـ تستطع إسرائيؿ النيؿ منو 

أك مف قدرات الحزب العسكرية، بؿ ارج نصر اهلل مف الحرب بمعنكيات كبيرة كشعبية جارفة 
ا لدل العالـ العربي بأسره   (.12، ص 2006: بنزيماف)ليس فقط بيف أتباعو كمنتسبيو بؿ أيضن
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 إجراءات أسر التحرير ضد الصحافييف كشيادات الصحافييف 3.4
 

قبؿ الاكض في إجراءات أسر التحرير في الصحؼ اإلسرائيمية ضد األصكات الناقدة لمحرب، 
مف الضركرم تسميط الضكء عمى بيئة كظركؼ عمؿ الصحافييف في إسرائيؿ حتى نتمكف مف 

فيـ مدل انسجاـ الصحافييف اإلسرائيمييف مع السياسة التحريرية لممؤسسات اإلعبلمية اإلسرائيمية 
 . كالتزاميـ بالتعميمات الصادرة ليـ مف قبؿ أسر التحرير

 
عمى الرغـ مف االنتقادات الكبيرة التي تكجو إلى الصحافييف اإلسرائيمييف حكؿ انسياقيـ امؼ 

رؤساء التحرير طكعنا، إال أف النظر إلى الكاقع الذم يعيشو الصحافيكف ربما يبرر ىذا االنسياؽ 
يرجع ذلؾ إلى أسباب عديدة أىميا شعكر الصحافييف بعدـ . امؼ رؤساء التحرير كانكعيـ ليـ

األماف الكظيفي، كتعرضيـ الدائـ لمضغكط مف قبؿ رؤسائيـ مف أجؿ التجاكب مع التكقعات 
المرجكة مف الصحيفة بأم ثمف، كغياب الشعكر بالكرامة، كالتعرض لممبلحقة كالمظاىر العدائية 

 (. 10، ص 2005: شمحت)مف جانب الجميكر 
 

ىناؾ شعكر عاـ لدل الصحافييف في إسرائيؿ بأنو يجرم تضييؽ الاناؽ عمى الصحافييف 
كحرياتيـ لصالح صكت اإلجماع، كما أف الصحؼ التي يعممكف بيا ال تحمييـ مف عربدة كبطش 

ىذه . (30، ص2005: تسرفاتي كليفيك)السياسييف فيما يتعمؽ بالقدرة عمى العمؿ الميني الحر 
العكامؿ جعمت الصحافة التي مف المفترض أف تدافع عف مصالح القطاعات الماتمفة في 

المجتمع اإلسرائيمي غير قادرة عمى الدفاع عف مصالحيا كحقكقيا المينية ككقعت رىينة في أيدم 
باإلضافة إلى أف تآكؿ أجكر الصحافييف سمبيـ القدرة عمى المكاجية مع أصحاب . المشغؿ

المصالح كالرأسمالييف كفضمكا البقاء عمى عبلقة جيدة معيـ، فربما يضطركف إلى طمب العمؿ 
 (. 11، ص 2005: شمحت)منيـ مستقببلن 

 
كما أف ازدياد أعداد الصحافييف العامميف في المجاؿ اإلعبلمي أضر بمستكل األماف الكظيفي 

كسمـ األجكر الااص بالصحافييف نتيجة لكجكد استعداد دائـ لدل البعض بالعمؿ لدل الصحؼ 
ىذا التدافع مف قبؿ . بأجكر أقؿ كبظركؼ عمؿ متردية نتيجة لمحاجة الماسة إلى العمؿ

جعؿ الصحؼ الكبرل كشركات ( Free Lancers)الصحافييف غير المقيديف بعقكد عمؿ 
 يرةال يككف لمصحيفة تجاىيـ التزامات كبحيث  ، عمييـ بشكؿ أكبرتعتمداإلعبلـ المتاصصة 

كتمؾ التي يشترطيا قانكف العمؿ اإلسرائيمي مف ماصصات تقاعد، كتأميف صحي، كحد أدنى 
.  لؤلجكر، كما إلى ذلؾ
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ظركؼ العمؿ ىذه التي يعمؿ فييا الصحافيكف اإلسرائيميكف كضعت عمييـ قيكدنا ابلؿ تغطيتيـ 
لمشؤكف الحياتية اليكمية كطريقة تقديميـ لؤلمكر، كىك ما ينسحب عمى الشأف األمني كالعسكرم 

. الذم تاتمؼ فيو ظركؼ كسياسة العمؿ حتى بالنسبة إلى الصحافييف الماضرميف كالبارزيف
، "ىـ"ك" نحف"ففي ىذيف األمريف بالتحديد، يصبح الكاقع ماتمفنا حيث تتبع الصحؼ سياسة 

، ككؿ ما يتساكؽ مع ىذه المبررات في التغطية "الفناء"أك " البقاء"، ك"األعداء"ك" إسرائيؿ"ك
يقكؿ "ك" يؤكد الجيش"الصحافية المنحازة لصالح المعركة، كتصبح تصريحات الجيش في صيغة 

، كعندما تتعمؽ الركاية بالطرؼ اآلار مف المعركة تستبدؿ ىذه العبارات بأارل مثؿ "الجيش
 (. 2، ص2007 :مندؿ)" يدعي الفمسطينيكف"
 

كيرجع غياب الصحافة التحقيقية في إسرائيؿ إلى استمرار الظركؼ التي نشأت فييا الدكلة كتجند 
كؿ قطاعات الدكلة لمشركع قياـ الدكلة كاالنحياز إلى جانب الحركة الصييكنية، ككسائؿ اإلعبلـ 

جزء أصيؿ مف ىذه القطاعات لمدكر الكبير الذم لعبتو ابلؿ فترة قياـ الدكلة كبعدىا لصالح 
فإسرائيؿ دامت الحركب كاحدة تمك األارل، كفي . المشركع الصييكني كمشركع قياـ دكلة إسرائيؿ

كؿ مرة جرل تصكير الحرب عمى أنيا حرب مصيرية تمس كجكدية الشعب الييكدم عمى أرض 
إسرائيؿ كمستقبمو، كجرل تحديد أكلكيات العمؿ الصحافي مف قبؿ الساسة الذيف أاذكا عمى 

لعؿ ىذا األمر ينجمي بكضكح في . عاتقيـ مسؤكلية تحديد األكلكيات كالمصمحة العامة لممجتمع
 1953حكار أجراه رئيس كزراء إسرائيؿ ككزير دفاعيا دافيد بف غكريكف مع الصحافييف في العاـ 

عميكـ أف تعرفكا كيؼ يجب أف تنمكا لدل الشعب الاصاؿ "حدد فيو دكر الصحافة قائبلن 
كالصفات المطمكبة لزيادة كتعزيز قدرة العمؿ كمردكده، كإلنعاش التصدير كاالقتصاد، كاالرتقاء 

إنكـ إذا ما . بمستكل الثقافة كالقدرة لدل أبناء الشبيبة، كتدعيـ قدرة كبأس ككالء الجيش اإلسرائيمي
، 2004: بيرم)قمتـ بذلؾ، فستؤدكف الرسالة كالغاية المامصة إلسرائيؿ كلمشعب الييكدم بأسره 

 (.84ص
 

يتضح مف أقكاؿ دافيد بف غكريكف لمصحافييف كـ التكقعات الكبيرة مف قبؿ الصحافييف مف 
الصحافة اإلسرائيمية في تمؾ الفترة، حيث يرل الساسة في إسرائيؿ أف أحد أبرز أدكار الصحافة 
اإلسرائيمية يكمف في تربية كتأىيؿ المجتمع كفؽ االحتياجات التي يقررىا الساسة كالظركؼ التي 

مع مركر الكقت لـ تتغير ىذه التكقعات مف قبؿ السياسييف، كما أف الصحافة . تمر بيا الدكلة
نفسيا لـ تر أف ىذه الظركؼ تغيرت كاعتبرت أنو في حالة الحرب يجب أف يككف الجميع في 
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صالح المعركة كالمشركع الكجكدم إلسرائيؿ، بؿ كذىب البعض إلى اعتبار األصكات الناقدة 
 . لمجيش اإلسرائيمي أك الساسة اارجة عف اإلجماع الكطني

 
تعبر عف ىذا الدكر الذم يراه دافيد بف غكريكف في امسينيات القرف الماضي رسالة نائب مدير 
عاـ التسكيؽ في صحيفة معاريؼ لمصحافييف ابلؿ فترة الحرب الثانية عمى لبناف كالتي جاء 

مجددنا عمى مدار أياـ حرب لبناف الثانية، أنيا الصحيفة األكثر كطنية مف بيف الصحؼ " معاريؼ"أثبتت : "فييا
المتيف تصرفتا أثناء الحرب كما في سائر أياـ العاـ، " ىآرتس"ك" يديعكت أحرنكت"كعمى عكس . الثبلث الكبرل

ا تحريريًّا كاضحنا، فإف  كاصمت القياـ بما قامت بو بيامة مرفكعة أيضنا في األياـ " معاريؼ"كلـ تبمكرا اطًّ
كفي فترة  (2002عممية جنيف كاجتياح مدف الضفة الغربية في آذار )" السكر الكاقي"العصيبة مف حممة 

، كىك دعـ الجيش كالكقكؼ الصمب إلى جانب الدكلة كلجـ النقد ما دامت الحرب (عف قطاع غزة)" االنفصاؿ"
مثؿ األكضاع في ماازف السبلح - حتى عندما كانت في حكزتنا مكاد إشكالية تتعمؽ بإدارة القتاؿ.. مستمرة

كالذايرة، كالتعيينات اإلشكالية في قيادة الجبية الشمالية كالنقاشات المربكة بيف كبار القادة العسكرييف كالشكاكل 
فقد ضبطنا أنفسنا، - التي تمس شغاؼ القمب لجنكد االحتياط الذيف ارجكا إلى المعركة مع تجييزات جزئية كبالية

 يمكف القكؿ إننا انا ميمتنا الصحافية، لكننا فعمنا ذلؾ ألننا أاذنا في الحسباف االعتبار الكطني، ،كبمفيـك معيف
. كقررنا أف نككف في حالة كقكع حرب، كبالقطع حرب ال تتقدـ كما ينبغي كتعترييا التشكيشات، جزءا مف الدكلة
مف الجائز بؿ كمف الضركرم أف نرجئ الابلؼ كالنقد، كال داعي ألف ناجؿ أك أف نعتذر عمى ككننا مؤيديف 

  .(5، ص2007: تقرير كيشؼ )"لمجيش كالحككمة كنكفر ليما الغطاء
 

لـ تقمؿ الصحافة اإٍلسرائيمية مف التكقعات منيا كاعتبرت المعركة في لبناف معركتيا الااصة 
كما أف . كركجت لؤلىداؼ التي صرحت بيا الحككمة كقيادة الجيش كاعتبرتيا كاجبة النفاذ

الصحافة اإلسرائيمية لـ تسمط الضكء عمى الجكانب المعتمة مف المعركة كاقتصر تقديميا عمى 
بحسب ما صرحت بو اإلعبلمية عنات سراغكستي التي . كؿ ما يسمط الجيش الضكء عميو فقط

رأت أف الصحافة اإلسرائيمية تبنت الاطاب الحربي كلـ تكترث لجكانب أارل مثؿ األزمة في 
المصدر السابؽ نفسو، )الجبية الداامية كمعاناة المدنييف المبنانييف عمى الجانب اآلار لممعركة 

 (.الصفحة نفسيا
 

عكيفا الدار، مراسؿ صحيفة ىآرتس لمشؤكف العسكرية رأل أف اإلعبلـ اإلسرائيمي مارس الرياء 
بشكؿ كبير قبؿ الحرب كأثناءىا مف ابلؿ تجاىمو ليشاشة الجبية الداامية كعدـ اكتراثو باألمر 
كتسميط الضكء عمى الجانب العسكرم مف المعركة كالتركيج لؤلىداؼ التي كضعتيا القيادتاف 
السياسية كالعسكرية، عمى الرغـ مف احتكاء تقرير مراقب الدكلة ليذه المبلحظات حكؿ الجبية 
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الداامية كمدل جاىزيتيا حاؿ كقكع الحرب في تقريره بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف لبناف في 
 (.1المصدر السابؽ نفسو، ص )2000العاـ 

 
فيما ياص اإلجراءات التي اتاذىا رؤساء تحرير الصحؼ، فتعد كاقعة طرد صحيفة يديعكت 

أحرنكت لممراسمة ياعيؿ غفرتس عمى امفية قياميا باالعتراض عمى قياـ الجيش اإلسرائيمي بشف 
الماطكفكف في "عممية عسكرية برية غير مسؤكلة في لبناف في مقاؿ نشرتو في الصحيفة بعنكاف 

 ىي األبرز في ىذا السياؽ، بينما اكتفى البعض بالعمؿ عمى إافاء 09/08/2006في " البرج
. األصكات الناقدة مف عمى صفحاتيا أك كضعيا في مكاف أقؿ بركزنا في دااؿ الصحيفة
باإلضافة إلى شيادات أارل ظيرت عمى استحياء لكف تـ التكتـ عمييا احترامنا لرغبات 

 . الصحافييف أنفسيـ اكفنا مف بطش رؤسائيـ أك حفاظنا عمى الكظيفة التي تكفرىا الصحيفة ليـ
 

يتضح مما سبؽ، أف أداء الصحافة اإلسرائيمية تحكمو ظركؼ كحيثيات ماتمفة تبدأ مف اعتبار 
الصحافييف أنفسيـ نشطاء بالفطرة في المشركع الصييكني كيقع عمى عاتقيـ جزء مف مسؤكلية 

 . (Leibes: 1997, p2)تحقيؽ المشركع ألىدافو 
 

كما تمعب الظركؼ االقتصادية كتدني مستكيات األجكر بالنسبة لمصحافييف، كتردم ظركؼ 
العمؿ كتراجعيا لصالح المؤسسات اإلعبلمية دكرنا ميمًّا في انضباط الصحافييف كالتزاميـ 

 .بالسياسات التحريرية التي ترسميا المؤسسة جية العمؿ
 

كما يتضح أف رؤية الصحافييف لمدكر المنكط بالصحافة أف تمعبو مف الناحية التنكيرية كالتثقيفية 
كيظير ىذا بكضكح في اعتبار الصحافة . كأف تككف عيف المجتمع عمى الحقيقة محؿ فحص

اإلسرائيمية نفسيا في ذات المعسكر الذم يمثمو الجيش كاعتبار كؿ المكاجيات التي تاكضيا 
مف جية أارل . إسرائيؿ مكاجيات كجكدية كتتعمؽ بمصير الشعب الييكدم عمى أرض إسرائيؿ

يعتبر البعض أف عدـ ذكر تجاكزات الجيش اإلسرائيمي تجاه اآلار يساعد في الحفاظ عمى مكانة 
إسرائيؿ الدكلية كىك الدكر المنكط بكزارة الاارجية كليس المؤسسات اإلعبلمية العاممة في 

 . إسرائيؿ
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 : الخالصة4.4
 

تيدؼ الدراسة إلى تسميط الضكء عمى طبيعة عمؿ الصحافة اإٍلسرائيمية في كقت الحركب مف 
ابلؿ تسميط الضكء عمى الظركؼ التي نشأت فييا الصحافة اإلسرائيمية كطبيعة عمميا التي لـ 

تتغير عمى الرغـ مف مركر كقت طكيؿ عمى القكانيف التي تنظـ عمؿ الصحافة اإلسرائيمية 
كأظيرت الدراسة أف السبب كراء عدـ تغيير القكانيف المنظمة لعمؿ . ككسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية

عدـ تغير الظركؼ التي تمر بيا إسرائيؿ عمى المستكل : الصحافة يرجع إلى سببيف رئيسييف ىما
األمني، كعدـ كجكد رغبة حقيقية لدل كسائؿ اإلعبلـ في التامص مف سطكة الرقابة كىيمنتيا 

 .التي رافقت الصحافة اإلسرائيمية بعيد قياـ دكلة إسرائيؿ
 

أبرزت الدراسة أف التعددية في كسائؿ اإلعبلـ ال تعكس تعددية في مضاميف ما يتـ تقديمو 
لمجميكر، كأف ىذه التعددية لـ تساعد األصكات الضعيفة عمى الكصكؿ إلى الحيز اإلعبلمي في 
نما تجرم السيطرة عمى كقت كطريقة داكؿ ىذه األصكات إلى ىذا الحيز . الكقت الذم ترغبو، كا 
باإلضافة إلى أف ىذه التعددية ال تقدـ ااتبلفنا جكىريًّا لممتمقي نتيجة لكجكد المالكيف أنفسيـ 

كما أف . كالناب االقتصادية نفسيا عمى رأس كسائؿ اإلعبلـ تمؾ بااتبلؼ أشكاليا كمسمياتيا
ىذه التعددية تنسجـ كثيرنا مع نظرية ترتيب األكلكيات كعند تطبيقيا عمى النمكذج اإلسرائيمي 

ا في القضايا الماتمفة، بؿ تؤكد يتضح  أف ىذه التعددية اإلعبلمية الكبيرة ال تعكس جدالن كاضحن
أحياننا أف الناب المالكة كالمسيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ ىي مف يقكـ بتحديد مركزية كأكلكية 

فتأتي قضايا األمف كالتيديد اإليراني كالكضع الفمسطيني كالساحة . قضايا بعينيا دكف سكاىا
المبنانية كالصراع مع سكريا عمى رأس ىذه األكلكيات، بينما يتـ دفع قضايا أقؿ أىمية مف كجية 

ىذا االتفاؽ الضمني بيف أقطاب العمؿ اإلعبلمي . نظر ىذه الناب إلى أسفؿ سمـ األكلكيات ىذا
، كالصحافي، كالجميكر، أسقط نتائجو عمى أداء (المؤسسة األمنية)المالؾ، كمصدر الابر 

 .الصحافييف اإلسرائيمييف كعمى عبلقتيـ بالمؤسسة األمنية اإلسرائيمية
 

عممت الدراسة، كمف ابلؿ تبني منيج تحميؿ المضمكف، عمى دراسة آلية التغطية الصحافية 
ا لمدراسة، كامصت إلى أف آلية عمؿ  لمحركب اإلسرائيمية كتبني حرب لبناف الثانية نمكذجن

الصحؼ اإلسرائيمية ابلؿ الفترة المذككرة تدلؿ عمى أف الصحافة اإلسرائيمية جزء مف المعركة، 
جنبنا إلى جنب مع المستكييف األمني كالسياسي، كذلؾ مف ابلؿ التركيج لممعركة كاألىداؼ التي 

كما تظير الدراسة التحكؿ في نمط السمكؾ الميني الذم . كضعيا المستكياف العسكرم كالسياسي
تنتيجو الصحافة عند فشؿ الجيش في تحقيؽ انتصار مدكٍّ تنشده كسائؿ اإلعبلـ كتركج لو في 
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أكساط المجتمع اإلسرائيمي، كتشعر فيو بالتعكيض عف تساير كافة إمكاناتيا لصالح المؤسسة 
 . األمنية في كقت الحرب

 
أبرز االستنتاجات المركزية التي تكصمت إلييا الدراسة، أف الدكر الذم قامت بو الرقابة العسكرية 
تجاه كسائؿ اإلعبلـ الماتمفة، بدا ىامشيًّا كمحدكدنا، فأسر التحرير في الصحؼ الماتمفة قامت 
بيذا الدكر بشكؿ فاعؿ، باإلضافة إلى التزاـ الصحافييف أنفسيـ بمعاييرىـ الذاتية الااصة أثناء 

 . تغطيتيـ لمحركب
 

كما استنتجت الدراسة غياب دكر الصحافة التحقيقية في التغطية الصحافية لمحركب اإلسرائيمية 
عمى كجو العمكـ، كالحرب اإلسرائيمية الثانية عمى لبناف، في مقابؿ االعتماد عمى تمقيف الناطقيف 

كىذا يضع مكضكعية . العسكرييف لمصحافييف كرؤية الجيش لمجرل األمكر عمى األرض
ا عند األاذ بعيف االعتبار أف لعب دكر تنكيرم  الصحافييف اإلسرائيمييف عمى المحؾ، اصكصن

 . كتثقيفي ىك أحد أبرز مزايا العمؿ اإلعبلمي في العصر الحديث
 

في الاتاـ، تجدر اإلشارة إلى أف الباحث كاجو صعكبات في الكصكؿ إلى بعض المصادر نتيجة 
لفقر المكتبات الفمسطينية بالمصادر العبرية الحديثة كالتي تعنى بالشأف  الداامي اإلسرائيمي، 

كصعكبة الكصكؿ إلى مراجع مركزية في الدراسة، نتيجة لمقيكد المفركضة عمى حركة المكاطنيف 
 . الفمسطينييف
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