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اإلهداء

إلى األكرـ منا جميعا الذم ضحكا بدمائيـ لنحيا نحف ،إلى الذيف نذكرىـ بكبريائيـ كمجدىـ عمى
األرض كنذكرىـ بخمكدىـ في السماء إلى شيداء ىذا الكطف الغالي عمينا جميعا ،كاىدم ىذا العمؿ
إلى كالدم الغالي كالى كالدتي الحنكنة كزكجتي كأكالدم منصؼ ككجد كالى كؿ مف ساندني إلتماـ ىذه
الدراسة.
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إقــــــرار

أُقر أنا مقدـ الرسالة ،أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ،كأف الرسالة نتيجة ألبحاثي
الخاصة ،باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد ،كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم
درجة عميا ألم جامعة أك معيد.
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الشمر والكقدير
أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى األستاذ الدكتكر عزيز حيدر الذم لـ يتأنى بالنصح كاإلرشاد إلخراج ىذه
الدراسة إلى نكر العمـ كالمعرفة.
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الملخص
نظ انر لؤلىمية التي يحتميا اإلعبلـ في حياتنا اليكمية كالقكة التي يؤثر بيا عمينا أفراد كجماعات،
جاء ىذا البحث متمحك ار حكؿ الصحافة اإلسرائيمية المكتكبة ككنيا األكثر انتشا ار كتأثي ار في
المجتمع اإلسرائيمي كييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى الكيفية التي غطت بيا الصحافة
اإلسرائيمية األسبكع األكؿ مف حرب غزة عاـ  2008كمدل الحرية التي تتمتع بيا ىذه الصحؼ
كايضاح حجـ التبايف بيف الصحؼ اإلسرائيمية الثبلثة (يديعكت احرنكت ،معاريؼ ،كىارتس)
كتجمى ذلؾ مف خبلؿ الطريقة التي اعتمدتيا الصحافة اإلسرائيمية في تغطية حرب غزة

كمدل

صبلبة كتماسؾ الديمقراطية اإلسرائيمية ككذلؾ مدل الحرية التي تمتعت بيا الصحافة اإلسرائيمية
في تغطيتيا لحرب غزة  ،كايضا ىؿ تقكـ الصحافة اإلسرائيمية بالدكر المنكط بيا بالتأثر عمى
الرأم العاـ لصالح الجميكر

كمدل تطبؽ الصحافة اإلسرائيمية المبادئ األخبلقية كالمينية

المتعارؼ عمييا في إيصاؿ الحقيقة لمجميكر المتمقي ك ىؿ ىناؾ اختبلؼ كمنافسة بيف الصحؼ
اإلسرائيمية عمى سرعة كحقيقة تقديـ الخبر.
اعتمد الباحث في دراستو عمى منيجيف ،األكؿ ىك المنيج التاريخي ،مف خبلؿ مراجعة
األدبيات ،كالثاني ىك تحميؿ مضمكف خبر رئيسي مف األخبار المنشكرة في الصحؼ اإلسرائيمية الثبلثة
(معاريؼ ،يديعكت ،ىأرتس) في األسبكع األكؿ لمحرب ،حيث راقب كراجع الباحث الصحؼ الثبلثة
الصادرة بتاريخ  28ديسمبر عاـ  2008إلى  2يناير مف عاـ  2009كقد بنى الباحث ىذه الدراسة
عمى تحميؿ المحتكل الظاىر كالمضمكف الصريح لممادة اإلعبلمية لعمو يستطيع التكصؿ إلى نتائج
عممية كاقعية مكضكعية في نياية البحث.

ٔ

كما جاء ىذا البحث ليقدـ لمقارئ صكرة عف التغطية اإلعبلمية التي اعتمدتيا الصحافة اإلسرائيمية
كأسمكب كنيج أثناء حرب غزة كقاـ البحث عمى عدة فصكؿ كمباحث كيتسـ ترتيبيا بالتداخؿ تارة
كاالستقبللية تارة أخرل ،حيث يقكـ الفصؿ األكؿ في ىذا البحث عمى المقدمة  ،كالفصؿ الثاني اإلطار
المفاىيمي كالنظرم  ،كالفصؿ الثالث جاء في ثبلثة مباحث تتمحكر حكؿ نشأة كتطكر الصحافة
اإلسرائيمية ككذلؾ عبلقة الصحافة بالسمطة الحاكمة كأخير ان حرية الصحافة كالقانكف  ،كالفصؿ الرابع
تمحكر حكؿ اخذ عينة لعنكاف رئيسي مف ثبلثة صحؼ إسرائيمية أثناء حرب غزة كتحميمو

 ،كيقؼ

الفصؿ الخامس عمى االستنتاجات التي تكصؿ إلييا البحث.
اتضح لمباحث أف إسرائيؿ في كقت األزمات ليست ىي إسرائيؿ في األكقات االعتيادية حيث
تككف كاممة الديمقراطية في الكقت اليادئ كتككف كاممة الدكتاتكرية كقت الحرب كيككف اإلعبلـ سبلحا
رديفا ألسمحة الجك كالبر كالبحر كيككف لمرقيب كالناطؽ العسكرم دك ار بار از فيما ينشر لمجميكر كما ال
ينشر.
استنتج الباحث أف االختبلؼ في المضمكف بيف الصحؼ الثبلثة في طريقة تغطيتيا لؤلسبكع األكؿ
مف حرب غزة غير كاضح حيث أف الصحؼ الثبلثة ظيرت متقاربة في مضمكنيا كاالختبلؼ في
شكؿ عرض الخبر كلغة التعبير عنو فقط ،حيث ساندت الصحؼ الثبلثة المؤسسة العسكرية كقدمت
ليا كؿ الدعـ كفؽ مبدأ المصمحة الكطنية كالقكمية ككانت تمتزـ بتعميماتيا فيما يخص ما ينشر كما ال
ينشر  ،حيث تجاىمت الصحافة اإلسرائيمية طكاؿ الشيكر التي سبقت الحرب عمى غزة كجكد إسرائيؿ
كقكة احتبلؿ كما كتجاىمت الحصار البرم كالبحرم كالجكم الذم تفرضو

عمى غزة فيي كانت تركز

عمى الصكاريخ التي تنطمؽ مف ىناؾ كعمى لكح زجاج مكسكر في مستكطنة إسرائيمية أكثر مف مكت
عشرات المرضى الذيف قضكا بسبب الحصار.

ى

Abstract:
The Israeli Media between the Democracy and Security
Durig the War on Gaza 2008-2009
" The wriiten press as an Exemplar"
Supervisor : Prof. Aziz Haidar
Due to the importance of media in our daily lives and the effect it has on us individuals and
groups, this research focuses on the Israeli press being the most prevalent and influential in
Israeli society, and aims to identify how the Israeli press covered the first week of the war
on Gaza in the year 2008, and the extent of freedom the press has, and to clarify the size of
the discrepancy between the three Israeli newspapers (Yediot Ahronot, Maariv, Haaretz)
and that was clear through the method adopted by the Israeli press in covering the war on
Gaza enhance and reinforce the solidity and cohesion of Israeli democracy, How much
freedom did the Israeli press in covering the war on Gaza, how the Israeli press its
mandated role to influence the public opinion in favor of the public, and whwther the
Israeli press apply ethical and professional principles generally accepted in delivering the
truth to the public, also if there is a difference and competition between the Israeli
newspapers on the speed and the fact news.
The researcher depended in his study upon two approaches, first is the historical
approach, by reviewing of the literature, second, a content analysis of a major news
published in the three leading Israeli newspapers (Yediot Ahronot, Maariv, Haaretz) during
the first week of war, as the researcher reviewed the three newspapers issued from
December 28, 2008 untill January 2, 2009, and has built this study on content analysis of
media material to reach a practical and realistic results at the end of the search.
This study also came to offer the reader a picture of the media coverage adopted by
the Israeli press as a method and approach during the war on Gaza, this study relied on
several chapters and sections arranged overlap sometimes and sometimes independence,
chapter one is based on the introduction, chapter two is based on Conceptual framework,
chapter three came in three sections focuses on the origins and evolution of the Israeli
press and the relationship of the press with the authorities, finally, freedom of the press and
the law, section four is about taking a sample headline from three Israeli newspapers
during the war on Gaza and analyzing it, and section five is about the conclusions reached
by the study. The researcher found that Israel in times of crisis is not Israel in normal
ػ

times, where complete democracy in the quiet times and complete dictatorship in wartimes,
where the media plays a role similar to the land, air and sea weapons, and the military
spokesman has a prominent role in deciding what to publish and what not to publish to the
public.
The researcher concluded that the difference between the three newspapers in
covering the first week of the war on Gaza is not clear, where the three newspapers
appeared similar in content and different in the form of news presentation, and supported
the military institution and provided all the support in accordance with the principle of
national interest, and over the months leading up to the war on Gaza the Israeli press
ignored the existence of Israel as an occupying power, and ignored the land, sea, and air
siege imposed by Israel on Gaza, focusing on the rockets fired from Gaza on broken glass
pane in an Israeli settlement more than focusing on the death of dozens of patients due to
the siege imposed by the Israeli occupation.
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المـقـدمـة

إف الديمقراطية في أم نظاـ سياسي تقاس مف خبلؿ عدة معايير كمف

أبرز ىذه المعايير حرية

الصحافة كتتجمى المظاىر الديمقراطية في أم بمد حسب القيكد المفركضة عمى الصحاؼة ،فكمما زادت
القيكد نقصت الديمقراطية.
لقد مر أكثر مف نصؼ قرف عمى قياـ إسرائيؿ كأكثر مف قرف عمى بداية سعى الحركة الصييكنية
لتأسيسيا،كمازاؿ المجتمع اإلسرائيمي يعتبر

قضية اإلعبلـ مف القضايا الحساسة التي ييتـ بيا

اإلسرائيميكف كثيرا ،خاصة كأنيا قضية تمس ديمقراطية الدكلة كاألمف في آف كاحد،

كلقد رسخت

الصحافة اإل سرائيمية منذ فشأتيا مبدأ التعددية كالمنافسة بيف الصحؼ المختمفة ،سكاء كانت ىذه
المنافسة تجارية ،أك منافسة سياسية ذات صمة بالمكاقؼ السياسية التي تتبناىا الصحؼ

 ،ككانت

التعددية التي مارستيا الصحافة اإل سرائيمية تعددية في الشكؿ ،كفشمت في تقديـ تعددية في المضمكف ،
خصكصا عندما متعمؽ األمر باؿمكاجيات العسكرية كتغطية الصحؼ اإل سرائيمية الصادرة في فترات
ن
الحركب اإل سرائيمية كالتطكرات العسكرية الجارية عمى أرض فمسطيف ،حيث اتفؽ الجميع عمى حماية
المشركع الصييكني كالتركيج ؿق في أكساط المياجريف الييكد في فمسطيف.
يمتمؾ اإلعبلـ اإلسرائيمي منظكمة إعبلمية سمعية كبصرية كمطبكعة  ،حيث تعمؿ أجيزة كأدكات
اإلعبلـ اإلسرائيمي الداخمية كالخارجية في تنسيؽ يكاد يككف كامبلَال  ،نتيجة كضكح استراتيجية اإلعبلـ
اإلسرائيمي حيث يدرؾ اإلسرائيميكف منذ زمف بعيد أىمية اإلعبلـ في الحرب لكسب الرأم العاـ
العالمي  ،كتعاطفو كتحصيف البلمباالة التي تطمؽ يد عسكرىـ في كؿ ما يرتكبكف مف مجازر
كانتياكات،كيخصص اإلسرائيميكف لذلؾ ميزانيات ضخمة كيرسمكف الخطط كيستعينكف بكبريات
الشركات المتخصصة في مجاؿ اإلعبلـ.
1

اف اإلعبلـ اإلسرائيمي ال يعتمد فقط عمى األفكار أك المقكالت بؿ عمى مخطط دعائي يشمؿ
األىداؼ كاألدكات كالمراحؿ إلثبات قدرتو بأنو مف أفضؿ أجيزة العالـ اإلعبلمية  ،ىذا ما ينطبؽ مع ما
كتبو ثيكدكر ىرتسؿ ،مؤسس الحركة الصييكنية ،في افتتاحية العدد األكؿ مف
الصييكنية دم ككلت "يجب عمى ىذه الصحيفة أف تككف درعا
يستخدـ ضد أعداء الشعب".

2

أسبكعية الحركة

كسبلحا لمشعب الييكدم ،سبلحا

الفلل األول:
اإلطار العام للدراسة:

 1.1مشملة البحث:
السياسة المتبعة في اإلعبلـ اإلسرائيمي كالصحافة اإلسرائيمية في طريقة معالجتيا األخبار التي تخص
الشؤكف الفمسطينية عمكما ،كأسمكب تغطيتيا لحرب غزة  2008عمى كجو الخصكص.

 1.2ارضيات البحث:
ىناؾ تبايف شكمي ييتـ فقط بالمغة كأسمكب عرض الخبر بيف الصحؼ اإلسرائيمية الثبلث كىي
"يديعكت احرنكت -معاريؼ -ىارتس" في تغطية األسبكع األكؿ مف حرب غزة

 ،2008كما أف

مساحة الديمقراطية في اإلعبلـ يحدد نطاقيا االعتبارات العسكرية كالسياسية  ،كىذا ما أكضحو الكاتب
عاطؼ عكدة الرفكع في كتابو (اإلعبلـ اإلسرائيمي) ،حيث سمط المؤلؼ الضكء عمى اىتمامات اإلعبلـ
اإلسرائيمي المتمثمة في نقؿ الصكر كالقكالب الذىنية الصييكنية ،كتبني عقيدة السمطة ،كاضفاء الشرعية
عمى

ممارساتيا  ،كاندفاع الصحؼ نحك الحرب كابراز الدعـ الدكلي ليا كتبرير ما تقكـ بو اآللة

العسكرية مف تدمير  ،ككذلؾ غياب البحث كالتقصي في التغطية الخبرية مف خبلؿ االعتماد عمى
المؤسسة السياسية كالعسكرية كمصدر لممعمكمات.

)(1

)(1ػٕكحانوفٕع،ػبطف .اإلػالواإلٍوائٛهٔٙيؾلكادانظواع:انظؾبفخًَٕمعب
ٔانُشو:ثٛؤد.ط.1ص .13
3

.انًإٍَخانؼوثٛخنهلهاٍبد

 1.3مبررات البحث:
نظ ار لؤلىمية التي يحتميا اإلعبلـ في حياتنا اليكمية ،كالقكة التي يؤثر بيا عمينا أفراداه كجماعات ،كدكره
البارز في تشكيؿ صكرة المجتمع ك تحديد ألكانو كأطيافو ،كاف التركيز عمى اإلعبلـ في ىذه الدراسة،
ككمنا نشيد الدكر الذم يمعبو اإلعبلـ في التأثير عمى الرأم العاـ في ام بمد حتى كصؿ األمر إلى
تغير حككمات كاسقاط أنظمة سياسية ،كأخي ار يمكف

أف يعد ىذا البحث مرجعا في خدمة طمبة

الصحافة كاإلعبلـ ككذلؾ الباحثيف في الشؤكف اإلسرائيمية.

 1.4أهمية البحث:
تكمف أىمية البحث في التعرؼ عمى صبلبة كتماسؾ الديمقراطية اإلسرائيمية أثناء حرب غزة
 2008حيث أف الكاشؼ األساسي لضيؽ مساحة الديمقراطية ىي حرية الصحافة ،كأيضان إيضاح
الدكر الذم تمعبو الصحافة اإلسرائيمية في تغطية العمميات العسكرية المكجية ضد الشعب الفمسطيني
كمعرفة مدل حياديتيا في إيصاؿ الحقيقة لمجميكر  ،كبياف أسباب كدكافع النقد الذم تكجيو الصحافة
اإلسرائيمية المكتكبة لممؤسسة العسكرية خبلؿ الحركب ،كىؿ ينبع ىذا النقد مف حرص ىذه الصحافة
عمى كؼ يد المؤسسة العسكرية عف اآلخريف 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 الدائـ لممعارؾ ،كتكفير نشكة االنتصار التي تحتاجيا الصحافة
أخيرا ،تسمط الدراسة الضكء عمى مركبات العبلقة بيف الصحافة كصناع القرار في
كيحتاجيا المجتمع .ك ن
المؤسسة األمنية كالعسكرية ،كاألسباب التي أدت إلى أف تأخذ العبلقة بيف الطرفيف شكميا الحالي
ككذلؾ نظرة الصحافة االسرائيمية لبلخر الفمسطيني كطريقة كحجـ ظيكرىـ في عناكيف الصحافة
االسرائيمية .
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 1.5أسئلة البحث:
يركز البحث حكؿ دكر الصحافة في تغطية األسبكع األكؿ مف حرب غزة

 2008مف خبلؿ اإلجابة

عمى بعض التساؤالت التالية:
 .1كيؼ عززت الطريقة التي اعتمدتيا الصحافة اإلسرائيمية في تغطية حرب غزة صبلبة كتماسؾ
الديمقراطية اإلسرائيمية ،أـ أنيا كشفت انكسارىا كانحيازىا لبلعتبارات العسكرية كالسياسية؟
 .2ما مدل الحرية التي تمتعت بيا الصحافة اإلسرائيمية في تغطيتيا لحرب غزة  ،أـ أف حريتيا مقيدة
لصالح المقتضيات السياسية كالعسكرية؟
 .3ىؿ تقكـ الصحافة اإلسرائيمية بالدكر المنكط بيا بالتأثمر عمى الرأم العاـ لصالح الجميكر  ،أـ ىي
مجندة لصالح المؤسسة العسكرية كالسياسية لتحقيؽ أىدافيا؟
 .4ىؿ تطبؽ الصحافة اإلسرائيمية المبادئ األخبلقية كالمينية المتعارؼ عمييا في إيصاؿ الحقيقة
لمجميكر المتمقي؟
 .5ىؿ ىناؾ اختبلؼ كمنافسة بيف الصحؼ اإلسرائيمية عمى سرعة كحقيقة تقديـ الخبر أـ أف
االختبلؼ ىك حكؿ الشكؿ كأسمكب عرض الخبر؟

 1.6أهداف البحث:
 .1التعرؼ عمى دكر الصحافة اإلسرائيمية كىؿ كاف في أدائيا مساسا بالمرتكزات الديمقراطية
اإلسرائيمية.
 .2إظيار مدل القيكد المفركضة عمى حرية الصحافة اإلسرائيمية في إيصاؿ المعمكمات لمجميكر.
 .3إيضاح ميمة الصحافة اإلسرائيمية في التأثير عمى الرأم العاـ اإلسرائيمي كىؿ تنسجـ مع
تكجيات كاعتبارات المؤسسة السياسية كالعسكرية.
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 .4إثبات مدل تبنى الصحافة اإلسرائيمية لممبادئ األخبلقية كالمينية في إيصاؿ الحقيقة
لمجميكر.
 .5إبراز حجـ التبايف بيف الصحؼ اإلسرائيمية الذم تحتدـ فيو المنافسة كىؿ ىك شكمي أـ الجكىرم.

 1.7محددات البحث ومعوقاكه:
مف المعكقات التي لـ أستطع تخطييا بنفسي ىي صعكبة التنقؿ كالكصكؿ إلى المدف اإلسرائيمية كعدـ
حصكلي عمى تصريح لدخكؿ المدف اإلسرائيمية  ،مما جعمني استعيف ببعض األصدقاء لمساعدتي في
الحصكؿ عمى بعض المراجع كالكتب مف المكتبات اإلسرائيمية  ،مما جعمني أفقد الكثير مف الكقت
الجيد.

 1.8الحدود الزمنية والممانية:
 الحدكد المكانية :غزة  /فمسطيف
 الحدكد الزمانية :األسبكع األكؿ مف حرب غزة .2009/1/2 – 2008/12/27

 1.9أسباب البحث:
باإلضافة إلى األسباب الكاردة في أىمية الدراسة أيض اه ،يرل الباحث مف الضركرم إيضاح مساحة
الحرية في الصحافة اإلسرائيمية كبياف حيز المكضكعية كالحقيقة في عبلقة الصحافة مع المؤسستيف
العسكرية كالسياسية  ،كفحص ما إذا انحسرت ديمقراطيتيا في قضاياىا الداخمية فقط
دكتاتكريتيا في معالجة قضاياىا الخارجية.
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 ،كتجمت

 1.10منهج البحث:
اعتمدت في ىذا البحث عمى منيجيف كىما:
المنيج األكؿ :المنيج التاريخي مف خبلؿ مراجعة األدبيات.
المنيج الثاني :المنيج التحميمي كىك تحميؿ مضمكف األخبار المنشكرة بالصحؼ اإلسرائيمية مف
خبلؿ تحميؿ خبر رئيسي مف ثبلثة صحؼ إسرائيمية ىي "يديعكت احرنكت -معاريؼ -ىارتس"
كالتعرؼ عمى كيفية تغطية األسبكع األكؿ مف حرب غزة .2008

 1.11الدراسات السابقة
 دراسة :الصحافة كاإلعبلـ في إسرائيؿ بيف تعددية البنية المؤسساتية كىيمنة الخطاب القكمي حيث
يقدـ الكاتب د .أمؿ جماؿ النظرية المركزية لمدراسة  ،كىي أف التعددية المتصاعدة في بنية اإلعبلـ
اإلسرائيمي ال تعكس بالضركرة تعددية عمى مستكل األفكار كالمضاميف ،كيبقى اإلعبلـ تحت
سيطرة تحالؼ قكتيف اجتماعيتيف أساسيتيف األكلى أصحاب رؤكس األمكاؿ

 ،كالثانية النخبة

السياسية كاألمنية.



دراسة :الصحافة اإلسرائيمية خبلؿ فترة إعبلف الدكلة ،بيف تغمغؿ األيديكلكجية كالكعي الميني ،
يكضح الكاتب أكرف مايرز في دراستو أف الصحافة اإلسرائيمية لـ تستطع الفصؿ بيف الكعي
الميني كضركرة ما يجب تقديمو لمجميكر ،كبيف تغمغؿ الفكر الصييكني المسيطر عمى عقمية
الصحافي ،ـ ما يفقده التركيز في أدائو الميني.
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 دراسة :اإلعبلـ اإلسرائيمي كمحددات الصراع لمكاتب عاطؼ عكدة الرفكع ،يسمط المؤلؼ الضكء
عمى اىتمامات اإلعبلـ اإلسرائيمي المتمثمة في نقؿ الصكر

كالقكالب الذىنية الصييكنية ،كتبني

عقيدة السمطة ،كاضفاء الشرعية عمى ممارساتيا  ،كما يبيف ىذا الكتاب دينامكية الصراع العربي
االسرائيمي مف منظكر رؤيتو لمكياف الصييكني كخصائصو التى تشكؿ االطار المرجعي لبلعبلـ
االسرائيمي كما تشكؿ محددات الصراع العقائدية كالمادية التى تتحكـ بصيركرتو كمستقبمو كتشكؿ
العناصر االساسية في بنيتو كتككينو كتمثؿ ىذه المحددات جممة التناقضات كاالىداؼ كاالرادات
لطرفي الصراع .
 دراسة :كيؼ تعمؿ الييمنة (تمار ليبس) .ترل الكاتبة أف اليمكـ المشتركة كالثقافة العامة لممجتمع
تؤثر كميًّا عمى الجميكر مف ناحية ،كعمى قدرتو عمى استقباؿ الخبر مف ناحية أخرل ،كبالتالي،
قيكدا عمى عمؿ المراسؿ كحياديتو .كعناصر تشكيؿ الييمنة ،كما يراىا الكاتب،
فيي تفرض ن
تنحصر في أربعة عناصر كىي :العنصر الجغرافي ،كاالنتماء الطكعي لمصييكنية ،كسيطرة
المؤسسة العسكرية عمى مقاليد الدكلة ،كقدرة المجتمع اإلسرائيمي عمى تحمؿ النقد الذاتي .ىذه ىي
كبير في استمرار الييمنة اإلعبلمية .
دكر نا
العكامؿ الرئيسة التي تمعب نا
 دراسة :إعبلـ كسياسة  ،حيث يتحدث الباحث داف كاسبي عف الصحافة اإلسرائيمية كدكرىا
بالمجتمع اإلسرائيمي كمراحؿ تطكرىا كتغيرىا كفؽ تغيرات المجتمع

، ،كما تحدث الكاتب عف

الدكر الذم تقكـ بو الصحافة في تسريع عممية اتخاذ القرار السياسي كممارسة الضغكط عمى
خصكصا عندما يتعمؽ األمر بق اررات تتعمؽ
السياسييف ،ما قد يدفعيـ إلى اتخاذ ق اررات متسرعة،
ن
بقضايا حساسة لدل الرأم العاـ اإلسرائيمي.

8

 دراسة :صحافة تحت التأثير ،حيث يسمط الباحث دنيئيؿ دكر عمى

أنو ال فرؽ بيف الصحؼ

اإلسرائيمية في تغطية الشؤكف العربية كاالنسجاـ مع الخطاب الرسمي مف حيث عدـ إبداء التفيـ
لممكقؼ العربي.
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الفلل الثاني

اإلطار النظري:
مراحل الكطور اي اللحااة اإلسرائيلية.
ظيرت الصحافة اإلسرائيمية المطبكعة قبؿ قياـ الدكلة بنحك مائة عاـ ،كحتى قبؿ ظيكر الحركة
الصييكنية بعقكد ،فقد كانت الصحؼ كسيمة اإلعبلـ كمصدر األخبار الكحيد التي تمجأ إلييا الطكائؼ
ار تربكية
الييكدية المتكاجدة في فمسطيف،لمعرفة ما يدكر حكليا مف تطكرات .باإلضافة إلى لعبيا أدك نا
كتثقيفية كتعميمية كاخبارية ميمة ،ىذا اإلقباؿ الكبير عمى قراءة الصحؼ كمتابعة مجريات األحداث
ميمان لمعديد مف رؤساء التحرير المتعاقبيف في الصحؼ المختمفة عمى االىتماـ بتحسيف
كاف دافعان ّ
الشكؿ كالمضمكف لكسب االنتشار عمى حساب صحؼ أخرل ،كما كاف سببان مف أسباب التنافس القائـ
بيف الصحؼ.

)(2

لـ يكف مف قبيؿ الصدفة أف ييتـ تيكدكر ىرتسؿ بالصحافة كدكرىا بالذات ،فقد كاف الرجؿ صحفيا
محترفا كليذا فقد كتب في افتتاحية العدد األكؿ مف أسبكعية الحركة الصييكنية "دم ككلت" بتاريخ
 1897/6/3عشية التئاـ المؤتمر الصييكني األكؿ "مج ب عمى ىذه الصحيفة أف تككف درعا كسبلحا
لمشعب الييكدم كسبلحا يستخدـ ضد أعداء الشعب ،كيأتي ىذا الكبلـ المبكر إدراكان لدكر الصحافة
في خدمة الحركة الصييكنية  ،تحقيقا كترجمة لمنشاط الصحفي الذم تطكر كنما بحركية النشاط
الصييكني خارج كداخؿ فمسطيف منذ بدايات القرف التاسع عشر كامتد حتى ىذه المحظة.

)(3

)(2

Tal، Rami: Israeli Press، Ministry of Foreign Affairs website، date of visit، 2nd  January
2011
)(3ػٕع ،أؽًلهفٛك .نغخانقطبةاإلػاليٙاإلٍوائٛه. ٙئطلاهؽوكخفزؼيكزتانشإٌٔانفكوٚخٔانلهاٍبد.
.2006ص .18
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كاف النشاط الصحفي الييكدم منبثقاه مف أفكار التنكير األلمانية في العصر الحديث إلى تأثير
الييكد بيا كظيكر ما يعرؼ "بحركة التنكير الييكدم " أك حركة اليسكااله أكال بيف ييكد ألمانيا ،ثـ
انتقمت بعد ذلؾ إلى شرؽ أكركبا ،ككانت مف نتائج ىذا التأثر ظيكر األدب العبرم الحديث ككاف البد
أف يستتبع ذلؾ ظيكر صحافة عبرية ترتبط بجيكد إحياء العبرية في حركة اليسكااله ،كاآلف يقابؿ في
إسرائيؿ تعبير آخر كأشمؿ يتحدث عف صحافة ييكدية كالمقصكد بالصحافة الييكدية التي يممكيا
الييكد كيصدركنيا خصيصا لمخاطبة الييكد أنفسيـ لتككف لساف حاؿ المجتمعات الييكدية كالعاممة
عمى تجانس آرائيـ كأفكارىـ.

)(4

إف النشاط الصييكني الصحفي الييكدم كمف ثـ الصييكني خارج الببلد كداخميا كاف مرتبط

اه

باألحداث كالتطكرات التي شيدتيا أكركبا كركسيا  ،مف حيث عبلقة ىذه األطراؼ بالييكد كمف ثـ
بالحركة الصييكنية ،كعميو يمكف تقسيـ النشاط الصييكني تاريخيا حسب المراحؿ التالية:

 :-1اللحااة العبرية اي روسيا وأوروبا اي القرن الكاسع عشر:
شيد القرف التاسع عشر نشاطا صحفيا عبريا ضخما ليشير إلى عمؽ الجدؿ كتعدد الرؤل
كاختبلؼ المصالح بيف الطكائؼ الييكدية كالحركات الفكرية التي عبرت عنيا ،فقد صدر في القرف ما
يزيد عمى  160صحيفة أك نشرة في مختمؼ أنحاء أكركبا ،كقد كتب في ىذه الصحؼ أىـ كبار
الكتاب الييكد مف أمثاؿ سمكلينسكيف ،كييكدا ليؼ غكردكف ،كمكشيو ليمينيبمكـ كناحكـ سكلكككؼ ،كقد
لعبت مقاالت ىؤالء كآراءىـ عمى تييئة البيئة الخصبة كالمناسبة لنشكء األفكار الصييكنية األكلى،

)(4إَٔه،أؽًل .انظؾبفخانلُٛٚخفٙئٍوائٛم،ثٍٛلضبٚبانظواعيغانؼوةٔانزُبؽوانلافهٙ
انمبْوح2006 .ص( .)104 -103
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.ػبنىانكزت:

كمف ثـ الحركة الصييكنية بمضمكنيا الذم نعرؼ ككذلؾ في نشر األفكار كاآلراء المناىضة كالمؤيدة
ليا.

)(5

 :-2اللحااة اي اكرة الحمم العثماني وحكى نهاية الحرب العالمية األولى:
كاف إصدار أكؿ صحيفة عبرية في أرض فمسطيف في العاـ  ،1863حيث قاـ شاباف ييكدياف
ينتمياف إلى التيار الديني األرثكذكسي "الحريدم " ،إذ بادر كؿ مف مكشيو سالمكف كميخائيؿ ككىيف
إلى إصدار صحيفة "ىميفانكف " في مدينة القدس ،بيدؼ نشر اإلعبلنات كليس بيدؼ نشر أفكار
محددة ،كبيذا كانت أكؿ صحيفة عبرية تصدر في فمسطيف ذات أىداؼ اقتصادية محصنة ،كفي ذات
العاـ  1863أيضا أصدر الحاخاـ يسرائيؿ باؾ صحيفة ثانية اسماىا "حافيتسيمت".

)(6

 :-3اللحااة العبرية كحت االنكداب البريطاني وحكى قيام الدولة اإلسرائيلية:
ما ِاف انتيت الحرب العالمية األكلى كصدكر كعد بمفكر ،حتى فتح الباب كاسعا أماـ الحركة
الصييكنية لتعمؿ بشكؿ كبير في كافة المجاالت ،ىجرة كاستيطاف كتأسيس بنية تحتية قكية ،كذلؾ
تسريعا في النشاط الصحفي كالفكرم ،كقد تميزت الصحافة العبرية في ىذا الكقت باالختبلفات البينة
الكاضحة حكؿ مسائؿ الحزبية كاأليديكلكجيا ،رغـ اتفاقيا عمى األىداؼ الصييكنية الكبرل كعميو فقط
صدرت في ىذه الفترة الصحؼ التالية كىي صحؼ ما يزاؿ بعضيا يصدر حتى المحظة.

)(7

)(5انُؼبي،ٙطبنؼ.انؼَكؤانظؾبفخفٙئٍوائٛم.كاهانشؤق:انمبْوح.ط.1ص .18ص .18
)(6انًظلهَفَّ.
)(7ػٕع ،أؽًلهفٛك .نغخانقطبةاإلػاليٙاإلٍوائٛه. ٙئطلاهؽوكخفزؼيكزتانشإٌٔانفكوٚخٔانلهاٍبد.
.2006ص .25 -22
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 :-4اللحااة بعد قيام الدولة:
في فترة الخمسينيات أك ما يعرؼ بمرحمة بناء الدكلة ،ازدىرت أكثر الصحافة الحزبية حتى
الصحافة التابعة لؤلحزاب الصغيرة مثؿ حزب أحكدات إسرائيؿ الذم أسس صحيفة "الميرحاؼ " أك
"المنطقة" ،كأسس الحزب التقدمي "زمانيـ" أك "أكقات " ،كأسس حزب عماؿ أغكدات إسرائيؿ صحيفتيف
ىما "ىككؿ" أك الصكت كصحيفة "شعاريـ" أك "األبكاب".

)(8

شيد قطاع الصحافة تغيرات جذرية ىامة بعد قياـ الدكلة العبرية عاـ

 1948يمكف تمخيصيا

باالتي:
 .1تراجع دكر الصحافة الحزبية كذلؾ لقكة جياز الدكلة مف جية  ،كانخفاض مستكل االىتماـ بمؤسسة
الحزب التي كانت تقكـ مقاـ الدكلة مف جية أخرل.
 .2تقميص استعداد اإلسرائيمييف باالعتماد عمى مصدر كاحد لممعمكمات.
 .3نشكة الصحافة المستقمة القائمة عمى التنافس كتحصيؿ األرباح االقتصادية كليذا فقد أغمقت معظـ
الصحؼ الحزبية الصادرة عف األحزاب اإلسرائيمية ،ما عدا الدينية منيا ألف ىذا الجميكر ال يرضى
عف الصحؼ الخاصة كدكف أف تغفؿ حقيقة الصحافة الحزبية ظمت تتكاجد بشكؿ أك بآخر حتى
سنكات الثمانينات كعميو يمكف تقسيـ النشاط الصحفي عمى النحك التالي:
أ .اللحف المسكقلة الخالة "اللحااة الكجارية":
أدل ارتفاع مستكل المعيشة كانفتاح المجتمع اإلسرائيمي عمى التأثيرات الغربية كاألمريكية خاصة ،
إلى إدخاؿ أرباح رأسمالية عمى االقتصاد اإلسرائيمي كجعمت النفقات باىظة إلصدار الصحؼ كلـ يبقى
مف الصحؼ الحزبية إال الصحؼ الدينية ،كفي ظؿ اضمحبلؿ الصحافة الحزبية استطاعت الصحافة

)(8

Meyers، Oren: Communicating Critique: Towards a Conceptualization of Journalistic
Criticism، University of Haifa 2005.
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الخاصة سد الفراغ الصحافي الذم حصؿ في المجتمع اإلسرائيمي ،كىذه العممية لـ تتبمكر إال في بداية
السبعينيات بسبب ما ألحقتو أزمة حرب .1973

)(9

كىناؾ في إسرائيؿ صحؼ مستقمة كثي ار نذكر منيا الصحؼ التالية (يديعكت احرنكت ،ق أرتس
كمعاريؼ) التي تممكيا عائبلت إعبلمية حكلت نفسيا إلى إمبراطكريات إعبلمية كبرل.
كيعزك د.أمؿ جماؿ صعكد ىذا القطاع الصحفي الخاص إلى" اىتزاز قكم باألسس السياسية
كالميكؿ األيديكلكجية لممؤسسة المينية كالتغيرات الكبرل في تكزيع السكاف كتزايد عدد الناطقيف بالعبرية
كمغة أـ  ،كرغبة الجميكر في صحؼ متحررة مف التزامات سياسية

) ،(10بحيث تكفر ليـ المادة

اإلعبلمية دكف أم ارتباط أيديكلكجي كاضح كمحدد ،كما أدل دخكؿ أفكار ثقافية كاجتماعية كاقتصادية
أمريكية إلى المجتمع اإلسرائيمي إلى ىبكط ممحكظ في األيديكلكجية االشتراكية الجماعية كتقكية كجيات
نظر ليبرالية.

)(11

ب .اللحااة الدينية:
 %22مف سكاف إسرائيؿ كىـ عمى اختبلفيـ

يشكؿ المتدينكف عمى اختبلؼ طرائقيـ حكالي

العقائدم كاألثني يعبركف عف أنفسيـ مف خبلؿ صحؼ تعكس ىذا االختبلؼ تماما كتعمؿ الصحؼ
أبكاقا دعائية لمقائميف عمى تمؾ األحزاب كالحركات ،كفي إسرائيؿ اليكـ صحؼ يكمية دينية ك جريدية
منيا "ىتسكفيو كىمكديع كيتيدنئماف كغيرىما".

)(9كاٌ،كبٍج.ٙئػالؤٍٛبٍخ.انغبيؼخانًفزٕؽخ:رمأثٛت.1997 .ص .19
)(10ػٕع،أؽًلهفٛك .نغخانقطبةاإلػاليٙاإلٍوائٛه. ٙئطلاهؽوكخفزؼيكزتانشإٌٔانفكوٚخٔانلهاٍبد،
.2006ص .27 -26
)(11عًبل،أيم .انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛم:ثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي". ٙيلاه":هاوهللا.
.2005ص .54
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ج .اللحااة الروسية:
بدأت الصحافة المكتكبة بالركسية تصدر في فمسطيف قبؿ قياـ الدكلة كيكضح بحث لفبلديمير
كيرسيؾ أنو تـ اكتشاؼ صحيفتيف بالمغة الركسية كانتا تصدراف قبؿ قياـ إسرائيؿ ،الصحيفة األكلى
"ايريتس يسرائيؿ فيستركيكا" ،أما الثانية فيي صحيفة " فالككر" التي صدرت أيضا في الفترة ذاتيا.

)(12

كنتيجة لتدفؽ المياجريف الركس إلى إسرائيؿ فقد ط ار تحكؿ كبير في التركيبة الديمكغرافية
اإلسرائيمية ،بحيث بمغت نسبة المياجريف الركس في إسرائيؿ أكثر مف عشريف بالمائة ،ىذا األمر دفع
مالكي كسائؿ اإلعبلـ كخاصة الصحؼ إلى تخصيص مطبكعات بالمغة الركسية  ،خاصة كأف ىؤالء
المياجريف انغمقكا ثقافيا كاجتماعيا.

)(13

كحسب بحث أعده داف كاسبي كنيمي الياس كاف في إسرائيؿ حتى أكاخر التسعينات

 120نشرة

بالمغة الركسية ،كبحسب بحث آخر صدر في إسرائيؿ فانو حتى العاـ  1998كاف ىناؾ  137صحيفة
يكمية كأسبكعية كمجمة كنشرة دكرية بالمغة الركسية ،كبيف المنشكرات المختمفة ىناؾ أربع صحؼ
يكمية" :فيستي كنكبستي نيدلي ك فريميا ك ناشا سترينا" كقرابة ستيف مجمة أسبكعية ،كثبلثة كأربعيف
مجمة شيرية كمجمة شيرية كمجمة تصدر كؿ شيريف كعشر مجبلت دكرية.
د .اللحااة العربية اي إسرائيل:
ال تشكؿ الصحافة العربية التي نشطت في إسرائيؿ استم اررية مباشرة لمصحافة العربية التي ظيرت
في فمسطيف قبؿ العاـ

 ،1948مثؿ صحؼ الكرمؿ كالسفير كفمسطيف كالصراط المستقيـ كغيرىا

باستثناء صحيفة االتحاد  ،كمف الصحؼ العربية بعد العاـ 1948صحيفة اليكـ التي أصدرتيا نقابة
العماؿ العامة "ىستدركت" كأقفمت في العاـ  1968كصدر مكانيا صحيفة جديدة ىي "األنباء" كأقفمت

)(12انًظلهَفَّ،ص .86
)(13ػٕع،أؽًلهفٛك .نغخانقطبةاإلػاليٙاإلٍوائٛه. ٙئطلاهؽوكخفزؼيكزتانشإٌٔانفكوٚخٔانلهاٍبد.
.2006ص .29 -28
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عمى يد عيزر كايزماف المكمؼ بممؼ المكاطنيف العرب في ذلؾ الحيف كاستمر إنشاء الصحؼ كصكال
إلى صحؼ الصنارة ككؿ العرب كبانكراما كغيرىما.

)(14

كما أف الصحافة العربية في إسرائيؿ تكاجو الكثير مف المصاعب كالعقكبات المالية كاإلدارية
كالمينية كالصراعات المختمفة األمر الذم يجعميا

أقؿ مستكل مف نظيرتيا العبرية ك أقؿ تأثي ار عمى

قرائيا أيضا.

)(15

)(14عًبل،أيم .انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛمثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي. ٙيلاه":هاوهللا.
.2005ص .87
)(15ػٕع،أؽًلهفٛك .نغخانقطبةاإلػاليٙاإلٍوائٛه. ٙئطلاهؽوكخفزؼيكزتانشإٌٔانفكوٚخٔانلهاٍبد.
.2006ص .31
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الفلل الثالث
المبحث األول:

مركمزات اإلعالم اإلسرائيلي:

لقد أصبحت كسائؿ اإلعبلـ بما لدييا مف تأثير عمى الرأم العاـ عنص انر أساسيان كحاسما في التعبير
عف الخيارات الداخمية كالخارجية لمدكؿ كالمجتمعات الحديثة ،حيث برز دكر اإلعبلـ كاخذ أىمية كبرل
في ىذا العصر،

)(16

ولقد قاؿ أحد عمماء االتصاؿ :أف العالـ مر بأربع ثكرات ،األكلى ثكرة األرض،

كالثانية الثكرة الصناعية ،كالثكرة الثالثة ثكرة التكنكلكجيا كأخير ثكرة اإلعبلـ ىي الثكرة التي نعيش فييا
اآلف) ،(17شيد اإلعبلـ ككسائؿ االتصاؿ طفرة كبيرة في العقكد األخيرة بفضؿ التكنكلكجيا الحديثة التي
لـ تسيـ فقط في تطكير كسائؿ اإلعبلـ ،بؿ ساىمت أيضان في جعؿ ىمكـ المجتمعات كقضاياىا حدثنا
محميان ،ىذا التحكؿ الكبير جعؿ السيطرة عمى عقكؿ الجميكر كطريقة تعاطييـ مع
عالميان بعد أف كاف ّ
ّ
ىمان كبي انر لكسائؿ اإلعبلـ ،كأخذ التنافس أشده بيف كسائؿ اإلعبلـ ليس في سرعة نقؿ الخبر
األحداث ّ
أيضا في طريقة نقمو ،كالتحميؿ المصاحب لو ،كاستدراج الجميكر إلى الكسيمة اإلعبلمية
فحسب ،بؿ ن
دكف غيرىا ،كلـ يمتد األمر إلى الجميكر كحده ،بؿ أصبحت كسائؿ اإلعبلـ تمارس تأثي ار أكبر
يتخطى كضع قضاياىا عمى أجندة دكؿ أخرل ،بؿ امتد إلى تأثير ىذه الدكؿ كحشد تأييدىا لصالح
قضايا دكلية كاقميمية تيـ كسائؿ اإلعبلـ ىذه مف خبلؿ الدعاية كالتأثير في الرأم العاـ في ىذه
البمداف ،كالدعاية ،كما يراىا ركجيو كمكس ،ىي كسيمة ضغط لمكصكؿ إلى نيايات سياسية ،كىي تغيير
آراء الجميكر بكسائؿ مختمفة لصالح اليدؼ الدعائي.

)(18

)(16ػُجزبٔ٘،يُنه.أضٕاءػهٗاإلػالواإلٍوائٛه.ٙيُظًخانزؾوٚوانفهَطُٛٛخ–يوكياألثؾبس:ثٛؤد.ص .10
)(17اإلثٛبه٘،فزؾ.ٙاإلػالوانلٔنٔٙانلػبٚخ.اإلٍكُلهٚخ:كاهانًؼوفخانغبيؼٛخ.1985 .ص .37
)(18ػٕاك،ػه.ٙاإلػالؤانوأ٘:ثَٛبٌنهُشؤانزٕىٚغ،ط،2000 ،1ص .147
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قامت القيادة كالحككمات بتطكير تقنيات "إدارة اإلعبلـ" مستخدميف كؿ كسائؿ الحمبلت كالناطقيف
الراسميف بشكؿ مركز كمكثؼ حتى يؤثركا عمى اإلعبلـ كبالتالي التأثير عمى الرأم العاـ كجعمو يتقبؿ
أجندة القيادة العسكرية كالسياسية،حيث يتدخؿ متخذك القرار بكؿ مرحمة مف عمميات اإلعبلـ كيقكـ
القادة بمعب دكر في تطكير أسمكب عممي في التخطيط االستراتيجي اخذيف باالعتبار أىمية كدكر
اإلعبلـ.

)(19

اكتسبت الصحافة اإلسرائيمية منذ بدايتيا خبرات عديدة كمتنكعة عمى يد صحافييف ىاجركا مف بمدانيـ
إلى إسرائيؿ حيث حمؿ ىؤالء الصحافييف في جعبتيـ الخبرات المتنكعة مف ببلدىـ

 ،ككاف لثيكدر

ىرتسؿ دك ار كبي ار في االنتباه إلى أىمية دكر الصحافة كاإلعبلـ في كجكد حركتو الذم أخذ يبث خطتو
اإلستراتيجية في إقامة كطف قكمي لمييكد عبر كتاباتو في الصحافة األكركبية ،كتحدث عف ذلؾ بشكؿ
كاضح في كتابو "دكلة الييكد".

)(20

كاف اليدؼ االستراتيجي لئلعبلـ الصييكني قبؿ قياـ الدكلة تثقيؼ الييكد باألىداؼ الصييكنية
كاعدادىـ لميجرة إلى فمسطيف تحقيقا لمنبكءة الدينية الييكدية بإقامة دكلة ييكدية إلنقاذىـ كبعد إقامة
الدكلة أخذت الصحافة اإلسرائيمية عمى عاتقيا بث المعمكمات لمعالـ بقصد التأثير عمى الرأم العاـ

،

مف خبلؿ تكليد إحساس لدييـ أف سبلـ العالـ كأمنو كتقدمو كرخاءه إنما يرتبط إلى حد كبير ِاف لـ يكف
كميا ببقاء إسرائيؿ كالمحافظة عمييا.

)(21

حيث تتمحكر نكاة العقيدة الصييكنية حكؿ معتقديف رئيسيف األكؿ :أف الييكد شعب لو حضارتو
الخاصة بو كالمبدأ الثاني  :ىك أف الييكد ليـ الحؽ عمى األرض المسماة " أرض إسرائي" كالمقصكد

)(19انؼغوي،ٙأشوف.اإلػالواإلٍوائٛهٙرأصٛوادٍهجٛخػهٗانوأ٘انؼبو.يغهخهٔٚخ .انؼلك .12رًٕى .2001ص
.151 -150
يغهخلضبٚبئٍوائٛهٛخ .انؼلك .104
)(20كجٓب،يظطفٍٗٔ.بئماإلػالوانؼجوٚخٔكٔهْبفٙاالَزفبضخاألفٛوح.
.2004ص .120
)(21ػُجزبٔ٘،يُنه .أضٕاءػهٗاإلػالواإلٍوائٛه .ٙيُظًخانزؾوٚوانفهَطُٛٛخ–يوكياألثؾبس:ثٛؤد.
ص .30 -29
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بالطبع أرض فمسطيف ،أما ما يتعمؽ بالمعتقد األكؿ فيقكؿ "نيساف نافيو"

ىنالؾ تكتر ما بيف الديف

كالدكلة في إسرائيؿ كىذا التكتر مركب في إسرائيؿ أكثر مما ىك في دكؿ أخرل كيعكد ىذا التكتر
حسب قكلو " بسبب دمج الديف مع القكمية ،فاف الديانة الييكدية ديانة قكمية ،فالديف يعتبر العامؿ
الذم ساىـ في المحافظة عمى كجكد الشعب الييكدم ،كما عممت الديانة الييكدية عمى تعزيز القكمية
لدل الييكد في إسرائيؿ ،كما جاء طرح القكمية إال بعد ظيكر الحركة الصييكنية التي جيرت الديف
الييكدم مف اجؿ إقامة "دكلة إسرائيؿ".

)(22

عمؿ المشركع الصييكني عمى التغمب عمى تنكع التكاريخ كاليكيات الييكدية كمصالح الجاليات
الييكدية المتنكعة كمكاطنيف في ببلدىـ  ،ككمقيميف في الككف كالتزمت التربية الصييكنية بتذكيب عنفي
لشخص جديد كىكية جمعية لمييكدم الجديد ككاف عمى الصييكنية إسكات االختبلفات كبناء ركاية
مكحدة فريدة مف نكعيا كمترابطة يمكنيا مف تدمير كاقتبلع التكاريخ الييكدية كاليكيات كالمعرفة
كالمصالح كالمثؿ المحمية غير المثمرة بالنسبة لممشركع الصييكني ،اك حتى تنفيو أك تيدده بشكؿ
كاضح.

)(23

يقكـ اإلعبلـ اإلسرائيمي عمى رمكز سميت "بالمقكمات الشرعية لمدكلة اإلسرائيمية" ككذلؾ عمى
"االعتذاريات كالحجج" التي صاغتيا األيديكلكجيا الصييكنية لتمؾ الشرعية في كحدتيا الثبلثية:

-1

شرعية اليجرة كاالستيطاف كممارسة السمطة السياسية عمى فمسطيف كاألرض كاإلنساف -2 ،شرعية قياـ
الدكلة االستيطانية الصييكنية -3 ،شرعية النظاـ السياسي "المزدكج" ،أم الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف
لمييكدم المستكطف فقط كالقمع كالقير لمفمسطيني.

)(24

)(22أثٕػظت،فبنل.عٓبىانزؼهٛىفٙئٍوائٛم:انجُٛخ،انًضبئ،ٍٛأٍبنٛتانؼًم" .يلاه":هاوهللا.ؽيٚواٌ .2006ص
.62
)(23غٕهىئٛف،اٚالٌ.علنٛخانٕطٍٔانًُفٗ:انزوثٛخاإلٍوائٛهٛخٔانزوثٛخػهٗانًُفٕٚخفٙػٓليبثؼلانؾلاصخ .يلاه":
هاوهللا.أٚهٕل .2006ص 66
)(24ػٕكحانوفٕع،ػبطف .اإلػالواإلٍوائٛهٔٙيؾلكادانظواع:انظؾبفخًَٕمعب .انًإٍَخانؼوثٛخنهلهاٍبدٔانُشو:
ثٛؤد.ط.2004 .1ص 56 -55
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كقد تبنى اإلعبلـ اإلسرائيمي ىذه التكجيات كاضاؼ عمييا التحسينات الدعائية مثؿ:
أ)

العودة إلى أرض الميعاد مبدأ وحق كاريخي:
فيما يتعمؽ بأرض الميعاد كالحؽ التاريخي يعمؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي بما قالو" فيربمكفيسكي" ِاف

اهلل أعطى عيدا إلبراىيـ بمنح أرض إسرائيؿ لو كلذريتو مف بعده  ،كما عمى بنى إسرائيؿ اتباع التكراة
ؼف عدـ الفصؿ
إال أف يستجيبكا لتمؾ الدعكة ،كاذا كاف ىناؾ شعب مختار فثمة أرض مختارة ،كبذلؾ ِا
بيف "الشعب المختار" ك"األرض المختارة " ىك ركف أساسي مف أركاف األيدلكجية الصييكنية التي
يعكسيا اإلعبلـ اإلسرائيمي.

)(25

كلقد كظفت الصييكنية سياسيا الفكر الديني عمى أساس رفض الفصؿ بيف الشعب الييكدم
كأرض الميعاد كقدمت الييكدية النسؽ الذم قدمتو الصييكنية كميداف عمؿ لئلعبلـ اإلسرائيمي لتبرير
شرعية اغتصاب فمسطيف كشرعية التكسع كالتميز العنصرم (26).


ب) اليهود يحملون الرسالة الحضارية وقيم الريادة واالنجاز:
يعتبر مبدأ التفكؽ الحضارم كالرسالة الحضارية كتمايز الشعب الييكدم مرجعا ثابتا لفكر
اإلعبلـ اإلسرائيمي ،فمبدأ االنجاز كالرسالة الحضارية يظير بأشكاؿ متنكعة بدءا مف األخبار التي
تعكس تفكؽ إسرائيؿ الحضارم عمى العرب مف مثؿ خبراء إسرائيميكف لتحمية مياه البحر في
األردف،كالمقاالت المتنكعة التي تؤكد كجكد رسالة حضارية لمييكد المستكطنيف في فمسطيف كتفكقيـ
عمى العرب  ،خاصة التفكؽ العسكرم لردع العرب كتخكيفيـ كدفعيـ نحك االستسبلـ

)(25انًظلهَفَّ.
)(26عو،ٌٚطجو٘.ربهٚـانظَٕٓٛٛخ:ط:1انملً.1987 .ص .58
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 ،كىكذا يقكـ

اإلعبلـ اإلسرائيمي بتصكير كؿ انجاز فمسطيني انجا از ييكديا صييكنيا ،كىذا يشكؿ نسقا اعتقاديا
تبريريا فاألرض التي أىمميا أىميا كعمرىا المستكطنيف حؽ ليـ.

)(27

ج) مبدأ كقرير الملير:
يصكر اإلعبلـ اإلسرائيمي عمى ىذا المبدأ قياـ دكلة إسرائيؿ عمى

أنو يمثؿ حركة تحرر

كطني  ،كليست حركة تكسع تستيدؼ إيجاد حؿ كحيد لؤلقميات الييكدية التي تعاني البلسامية كىك
بذلؾ يعكس االعتذارات الصييكنية التي تعتبر قياـ دكلة الييكد في فمسطيف حؽ خالص ليـ بعد أف
عانكا ردحا مف الزمف مف االستعمار البريطاني كأنو آف أكاف االستقبلؿ بعد أف خاضكا صراعا طكيبل
مع االستعمار البريطاني.

)(28

د) األمن القومي:
تتبنى إسرائيؿ المفيكـ التقميدم لمصطمح األمف القكمي عمى

أنو أمف عسكرم كالذم يعف ل

بتاميف كياف األمة كالدفاع عف مصالحيا الضركرية ،كالمكضكع الرئيسي لؤلمف اإلسرائيمي ىك الكياف
"الكجكد ،البقاء ،االستم اررية" منذ قياـ دكلة إسرائيؿ ارتبط مفيكـ األمف القكمي بالعبلقة بيف ماىية
كبمكرة الدكلة القكمية الصييكنية كبيف مفيكـ الحرب ،لقد تـ تطكر عمى مفيكـ األمف القكمي اإلسرائيمي
منذ بداية الثـ انيفات ليشمؿ خمسة جكانب أسياسية متكازية :عسكرية،سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية
كبيئية ،إال أف الجانب العسكرم مازاؿ مسيطر.

)(29

)(27ػٕكحانوفٕع،ػبطف .اإلػالواإلٍوائٛهٔٙيؾلكادانظواع:انظؾبفخًَٕمعب .انًإٍَخانؼوثٛخنهلهاٍبدٔانُشو.
ثٛؤد.ط.2004 .1ص 60
)(28انًظلهَفَّ،ص .63 -62
)(29يُظٕه،عََٕ،ٙؾبً،فبك٘ .انًإٍَخانؼَكوٚخفٙئٍوائٛم:ربهٚـٔ،الغ،اٍزوارٛغٛبدٔرؾٕالد" .يلاه":هاوهللا.
أٚهٕل .2009ص .249 -248
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هـ) الديمقراطية الوحيدة اي الشرق األوسط:
يستخدـ اإلعبلـ اإلسرائيمي إستراتيجية "كسب االنتصار" ككسب عطؼ العالـ عمى الييكد
كآثار مظاىر اإلعجاب بيـ ،كتبعا لذلؾ يبرز اإلعبلـ اإلسرائيمي إسرائيؿ عمى أنيا المدافع عف القيـ
الديمقراطية كعف العقائد السياسية الغربية المعاصرة في أنقى صكرىا كأعظـ مظاىرىا ،كتستند ىذه
اإلستراتيجية اإلعبلمية أيضا إلى أف دكلة إسرائيؿ قامت عمى أكتاؼ المياجريف الييكد األكائؿ الذيف
فركا مف العداء البلسامية ،لذلؾ ينشط اإلعبلـ اإلسرائيمي في إطار ىذه اإلستراتيجية اإلسرائيمية عمى
إبراز التناسؽ بيف القيـ اإلسرائيمية كالقيـ الغربية كالتأكيد عمى العبلقات مع الغرب خاصة الكاليات
األمريكية.

)(30

)(30ػٕكحانوفٕع،ػبطف .اإلػالواإلٍوائٛهٔٙيؾلكادانظواع:انظؾبفخًَٕمعب .انًإٍَخانؼوثٛخنهلهاٍبدٔانُشو.
ثٛؤد.ط.2004 .1ص .66 -64
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المبحث الثاني:

النظام السياسي واإلعالم اي إسرائيل:
إسرائيؿ نظاـ حكـ برلماني كىناؾ فصؿ بيف السمطات كمع أنو ليس فصؿ صارما أك متزمتا
كال تممؾ إسرائيؿ دستك ار رسميا مكتكبا كلكنيا تممؾ نظاما دستكريا محددا في الحكـ

)(31

كالرأم السائد

في الخطاب اإلسرائيمي ىك امتبلؾ "إسرائيؿ" لنظاـ ديمقراطي غربي ،كيشجع ىذه الفرضية السياسية
عدد كبير مف النقاشات كالدراسات كاإلصدارات التي تصدر عف األكاديمية اإلسرائيمية ،كعندما ُيثار
النقاش ،فيك يدكر حكؿ نكع الديمقراطية اإلسرائيمية ،ككنمكذج جيد عمى ذلؾ الحكار ىك المقالة
المنشكرة في مجمة "بانيـ" في العاـ  1999لبني نكيبرغر ،المحاضر المعركؼ في العمكـ السياسية،
الذم يدعي فييا بأف لػ"إسرائيؿ" "ديمقراطية ليبرالية مع عدة عيكب" ،كىي عيكب يمكف إزالتيا بحسب
رأيو.

)(32

كفي مقابمو َّ
يدعي سامي سمكحة عالـ االجتماع السياسي ،بأف "الدكلة اإلسرائيمية" تُطبِّؽ نكعان
آخر مف النظاـ ،ىك "الديمقراطية األثنية" التي تعطى فييا أكلكية بنيكية لممجمكعة الييكدية ،كلكف ىذه
الديمقراطية تحافظ عمى الحقكؽ الجزئية الممنكحة لمكاطني "إسرائيؿ" مف العرب.

)(33

ِاف الصحافة بشكؿ عاـ كحريتيا بشكؿ خاص مكضكع طكيؿ كشيؽ كأىمية الصحافة إجماالن
أدت بالكثيريف إلى تسميتيا أحيانا بػ"صاحبة الجبللة " كأحيانا "السمطة الرابعة" في الدكلة بعد السمطات
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ،كما لمصحافة ادكار ىامة كثيرة عمييا كاجب القياـ بيا كلعؿ أىـ تمؾ
األدكار دكر الرقابة كالحراسة كذلؾ الدكر المفركض أف تككف عمى اطبلع بو لتككف أداة الشعب عما

.روعًخ.يظطفٗانوى.يكزجخيلثٕن:ٙ

انؼاللبدانًلَٛخانؼَكوٚخفٙئٍوائٛم
)(31ثٍٕٓٚكا،يبئٛو.
انمبْوح(.1996 .ص .)17
)ٚ(32جزؾبل،اهٌْٔٔ.ىانلًٚمواطٛخاإلٍوائٛهٛخ.يغهخاالَزمبك.2010 /11 /10 .
)(33انًظلهَفَّ
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يجرم في الدكلة مف أمكر خصكصا مراقبة تصرفات كأعماؿ رجاؿ الدكلة كالسمطات العامة
كالمؤسسات المختمفة كمف خصائص الصحافة اإلسرائيمية:
 .1الصحافة مصدر ميـ في نقؿ المعمكمات لمجميكر  ،حيث يعتبر المجتمع اإلسرائيمي مجتمع قارئ
كنسبة الذيف يقرؤكف الصحؼ كالمجبلت كالكتب ىي نسبة عالية بالمقارنة مع غيرىا في الدكؿ
الغربية األخرل كتدؿ اإلحصائيات عمى أف  %85مف الشعب اإلسرائيمي يق أر جريدة كاحدة يكميا
عمى األقؿ.
 .2كثرة أعداد الصحؼ اليكمية في إسرائيؿ إذ يصؿ عددىا إلى عشريف صحيفة يكمية كبعضيا
يصدر بمغات أخرل غير العبرية بسبب عدـ معرفة الكثير مف المياجريف بالمغة العبرية ،باإلضافة
إلى عدد كبير مف المجبلت كالصحؼ األسبكعية كال يدخؿ ضمنيا الصحؼ كالمجبلت العربية.
 .3جميع الصحؼ ىي صحؼ ييكدية تعتنؽ المبادئ الصييكنية باستثناء صحؼ قميمة.
 .4المستكل الجيد الذم كصمت إليو الصحافة اإلسرائيمية كليس مف حيث الشكؿ بؿ مف حيث
المكضكع كالفف الصحفي خصكصا كثرة األخبار الداخمية كالخارجية.
 .5أىمية منطقة الشرؽ األكسط كظركؼ قياـ إسرائيؿ كتكسعيا أدل إلى كثرة األحداث كاألخبار،
األمر الذم يقتضي بالتالي كثرة التعميقات كاآلراء كاإلشاعات خصكصا الداخمية منيا كالصحافة
اإلسرائيمية مف أكثر الصحافة التي تكجو انتقادات لتصرفات زعمائيا أك عمى األصح عف بعض
تصرفاتيـ كليس جميعيا
 .6يتباىى اإلسرائيميكف بصحافتيـ كبحريتيا كيعتبركنيا أحد أعمدة نظاميـ الديمقراطي  ،حيث يقكؿكف
أنو ليس لدييـ رقابة عمى الصحؼ سكل الرقابة العسكرية التي تفرضيا ضركرة األمف لما يحيط

24

بإسرائيؿ مف ظركؼ سياسية كعسكرية مع دكؿ المكاجية فيما عدا ذلؾ فصحافتيـ حرة حسب ما
يقكلكف كأكبر دليؿ لدييـ ىك انتقاد صحافتيـ إلى رجاؿ الدكلة الكبار كالصغار عمى السكاء.

)(34

كاريخ مكاب وليد العسيلي عبر األنكرنت:
تكمف أىمية الصحؼ العبرية في أنيا تحاكؿ بشكؿ دائـ إظيار نفسيا مصد ار لممعمكمات التي
يحتاجيا القارئ ،كمف ىنا تأتي قكتيا حيث تعمؿ الصحؼ عمى خمؽ مفاىيـ جديدة كبالتالي نرل مدل
الدكر الذم تمعبو الصحؼ العبرية في تعميؽ الكعي السياسي كالعقائدم لدل القراء اإلسرائيمييف بمف
فييـ السياسييف ،إضافة إلى دكرىا في المساىمة بشكؿ كبير في رسـ السياسة الداخمية كالخارجية
لمدكلة بفاعمية قكية ،كىناؾ مف يرل باف الصحؼ العبرية حامية النظاـ الديمقراطي في إسرائيؿ كمف
منطمؽ حرصيا عمى حرية التعبير عف الرأم كالفكر ،كىي صحافة ناقدة كمقاتمة ال تتردد في محاربة
فساد رئيس حككمة أك رئيس دكلة أك كزير كتتسبب في إقالة حككمة ،كما حصؿ مع حككمة إييكد
أكلمرت (فالصحافة ىي التي كشفت فضائح الفساد كىي التي ىاجمت الحككمة عمى قصكرات
لبناف) ،كتطيح برئيس أركاف الجيش (كما حصؿ مع داف حالكتس) ككزير

رب

اؿدفاع (عمير بيرتس)

كحبس كزير الداخمية أريو درعي ككزير مالية ،ابرىاـ ىيشنزكف ،ككزير صحة ،شمكمك بف عزرم.
كىناؾ مف يدعي بأنيا مثابة بكؽ المؤسسة السياسية كالعسكرية كأصبحت مقيدة لتكجيياتيا
الخاصة في فترات الحرب  ،حيث تضيؽ حرية الصحافة حتى يمكف كصفيا في بعض األحياف بأنيا
مكجية مف قبؿ المؤسسة العسكرية كالحككمة بما يخدـ األمف القكمي حسب تعميبلت ىذه المؤسستيف،
كأف أم شذكذ عف قاعدة االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف المؤسسة الحاكمة يككف اجتياد شخصي مف
قبؿ بعض الكتاب أك المراسميف كليس نيج مؤسساتي يميز الصحافة اإلسرائيمية.

)(34انؼَهٔ،ٙنٛل.انلًٚمواطٛخانَٛبٍٛخفٙئٍوائٛم.يوكيانلهاٍبدَمبثخانًؾبي:ٍٛانملً.ص .156 _153
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كقد بيف مؤشر الديمقراطية اإلسرائيمية لعاـ  2009انخفاضان في تدرج إسرائيؿ ضمف مؤشر
حرة،
حرية الصحافة ،كأسفر عف انتقاليا ألكؿ مرة مف فئة الدكؿ الديمقراطية التي تتميز بكجكد صحافة ّ
حرة ،كجرل اإللماح إلى أف تدىكر مكانة إسرائيؿ في
إلى فئة الدكؿ التي تتسـ بكجكد صحافة شبو ّ
مؤشر حرية الصحافة ،لذلؾ العاـ كاف متأث انر بصكرة مباشرة إلى حد كبير بالرقابة

الصارمة التي

مكرست عمى عمؿ كسائؿ اإلعبلـ األجنبية كاإلسرائيمية إباف حممة "الرصاص المصبكب" العسكرية
اإلسرائيمية عمى غزة في نياية  ،2008كالتي كانت تيدؼ أساسان إلى تكريس ركايات الناطؽ العسكرم
بشأف سير تمؾ الحممة ككقائعيا.

)(35

الصحافة اإلسرائيمية اعتبرت نفسيا منذ نشأتيا أنيا جزءان 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 اإلسرائيمية عمى كجو الخصكص كالحقنا
عمؿ اإلعبلـ ككؿ(36) .حيث دخمت إسرائيؿ الحركب كاحدة تمك األخرل ،كفي 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 أخذكا عمى عاتقيـ مسؤكلية تحديد األكلكيات
كالمصمحة العامة لممجتمع ،لعؿ ىذا األمر ينجمي بكضكح في حكار أجراه رئيس كزراء إسرائيؿ ككزير
 1953حدد فيو دكر الصحافة قائبلن " :عميكـ أف

دفاعيا دافيد بف غكريكف مع الصحافييف في العاـ

تعرفكا كيؼ يجب أف تنمك لدل الشعب الخصاؿ كالصفات المطمكبة لزيادة كتعزيز قدرة العمؿ
كمردكده ،كإلنعاش التصدير كاالقتصاد ،كاالرتقاء بمستكل الثقافة كالقدرة لدل أبناء الشبيبة ،كتدعيـ قدرة

لضبٚبئٍوائٛهٛخ .انؼلك.2003 .

)(35يُظٕه،عَٕ.ٙاالططالؽٛخاالَزمبئٛخفٙانظؾفانؼجوٚخفٙئٍوائٛم.
ص .101 -89
)ٍٛ(36غبل،ىئٛف.ؽوٚخانظؾبفخثٍٛاألٍطٕهحٔانٕالغ.ئطلاهثٛجؤً(.1996  .ص .)19
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كبأس ككالء الجيش اإلسرائيمي،إنكـ إذا ما قمتـ بذلؾ ،فستؤدكف الرسالة كالغاية المخمصة إلسرائيؿ
كلمشعب الييكدم بأسره".

)(37

في إسرائيؿ تستطيع الدكلة مراقبة كؿ ما يكتب كيقاؿ في الصحؼ اإلسرائيمية كفي كسائؿ
اإلعبلـ المتنكعة عف طريؽ أجيزة الرقابة المختمفة كيشكؿ تخصيص ناطؽ بمساف كؿ مؤسسة حككمية
نكع ان مف الرقابة اإلضافية في مجاؿ الصحافة كاإلعبلـ ،كيستعمؿ نيج التكجيو اإلعبلمي ككسيمة تمكف
المؤسسات الرسمية مف السيطرة عمى المعمكمات المنشكرة عنيا ،كقد استعمؿ ىذا النيج بداية بيف
مؤسسة الجيش كالصحافة كفي الحاالت التي ال يتعاكف فييا المراسمكف مع ىذا النيج يستطيع الناطؽ
منع تزكيدىـ بالمعمكمات أك عرقمة إمكانات تسمميـ معمكمات فكرية ذات قيمة كبيرة ،كأدل ىذا
األسمكب إلى نمك ثقافة صحافية سيمت عمى مؤسسات الدكلة عمى األخص مؤسسة الجيش كاألمف
السيطرة عمى كؿ المعمكمات المنشكرة عف سياستيا ،كمف خبلؿ ذلؾ تستطيع المؤسسة األمنية التأثير
بقكة عمى الرأم العاـ اإلسرائيمي ك السيطرة عمى اإلعبلـ.

)(38

في الحالة اإلسرائيمية يمتمؾ الجيش اإلسرائيمي ميزة ىائمة أكثر مف أم مؤسسة عامة في
إسرائيؿ في تشكيؿ الرأم العاـ ،حيث كسائؿ اإلعبلـ عمى استعداد لممارسة ضبط النفس كفرض قيكد
عمى نفسيا كمما تعمؽ األمر بالشؤكف األمنية كيكاد احتكار الجيش لقنكات تقديـ المعمكمات يككف
كامبل ،كما أف لديو إمكانية كبيرة الستغبلؿ الصحافييف ككسائؿ اإلعبلـ ،تجعؿ ىذه العكامؿ مجتمعة
المراسميف العسكرييف كالمحمميف أقؿ ميبل إلى الممارسة النقدية مف الصحافييف العامميف في مجاالت

)(37ثٛوٕ٘ٚ،هاو:انظؾبفخاإلٍوائٛهٛخ:ػٕكحئنٗانًُٕمطانملٚىانًغُلٔانًُضجظٍ .هَهخأٔهاقئٍوائٛهٛخ ػلك 31
"ئػالوفٙيٓتانوٚؼ".يلاه (2005ص )72
)(38عًبل،أيم ،.انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛمثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي". ٙيلاه":هاوهللا.
(.2005ص .)236 -233
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أخرل ،كبعد ىؤالء المراسميف كالمحمميف خاصة في الؽ نا تيف الرئيسيتيف لمتمفزيكف يتصرفك ف باعتبارىـ
ناطقيف باسـ الجيش اإلسرائيمي أكثر مف ككنو ممثبل لمجميكر.

)(39

ك

لـ تكف ىذه السيطرة كليدة قكة القيادة العسكرية فقط ،كانما ضعؼ القيادة السياسية اإلسرائيمية

كقمة خبرتيا العسكرية لمعالجة القضية المحكرية كاألساسية في المجتمع اإلسرائيمي

 ،كىي األمف

كاالستقرار كاالستمرار في بيئة معادية ،كعزز مف ىذه الييمنة كالسيطرة عمى القيادة السياسية ككسائؿ
اإلعبلـ اإلسرائيمية ،أف معظـ المحمميف كالخبراء في النشرات اإلخبارية كعمى صفحات الجرائد ىـ مف
النخبة العسكرية التي تميؿ إلى ق اررات الجيش لذلؾ ،كاف مف الصعب عمى الحككمة مكاجية جنراالت
الجيش كالرأم العاـ المؤيد إلستراتيجيتو كق ارراتو.

)(40

شيد العقديف األكليف لقياـ الدكلة اإلسرائيمية تدخؿ دكلة إسرائيؿ بشكؿ مباشر بكاسطة الحككمة
في معظـ النشاطات اإلعبلمية ،فقد كانت ك ازرة البريد كمف بعدىا ك ازرة االتصاالت مسؤكلة عف البث
في صكت إسرائيؿ بكؿ مركباتو العبرية كالعربية ،كما راقبت الدكلة النشاطات الصحافية بكاسطة لجاف
محرريف كرقابة عسكرية مازالت تعمؿ حتى أيامنا ىذه ،كفي أكاسط الستينات حيث صدر قانكف البث
عاـ  1965ككاف التغير البنيكم عمى شكؿ تدخؿ الدكلة في كسائؿ اإلعبلـ المبثكثة ،فإنشاء سمطة
اإلذاعة أدل إلى االنتقاؿ مف إدارة مباشرة إلى إدارة غير مباشرة لكسائؿ اإلعبلـ الحككمية.

)(41

تمتاز العبلقة بيف اإلعبلـ كبيف المؤسسات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية بأنيا مميئة
بالتكتر كالشؾ في كؿ نظاـ اجتماعي  ،كقد تبمكرت في دكؿ مختمفة أجيزة تكجيو كرقابة تنظـ ىذه
العبلقة المتبادلة ككذلؾ في الحالة اإلسرائيمية كلـ تكف العبلقة حديثة العيد بؿ تبمكرت كتطكرت خبلؿ
عممية طكيمة مف خبلؿ االستناد إلى ِارث متراكـ منذ اؿفترة االستيطانية كحتى أياـ إسرائيؿ األكلى ،
)(39ثٛوٕ٘ٚ،هو.عُوالدفٙهئَٛخانٕىهاء.روعًخؽٍَفضو.هاوهللا.رًٕى.2007 .ص .81
)(40ظبْو،ثالل.يؾبٔهحيغانقجٛوانؼَكو٘اإلٍوائٛهٙهؤٔفٍٛثلْٛزَٕه:رغٛٛوادؽزًٛخفٙانًَزٕٖاالٍزوارٛغٙ
ٔػهٗانظؼٛلانؼَكو٘.لضبٚبئٍوائٛهٛخ.يلاه.2006 .ص .37
)(41عًبل،أيم .انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛم:ثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي". ٙيلاه":هاوهللا.
.2005ص .233
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كذلؾ لتبني نيج ديمقراطي مف جانب كاعبلـ غربي مف جانب آخر،كىناؾ عبلقة جدلية كمعقدة بيف
اإلعبلـ كالسمطة كآراء مختمفة بطبيعة ىذه العبلقة كمف ىذه اآلراء:
مف يرل أف العبلقة بيف المؤسسة اإلعبلمية كبيف المؤسسة السياسية ىي تعبير عف العبلقة
العممية اليكمية بيف الطرفيف في ظؿ غياب شركط لعبة محددة كقاسية  ،كما يفترض في أم مجتمع
ديمقراطي غربي كدائما ىناؾ محاكالت تحديد نظاـ رقابة عمى المؤسسات االجتماعية التي تعتبر ذات
قكة كنفكذ.

)(42

كىنالؾ تكجو آخر يرل أبف عممية بمكرة األسس بيف المؤسسة اإلعبلمية كالسياسية ىي عممية
ؼاألمر ال يتعمؽ فقط

متكاصمة كديناميكية كمعقدة كمميئة بالتكتر  ،كعمى ما يبدك لف تنتيي لؤلبد،

بالمؤسسة اإلعبلمية بؿ بالمؤسسات األخرل ذات النفكذ التي تسبب القمؽ لممجتمع بأسره

 ،كخاصة

داخؿ السمطة المركزية  ،كعميو ىناؾ مطالب بالرقابة عمييا مثؿ المطالبة بالرقابة المدنية عمى
المؤسسات األمنية كالعسكرية كالرقابة عمى عمؿ المؤسسات االقتصادية الكبرل.

)(43

كفي المحصمة لقد شيدت العبلقة بيف اإلعبلـ كالمؤسسة السياسية تطك ار ممحكظا في كافة
الدكؿ الديمقراطية كما في إسرائيؿ أيضا،كلكف تبقى ىذه العبلقة بيف اإلعبلـ كالمؤسسات السياسية في
مد كجزر ،فأحيانا تشيد ىدكءان كتشابوان في كجيات النظر كأحيانا أخرل تككف ىناؾ صراع حاد خاصة
لما فيو تحديد لحرية اإلعبلـ،كعدـ إعطائيا الحرية الكاممة في تغطية األحداث ألسباب أمنية كما
يقكلكف ،كلقد استمدت المؤسسات اإلعبلمية في إسرائيؿ قكانينيا منذ عيد االنتداب البريطاني عاـ

)(42كَف،ٙكاٌٚٔ،ؾئٛمنًٕٛهٍٔ.بئماإلػالوفٙئٍوائٛم .1990 -1948يطجؼخشًؾبه:رمأثٛت.ط .1997 ،.3
ص .134
)(43عوؤه،يُ.ّٛؽوٚخانظؾبفخثٍٛانقٛبلٔانٕالغ،يإٍَخعٛجٕرَُك:ٙرمأثٛت،2002 ،ص .19
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 1933كقكانيف الكتابة كالصحافة كقد بقيت ىذه القكانيف في دكلة إسرائيؿ حتى يكمنا ىذا،كعمى الرغـ
مف مطالبة بعض اإلعبلمييف بإلغاء ىذه القكانيف كمبلءمتيا لمقرف الحالي.

)(44

ىذا ىك اإلعبلـ اإلسرائيمي معقد كمركب جدا فمف جية ىناؾ تعددية كاضحة،كمف جية أخرل ىناؾ
خطاب قكمي جدا يضع حدكدا كاضحة لما ىك متاح كما ىك غير شرعي كبالتالي يصعب اختزاؿ ىذا
الكاقع في مقكلة التعددية الميبرالية أك في مقكلة الييمنة ،كاإلعبلـ اإلسرائيمي كما ىك اإلعبلـ الغربي
يميؿ إلى الترفيو كالمتعة ،كلكنو ينصاع إراديا لممؤسسة العسكرية كيطفي الخطاب القكمي عمى معظـ
كسائمو (45).
















)(44هٔٚزو،كوَٚزٕفٔ،اٚويزوأكىٚجٕنل .اإلػالؤؽوٚخانوأ٘فٙفهَط.ٍٛروعًخ:ػبهفؽغبٔ٘.يإٍَخْبُٚوٚـ
ثٕٚمٔ،يؼٓلاإلػالوفٙعبيؼخثٛوىٚذ:أنًبَٛب–فهَط،ٍٛط،2001 ،1ص .28
)(45ػٕع ،أؽًلهفٛك .نغخانقطبةاإلػاليٙاإلٍوائٛه. ٙئطلاهؽوكخفزؼيكزتانشإٌٔانفكوٚخٔانلهاٍبد.
.2006ص .94 -90
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المبحث الثالث
حرية اللحااة والقانون اي إسرائيل:
إف حرية الصحافة مف

ـ ا ىية الديمقراطية ،كإف المس بيذه الحرية شبيو بالمس بالديمقراطية

بذاتيا ،كبما أف كؿ نظاـ ديمقراطي يشتمؿ عمى رقابة

فيناؾ بعض المس بيذه الحرية حيث يعكد

األمر إلى تعريؼ الرقابة  ،كىك :ممارسة جياز منظـ كثابت يستيدؼ منع نشر بيانات في كسائؿ
االتصاؿ الجماىيرية قد تمس بمصالح قكمية محددة كعمى رأسيا أمف الدكلة.
فبل

تكجد خبلفات في اآلراء مف أف األمف القكمي ينطكم عمى السرية ،كلذلؾ نكع مف الرقابة

ىك أمر معقكؿ لمنع تسرب األسرار األمنية ،حيث قاؿ المارشاؿ البريطاني ككلسبلم في الماضي" :
اف رجاؿ الصحافة ىـ لعنة الجيكش الحديثة" .كلكف السؤاؿ يطرح نفسو بصكرة متكررة ما الذم يجدر
الحفاظ عمى سريتو كما الذم يعرؼ "سر أمني".
في

إسرائيؿ كألسباب أمنية ىناؾ رقابة بصكرة مسبقة عمى مختمؼ البيانات الكاردة في كسائؿ

النشر كاإلعبلـ المختمفة ،حيث ىذه الرقابة تنطبؽ أيضان لى بيانات تصدر عف مراسميف أجانب كما
عمى نشرات عالمية يتـ استخداميا في الدكلة.
َّ
إف الرقابة في إسرائيؿ تنقسـ إلى التعريفات الثبلثة:
 الرقابة الخارجية"  -كالتي تتـ بكاسطة بعض القكانيف ،كالمراسيـ ،كاألنظمة.
 الرقابة اإلرادية"  -كالتي تتـ بمكجب اتفاقية بيف محررم الصحؼ كالسمطات األمنية.
 الرقابة الداخمية"  -كالتي تتضمف التقييد الذاتي في أعقاب ق اررات لمجمس الصحافة ،ىيئة
الصحيفة أـ لمصحفي بعينو.
َّ
إف اإلشكالية الناجمة عف أىمية حرية التعبير كأىمية حؽ الجميكر في المعرفة إزاء المطالب
م إزاء
جدا في أكقات الحرب ،كبالفعؿ ىناؾ إشكالية بيف أىمية ضماف تفاصيؿ عمميات ة
األمنية تشتد ن
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حؽ الجميكر في المعرفة ،ستميؿ ليس فقط الجيات الحككمية بؿ الشرائح االجتماعية الكاسعة إلى
كضع المصمحة العسكرية العممياتية فكؽ حؽ الجميكر في المعرفة ،بما أنو المقصكد

ىك حياة

تنظيما.
اإلنساف ،كتتـ ممارسة الرقابة المتشددة في كقت الحرب حتى في األنظمة الديمقراطية األكثر
ن
)(46

الرقابة ىي شطب قصة إخبارية أك إلغاء جزء منيا ،ىذا يشمؿ الصحافة المكتكبة كالصكر
التي تعد جزءا منيا كذلؾ الصحافة المسمكعة ،كالرقابة تمارس بكاسطة المسؤكؿ في رقابة الدكلة حيث
أف الدكلة ك الجيش لدييـ قكانيف تمكنيـ مف فرض الرقابة.

)(47

أحيانا أخرل في عمؿ الصحافة اإلسرائيمية يبعدنا
لعؿ دكر الرقابة الكاضح أحيا فان كالخفي
ن
 ،الذم أبرز معالمو نكعاـ تشكمسكي بقكلو إف المجتمع

تماما عف مفيكـ المجتمع الديمقراطي
ن

الديمقراطي ىك المجتمع الذم يممؾ فيو الجميكر الكسائؿ البلزمة لممشاركة الفاعمة في إدارة شؤكنيـ
كأف تككف كسائؿ اإلعبلـ منفتحة كحرة.

)(48

تعد الرقابة عمى اإلعبلـ إحدل أبرز كسائؿ التأثير أك منع التأثير عمى الرأم العاـ في الدكؿ،
كليست الرقابة ىي الكسيمة المؤثرة الكحيدة في تككيف اتجاىات الرأم العاـ ،لكنيا األسرع تأثي ار في
ككنيا تعتمد عمى التدخؿ المباشر في عرقمة كمنع تداكؿ كسائؿ اإلعبلـ لممعمكمات كتقديميا لمجميكر،
خصكصان في المجتمعات التي يككف فييا لقادة الجيش دكر كبير في تحديد بكصمة اتجاىات الدكلة
سياسيًّا كعسكرّيان.

)(46

http://www.knesset.gov.il/library/arb/docs/sif002_arb.htm.

)(47يُبع،عٕكد.االؽزاللاإلٍوائٛهٔٙاإلػالو.ثبنًٛلٚباََزٛزٕٛدنإلػالو:هاوهللا.ط.2004 .1ص .37
)(48رشٕيَكَٕ،ٙػبو.انَٛطوحػهٗاإلػالو.كاهانشؤقانلٔنٛخ.ط.2003 .1ص.9
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إف ضماف حرية الصحافة ىك

أحد أىـ المعايير التي تقاس بيا ديمقراطية أم نظاـ سياسي

ككمما كانت ىناؾ قيكد عمى عمؿ الصحافة ،كمما كانت ىذه الديمقراطية منقكصة كمنتقصة،ككفؽ ىذا
الفيـ يمكف قياس مدل تحقيؽ األعراؼ الديمقراطية في أم نظاـ ديمقراطي.

)(49

إف القكانيف الكضعية تنشأ لمبلءمة أكضاع معينة تعيش فييا دكلة ما ،إال أف الكضع يختمؼ في
إسرائيؿ ،فالقكانيف التي نشأت قبؿ قياـ الدكلة كخبلؿ 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.

)(50

اف القكانيف المتعمقة بعمؿ الصحافة كحرية التعبير قد تـ سنيا أثناء االنتداب البريطاني عمى
فمسطيف،كبالذات قانكف الصحافة لمعاـ  1933كقانكف الطكارئ لمعاـ  1945كقد قاـ االنتداب بسف
ىذه القكانيف العتبارات أمنية محضة في أعقاب المكاجيات التي اندلعت بيف الفمسطينييف
كالمستكطنكف الييكد أكاخر العشرينيات ،كبالفعؿ قامت سمطات االنتداب بسف قكانيف لتقييد حرية
الصحافة عاـ  ،1933كبعد إعبلف الدكلة اإلسرائيمية عاـ

 1948قامت الدكلة الجديدة بضـ ىذه

القكانيف لكتاب القكانيف الخاص بيا ،لكف القيكد عمى عمؿ الصحافة في إسرائيؿ ال تنبع بالكامؿ مف
ىذه القكانيف بؿ أيضا تتعزز مف التسكيات التي تكصمت إلييا الصحافة مع سمطات الجيش كالدكلة
كفي كثير مف األحياف حمت ىذه التسكيات محؿ القانكف نفسو كيمكف تقسيـ القيكد المفركضة عمى
الصحافة حرية التعبير في إسرائيؿ إلى قيكد مؤطرة في القانكف كقيكد غير مؤطرة بالقكانيف.

)(51

)(49انُؼبي،ٙطبنؼ.انؼَكؤانظؾبفخفٙئٍوائٛم.كاهانشؤق:انمبْوح.ط .1.2005ص .13
Greg Philo and Mike Berry: Bad News from Israel, Pluto Press. London. ANN ARBOR,
MI 2004, 50.
)(51انُؼبي،ٙطبنؼ.انؼَكؤانظؾبفخفٙئٍوائٛم.كاهانشؤق:انمبْوح.ط .1.2005ص .33

)(50
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كىناؾ قيكد غير رسمية أك شبو رسمية ليست مكجكدة عمى شكؿ قكانيف ،أىميا الرقابة الذاتية
مف قبؿ رجاؿ الصحافة المكتكية كااللكتركنية في شؤكف أمنية ،كالرقابة عمى اإلعبلـ اإلسرائيمي تتمثؿ
في عدة صكر لتنظيـ عمؿ الصحافة كفؽ القانكف كمنيا:

 3.3.1قانون سلطة البث العام (:)1965
تـ إقرار القانكف بشاف إنشاء سمطة اإلذاعة اإلسرائيمية لمراقبة إرساؿ اإلذاعة كالتمفزيكف في 8
آذار  1965كجرت تعديبلت عدة الحقا ،كمع أف القانكف منح اإلذاعة الرسمية استقبللية مينية فاف
الشركط التي نص عمييا لطرؽ تعيف "سمطة اإلذاعة" كاف مف شانيا إخضاع ىذه األخيرة إلى سيطرة
الحككمة فبمكجب القانكف  .تتككف سمطة اإلذاعة مف مجمس عاـ يتألؼ مف

 31عضكا يعيف رئيس

الدكلة  30عضكا بتكصية الحككمة كعضك كاحد بتكصية الككالة الييكدية ،كتتكلى إدارة سمطة اإلذاعة
لجنة إدارة مؤلفة مف  7أعضاء يتـ تعينيـ مف بيف أعضاء المجمس العاـ لمدة  3سنكات فيما تعيف
الحككمة المدير العاـ الذم يترأس سمطة اإلذاعة لمدة خمس سنكات كىك المسؤكؿ عف تنفيذ قانكف
سمطة اإلذاعة عمى المستكل اإلدارم.
كتـ تعديؿ القانكف عاـ  1968كأضيؼ بند يتعمؽ بتاميف إرساؿ ذم مصداقية في اإلذاعة كفي
التمفزيكف "تضمف السمطة أف يككف إرساليا تعبي ار مناسبا عف كجيات نظر مختمفة منتشرة بيف الجميكر
كتضمف بث معمكمات تتمتع بمصداقية".

)(52

كأيضا تـ في شباط لعاـ

 1990إقرار قانكف السمطة الثانية لمتمفزيكف كاإلذاعة كذلؾ بعد

تحضيرات دامت ثماني سنكات تقريبا

 ،كىدؼ القانكف إلى السماح بإنشاء محطة تمفزيكف ثانية

كمحطات إذاعية إقميمية خاصة عف طريؽ المناقصات العامة ،كذكر في مقدمة القانكف " حرية
)(52عًبل،أيم .انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛمثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي". ٙيلاه":هاوهللا.
.2005ص .128 -125
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المعمكمات كالتعبير ىي مف المميزات البارزة لمنظاـ الديمقراطي ،ككجكد كسائؿ إعبلـ متعددة مثؿ،
صحؼ كتمفزيكف كاذاعة ،يشكؿ كسيمة ميمة لتحقيقيا.

 3.3.2االكفاقية بين لجنة المحررين وسلطات الجيش:
في العاـ  1945عقد اتفاؽ بيف محررم الصحؼ العبرم كسمطات أمف المستكطنات الييكدية
في فمسطيف ،يمتنع بمكجبو محررك الصحؼ عف تقديـ ادعاء قضائي عمى ق اررات الرقابة العسكرية في
حاؿ منع الجيش نشر مكاد معيف  ،فيما اشترط المحرركف عقد ىذه االتفاقية بمكافقة الجيش عمى
شنيا كضعيـ بالصكرة كاعبلميـ بما يجرم حكليـ،
اطبلع المحرريف مسبقا عمى معمكمات ميمة مف أ
كعمى خمفية ىذا االتفاؽ تمت إقامة لجنة دائمة سميت "لجنة المحرريف" يشترؾ فييا محررك الصحؼ
اليكمية كممثميف عف الجيش كفي

 20أيار  1949قررت "لجنة المحرريف" إلزاـ جميع الصحافييف

بتقديـ المكاد المتعمقة بالشؤكف العسكرية لمرقابة قبؿ نشرىا ك ج اء ىذا االتفاؽ عف طيب خاطر مف
الصحافييف ،كذلؾ لخكفيـ مف نشر مكاد يمكف ليا أف تضر بالمصالح الصييكنية في أكقات الحرب ،
كبيذا التصرؼ أبدم الصحافيكف نكعا مف اإلخبلص لممشركع الصييكني.

)(53

 .3.3.3مرسوم اللحااة:
يعد مرسكـ الصحافة "العاـ  "1933المادة السياسية التي تنظـ الماكنة الرسمية لمصحافة
المكتكبة في إسرائيؿ  ،كالتي تنظـ أيضا العبلقة الرسمية بينيما كبيف المؤسسة السياسية كيعكد ىذا
المرسكـ لفترة االنتداب البريطاني ككاف قد اعتمد حتى يراقب المنشكرات المكتكبة خصكصا بعد أحداث
 1929بيف الييكد كالعرب كالتي اعتبر بعض المراقبيف آنذاؾ أف الصحافة لعبت دك ار سمبيا في شحف
)(53انًظلهَفَّ،ص 207
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األجكاء بيف الطرفيف كفي فترة الحقة كبسبب العبلقات المتكترة بيف السمطات البريطانية كالمجتمع
االستيطاني الييكدم في فمسطيف أضيفت أكامر قاسية تتعمؽ بمنح تصاريح لمصحؼ كتمخض عنيا
أكامر أكقات الطكارئ العاـ .1945
كذلؾ أصبح مرسكـ الصحافة جزءا مف القانكف في إسرائيؿ العاـ

 1948كالصبلحيات التي

حددىا تحكلت إلى كزير الداخمية  ،كىذا المرسكـ الذم يسمح بإصدار صحيفة ما فقط بعد أف تحصؿ
عمى تصريح مف الدكلة يعد أم انر ناد ار في الديمقراطية في أيامنا كيحدد مرسكـ الصحافة ما يمي:
منع طبع أك إصدار صحيفة إال إذا حصؿ صاحبيا عمى رخصة مف المسؤكؿ عف المنطقة.
الصحيفة كالمطبعة أيضا بحاجة إلى تصريح.

)(54

 3.3.4المادة  113من قانون العقوبات "معلومات سرية":
يفرض قانكف العقكبات بعض التقيدات عمى حرية الكتابة كالنشر فالقانكف يحدد أف بعض
المنشكرات كالمعمكمات ممكف أف تعد مخالفة جزائية تفرض عمييا عقكبة قانكنية ،كالقانكف يميز بيف
المعمكمات "العادية" التي يعتبر نشرىا مخالفا لممادة  117مف القانكف كالمعمكمات "السرية" التي تعد
نشرىا مخالفا لممادة  ،113كلقد حدد القانكف ثبلثة تعريفات لممصطمح معكمات سرية كىي:
 معمكمات سرية :ىي معمكمة فحكاىا يعني أف أمف الدكلة يحتـ المحافظة عمييا كسر مف أسرار
الدكلة.
 معمكمات سرية :معمكمة التي نكعيا أك طرؽ الحفاظ عمييا ىي دليؿ أف
المحافظة عمييا كسر مف أسرار الدكلة.

)(54انًظلهَفَّ،ص .208 -207
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أمف الدكلة يجبر

 المعمكمات السرية :معمكمة تتعمؽ بأمكر صرحت بىا الحككمة مف قبؿ اؿلجنة الخارجية كاألمف في
الكنيست ،بأمر نشر في كثائقيا أنيا معمكمات سرية.

)(55

 .3.3.5الرقابة العسمرية:
تعكد جذكر الرقابة العسكرية إلى مرحمة االنتداب البريطاني ففي العاـ  1933كتـ إقامة جياز
الرقابة مع إقامة الدكلة ،كالرقابة العسكرية ىي جسـ عسكرم يقؼ في رأسو ضابط مف الجيش يتـ
تعيينو مف كزير األمف كذلؾ بحسب المادة

 86مف أنظمة الطكارئ لمعاـ  1945كمرسكـ الصحافة

كمع أف كزير األمف يعيف المراقب لكظيفتو العممية كرئيس األركاف يعينو كرئيس كحدة المراقبة التي ىي
كحدة عسكرية مكانيا تؿ أبيب يعمؿ مكاتبيا عمى مدار الساعة حيث يعمؿ أربعة إلى خمسة مراقبيف
في كؿ دكرية كطاقـ الرقابة مككف مف رجاؿ جيش كرجاؿ جيش سابقيف كضباط

 ،أما مكاف الرقابة

الثاني فمكجكد في القدس.

)(56

كاإلطار التنظيمي لمرقابة العسكرية يقؼ عمى قمة مؤسسة الرقابة العسكرية في إسرائي

،

ضابط كبير برتبة عميد يتـ تعيينو مف قبؿ كزير الدفاع ،كيتمتع باستقبلؿ تاـ في اتخاذ القرار المناسب
فيك كحده القادر عمى اتخاذ القرار بشاف حظر نشر المكاد أك إجازتيا.

)(57

ىناؾ جممة مف القيكد التي يفرضيا القانكف اإلسرائيمي عمى حرية الصحافة ،إلى جانب الرقابة
ب "المسؤكلية الكطنية"
الذاتية التي دعت كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية لفرضيا عمى نفسيا بدعكل االلتزاـ ػ:
في كؿ ما يتعمؽ بالنشر حيث تطكعت لػ

"غربمة" المكاد التي تنشرىا خكفا مف أف تمس بػ "األمف

الكطني كالنظاـ العاـ  ،بؿ إف نقابة الصحافييف اإلسرائيمييف تطكعت عاـ  1948لتكفير مقر لضابط

)(55انًظلهَفَّ،ص .210 -209
)(56انًظلهَفَّ،ص .212 -210
)(57انُؼبي،ٙطبنؼ.انؼَكؤانظؾبفخفٙئٍوائٛم.كاهانشؤق:انمبْوح.ط .1.2005ص .44
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عسكرم لكي يقكـ بدكر الرقيب عمى ما تنشره الصحؼ ،فقامت النقابة بإخبلء إحدل غرؼ مقرىا في
تؿ أبيب ليككف المقر المؤقت لمرقيب العسكرم.

)(58

 .3.3.6المكحدث باسم الجيش اإلسرائيلي:
كىي كحدة عسكرية كبيرة نسيبا كليا القدرة عمى التأثير عمى ما ينشر أك ال ينشر في اإلعبلـ
بكؿ ما يتعمؽ بالجيش ككحداتو المختمفة،فيناؾ تسكية شبو رسمية تنظـ عمؿ الصحافييف بخصكص
الجيش ككحداتو المختمفة فيناؾ تسكية شبو رسمية تنظـ عمؿ الصحافييف بخصكص الجيش في شؤكف
أمنية ىذه التسكية غير مكجكدة بالقانكف  ،كانما شرط يضعو الناطؽ باسـ الجيش لمصحافييف مقابؿ
حصكؿ الصحافييف كالمؤسسات الصحافية عمى معمكمات حكؿ عمميات الجيش كسياساتو ،كىذه
التسكية ىي رقابة إضافية عمى الرقابة المكجكدة مف قبؿ الجيش كنفذت في الحاالت التي تتضمف فييا
المعمكمات أس ار انر أمنية.

)(59

في المحصمة إف قكانيف الصحافة كاإلعبلـ المكجكدة في إسرائيؿ ىي قكانيف صارمة كفي بعض
الحاالت استبدادية ،تعطي صبلحيات كاسعة لممثمي الجميكر في السمطة التنفيذية كلممكاطنيف
المكجكديف في كظائؼ ميمة كلضباط الجيش الذيف يتكلكف كظيفة المراقبة

)(60

ىناؾ شعكر عاـ لدل

الصحافييف في إسرائيؿ بأنو يجرم تضييؽ الخناؽ عمى الصحافييف كحرياتيـ لصالح صكت اإلجماع،

)(58انًظلهَفَّ،ص .32
)(59عًبل،أيم .انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛمثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي". ٙيلاه":هاوهللا.
.2005ص .215 -214
)َٛ(60جٕ،ثبهٔؿٔ،شٕهٚبػٛم .عٛشانلفبعاإلٍوائٛهٔٙاإلػالوفٙفزوادانؾوة .انًوكياإلٍوائٛهٙنهلًٚمواطٛخ:
انملً.2002 .ص10 -9
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كما أف الصحؼ التي يعممكف بيا ال تحمييـ مف عربدة كبطش السياسييف فيما يتعمؽ بالقدرة عمى
العمؿ الميني الحر في بعض األكقات.

)(61

ىناؾ مف يرل أف الصحافة أصبحت غير حرة بسبب المصالح الشخصية ألصحاب كسائؿ
النشر حيث قيدت الصحافة نفسيا مع رجاؿ السياسة كاالقتصاد  ،فامتنعت عف نشر أشياء تخصيـ
لمحفاظ عمى مصالحيـ

)(62

كلقد أظير تقرير مؤشر الديمقراطية في إسرائيؿ لعاـ  2011كجكد تكجو

عاـ في المجتمع اإلسرائيمي ضد حرية الرأم كالتعبير ،حيث حدد  %50.8مكاقفيـ ضد تكجيو نقد حاد
بصكرة عمنية لمدكلة ،فيما قاؿ ما نسبتيـ  %57.8يجب أف يحذر عمى المدرسيف في الجامعات أخذ
مكاقؼ ذات بعد سياسي ،ككافؽ  %62.9عمى ضركرة كجكد رقابة عمى المناىج األكاديمية.

)(63

أف المشاركة الفاعمة مف المجتمع تقتضي تكسيع مساحة الحرية الممنكحة مف الدكلة (الرقابة)
تجاه المجتمع ،كاال ستبقى المشاركة الحرة شكمية بعيدة عف المضمكف ككف األمف عامبلن أساسان يظير
دائمان عند الحديث عف الحقكؽ المينية كحرية التعبير في إسرائيؿ ،يعزز ىذا الشعكر حديث رئيس
دائما حالة مف االستنفار
كزراء إسرائيؿ الراحؿ إسحاؽ رابيف في كصفو لدكلة إسرائيؿ أنيا تعيش ن
الحربي الذم يتحكؿ إلى حرب فعمية كؿ عدة سنكات .بالتالي ،سيبقى حجب المعمكمات عف الجميكر
ىك الكسيمة األنسب لمحفاظ عمى تماسؾ إسرائيؿ كقكة جبيتيا الداخمية.

)(64

ٍهَهخأٔهاق

)(61رَوفبرٚ،ٙبهٚفٔنٛف،ٕٛآهٌ.غبنجٛخانظؾبفٍٚٛٛؼزملٌٔثأٌٍٔبئماإلػالورشِٕانؾمبئك.
ئٍوائٛهٛخ.ػلك .2005 .33ص .30
)(62عوؤه،يُ.ّٛؽوٚخانظؾبفخثٍٛانقٛبلٔانٕالغ.يإٍَخعٛجٕرَُك:ٙرمأثٛت.2002 .ص .19
)(63
http://blog.amin.org/yafa1948
)(64
Dahan, Michael: National Security and Democracy on the Internet in Israel, Proceeding
Cultural Attitudes Towards Communication and Technology, University of Sydney,
Australia 1998.
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الفلل الرابع
كحليل مضمون خبر رئيسي من ثالث لحف إسرائيلية أثناء حرب غزة:

بدأت الحرب عمى قطاع غزة بعد انتياء تيدئة دامت ستة أشير كاف قد تـ التكصؿ إلييا بيف
حركة حماس مف جية ،كاسرائيؿ مف جية أخرل برعاية مصرية في يكنيك  ،2008كخرؽ التيدئة مف
قبؿ الجانب اإلسرائيمي كعدـ التزامو باستحقاقاتو مف التيدئة مف حيث رفع الحصار الذم يفرضو عمى
القطاع كبالتالي عدـ قبكؿ حماس لتمديد التيدئة ،كنتيجة لذلؾ أعمنت إسرائيؿ عممية عسكرية ممتدة
شنتيا دكلة إسرائيؿ عمى قطاع غزة في فمسطيف مف يكـ  27ديسمبر  2008إلى  18يناير 2009
كسميت بمعركة الفرقاف كما تطمؽ عمييا المقاكمة الفمسطينية أك عممية الرصاص المصبكب كما
أطمؽ عمييا الجيش اإلسرائيمي.

)(65

كانطمقت المرحمة األكلى مف العمميات العسكرية ضد القطاع مف خبلؿ قصؼ
عبارة عف مكجتيف مف الغارات شممت

جكم كثيؼ

 100ىدؼ بمشاركة  80مقاتمة كمركحية ،أدت إلى قتؿ

كاصابة العشرات مف المكاطنيف الفمسطينييف ،كعرؼ األسبكع األكؿ مف الحرب "المرحمة األكلى" كفي
ىذه المرحمة كانت المكاجية المباشرة بيف المقاكمة الفمسطينية كالجيش اإلسرائيمي لـ تبدأ بعد.

)(66

ركز الباحث في ىذا الباب مف الفصؿ الرابع عمى تحميؿ مضمكف خبر رئيسي في ثبلث
صحؼ إسرائيمية كىي (معاريؼ ،يديعكت احرنكت ،ىارتس) لدراسة أداء الصحافة اإلسرائيمية أثناء
األسبكع األكؿ مف حرب غزة  2009-2008كقد اعتمد الباحث في تحميمو عمى المعايير التالية كىي:

)(65

http://ar.wikipedia.org/wiki.
http://www.aljazeera.net.

)(66
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 .1المكضكعية كاالبتعاد عف التحريض.
 .2النقد المكجو إلى المؤسسة العسكرية كالسياسية.
 .3تنكع مصادر المعمكمات.
 .4الفمسطينيكف في عناكيف الصحافة اإلسرائيمية.
يعتبر اإلسرائيمييف مف أبرز كسائؿ
اإلسرائيمية مركز الصدارة

اإلعبلـ اإلسرائيمي الصحافة ،حيث تحتؿ الصحافة

بيف كسائؿ اإلعبلـ كالدعاية في إسرائيؿ ،فقد أدركت الحركة الصييكنية

خطكرة ىذه الكسيمة كدكرىا في تككيف كتكجيو الرأم العاـ فعمدت إلى استغبلليا كالسيطرة

عمييا في

أماكف كثيرة مف العالـ كتكجيييا نحك الكجية التي تخدـ مصالحيا.

)(67

ىناؾ ثبلث صحؼ كبرل في إسرائيؿ كىي« :يديعكت أحركنكت» ك«معاريؼ» ك«ىآرتس»،
كىي مكضكع دراستنا األكلى يديعكت احركنكت حيث تعتبر صحيفة منفتحة تضـ مراسميف متنكعيف،
مف مختمؼ التيارات السياسية ،ككذلؾ الصحيفة الثانية معاريؼ التي كانت تعتبر يمينية كلكنيا شيدت
تغييرات في رئاسة التحرير أكثر انفتاحا ،كالصحيفة الثالثة ىأرتس

كىي األقؿ انتشا ار كلكف األكثر

تأثيرا ،حيث إنيا الصحيفة الرصينة التي يقرؤىا النخبة السياسية كاالقتصادية.
قبؿ الحرب عمى غزة انقسـ كتاب األعمدة في الصحؼ الثبلث الرئيسية (ىآرتس ،يديعكت احركنكت
كمعاريؼ) بيف مف يؤيد تمديد التيدئة كمف يدعك إلى استئصاؿ حماس مف قطاع غزة.
كقد برزت افتتاحيات صحيفة ىآرتس في األسابيع األخيرة التي سبقت الحرب بدعكاتيا إلى تمديد
التيدئة إال أنيا انقمبت قبؿ أياـ مف اندالع الحرب كبدأت تدفع باتجاىيا.
ففي  2008-12-25جاءت افتتاحية ىآرتس ،كالتي تناكلت إطبلؽ الصكاريخ الفمسطينية،
تحت عنكاف "ال يمكف االستمرار ىكذا" .كقد جاء فييا "ال تكجد حككمة ،حتى لك كاف كزراؤىا في أكج

)(67انزُٛو،رمٙانل.ٍٚانظؾبفخثؼلاننْت،يغهخانؼوث،ٙانؼلك .2001 ،51
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المعركة االنتخابية ،يمكنيا قبكؿ ىذا الكضع طكيبل" .في حيف كانت عناكيف صحيفتي معاريؼ
كيديعكت في األياـ التي سبقتيا تدفعاف منذ أياـ باتجاه الحرب.

)(68

 .1الموضوعية وعدم الكحريض:
ائيمي في األسبكع األكؿ لحرب غزة  2008نتطرؽ
قبؿ اؿخكض في مكضكعية الصحافة اإلسر ة
ألىـ أىداؼ ميثاؽ الشرؼ كاألخبلقيات الصحافية الذم ظير في العاـ  1916في السكيد كمف أىـ
األىداؼ التي يرتكز عمييا ىذا الميثاؽ:
 - 1حماية الجميكر ،مف التضميؿ ك التشكيو أك نشر أفكار معينة عمى حساب أخرل.
 - 2حماية الصحفييف ،مف إجبارىـ عمى العمؿ بما ال يتناسب مع ضمائرىـ تحت تيديد أك تخكيؼ.
 - 3حماية الصحافة ،ك ذلؾ بحقيا في الحصكؿ عمى المعمكمات بأم طريقة كانت في أم مجاؿ كاف
كحرية نشرىا ليتمكف الجميكر مف معرفة األكضاع الراىنة بصكرة صحيحة ،كبالتالي بناء األفكار.
عندما نسعى لمعرفة أداء الصحافة اإلسرائيمية في تغطيتيا لحرب غزة كنجتيد لتقييـ أدائيا
ككنيا صحافة لدكلة ديمقراطية كليست صحافة دكلة مف العالـ الثالث  ،لذا ال يمكف المقارنة مثبل بيف
الصحافة اإلسرائيمية كاألردنية أك الفمسطينية كانما مقارنتيا مع ما يشبييا مف الدكؿ.
عممت الصحافة اإلسرائيمية طكاؿ الشيكر التي سبقت حرب غزة عمى تجاىؿ كجكد

إسرائيؿ

كقكة احتبلؿ ،كما كتجاىمت الحصار البرم كالبحرم كالجكم الذم تفرضو عمى غزة ،ؼقد كانت تركز
عمى الصكاريخ التي تنطمؽ مف ىناؾ ،كتجر ل مقاببلت مع السكاف في المنطقة التي كقعت فييا
الصكاريخ كالمصابيف كالمتضرريف  ،كتركز عمى لكح زجاج مكسكر في مستكطنة إسرائيمية أكثر مف
مكت عشرات المرضى الذيف قضكا بسبب الحصار.

)(68

http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/5678-.
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ككذلؾ تناست كتجاىمت الصحؼ الدمار الذم لحؽ بالمدنييف حيث سجؿ بتاريخ
 2008/12/27حكالي  288شييدا منيـ  17امرأة ك 20طفؿ ،يشار إلى أف الحرب اإلسرائيمية عمى
غزة قتمت  420طفبل مف إجمالي عدد الشيداء البالغ

 1341شييدا حسب

أرقاـ ك ازرة الصحة

الفمسطينية "كحلمت الصحافة لما اعتبرتو المعمكمات الدقيقة حكؿ األىداؼ التي تعرضت لمقصؼ كما
أسمتو "عممية التمكيو" قبؿ تنفيذ اليجكـ الجكم غير المسبكؽ عمى أىداؼ حركة حماس التي لـ تكف
مستعدة.
ككانت الصحافة اإلسرائيمية تركز عمى أخبار دكف غيرىا  ،فعندما تنسى األطفاؿ الذيف عانكا
بالمستشفيات مف قمة الدكاء كالعبلج أثناء الحصار الذم سبؽ الحرب،يككف مس بالمبدأ األكؿ مف
ميثاؽ الشرؼ كاألخبلقيات الصحافية في الدكؿ الديمقراطية  ،ناىيؾ أف الدكؿ الديمقراطية تقكـ عمى
الفرد كأىميتو بالمجتمع كالنظرة اإلنسانية،

فأيف مكقع أطفاؿ غزة في الصحافة اإلسرائيمية

إنسانيتيا فقط بالتركيز عمى أطفاؿ سديركت كتصكير كتضخيـ مفعكؿ صكاريخ حماس

؟ كىؿ
؟ ككأنيا

صكاريخ باالستيا كالتركيز عمى تكسر بعض الجدراف في بيكت المستكطنيف قرب غزة ،كمعاناة أطفاليا
النفسية كآثار بعض الدماء لممجركحيف ،أما أطفاؿ غزة المحركقيف بالصكر كعمى المؤل فبل مكقع ليـ
كال لمدارسيـ في إعبلـ إسرائيؿ ،نحف ال نصؼ إعبلـ حماس كحركة رديكالية بقمة المكضكعية التي
خرج زعيميا كرئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ عندما ذكر نتائج الحرب أنيـ لـ يخسركا سكل

70

شخصا كأنيـ منتصركف ،ككأف المكاطنيف الذيف استشيدكا بالحرب دخبلء عمى غزة كاجب عمييـ
المكت ،كلكننا نصؼ إعبلـ إسرائيؿ الديمقراطي بقمة المكضكعية ،عندما يعالج معاناة أطفاؿ سديركت
بنظرة إنسانية كيعالج معاناة أطفاؿ غزة بنظرة كطنية قكمية  ،ككاف ذنبيـ الكحيد أنيـ فمسطينيكف فميس
المطمكب مف اإلعبلـ اإلسرائيمي أف يككف فمسطينينا كلكنو يجب أف يككف إنسانيا في فضح ممارسات
الجيش اإلسرائيمي اتجاه األطفاؿ كالنساء كما يفعؿ اإلعبلـ الحر كالمكضكعي.
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العناوين الرئيسية اي اللحف الثالثة ومنها:
-

اليكـ الثاني لمحرب :معاريؼ 2008/12/28
العنكاف الرئيسي لمصحيفة" :نرد عمى النار"  -بالبنط العريض -عمى خمفية صكرة آثار القصؼ في
قطاع غزة.

)(69

-

اليكـ الثاني لمحرب :يديعكت احرنكت 2008/12/28
"نصؼ مميكف إسرائيمي تحت النار".

)(70

-

اليكـ الثاني لمحرب :ىارتس 2008/12/28
"الجيش اإلسرائيمي شف ىجكما مباغتا عمى حماس ،كتـ تدمير عدد مف األىداؼ في عممية جكية ىي
األكسع منذ عاـ ."1967

)(71

كاضح مف ىذا العناكيف التحريض كحث المؤسسة العسكرية لمرد بقكة كقسكة كأيضا التضخيـ
بفاعمية ىذه الصكاريخ بينما تتغنى ىارتس بقدرة إسرائيؿ عمى إلحاؽ األذل بما تسـ

مىـ المخربيف ،

كبشكؿ مباغت كدقيؽ كتقكـ بتشجيع الجيش عمى االستمرار ،حيث لـ تذكر الصحؼ كمنيا ق أرتس
الضحايا مف المكاطنيف العزؿ فعندما تق أر ىذه العناكيف تشعر ككأف غزة تمتمؾ قكاعد صكاريخ سككد ،
فكمنا يعرؼ فاعمية ىذه الصكاريخ ككذلؾ اإلعبلـ اإلسرائيمي يعرؼ عدد ضحايا ىذه الصكاريخ محمية
الصنع ،لك كنت لست فمسطينيان كقرأت ىذه العناكيف لتكقعت أف قطاع غزة يحاصر إسرائيؿ كليس
العكس ككأف إسرائيؿ ىي التي تمتمؾ الصكاريخ محمية الصنع ،كأخي ار تستنتج أف حصار قطاع غزة
كمعاناة مميكف كنصؼ فمسطيني يقطنكف قطاع غزة كاف ،كليد لحظة إطبلؽ الصكاريخ فقط.

)(69طؾٛفخيؼبهٚف .2008 /12 /28
)(70طؾٛفخٚلٚؼٕداؽوَٕد .2008 /12 /28
)(71طؾٛفخْبهرٌ .2008 /12 /28
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تشترؾ الصحؼ الثبلثة بنفس المعنى كالمضمكف في مدح الجيش اإلسرائيمي لدقة أىدافو في قصؼ
قطاع غزة كتجاىؿ الكضع اإلنساني لمعاناة أطفاؿ كنساء قطاع غزة  ،كيمكف استثناء صحيفة ىارتس
في بعض األحياف فقط.

النقد الموجه إلى المؤسسة العسمرية والسياسية:
 اليكـ الثالث لمحرب :ىارتس 2008/12/29"الجيش يحشد قكات المشاة عمى حدكد قطاع غزة

 ،الحككمة صادقت عمى تجنيد آالؼ جنكد

االحتياط"(72).
 اليكـ الرابع لمحرب :معاريؼ 2008/12/30العمميات مستمرة كالمرحمة البرية محتممة كماذا يحدث فعميا داخؿ حماس.

)(73

 اليكـ الرابع لمحرب :يديعكت أحرنكت2008/12/30الجنراؿ يكفاؿ ديسكف ،العممية العسكرية ضد قطاع غزة ،ىي في بدايتيا كالقادـ منيا سيككف أسكأ.
)(74

لـ يركز اإلعبلـ اإلسرائيمي عمى الدمار الذم ألحقتو العممية البرية اتجاه المكطنيف العزؿ في
قطاع غزة كتناسى نتائج العمميات العسكرية كعدد األبرياء الذيف سقطكا نتيجة االستمرار في العممية
العسكرية  ،كمف العناكيف كاضح رضا الصحافة اإلسرائيمية الستمرار العممية البرية كالنتائج المتكقعة
منيا ،ليس مطمكب مف اإلعبلـ اإلسرائيمي أف يككف مع حماس  ،كلكنو ال يككف بكقا لمكحشية كالقتؿ
عندما تحدث ،مف حؽ اإلعبلـ أف يككف كطنيا كلكف ليس عمى حساب أشبلء أطفاؿ غزة ،لـ نسمع

)(72طؾٛفخْبهرٌ .2008 /12 /29
)(73طؾٛفخيؼبهٚف .2008 /12 /30
)(74طؾٛفخٚلٚؼٕداؽوَٕد .2008 /12 /30
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اإلعبلـ اإلسرائيمي يتحدث عف استخداـ إسرائيؿ لمقنابؿ الفسفكرية ،ىؿ الكطنية تنفي المكضكعية
كالحرية؟ فما الفرؽ بينيا كبيف الصحافة السكرية اآلف؟
كبذلؾ يككف اإلعبلـ قد التزـ بالميمة المتفؽ عمييا ضمنيا مع المؤسسة العسكرية كالسياسية
مف غض البصر حكؿ االنتياكات كالعنؼ ضد المكاطنيف الفمسطينييف العزؿ ،كيككف بذلؾ عمى دفة
االحتياط لحيف بزكغ أكؿ إشارات الفشؿ حتى تعكد إلى الدكر المنكط بيا مف النقد كتسميط رؤكس
إسياميا نحك أصحاب الفشؿ كتحقيؽ مقكلة أف اإلعبلـ اإلسرائيمي إعبلـ انتصارات فقط.
في السياؽ ذاتو ،يمعب اإلعبلميكف اإلسرائيميكف دك انر خطي انر كميمان في المعركة اإلعبلمية التي
تخكضيا إسرائيؿ ،كبالرغـ مف محاكالت الكثير منيـ إلقناع الرأم العاـ ،السيما الفمسطيني منو بحيادية
تقاريرىـ ،كبأنيـ ال يمثمكف الذراع الدعائي لمحككمة اإلسرائيمية بمختمؼ أجيزتيا ،إال أف تغطية بعض
األحداث الميمة محميان كاقميميان ،أكدت الحقيقة التي يحاكلكف إنكارىا ،مف خبلؿ اعتمادىـ عمى الجيش
اإلسرائيمي كاألجيزة األمنية كمصدر لمعمكماتيـ ،بحيث أف التساكؽ بيف اإلعبلـ كالمؤسسة العسكرية
حدان ال يكاد يكصؼ ،لدرجة الكذب عمى الجميكر.
في إسرائيؿ بمغ ّ
يرل الساسة في إسرائيؿ أف أحد أبرز أدكار الصحافة اإلسرائيمية يكمف في تربية

مف ىنا

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

عمى ذلؾ رسالة نائب مدير عاـ التسكيؽ في صحيفة معاريؼ لمصحافييف خبلؿ فترة

ييا :أثبتت "معاريؼ" مجددان عمى مدار أياـ حرب لبناف الثانية،
الحرب الثانية عمى لبناف ،كالتي جاء ؼ
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أنيا الصحيفة األكثر كطنية مف بيف الصحؼ الثبلث الكبرل .كعمى عكس "يديعكت أحرنكت كىآرتس"
اضح ا ،فإف "معاريؼ"
المتيف تصرفتا أثناء الحرب كما في سائر أياـ العاـ ،كلـ تبمكر خطًّ ا تحرير ًّا
مك ن
كاصمت القياـ بما قامت بو بيامة مرفكعة أيض ان في األياـ العصيبة مف حممة "اؿ سكر الكاقي" (عممية
جنيف كاجتياح مدف الضفة الغربية في آذار  )2002كفي فترة االنفصاؿ (عف قطاع غزة)  ،كىك دعـ
الجيش كالكقكؼ الصمب إلى جانب الدكلة كلجـ النقد ما دا مت الحرب مستمرة  ،حتى عندما كانت في
حكزتنا مكاد إشكالية تتعمؽ ب إدارة القتاؿ  ،مثؿ األكضاع في مخازف السبلح كالذخيرة ،كالتعيينات
اإلشكالية في قيادة الجبية الشمالية كالنؽاشات المربكة بيف كبار القادة العسكرييف كالشكاكل التي تمس
شغاؼ القمب لجنكد االحتياط الذيف خرجكا إلى المعركة مع تجييزات جزئية كبالية  ،فقد ضبطنا أنفسنا
كبمفيكـ معيف  ،ممكف القكؿ إننا خنا ميمتنا الصحافية ،لكننا فعمنا ذلؾ ألننا أخذنا في الحسباف
االعتبار الكطني ،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 الخبلؼ كالنقد ،كال داعي ألف
)(75

نخجؿ أك أف نعتذر عمى ككننا مؤيديف لمجيش كالحككمة كنكفر ليما الغطاء.

كما سبؽ يؤكد أف اإلعبلـ اإلسرائيمي يستسمـ بشكؿ إرادم لممؤسسة السياسية كالعسكرية

،

كينبع ىذا اإلخبلص مف عدة عكامؿ مترابطة منيا :الشعكر بالحصار عند معظـ الجميكر الييكدم في
إسرائيؿ كاالعتقاد السائد كالمستمر ب أ ف الدكلة ما تزاؿ في خطر كسبب آخر ليذا اإلخبلص معظـ
الصحافييف ينحدركف مف الخمفية االجتماعية كاالقتصادية نفسيا،

التي تنحدر منيا النخب السياسية

كىـ أصحاب خبرة تاريخية مشتركة  ،كأيضا يشترؾ معظـ المراسميف كالمحمميف العسكرييف في خمفية

)(75رموٚوكٛشف:انًوكياإلٍوائٛهٙنؾًبٚخانلًٚمواطٛخ،2007 ،ص.5
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أمنية كاحدة كسبب آخر أف أصحاب كسائؿ اإلعبلـ ىـ عمى األغمب ييكد إسرائيميكف عاممكف في
الحمبة االقتصادية كيشكؿ االستقرار السياسي كاألمني ضمانة لبلزدىار االقتصادم لئلعبلـ.

)(76

كبالرغـ مف التطكر الكبير الذم شيده اإلعبلـ اإلسرائيمي في النقاشات

اليكمية كالشؤكف

السياسية ،إال أف الجانب األمني ما زاؿ متحكمان في انطبلقتو ،فارضان نفسو بقكة عميو ،بداعي المصمحة
تعد أس ار انر ال يمكف لمصحافة التعاطي معيا ،حتى لك ركجتيا
األمنية ،فما زالت بعض المكضكعات ّ
كسائؿ اإلعبلـ الخارجية ،كبذلؾ تككف الصحافة اإلسرائيمية أحيانا صحافة كطنية إسرائيمية مثميا مثؿ
صحيفة تشريف السكرية أك األىراـ المصرية كليس صحافة حرة كمكضكعية.
اإلعبلـ اإلسرائيمي كتحديدا الصحافة ممتزمة االلتزاـ شبو تاـ بتعميمات كتكجييات المؤسسة العسكرية
كالسياسية مف حيث ما ينشر كما ال ينشر كما يجب االىتماـ بو كما يجب إخفا ؤق كعدـ التركيز عميو
ليصب في مصمحة المؤسسات الحاكمة في إسرائيؿ كمثاؿ عمى ذلؾ قياـ المخابرات اإلسرائيمية بمنع
الصحؼ كبقية كسائؿ اإلعبلـ مف نشر نبأ عف اعتقاؿ كمحاكمة صحافية ييكدية لبلشتباه بأنيا
ارتكبت مخالفات خطيرة تصؿ حد الخيانة كالتجسس ،كتتعمؽ بنشر تقرير لمصحافي أكرم ببلك في
«ىآرتس» في نكفمبر (تشريف الثاني)  ،2008يكشؼ فيو كجكد كثائؽ سربت مف الجيش اإلسرائيمي
تفيد بأف عناصر عسكرية أقدمت عمى قتؿ فمسطينييف مف المطمكبيف كمف المدنييف مف دكف داع ،كأف
القتؿ تـ بشكؿ متعمد ،كأف رئيس أركاف الجيش غابي اشكنازم كغيره مف الجنراالت صادقكا عمى ىذه
االغتياالت.

)(76عًبل،أيم ،انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛمثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕيٙ
انفهَطُٙٛنهلهاٍبداإلٍوائٛهٛخ"،يلاه"،هاوهللا.2005 ،
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،انًوكي

 .2كنوع ملادر المعلومات اي اللحااة اإلسرائيلية:
يتمحكر عمؿ الناطؽ باسـ الجيش في منع نشر المكاد التي تضر بصكرة الجيش االيجابية
كخصكصا "بركح التجنيد" ،كأحد مصادر قكة الناطؽ باسـ الجيش تأثيره عمى اختيار المراسؿ العسكرم
في الصحؼ كالقنكات اإلذاعية كالمحطات التمفزيكنية اإلسرائيمية ،فمف دكف مكافقة الناطؽ باسـ الجيش
يكاجو المراسمكف صعكبات كثيرة في تغطية األخبار العسكرية

 ،األمر الذم تقبمو كسائؿ اإلعبلـ

اإلسرائيمية المكتكية كااللكتركنية عمى حد سكاء  ،ليس ىذا كحسب بؿ أف جميع اإلعبلمييف تربكا عمى
التعامؿ مع الجيش عمى أنو مؤسسة يجب أف تبقى بعيدة عف األنظار  ،كيظير ىذا التأثير لمناطؽ
باسـ الجيش مف خبلؿ التغطية اإلعبلمية المتفيمة العتبارات الجيش في اإلعبلـ اإلسرائيمي.

)(77

إف القانكف اإلسرائيمي يقمص ىامش المناكرة أماـ الصحافي اإلسرائيمي بشكؿ كاسع كيقيد
كصكلو إلى مصادر المعمكمات البلزمة لعممو كصحافي  ،كذلؾ عبر سف فكانييف تردع مكظفي الدكلة
مف التعاكف الصحافييف في كشؼ الحقيؽ ة لمجميكر ،كيحظر القانكف الكشؼ عف المعمكمات بشكؿ
مطمؽ حيث أنو لـ يشترط أف تككف المعمكمات سرية  ،أك يكجد مبرر قانكني إلخفائيا كالحظر يشمؿ
كافة المكظفيف الذيف يشغمكا مناصب بالدكؿ كالك ازرات كالسمطات كالحكـ المحمي كالشركات الحككمي
كالككالة الييكدية  ،كلذلؾ تقكـ الحككمة بتفكيض مسؤكليف محدديف في الك ازرات كالدكائر المختمؼ
لمكشؼ عف معمكمات معينة كىذا يعني أف القانكف يعاقب مف يكشؼ عف كسكر في مكاف عممو دكف
تخكيؿ رسمي.
إف تشدد القكانيف اإلسرائيمية الخاصة بالصحافة تجعؿ مف الصعكبة عمى الصحافي اإلسرائيمي
الحصكؿ عمى مصادر معمكمات لمده بالمعمكمات ،حيث أف قياـ المكظؼ بالكشؼ عف المعمكمات

)(77عًبل،أيم.انظؾبفخٔاإلػالوفٙئٍوائٛمثٍٛرؼلكٚخانجُٛخانًإٍَبرٛخًُْٔٛخانقطبةانمٕي".ٙيلاه":هاوهللا.
.2005ص .215 -214
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لمصحافي ال يعد فقط تجاكز لمقانكف الجزائي  ،بؿ أيضا جنحة انضباطية حسب لكائح جياز الخدمة
في الدكلة.

)(78

 .3الفلسطينيون اي عناوين اللحااة اإلسرائيلية:
 اليكـ الرابع لمحرب :ىارتس 2008/12/30"لـ يعد ىناؾ فراغ في مقابر غزة".

)(79

 اليكـ السابع لمحرب :معاريؼ 2009/1/2"رقـ  3في حماس يصفى مع  15مف أبناء عائمتو في بيتو في غزة كالتاليف في الدكر".

)(80

 اليكـ السابع لمحرب :يديعكت احرنكت 2009/1/2"ضربة لحماس كالنجاح الكبير :تصفية كبير حماس نزار رياف أحد أكثر المطمكبيف الخمسة".

)(81

تتعامؿ الصحافة اإلسرائيمية مع العرب بمكاقؼ عدائية مسبقة ،ال تخمك مف العنصرية كتظير
ىذه المكاقؼ بشكؿ جمي في كؿ حرب  ،كيبرز ذلؾ ليس فقط في قمة عدد الفمسطينييف الذيف قكبمكا
في التقارير الصحفية كاإلعبلمية ،بؿ في التكجو العدائي كاالستفزازم كاالستعبلئي لمصحفييف ،كتبني
مكاقؼ الحككمة ،كعدـ الميؿ النتقادىا ،عمى غير عادتيا في تغطية جممة سياسات الحككمة كنيجيا
في القضايا الداخمية :الشؤكف االقتصادية كالسياسية كالتعميمية ،كانتقادىا كتحميميا لكؿ صغيرة ككبيرة
في ىذه المجاالت ،بحيث

ناد انر ما كجد لدل ىذه الكسائؿ ميبلن نقديان كتحميميان كاضحا ،ك أف كسائؿ

اإلعبلـ اإلسرائيمية لعبت دك انر يميؿ إلى التصرؼ كامتداد

لممؤسسة السياسية ،كبالتالي االصطفاؼ

عتدل عميو دائمان،
الم َال
الم َال
ياجـ ك ُ
بجانب المؤسسة العسكرية كاألمنية ،كمف ذلؾ أف الجندم اإلسرائيمي ىك ُ
)(78انُؼبي،ٙطبنؼ.انؼَكؤانظؾبفخفٙئٍوائٛم،كاهانشؤق،انمبْوح،ط،2005 ،1ص .71 -69
)(79طؾٛفخْبهرٌ .2008 /12 /30
)(80طؾٛفخيؼبهٚف.2009 /1/2
)(81طؾٛفخٚلٚؼٕداؽوَٕد.2009 /1/2
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كرد عمى اعتداءات ،كأصبح
كالقصؼ كاطبلؽ النار عمى الفمسطينييف دفاع عف النفسّ ،
الفمسطينيكف في اإلعبلـ اإلسرائيمي مجرد أرقاـ ،ال أسماء ليـ كال
كاألضرار ليس ليا أم قيمة ،كالبيكت التي

الضحايا

أىؿ كال أميات ،كالخسائر المادية

تقصؼ ىي ثكنات لممنظمات الفمسطينية ،كليس ليا

أصحاب ،كال تسكنيا عائبلت كأطفاؿ.
كقد تحدث البرفيسكر عزيز حيدر في كتابو " الفمسطينيكف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية أكسمك "
عف الدكر الذم تمعبو الدكلة في رسـ صكرة لآلخر الفمسطيني حيث اعتبر أف ىدؼ النظاـ الثقافي،
الذم نتج مف طبيعة المجتمع اإلسرائيمي ،إلى ترسيخ أيديكلكجيتيف ،إحداىما خاصة بالمستكطنيف
كاألخرل خاصة بالسكاف األصمييف ،كظيفتيما تبرير الكاقع ،كالسيما أكضاع ىؤالء السكاف كالسياسة
المتبعة تجاىيـ.
كقد شممت األيديكلكجيا الخاصة بالمستكطنيف شقيف يكمبلف احدىما اآلخر :األكؿ يبرر
الحاجة إلى اليجرة كاقامة كياف سياسي خاص ،كاآلخر يبرر السياسة المتبعة إزاء األقمية الفمسطينية
كنتائجيا .أما األيديكلكجيا الخاصة بالسكاف األصمييف ،فبل تختمؼ عف األكلى ،لكنيا تشمؿ مجيكدان
إلقناعيـ بأنيـ ال يشكمكف جماعة إنسانية كاحدة ،كبأف مصالحيـ الشخصية تتحقؽ

بمحاباة السمطة

كنبذ المصالح العامة ،كبأف كحدتيـ غير ممكنة ،كاالتفاؽ فيما بينيـ مستحيؿ ،كتشمؿ ىذه األيديكلكجيا
أيضان محاكلة إقناع ىؤالء بأف السبب الحقيقي لتدني أكضاعيـ ىك ثقافتيـ ،أم تفسير التخمؼ
بالتخمؼ ،كبأف األكضاع التي يعيشكنيا أفضؿ بكثيرمف أكضاع آبائيـ كأجدادىـ ،كيعكد الفضؿ في
ذلؾ إلى "التمدف" الذم أتى مع مجيء المستكطف المتطكر.
كتـ تكريس ىاتيف األيديكلكجيتيف عف طريؽ سيطرة السمطة المركزية في إسرائيؿ عمى أجيزة
التنشئة السياسية الرئيسية التالية :جياز التعميـ ،كسائؿ اإلعبلـ ،الجيش ،كسائؿ االتصاؿ بيف األكثرية
كاألقمية كبيف األخيرة كالعالـ الخارج ،فالسمطة ىي التي تنتج منياج التعميـ كتقره ،كتعيف المدرسيف في
51

المدارس ،كتحتكر كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية الرئيسية (محطتا التمفزة كاإلذاعة )...التي تخضع لسمطة
البث الحككمية ،كتفرض رقابة عمى الصحافة ،كتساىـ في التنشئة السياسية أيضان األبحاث األكاديمية،
التي تشكؿ دعامة قكية لؤليديكلكجيا االستيطانية ككسيمة ميمة في بمكرة المكاقؼ مف السكاف األصمييف .
)(82

كاستنادا إلى قكة السمطة المركزية قامت المؤسسة العسكرية ابتداع مصطمحات كتعابير يرغب
الجيش بتسكيقيا بشكؿ تطكعي ،أصبحت فيما بعد

جزءان مف القامكس اليكمي لئلعبلـ اإلسرائيمي

كحاكلت كسائؿ اإلعبلـ التساكؽ مع المؤسسة األمنية التي أممت عمييا عددا مف المصطمحات ،كمنيا:
ييكدا كالسامرة بدؿ

الضفة الغربية ،المخربكف كاإلرىابيكف بدؿ المسمحيف ،الفمسطينيكف بدالن مف

الشعب الفمسطيني ،العمميات الكقائية بدالن مف عمميات التكغؿ كاالقتحاـ،

أعماؿ ىندسية ذات طابع

أمني بدالن مف تجريؼ األراضي الزراعية ،خطكات أمنية بدالن مف عمميات انتقاـ كعقاب ،عمميات
إحباط مكضعية بدالن مف تصفية فمسطينييف.
كاستمر ىذا الدعـ مف قبؿ الصحافة اإلسرائيمية بعد انتياء المرحمة األكلى مف الحرب ككثير
مف الكتاب حاكلكا كاستمركا بتبرير الكحشية في ىذه الحرب كمنيـ:
محمبل الفمسطينييف
داف شيفط كتب في ىآرتس  2009 /1/1حيث اعتبر الحرب "عممية عادلة" ّ
مسؤكليتيا ،ألنيـ عندما حظكا "ألكؿ مرة في التاريخ بحكـ ذاتي استعممكه استعماال فاسدا كألف الحاجة
الفمسطينية إلى تدمير إسرائيؿ ما تزاؿ أقكل مف رغبتيـ ببناء فمسطيف".

)(83

يقكؿ يكئيؿ مارككس في ىآرتس " :2009/1/13أشفؽ عمى سكاف غزة كلكف أكثر مف ذلؾ
أشفؽ عمى السكاف المدنييف عندنا في الجنكب ،الذيف يتمقكف ضربات الصكاريخ منذ ثماني سنكات ،
عمى األطفاؿ الذيف يبممكف فراشيـ كينبغي الترحيب بقرار الخركج إلى الحممة ىذه ليست عممية رد فعؿ،

)(82ؽٛله،ػيٚي.انفهَطٌُٕٛٛفٙئٍوائٛمفٙظمارفبلٛخأٍٔهٕ.يإٍَخانلهاٍبدانفهَطُٛٛخ.ط.1997 .1
)(83طؾٛفخْبهرٌ.2009 /1/1
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مذنبيف في أف لدينا جيشا قكيا كمرتبا

بؿ ىي حرب دفاعية ،ىدفيا قص أظافر حماس ،نحف لسنا
كسبلحا متطك ار ما الذم ظنكه في حماس ،أف نتجمد إلى األبد؟"

)(84

فكؽ ىذا كمو فإف ىذه التحميبلت حاكلت إظيار صكرة معاكسة ،حيث يبدك المجرـ كالمحتؿ
بمثابة ضحية ،كالشعب الذم يخضع لبلحتبلؿ بمثابة معتدم ،كما حاكلت عقد مساكاة ،بيف غير
متساكييف ،تبدك فييا الصكاريخ الفمسطينية محمية الصنع ،مساكية لمصكاريخ اإلسرائيمية المدمرة.
ىذا كقد ركزت الصحافة اإلسرائيمية عمى تقديـ الدعـ لمجيش اإلسرائيمي ،كعدـ التشكيش عميو،
ما يذ ّكر بشعار" :دعكا الجيش يعمؿ ،دعكه ينتصر" الذم طرح أثناء حممة "السكر الكاقي" (مارس
 ،)2002التي تـ فييا معاكدة احتبلؿ مناطؽ السمطة في الضفة .
كيقكؿ الدكتكر مصطفى كبيا أف "مصممي الرأم العاـ في الصحؼ اإلسرائيمية يعتبركا العرب
الفمسطينييف مجرد ظاىرة فمكمكرية مرتبطة بعكدة شعب الشتات إلى أرضو

 ،ككانت أىـ بكاعث ىذا

السمكؾ متعمقة بسيطرة فكرة رسالة الرجؿ األبيض في أذىاف مصممي الرأم العاـ الذيف أركا في أنفسيـ
ككبلء لحضارة الغرب المتقدمة كاعتبركا مشركعيـ ال يختمؼ كثي ار عف مشركع المستعمريف األكركبييف
في أفريقيا كأمريكا كاسترالي" ،ككما تقكؿ الصحافية اإلسرائيمية عميرة ىس فإف الصحفي اإلسرائيمي
يصكر الفمسطينييف كحشد عديـ اإلحساس ،جاىؿ ،كىذا ال ينـ فقط عف تحقير لمفمسطينييف،

بؿ

كاستخفاؼ باإلسرائيمييف كتضيؼ أف اإلعبلـ اإلسرائيمي يحتقر الجميكر الفمسطيني كيصكره كقطيع ال
يحتاج إال لعصا الراعي .كأخي انر يقكؿ الناقد اإلعبلمي في ىارتس افيؼ الفى "لك أف األمر متعمؽ
ببعض الصحافييف لكانت إسرائيؿ قد أطمقت منذ زمف بعض الصكاريخ النككية عمى مخيـ الدىيشة
"كيضيؼ انعطاؼ بعض الصحافييف نحك اليميف إلى جانب السطحية التي ميزت العديد منيـ خمقت
إعبلما متعطشا لمدـ ال مثيؿ لو مف قبؿ.

)(84طؾٛفخْبهرٌ .2009 /1/13
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كأكد ىذا التحميؿ فرضية ىذه الدراسة التي نصت عمى أف ىناؾ تبايف شكمي ييتـ فقط بالمغة
كأسمكب عرض الخبر بيف أداء الصحؼ اإلسرائيمية الثبلث كه

م " :يديعكت احرنكت -معاريؼ-

ىارتس" في تغطية األسبكع األكؿ مف حرب غزة  ،2008كما إف مساحة الديمقراطية في اإلعبلـ يحدد
نطاقيا االعتبارات العسكرية كالسياسية كاندفاع الصحؼ نحك الحرب كابراز الدعـ الدكلي ليا كتبرير ما
تقكـ بو اآللة العسكرية مف تدمير ككذلؾ غياب البحث كالتقصي في التغطية الخبرية مف خبلؿ
االعتماد عمى المؤسسة السياسية كالعسكرية كمصدر لممعمكمات  ،كأظيرت أيضا أف النقد الذم أثارتو
الصحؼ حكؿ الحرب كاف ناد ار كخجكال كصب في خانة التأييد لمحرب كتحقيؽ االنتصار كمشاطرة
المستكل السياسي كالعسكرم ليمكمو.
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الفلل الخامس
االسكنكاجات:
ناقشت ىذه الدراسة اإلعبلـ اإلسرائيمي ممثبل بالصحافة المكتكبة كالصراع بيف المبادئ
الديمقراطية كاالحتياجات األمنية كتأثيرىا عمى حرية الصحافة كمكضكعيتيا ،كذلؾ مف خبلؿ رصد
كتتبع أكجو تأثير ىذا الصراع ،عمى الكيفية التي غطت بيا الصحافة اإلسرائيمية مجريات األسبكع
األكؿ مف الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،عاـ  ،2008كالتي امتدت  23يكمان ،كاليدؼ الرئيسي
مف ىذه الدراسة ،التعرؼ عمى دكر الصحافة اإلسرائيمية كىؿ كاف في أدائيا ما يمس المرتكزات
الديمقراطية ك حرية التعبير ك المكضكعية.
األسئمة التي سعت الدراسة لئلجابة عمييا ىي :ما مدل الحرية التي تمتعت بيا الصحافة
اإلسرائيمية في تغطيتيا لحرب غزة ؟ أـ أف حريتيا مقيدة كتتحطـ أماـ المقتضيات السياسية كالعسكرية
كبالتالي تفقدىا ديمقراطيتيا؟ ،ىؿ تقكـ الصحافة اإلسرائيمية بالدكر المنكط بيا بالتأثير عمى الرأم
العاـ لصالح الجميكر ؟ أـ ىي مجندة لصالح المؤسسة العسكرية كالسياسية لتحقيؽ أىدافيا؟ ،ىؿ
تطبؽ الصحافة اإلسرائيمية المبادئ األخبلقية كالمينية المتعارؼ عمييا في إيصاؿ الحقيقة لمجميكر
المتمقي؟ ،كأخي انر ىؿ ىناؾ اختبلؼ كمنافسة بيف الصحؼ اإلسرائيمية عمى سرعة كحقيقة تقديـ الخبر
أـ أف االختبلؼ ىك حكؿ الشكؿ كأسمكب عرض الخبر؟.
أما الفرضيات التي اىتدل بيا تحميمنا كمناقشتنا بغرض اإلجابة عمى ىذه التساؤالت فيي
كاآلتي :ىناؾ تبايف شكمي ييتـ فقط بالمغة كأسمكب عرض الخبر بيف أداء الصحؼ اإلسرائيمية الثبلث
كىي ":يديعكت أحرنكت -معاريؼ -ىارتس" في تغطية األسبكع األكؿ مف حرب غزة  ،2008كما أف
مساحة الديمقراطية في اإلعبلـ يحدد نطاقيا االعتبارات العسكرية كالسياسية كاف اىتمامات اإلعبلـ
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اإلسرائيمي المتمثمة في نقؿ الصكر كالقكالب الذىنية الصييكنية ،كتبني عقيدة السمطة كأجندتو ،كاضفاء
أف اإلعبلـ يتماشى مع تكجيات تمؾ األجندة،األمر الذم ُيخرجو عف دكره
الشرعية عمى ممارساتيا  ،ك ّ
التقميدم في الدكلة الديمقراطية.
ّ
كشؼ تحميمنا اندفاع الصحؼ نحك الحرب كابراز الدعـ الدكلي ليا كتبرير ما تقكـ بو اآللة
العسكرية مف تدمير ككذلؾ غياب البحث كالتقصي في التغطية الخبرية مف خبلؿ االعتماد عمى
المؤسسة السياسية كالعسكرية كمصدر لممعمكمات  ،كأظير أيضا أف النقد الذم أثارتو الصحؼ حكؿ
الحرب كاف ناد انر كخجكال كصب في خانة التأييد لمحرب كتحقيؽ االنتصار كمشاطرة المستكل السياسي
كالعسكرم ليمكمو.
أضؼ إلى ذلؾ الدكر التحريضي التي قامت بو الصحؼ اإلسرائيمية إلجبار المؤسسة
السياسية كالعسكرية عمى اتخاذ قرار الحرب عمى غزة  ،كىذا كاضح مف عناكيف الصحافة قبؿ أسبكع
مف بدء اليجكـ ،كمف العناكيف الممفتة "كزراء ضد باراؾ رد ان عمى غزة" ىذا عنكاف عريض جاء عمى
الصفحة األكلى مف صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية كعنكاف آخر "خائفكف مف حماس" ىذا العنكاف فيو
استفزاز لممؤسسة العسكرية اإلسرائيمية مف خبلؿ اتياميا بالخكؼ مف حماس كعدـ اإلقداـ عمى شف
ىجكـ ضدىا مقابؿ ىذا الخبر ينشر عنكاف آخر عمى صحيفة ىارتس "في غزة مستعدكف لمحرب" كىك
ما يصكر لمجميكر اإلسرائيمي أف غزة دكلة قكية تستعد لمحرب بامتبلكيا أسمحة قادرة عمى مكاجية آلة
الحرب اإلسرائيمية كاإلعبلـ اإلسرائيمي مارس إرىابان عمى القارئ عندما نشر عناكيف تؤكد أف المكاطف
اإلسرائيمي معرض في أم لحظة لمقتؿ ،كما تفننت الصحؼ اإلسرائيمية في عرض صكر ألطفاؿ
إسرائيمييف خائفيف في إشارة إلى أف المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ال تكفر األمف كالحماية ليـ  ،كىكذا
كاف األداء الصحفي في إسرائيؿ كالتي أقؿ ما تكصؼ مكضكعيتو بالتحريض عمى القتؿ كالتدمير
كالعنصرية.
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لقد كشؼ التحميؿ كيفية تغطية الصحؼ الثبلث لمجريات الحرب اإلسرائيمية عمى غزة في
 ،2008في األسبكع األكؿ حيث أف الصحؼ الثبلث اختمفت فقط في أسمكب عرض الخبر كلغتو ،كلـ
تختمؼ مف حيث الجكىر كالمضمكف عمى مبدأ تأييد الحرب كمسألة أخبلقية خكضيا ،ك"حؽ" الدكلة
العبرية في "الدفاع عف نفسيا" ،فتدمير "العدك" كتحقيؽ االنتصار عميو بقي القاسـ المشترؾ الذم جمع
حرضت عمى البدء بالحرب بشكؿ كاضح ،كىآرتس لـ تعارض
الصحؼ ،فصحيفة يديعكت أحرنكت ّ
جدم ،مع أنيا كانت أفضؿ األسكأ ،كاألمر ذاتو ينطبؽ عمى صحيفة معاريؼ التي بقيت
الحرب بشكؿ
ّ
داعمةن لتكسيع نطاؽ الحرب كرفع درجة عنفيا ككسيمة لتحقيؽ االنتصار ،فقد اتسمت تغطية الصحؼ
عاـ ،كلـ تتبايف فيما بينيا بجكىر مكاقفيا ،كظمت مؤيدة لميدؼ
الثبلث بنسؽ ثابت مؤيد لمحرب بشكؿ ّ
الرئيس لمحرب -،كالمتمثؿ في القضاء عمى المقاكمة في قطاع غزة كشؿ قدرة المقاكمة عمى إطبلؽ
الرسمي ،كأبرزت الدعـ
السياسي
الصكاريخ ،كجاءت تكجيات الصحؼ الثبلث منسجمةن مع المكقؼ
ّ
ّ
المضي بالعمؿ
السياسي ،كاص ارره عمى
بي لمحرب ،عاكسةن بذلؾ كجية نظر المستكل
ّ
ّ
الدكلي كالعر ّ
ّ
م دكف سكاه.
العسكر ّ
كأيضا كشؼ التحميؿ قضايا أخرل جاءت منسجمةن مع ىذا االستنتاج ،كإخفاء الصحؼ
الثبلث عف صفحاتيا األخبار المتعمقة بالطرؼ اآلخر (أم الفمسطيني) ،باستثناء صحيفة ىآرتس التي
تحدثت بيف الحيف كاآلخر عف الخسائر في الجانب الفمسطيني ،مع التركيز عمى خسائر المقاكمة،
دكف ذكر الخسائر في صفكؼ المدنييف ،كأحجمت الصحؼ عف نشر اآلراء المعارضة لمحرب ،ىذا
الدكلي إلسرائيؿ في حربيا عمى قطاع غزة ،متخذة مف ذلؾ مسكغان سياسيان
إضافة إلى إبراز التأييد ّ
كأخبلقيان لما كانت تقترفو اآللة العسكرية اإلسرائيمية مف تدمير كبطش في غزة ،كيضاؼ إلى ذلؾ
التشابو الكبير بيف الصحؼ الثبلث في عدد مف القضايا األخرل ،كاالنتقائية ،كالتركيز عمى تغطية
الجاد كالمعمؽ لمختمؼ جكانب الحرب ،كاالعتماد
جكانب معينة أكثر مف جكانب أخرل ،كتجنب النقد
ّ
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السياسية كمصدر لممعمكمات ،كفرض رقابة ذاتية شديدة
الكمي عمى المؤسسة العسكرية ك
الكبير كشبو
ّ
ّ
أف ىناؾ
عمى تغطية الحرب .باختصار ،كشؼ تحميؿ مضاميف األخبار درجة عالية مف التماىي ،ك ّ
ىامان مف دكرىا المفترض
قاسـ مشترؾ بيف الصحؼ أكثر مما ىك مختمؼ كمتبايف ،ما أفقدىا جزءان ّ
ه
المنكط بالقيـ كالقكاعد المعمكؿ بيا في الكيانات الديمقراطية ،كاالنحياز لمحقيقة ،كالدفاع عف حؽ
الجميكر في معرفة ما يجرم ،دكف لَالّبس أك تضميؿ.
اتضح لنا ضيؽ مساحة الحرية في الصحافة اإلسرائيمية كقت الحرب ،تحت حجة ضركرة
التقميدم في
القكمي كاالنسجاـ مع مقتضياتو ،مما أخرج الصحؼ عف دكرىا
الحفاظ عمى األمف
ّ
ّ
إيصاؿ الحقيقة إلى الجميكر ،كاستبدلت ذلؾ بالتضميؿ كالتحريض عمى القتؿ كالتدمير ،كاظيار قدرات
الجيش اإلسرائيمي ،كتأييده كالثناء عمى ما يقكـ بو كالتأكيد عمى سبلمة مسكغاتو األخبلقية كالحؽ في
ىذه الحرب ،كانعكس ذلؾ بشكؿ مباشر عمى أدائيا في التعاطي مع "حقائؽ" الحرب ،كمع مسألة حرية
الرسمي ىك الطاغي ،دكف إتاحة المجاؿ
الرأم كالتعبير ،بشكؿ ال يخدـ الديمقراطية ،كيجعؿ الرأم
ّ
لمجميكر لمناقشتو كتداكلو بأم صكرة جدية ،كفي رد البركفيسكر غابي فأيماف عمى اتياـ اإلعبلـ
بالمسؤكلية عف فشؿ الحرب في غزة كلبناف قاؿ " :أف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية تجندت بالكامؿ في
المعركة ،إلى جانب المستكييف السياسي كالعسكرم ،بؿ إنيا

كقفت إلى يميف المؤسسة العسكرية

كالمستكل السياسي مف خبلؿ حثيا إياىـ عمى استخداـ المزيد مف القكة كالعنؼ ،ك أنيا تجاكزت دكرىا
ككاجبيا الميني كاألخبلقي مف خبلؿ أدائيا التحريضي ،كانساقت مع تكجيو المستكييف السياسي
كالعسكرم عمى حد سكاء.
في المحصمةّ ،بيف التحميؿ صعكبة كضكح تباينات جكىرية حقيقية بيف الصحؼ اإلسرائيمية
اصة أف
الثبلث قيد الدراسة ،فتباينيا بالمغة كاألسمكب ال يعني تباينان عميقان في الجكىر كالمضمكفَ ،ال
بخ ّ
المضاميف بقيت متشابية ،كتـ التعاطي معيا في ضكء ىاجس مشترؾ ،تمثؿ بضركرة عدـ االنحناء
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م في
تميز صحيفة أك أخرل بنبرة نقدية لممستكل
أماـ المقاكمة الفمسطينية ،أما ّ
السياسي أك العسكر ّ
ّ
كصب في نياية المطاؼ في خانة التأييد لمحرب ،كتحقيؽ االنتصار
أمر ما ،فقد بقي ناد انر كخجكالن،
ّ
صب في خانة معارضة مسكغات الحرب.
أكثر منو نقدان
ّ
الفرؽ بيف الصحؼ الثبلث ،لـ يتجاكز حدكد المغة كالصيغ التعبيرية في نقؿ الخبر كسرده،
كتقنية إدراجو ،بينما بقي الثابت متمحك انر حكؿ تأييد الحرب ،كالدعكة إلى تأميف شركط نجاحيا في
الداخؿ كالخارج ،كعمى الجبيتيف الميدانية كالسياسية ،كلك بصيغ مختمفة .فقد شاطرت الصحؼ الثبلث
بدرجات متباينة -الحككمة كالجيش كتشاركت في ىمكميما ،كتحدياتيما ،كىكاجسيما السياسيةتمس كجكد
كالميدانية ،المتمثمة بضركرة رد االعتبار لمجيش كالدكلة ،كتصكير الحرب كحرب مصيرية ّ
إسرائيؿ ذاتيا حاض انر كمستقببلن.
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