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توطئة
يصــدر املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلس ـراتيجية (مســارات) ،هــذا الكتــاب،
ضمــن برنامــج الدراســات اإلرسائيليــة ،الــذي أطلقــه املركــز لدراســة وفهــم املــروع الصهيــوين ،وطبيعة
الدولــة واملجتمــع اإلرسائيليــن ،وصــرورة تطورهــا بصــورة نقديــة .ويهــدف الربنامــج ،إىل تحقيــق
فهــم مع ّمــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات ســيطرة النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين ،وفهــم
التناقضــات داخــل املــروع عــى طريــق امتــاك رؤيــة وطنيــة للمــروع التحـ ّرري الفلســطيني.
ــا لربامــج
يعــد برنامــج الدراســات اإلرسائيليــة الــذي يــرف عليــه فريــق بحثــي متخصــص ،مك ّم ً
«مســارات» كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إس ـراتيجية ،إذ ال ينفصــل عــن الربامــج األخــرى يف
املركــز ،كربنامــج الدراســات الفلســطينية ،وبرنامــج الدراســات العربيــة والدوليــة ،بــل مك ّمــل لهــا
مــن حيــث جوهــره السياســايتّ .وستشــمل كافــة اإلصــدارات بدائــل سياســات فلســطينية ملواجهــة
السياســات اإلرسائيليــة ومنظومــات الســيطرة االســتعامرية بهــدف تفكيكهــا وإحباطهــا.
وباإلضافــة إىل هدفــه العــام ،يســعى الربنامــج أيض ـاً إىل توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية يف
الوطــن والشــتات للمســاهمة يف بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيوين
االســتعامري االســتيطاين عــى أرض فلســطني ،وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك املــروع الصهيــوين
عــر تحويلــه إىل مــروع خــارس بالرتكيــز عــى نقــاط ضعفــه ،والتناقضــات يف داخلــه ،واســتعادة إطــار
الـراع التحــرري ضــد النظــام االســتعامري االســتيطاين ،وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــر اإلسـراتيجي
لــدى الباحثــن الشــباب ،ومنحهــم اآلليــات الالزمــة لفهــم املــروع الصهيــوين ،واملجتمــع اإلرسائيــي
عامــة.

مركز مسارات
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ملخّ ص
ـيايس إلرسائيــل،
يحــاول هــذا البحــث أن يــدرس ماه ّيــة وكيف ّيــة التغي ـرات البنيويّــة يف النظــام السـ ّ
ومــا تعكســه هــذه التغيـرات مــن رؤيـ ٍة أيديولوجيّــة اســتعامريّة .فريبــط بــن رؤيــة نتنياهــو للنظــام
ـيايس واالنتخــا ّيب مــن جهــة ،وسياســته اتجــاه مبنــى جهــاز اإلعــام مــن جه ـ ٍة ثانيــة ،وذلــك يف
السـ ّ
ـي صهيــو ّين أوســع وأكــر تطـ ّورا ً .لذلــك ،فــإ ّن موضــوع البحــث وســؤاله هــو النظــام
ســياق أيديولوجـ ّ
ـيايس الصهيــو ّين ،أمــا مبنــى جهــاز اإلعــام التلفزيــو ّين ،فهــو منــوذج وحالــة ت ُبحــث لتق ّفــي أثــر
السـ ّ
ي،
هــذه التغيـرات .وعــى الرغــم مــن أهميّتهــا ،ال يتطـ ّرق هــذا البحــث إىل مضامــن اإلعــام اإلرسائيـ ّ
وإمنــا يتوقّــف يف حــدود الجوانــب البنيويّــة يف املؤسســة اإلعالم ّيــة اإلرسائيل ّيــة .ويختــار البحــث مجــال
التلفــزة ألنــه املجــال األكــر قوننـ ًة وتقييــدا ً رســمياً إداريـاً وحكوميـاً ،ويجــري التعامــل مــع الرتخيــص
التلفزيــو ّين برؤي ـ ٍة إس ـراتيج ّية ،بــل وأيديولوج ّيــة ،كــا يبـ ّـن البحــث .لذلــك ،فــإن مجــال التد ّخــل
كل الوســائل اإلعالميّــة األخــرى ،وبخاصــة
والتقييــدات السياسـيّة الرســميّة فيــه هــو األوســع مــن بــن ّ
الصحافــة املكتوبــة وصحافــة اإلنرتنــت.
يبــدأ هــذا البحــث مبدخــلٍ قــد يبــدو بعيــدا ً عــن ُصلــب املوضــوع ،إال أنــه ،درءا ً للبلبلــة ،يــرح
ويفــر التو ّجــه العــام للبحــث مــن حيــث تجــاوزه للتخصصــات األكادمييّــة الجامــدة واملحــ ّددة،
ّ
التخصصــات يف دراســة االســتعامر الصهيــو ّين ،وعــدم التعامــل مــع اإلعــام
ويطــرح أهم ّيــة تعــدد
ّ
باعتبــاره وحــد ًة مغلق ـ ٍة ،أو النظــام االنتخــا ّيب كوحــد ٍة مغلق ـ ٍة .كذلــك ،يــرح املدخــل ،وبالســياق
ي.
ذاتــه ،عــدم التطــ ّرق إىل مضامــن اإلعــام اإلرسائيــ ّ
مــن خــال االنتخابــات اإلرسائيل ّيــة التــي جــرت العام  ،2015يســتعرض البحث يف قســمه األ ّول إشــكال ّية
ي ،وي ّدعــي أن السياســة اإلرسائيليّــة تــرى بنظــام التع ّدديــة الحزبيّــة أحــد
النظــام االنتخــا ّيب اإلرسائي ـ ّ
األســباب املركزيّــة لعــدم اســتقرار الحكــم يف إرسائيــل ،وأن تقليــص عــدد األح ـزاب املتنافســة وصــوالً
إىل نظــام ثنــا ّيئ الحــزب هــو مــن الخيــارات املطروحــة بجديّــة يف السياســة اإلرسائيليّــة .ويســتعرض
ـرا ً
البحــث كيف ّيــة اســتخدام نتنياهــو ملســألة النظــام االنتخــا ّيب يف حملتــه االنتخاب ّيــة العــام  ،2015مفـ ّ
أهميّــة التصويــت لحــزب «الليكــود» مــن خــال تفســره إلشــكاليّة تعــدد األحـزاب ،وإمكانيّــة خســارة
7

اليمــن أمــام «اليســار» بســبب تشــتت أصواتــه بــن أحـزاب اليمــن املختلفــة .وكيــف خلقــت هــذه
الحملــة حالـ ًة مــن تجــاوز للنظــام االنتخــا ّيب القائــم ،ومق ّدمــة لفــرض واقــع نظــام الحزبــن .مــن هــذه
العمل ّيــة ،يقــرح البحــث وجــود منهــج عمــل يتّبعــه نتنياهــو يف مجــاالت عـ ّدة ،وهــو منهــج مــن شــأنه
ـي.
إحــداث تغيـرات بنيويّــة عميقــة يف الدولــة ،مــن خــال تجســيدها بالطــرح السـ ّ
ـيايس اليومـ ّ
ي وعالقتهــا
أمــا القســم الثــاين مــن البحــث ،فيــرح التغي ـرات البنيويّــة يف جهــاز اإلعــام اإلرسائي ـ ّ
برؤيــة نتنياهــو لإلعــام .يطــرح البحــث قض ّيــة اتحــاد البــثّ العــام ،ومــن خاللــه يبـ ّـن تو ّجهــات
ـاري ،وتطلــب فتــح ســوقه واملنافســة فيــه ،مبــا يخالــف التو ّجــه
نتنياهــو التــي تشـ ّجع التلفزيــون التجـ ّ
ـي والبــث العــام
الــذي ســاد يف إرسائيــل لســنوات طويلــة ،والــذي يعــزز مــن شــأن التلفزيــون الحكومـ ّ
ـاري .ويعــرض هــذا القســم كيفيّــة تطبيــق نتنياهــو لتوجهاتــه اإلسـراتيجيّة هــذه مــن خــال
غــر التجـ ّ
منهج ّيــة عملــه التــي اقرتحهــا البحــث يف قســمه األ ّول .ويف نهايتــه ،يُظهــر القســم كيــف تخــدم هــذه
اإلس ـراتيجيّة رؤيــة نتنياهــو السياس ـيّة اليمينيّــة مــن خــال حالــة «القنــاة  ،»20التــي ت ـ ّم افتتاحهــا
بعــد مخـ ٍ
ـاض طويــل بــدأ يف العــام  ،1997وأقــر فيــه افتتــاح عــدد مــن املحطّــات التجاريّــة عــى أثــر
ـاري.
«تقريــر بيليــد» الــذي أوىص بتش ـ ّجيع التلفزيــون التجـ ّ
ي يف ســياق تجــدد الرؤيــة
يف قســمه الثالــث ،يطــرح البحــث رؤيتــه للتغيــر يف النظــام اإلرسائيــ ّ
نظــام نيوليــرا ّيل يتأســس عــى تركيــز واحتــكار القــ ّوة
األيديولوج ّيــة االســتعامريّة باتجــاه صياغــة
ٍ
الســيايس ،تشــبّهاً بنــاذج
السياســيّة ،مقابــل «تع ّدديّــة ثقافيّــة» اســتهالكيّة ُمفرغــة مــن التأثــر
ّ
اســتعامريّة متكّنــت مــن تحقيــق مــا تســعى إليــه إرسائيــل –اســتدامة وجودهــا غــر املفهومــة ضمنـاً
ـطيني،
 ومنهــا النظــام األمريـيّ .ويعــرض كيــف ســيؤثر هــذا التجــدد عــى مســتقبل النضــال الفلسـ ّحســاس لضغوطــات رأيــه العــام ،وبالتــايل تقليــص املســاحات
ويحـ ّول النظــام الصهيــو ّين إىل نظـ ٍ
ـام غــر ّ
ـوري وحتّــى «الحــوار») ليضغــط عىل
ـطيني (مــن العنــف الثـ ّ
التــي مــن خاللهــا يســتطيع النضــال الفلسـ ّ
إرسائيــل مــن خــال رأيهــا العــام .وكيــف تُضعــف هــذه التغيـرات إمكان ّيــات نضــال الفلســطينيني يف
الداخــل.
يف نهايتــه ،يقــرح البحــث خطوطـاً سياسـيّة عريضــة ال بــد مــن التنبّــه إليهــا يف ســياق تج ّدد االســتعامر.
ـيايس التح ـ ّرري ،والتعامــل مــع
وأهمهــا خطــورة التعاطــي مــع الثقافــة املعزولــة عــن املضمــون السـ ّ
ـام
السياســة الداخليّــة اإلرسائيليــة باعتبارهــا مضامــن خالفيّــة وليســت ديناميكيّــات اســتعامريّة يف نظـ ٍ
ٍ
واحــد ،ومــا لذلــك مــن إســقاطات عــى اإلنتــاج الفلســطيني يف اإلعــام والثقافــة أوالً ،ويف العمــل
ـيايس ثانيـاً مــع االنتبــاه لالختالفــات بــن ســياقات وطنيّــة مختلفــة.
السـ ّ
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مدخل
من أين ن ّ
ُفكر بإسرائيل؟
وظيفــة البحــث يف الشــؤون اإلرسائيليّــة أن يُراكــم املعرفــة ،فيشــحذ النضــال ضــد الصهيونيّــة ويهذّبــه.
إال أ ّن هــذه املعرفــة ال ميكنهــا أن تكــون هدفــاً بحــ ّد ذاتهــا ،أو متتلــك قيمــة مبعــزل عــن دورهــا
يف خدمــة أهــداف التح ـ ّرر والعدالــة والحـ ّـق .وينبــع أصــل هــذا املبــدأ البســيط مــن فهــم ماهيّــة
االســتعامر :أن يفــرض امل ُســتع ِمر ذاتــه عــى معرفتنــا .أن يفــرض نفســه كيانـاً متعــددا ً ومتنوعـاً ،وأن
ننظــر إليــه مــن خــال فهــم تكوينــه اإلنســا ّين .أن يتح ـ ّول بعيوننــا إىل كيــان قائــم لنفســه ،بنفســه،
لذاتــه ولكيانــه ،بينــا يفهمنــا نحــن (ويجعلنــا نفهــم أنفســنا) بأحاديّــة آل ّيــة ال تتعامــل معنــا إال
كموضــوع للمعــاداة أو االســتعباد.
ي أن تتح ـ ّول إىل مدخــل غــر وا ٍع لقبــول هــذه العالقــة والخضــوع
ُ
ويكــن لدراســة الشــأن اإلرسائي ـ ّ
ـي ،وحــن يكــون
إليهــا ،وبخاصــة حــن تتحـ ّول الدراســة إىل مجــا ٍل قائــمٍ بحـ ّد ذاتــه يف اإلنتــاج العلمـ ّ
العلمــي أوتوماتيكيــاً :ينتخبــون فنقــرأ نتائــج االنتخابــات ،يشــكّلون حكومــة فنحلــل
هــذا اإلنتــاج
ّ
تبــت محكمتهــم فنحلــل جهــاز القضــاء.
تشــكيل الحكومــة ،يســ ّنون القوانــن فنحلــل الترشيــعّ ،
ـي بشــأن إرسائيــل .وبــدالً مــن أن تبقــى معــاداة إرسائيــل بوصلـ ًة
هكــذا ،تــدور عجلــة اإلنتــاج العلمـ ّ
ـي،
للبحــث ،تتحـ ّول السياســة اإلرسائيل ّيــة بذاتهــا إىل وقــو ٍد يحافــظ عــى اســتمرار هــذا املجــال البحثـ ّ
يخــدم اســتمراره ويغ ـذّي مكانــة املؤسســات والوظائــف ،فرتتبــط املعرفــة بدميومــة النظــام ،أو أنهــا،
عــى األقــل ،ال ت ُشــارك يف هدمــه.
لــح« :مــن أيــن نُفكّــر
ي ال بــد أن يالزمهــا ســؤال
أســايس و ُم ّ
لذلــك ،فــإن دراســة الشــأن اإلرسائيــ ّ
ّ
بإرسائيــل؟»  -هــذا النــوع مــن إدراك اإلدراك ( )Metacognitionهــو مــا يضمــن لنــا أال يتحـ ّول مجــال
ي» يف دائــرة املفهــوم ضمن ـاً ،وأن ت ُحفــظ
الدراســة أوتوماتيكي ـاً ،وأال يدخــل وجــود «الشــأن اإلرسائي ـ ّ
حالــة االغ ـراب القامئــة ،إذ إن االغ ـراب عــن هــذا الشــأن (وليــس تجاهــل العــداء) هــو مــا يضمــن
موضوع ّيــة البحــث .وين ّبهنــا مــن خطــورة بحــث إرسائيــل «مــن الداخــل» ،ومــن منظــور «الخالفــات
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الداخل ّيــة» .وبحــث إرسائيــل «مــن الداخــل» غايــة يف اإلغ ـراء ،لك ّنــه ينتهــي غالب ـاً إىل التمييــز بــن
مــا هــو «مـ ّرر» ومــا هــو «غــر مـ ّرر» ،ويتب ّنــى لســانيّات الخــاف ولغتــه ،فنجــده وقــد انجــرف إىل
معايــر ض ّيقــة يف تقييــم مــا يحــدث يف إرسائيــل ،وتكــون حدودنــا «مبــادئ الدميقراط ّيــة الليربال ّيــة»
كــا يجــري تداولهــا إرسائيليّ ـاً .وهــو مــا يدفــع الحق ـاً إىل الدخــول يف أســئلة غرائبيّــة ،مثــل :تحليــل
شــخص ّيات السياســيني ،أطامعهــم الشــخص ّية ،دوافعهــم الذات ّيــة ،عالقاتهــم العائل ّيــة ... ،وغريهــا مــن
املعايــر اإلنســانيّة والذاتيــة عدميــة املعنــى بالنســبة لإلنســان الفلســطيني وللنضــال الفلســطيني .هــذا
أي يش ٍء
ـي ،يعـ ّوق قـراءة إرسائيــل كوحــد ٍة واحــدة ،اســتعامريّة مباه ّيتهــا ،ال يوجــد فيهــا ّ
التو ّجــه البحثـ ّ
« ُمـ ّرر» .وهــو مــا يؤديـــ لألســف ،يف بحـ ٍ
ـوث كثــرة ومــن دون تعميــم ،إىل تشــتيت الوظيفــة السياسـيّة
لإلنتــاج الفلســطيني للمعرفــة.
ـب ،تكمــن يف التنبيــه والتذكــر إىل أنّنــا ال نبحــث
إن الخطــوة الوقائ ّيــة األوىل مــن الوقــوع يف هــذا املطـ ّ
ـي موقـ ٍ
ـف مــا ،أو محاولــة
«خالفــات» إرسائيليّــة .أل ّن مفهــوم «الخــاف» بطبيعتــه يدفــع اإلنســان لتبنـ ّ
تبيــان الخــر مــن الــر .وهــو يبنــي عنــد الباحــث والقــارئ ،دون أن ننتبــه ،رؤي ـ ًة مع ّين ـ ًة ملــا هــو
«حــل» .مــا الــذي نبحثــه إذن؟ نبحــث ديناميكيّــات داخــل آلــة اســتعامريّة واحــدة ،ت ُغـذّي بعضهــا،
ت ُنتــج بعضهــا وتهــدم بعضهــا البعــض وت ُبنــى مــن جديــد ،وت ُج ـ ّدد بهــذا ماه ّيتهــا ُ -عنفهــا ووســائل
قمعهــا لنــا .أمــا ُمصطلحــات مثــل «حريّــة التعبــر» ،أو «الشــفافيّة» أو «التع ّدديــة» ،ومــن الجهــة
ـي» أو «كتــم املعارضــة» ،فليــس لهــا ،بالنســبة
األخــرى مصطلحــات مثــل «تقليــص الح ّيــز الدميقراطـ ّ
لنــا ،قيمــة معرفيّــة إال لفهــم اللســانيّات املســتخدمة داخــل هــذه اآللــة االســتعامريّة.
ي ،تحديــدا ً؟ ألن مصــدر معلوماتنــا
ملــاذا نســأل هــذا الســؤال هنــا ،يف مطلــع بحــث اإلعــام اإلرسائي ـ ّ
ي .بكلــات أخــرى :إننــا نبحــث شــأناً
ـايس يف بحــث الشــؤون اإلرسائيليّــة هــو اإلعــام اإلرسائي ـ ّ
األسـ ّ
إرسائيلي ـاً ،تأثــر حكومــة نتنياهــو عــى اإلعــام تحديــدا ً ،لك ـ ّن معظــم املعلومــات واملعطيــات واآلراء
ـي يف
املتاحــة أمامنــا ،مصدرهــا طــرف مبــارش يف الخــاف السـ ّ
ـيايس الــذي نبحثــه .الهامــش املوضوعـ ّ
نقــل الحقيقــة (وهــو ض ّيــق عــى كل األحــوال) يــكاد يكــون معدوم ـاً حــن تتح ـ ّدث الصحافــة عــن
نفســها ،ويكــون ذلــك مدخ ـاً مبــارشا ً لتب ّنــي موقــف مــا ،طــرف مــا ،وبالتــايل الدخــول «إىل داخــل
ي» ،كــا أرشنــا ســابقاً .الســبب الثــاين ،واألكــر جوهريّــة ،هــو محاولــة هــذا البحــث
الخــاف اإلرسائيـ ّ
ـي واحـ ٍـد ،واالمتنــاع عــن التعاطــي مــع اإلعــام باعتبــاره دائــر ًة بحثيّــة
أن يتجــاوز النظــر يف حقــلٍ بحثـ ّ
ي
مغلقــة ،وإمنــا الرتكيــز عليــه كوحــد ٍة واحــدة داخــل ديناميك ّيــة النظــام االنتخــا ّيب والســوق اإلرسائيـ ّ
واملامرســات الثقافيّــة ،وغريهــا الكثــر.
رع للدخــول «داخــل االســتعامر» إغــراءات كثــرة تبــدو للوهلــة األوىل نقيضــة
ويف ّ
كل ٍ
بــاب مــ ّ
لالســتعامر .هنــا مث ـاً ،نجــد مــن امل ُثــر سياســياً ونضالي ـاً أن نتب ّنــى مــا يكشــفه خطــاب الصحافــة
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رشه ،فســاده وزيــف دميقراط ّيتــه ،وأن يتحـ ّول البحــث
اإلرسائيل ّيــة مــن ســوء نظــام الحكــم اإلرسائيــي و ّ
إىل اســتعر ٍ
ـبريي يقــرأ نتنياهــو كــا يُقــرأ ماكبــثُ ،منتظـرا ً نهايتــه الرتاجيديّــة التــي،
ـي شكسـ ّ
اض درامـ ّ
يف حالتنــا ،ال تــأيت .ونتب ّنــى رؤيــة الصحافــة الضمن ّيــة لنفســها  -عــى أنهــا حـ ّرة أو تســعى إىل التحـ ّرر،
متعـ ّددة أو تســعى إىل التعـ ّدد ،نقديّــة أو تســعى إىل النقــد ،أو أنّهــا تعمــل ،بشــكلٍ مــا مــن األشــكال،
ر الســلطة .ويزيــد هــذا الجانــب مــن خطورتــه مــع نزعــات التعاطــي مــع مــا يُسـ ّمى
كابحـاً فعليـاً لـ ّ
ي بعــد اتفاقيّــة أوســلو خاصــةً ،وبــدء املراهنــة عــى هــذا التيّــار حتّــى ذهبــت
باليســار اإلرسائيــ ّ
جهــات فلســطين ّية إىل دعمــه يف العمل ّيــة االنتخاب ّيــة اإلرسائيل ّيــة ،واعتربتــه بعــض الجهــات رشيــكاً يف
النضــال ضــد االحتــال! وقــد أ ّدى ذلــك إىل مشــاركة هــذه األط ـراف اإلرسائيليّــة يف صناعــة املعرفــة
الفلســطين ّية ،إمــا مــن خــال الرشاكــة مــع أكادمييــن وباحثــن إرسائيليــن ،وإمــا مــن خــال الرتجــات
اليوميّــة املتكــ ّررة للصحافــة العربيّــة (هنــاك صحيفــة فلســطينيّة ترجمــت مقــاالً لجدعــون ليفــي
يقتبــس فيــه محمــود درويــش ،وقــد ترجمــت الصحيفــة أبيــات محمــود درويــش عــن العربيّــة ،مثـاً)،
بينــا يرتبــط هــذا «اليســار» باصطفافــات اجتامعيّــة وطبقيّــة (ول ُنس ـ ِّم األمــور باســمها :األشــكنازيّة)
ويكــن ،باألصــل ،قــراءة تاريــخ
تصــارع عــى هيمنتهــا يف السياســة اإلرسائيل ّيــة وامتيازاتهــا فيهــاُ .
التأســيس الصهيــو ّين مــن خــال فعاليّــة ونشــاط املجموعــة التــي ينتمــي إليهــا ،ويتمتّــع بامتيازاتهــا
املال ّيــة مــن يشــاركون اليــوم يف مســاعي «النضــال ضــد االحتــال».
ي :أن اإلعالم
يض ّيــع الدخــول يف هــذا التو ّجــه حقيقـ ًة ّ
ماســة و ُمل ّحــة ومصرييّــة يف فهــم النظــام اإلرسائيـ ّ
1
ي هــو ســلطة بحـ ّد ذاتهــا .وأن تعبــر ثومــاس كارليــل بــأن الصحافــة «ســلطة رابعــة» ليــس
اإلرسائيـ ّ
ـيايس بــكل مــا تحملــه فكــرة الســلطة مــن معنــى.
اســتعار ًة بــأي شــكلٍ مــن اإلشــكال ،إمنــا واق ـ ٌع سـ ّ
فالصحافــة اإلرسائيليّــة تلعــب دورا ً ال يختلــف مــن حيــث القيمــة عــن املحكمــة العليــا ،والربملــان،
والحكومــة ،أو عــن ســلطات أقــل رســم ّية كســلطة الطغمــة املال ّيــة يف إرسائيــل :إنهــا تحــاول تغيــر
الســلطات األخــرى مــن خــال متثيــل تو ّجهــات يف الــرأي العــام ،وتغيــر الــرأي العــام مــن خــال متثيــل
تو ّجهــات يف الســلطات ،متام ـاً كــا تحــاول الحكومــة أن تغـ ّـر الصحافــة مــن خــال متثيلهــا لألغلب ّيــة
االنتخابيّــة ،وتحــاول تغيــر جمهــور املص ّوتــن مــن خــال ضغطهــا عــى الصحافــة .هــذا مــا تفعلــه
املحكمــة العليــا أيضـاً ،مــن قـ ّوة قوانــن األســاس ،وهــذا مــا تفعلــه الطغمــة املال ّيــة مــن خــال قـ ّوة
املــال .يف العــام  ،1891هاجــم الكاتــب اإلنجليــزي أوســكار وايلــد الصحافــة قائـاً« :يتغـ ّـر الرئيــس يف
كل أربــع ســنوات ،أمــا الصحافــة فــا تتغـ ّـر أبــدا ً» 2،وهــذا ينطبــق عــى الصحافــة
الواليــات املتّحــدة ّ
اإلرسائيليّــة إىل حـ ٍـد بعيــد.
1
2

Carlel, T. “Lecture V: The Hero as Man of Letters. Johnson, Rousseau, Burns”. In On Heroes, Hero-Worship, & the
Heroic in History. 1884.
Wild, O. The Soul Of Man Under Socialism, The Gutenberg project. 1997.
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تحــاول الصحافــة يف إرسائيــل ،مثــل أي ســلطة أخــرى ،أن ت ُخفــي ســلطويّتها .تحــاول أن تتح ـ ّرر مــن
بــري ميتلــك
دورهــا العنيــف يف تشــكيل وعــي النــاس ،أن تتنكّــر لحقيقــة أنهــا خاضعــة لطاقــمٍ
ّ
القـ ّوة والقــدرة عــى أن يقــول للنــاس كيــف يجــب أن يف ّكــروا ،وأن يغـ ّـر النــاس بنــا ًء عــى وعيــه أو
الوعيــه ملصلحتــه الذاتيــة .وتتحـ ّـى كل ســلطة مبـ ّررات ل ُعنفهــا؛ فاملحكمــة العليــا تُــرر تأثريهــا عــى
حيــاة النــاس مــن خــال «ســلطة القانــون» ،الربملــان يُــرر تأثــره عــى النــاس مــن خــال «التمثيــل»،
الحكومــة مــن خــال «األغلبيّــة» ،أمــا الصحافــة فمــن خــال «حريّــة التعبــر» و»التع ّدديــة» ،كــا
ـدي» ،الــذي ال يبنــي إمنــا «يُراقــب» ،وال يحكــم إمنــا «يكبــح الحكــم» ،بيــد
تختبــئ خلــف دورهــا «النقـ ّ
كل مــر ٍة ت ُعيــد إنتــاج التعبــر والتع ّدديــة والنقديّــة ،تؤكــد عــى حدودهــا يف إطــار الصهيونيّــة،
أنهــا يف ّ
مثلهــا كمــن يح ـ ّدد مناهــج التعليــم ،وسياســات التمويــل ،واملواصــات ،والتمويــل الثقــا ّيف.
أي أنهــا تخضــع
وتتح ـ ّرك هــذه الســلطة الصحاف ّيــة ،مثــل غريهــا مــن الســلطات ،بق ـ ّوة اجتامع ّيــةّ .
ملصالــح وقــوى وتقاليــد ،مصدرهــا اصطفافــات اجتامعيّــة مختلفــة ،طبقيّــة أو عرقيّــة ،نخبويّــة غالب ـاً
ومتوارثــة .ولهــا رصاعاتهــا أو تحالفاتهــا مــع الســلطات األخــرى التــي تحــاول أن تدفــع باصطفافــات
ـيايس .وعليــه ،فــا ب ـ ّد لنــا أن نُخضــع الصحافــة اإلرسائيليّــة إىل األحــكام
أخــرى إىل مركــز الثقــل السـ ّ
ـطيني ،جميــع الســلطات يف إرسائيــل – مــا هي
السياسـ ّية واألخالق ّيــة التــي تخضــع لهــا ،بالنســبة للفلسـ ّ
وظيفــة الصحافــة اإلرسائيليّــة يف قمعنــا؟ وإن كان البحــث يُعنــى بأشــكال تغـ ّـر الصحافــة اإلرسائيليّــة،
ـايس هــو :كيــف يعكــس التغيــر يف الصحافــة تحـ ّول أشــكال قمــع النظــام الصهيــو ّين؟
فســؤاله األسـ ّ
ي عــى أنهــا «خطــرة»
وعليــه ،فــا ينظــر هــذا البحــث إىل خطــوات نتنياهــو اتجــاه اإلعــام اإلرسائيـ ّ
أو « ُمفيــدة» .وينطلــق مــن أ ّن جــودة الصحافــة اإلرسائيليّــة ،اســتقالليّتها ومهنيّتهــا ،ال ت ُشـكّل عامـاً
ـطيني ،وليــس فيهــا ،بحـ ّد ذاتهــا ،مــا يزيــد أو ينتقــص مــن حجــم
ذا أهم ّيــة بالنســبة للشــعب الفلسـ ّ
الكارثــة التــي قاســاها الشــعب الفلســطيني وتلــك املحدقــة بــه .مــا يش ـكّل أهميّــة بالنســبة لنــا
هــو التح ـ ّوالت يف شــكل أداة القمــع والعنــف اإلرسائيل ّيــة ،ونســتخدم مســألة الصحافــة يف إرسائيــل
لالســتدالل عــى هــذه التح ـ ّوالت والتعلّــم عنهــا ،وذلــك مــن أجــل اســتخالص طروحــات ،أو مج ـ ّرد
مواقــف ،يف أســاليب مواجهتنــا لالســتعامر.
وهنــا يجــدر التوقّــف عنــد أحــد التجلّيــات امله ّمــة لدراســة إرسائيــل «مــن الداخــل» ،وتحـ ّول التفكــر
تخصــص البحــث يف مجــاالت متعـ ّددة .فــرى
بإرسائيــل إنتاجـاً علميـاً أوتوماتيكيـاً قامئـاً لذاتــه ،هــو ّ
ـي» ،ويف اإلعــام ،ويف «الهيمنــة الدين ّيــة» .إمنــا ،وعــى الرغــم
بحثـاً يف القانــون ،ويف «الــرخ االجتامعـ ّ
مــن األهميّــة البالغــة لتعميــق املعرفــة والتدقيــق فيهــا ،فــإ ّن هــذا التو ّجــه يُغفــل املنظــور املو ّحــد
الــذي يقــرأ الديناميك ّيــة يف اآللــة األيديولوج ّيــة االســتعامريّة الكاملــة .ف ُيصبــح جهــاز اإلعــام ،مث ـاً،
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موضوع ـاً قامئ ـاً بح ـ ّد ذاتــه .تبحــث الكتابــات مصــره وفعال ّيتــه وتأثــره علينــا ،لك ّنهــا قلّــا تقــرأه
منســجامً مــع التحـ ّوالت كافّــة يف العوامــل واألجهــزة واملجــاالت اإلرسائيليّــة األخــرى كافّــة ،التــي تتغـ ّـر
ـي ،باملناســبة ،لطاملــا
دامئ ـاً وتتب ـ ّدل بتناغــم (التناقــض جــزء منــه) فيــا بينهــا .وهــو تو ّجــه طبيعـ ّ
ـري حــول حقــول املعرفــة ونُظمهــا
تو ّجســنا ســطوة األكادمييــا عــى إنتاجنــا املعــر ّيف (والجــدل الفكـ ّ
ـي) ،إال أنّــه يُعيــق املعرفــة يف ســياق بحــث إرسائيــل تحديــدا ً ،ويعرقــل
ّ
وتخصصاتهــا معــروف وتاريخـ ّ
إمكانيّــة فهــم هــذا الكيــان الصهيــو ّين ،ويخلــق فصــاً وهميــاً بــن القيــادة اإلرسائيليّــة (الحكومــة
والكنيســت) مــن جهــة ،وأجهــزة أخــرى مثــل القانــون ،والصحافــة ،والجمع ّيــات املدن ّيــة ،والقطــاع
الخــاص ،واملؤسســة الدينيّــة  ...وغريهــا مــن جهــة أخــرى.
ال ُيكــن التعامــل مــع هــذه األجهــزة عــى أنهــا «ت ُســتخدم» مــن قبــل القيــادة اإلرسائيليّــة ،وال هــي
«ت ُج ّنــد» (مثلــا توصــف الصحافــة غالبـاً) ،وال تســيطر عــى ال ُحكــم واملجتمــع (مثلــا يُطــرح بشــأن
التيّــارات الدينيّــة) .ليــس بهــذه البســاطة أبــدا ً؛ ليــس هنــاك عالقــات ثنائيّــة ُيكــن حرصهــا .وال ُيكــن
ي انطالقـاً مــن قـراء ٍة ليربال ّيــة تفــرض ،ضمنيـاً ،أن األجهــزة اإلرسائيل ّيــة
التعاطــي مــع الشــأن اإلرسائيـ ّ
ـيايس مقابــل مفهــوم «الدولــة» .فــإن هــذه التو ّجــه يعــود
متتلــك مســاحة مــن الحريّــة يف أدائهــا السـ ّ
أصلــه إىل مفهــوم «الخــاف» الــذي يفــرض حريّــة مع ّينــة لهــذه األجهــزة ،بعكــس القـراءة امليكانيك ّيــة
الواجبــة ،التــي ترفــض أن تــرى الحركــة اإلرسائيليّــة ّإل مــن خــال خضوعهــا لقـ ّوة مــا .والحقيقــة أن
ي؛ الفــرد،
كل األجهــزة واملجــاالت ،خاضعــة دامئ ـاً إىل عضويّــة أيديولوج ّيــة صهيون ّيــة تحكــم اإلرسائي ـ ّ
الجامعــة اإلنســانيّة ،املؤسســة الرســميّة وغــر الرســميّة.
وعليــه ،فــإن مفهــوم الدولــة غــر قابــل للتفكيــك ،غــر قابــل للفصــل عــن األيديولوجيــا وبالتــايل فــإن
النظــر بــه غــر ُممكــن إال بكل ّيتــه األيديولوج ّيــة ومســاره كجســد واحــد ،وبــاألدوات ذاتهــا ،متامـاً ،التــي
تصــف فيهــا أي أيديولوجيــا فاش ـيّة نفســها .لهــذا ،يقــرح هــذا البحــث التفكــر بتح ـ ّوالت اإلعــام
ي ،ومنهــا االقتصاديّــة
اإلرسائيــي كجــزء عضــوي مــن ّ
كل التح ـ ّوالت املطروحــة يف املجتمــع اإلرسائي ـ ّ
ـيايس يف
واالجتامعيّــة واألمنيّــة ،مــع التشــديد عــى أحــد العوامــل األكــر قــو ًة يف تشــكيل املشــهد السـ ّ
ي موضوعـاً
إرسائيــل؛ أال وهــو النظــام االنتخــا ّيب .ويف إطــار اإلعــام ،ســنتخذ مــن التلفزيــون اإلرسائيـ ّ
ي ،أكــر مــن اإلنرتنــت
للبحــث ،إذ إنــه الجهــاز األكــر خضوعــاً وارتباطــاً بجهــاز القانــون اإلرسائيــ ّ
والصحافــة املطبوعــة 1.مــع التطــ ّرق يف بعــض املواضــع للصحافــة املكتوبــة ،وبخاصــة صحيفــة
«يرسائيــل هايــوم» وعالقتهــا بحـ ّـل الحكومــة واالنتخابــات املب ّكــرة العــام .2015
1

تتعامــل إرسائيــل مــع البــثّ التلفزيــون واإلذاعــي باعتبــاره مــوردا ً طبيعيـاً محــدودا ً ،وتنظمــه القوانــن مبوجــب هــذا املبــدأ ،وتضبــط
بشــكل صــارم «الســيطرة عــى تــرددات البــث» .يُنظــر ،عــى ســبيل املثــال ،اق ـراح القانــون الــذي قدّمــه ايتابــن كابــل العــام ،2009
ويفــر فيــه هــذا الجانــبhttp://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/760.rtf :
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يبــدأ هــذا البحــث يف مراجعــة ملســألة نظــام االنتخابــات يف إرسائيــل ،ويوضّ ــح كيفيــة اســتخدام
نتنياهــو لهــذه املســألة يف إس ـراتيجيّته االنتخابيّــة العــام  ،2015ويســتنتج «اآلليّــة» السياس ـيّة التــي
عمــل نتنياهــو بحســبها يف هــذه القض ّيــة .يف القســم التــايل ،يفحــص البحــث اســتخدام نتنياهــو
للصحافــة إبــان االنتخابــات ،ويســتعرض الجــذور التاريخيّــة لهــذه العالقــة بالتأكيــد عــى منهجيّــة
نتنياهــو السياســ ّية؛ عقالن ّيتهــا ،انســجامها واســتمراريّتها ،كجــزء مــن رؤيــة أيديولوج ّيــة واســعة يف
املجتمــع واالقتصــاد والسياســة .مــن بعدهــا ،سيســتعرض البحــث سياســة نتنياهــو اتجــاه اإلعــام
ي مــن خــال الخطــوات التــي ط ّبقهــا عــى ســوق البــثّ التلفزيــو ّين ،مــع تفصيــل حــاالت
اإلرسائي ـ ّ
منوذجيّــة يف هــذا الشــأن  -قنــاة  ،2وقنــاة  ،10وقنــاة  -20ويطبــق هــذه الخطــوات السياس ـيّة عــى
اآلل ّيــة السياس ـ ّية املســتخدمة يف مســألة النظــام االنتخــا ّيب ،التــي يصفهــا البحــث يف قســمه األ ّول .يف
ـيايس املتج ـ ّدد إلرسائيــل ،ومعنــاه بالنســبة
القســم الثالــث واألخــر ،نُحــاول أن نتقـ ّ
ـى التشــكيل السـ ّ
للنضــال الفلســطيني ضــ ّد االســتعامر ،وننتهــي إىل طروحــات مســتقبل ّية مقتضبــة حــول مســتقبل
التجـ ّدد االســتعامري يف فلســطني وإمكانيّــات مواجهتــه .ونهايـةً ،تجــدر اإلشــارة ،ولألســف ،إىل عــدم
تطـ ّرق هــذا البحــث إىل الفلســطينيني يف الشــتات ،وذلــك ألن قض ّيــة العــودة مل تعــد مطروحــة يف أي
ديناميكيّــة إرسائيليّــة ،وأُخرجــت مــن دائــرة الفعاليّــة السياس ـيّة الفلســطينيّة ،وبخاصــة بعــد توقيــع
اتفاق ّيــة أوســلو .وهــذه مســألة قامئــة بحـ ّد ذاتهــا ،تحتــاج مئــات الكتــب واألبحــاث لنقــف عنــد طــرف
كارثيّتهــا.
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اإلسرائيلي
الحكم
ّ
إشكالية نظام ُ
ّ
يف إرسائيــل حاجــة إلجـراء تغيـرات يف النظــام االنتخــا ّيب ويف نظــام ال ُحكــم ،وقــد تح ّولــت هــذه الحاجة
إىل محــل اتفــاق ال تعــرض عليــه إال أقل ّيــة مــن السياســيني اإلرسائيل ّيــن ،وبخاصــة يف حــزب العمــل
اليــوم ،واألح ـزاب الصغــرة التــي تســتفيد مــن النظــام االنتخــا ّيب القائــم ،ذلــك عــى الرغــم مــن أن
أصواتـاً كثــرة يف حــزب العمــل دعمــت تغيــر نظــام الحكــم تاريخيـاً ،بــل وأكّــدت عــى رضورة إنشــاء
ـايس؛ أه ّمهــا يتســحاك رابــن منــذ العــام  ،1974وإيهــود بــاراك يف بدايــات ســنوات الـــ
نظــام حكــمٍ رئـ ّ
 1.2000يف انتخابــات العــام  ،2012قـ ّدم حــزب «ييــش عاتيــد» بقيــادة يائــر البيــد سلســلة مقرتحــات
لتغيــر نظــام الحكــم 2.منــذ إقامــة حــزب ليربمــان «يرسائيــل بيتينــو» يف العــام  ،1999وهــو يرفــع
شــعار «تغيــر نظــام الحكــم» وتحويلــه نظامـاً رئاســياً .تســيبي ليفنــي اقرتحــت تغيــر نظــام ال ُحكــم،
وبخاصــة بعــد انتخابــات  ،2009حــن فــاز حزبهــا بأكــر عــدد مــن األصــوات دون أن ينجــح بعدهــا
4
بتل ّقــي التوكيــل لرتكيــب الحكومــة ،وكذلــك شــاؤول موفــاز ( 2012مثـاً) 3،وإيهــود أوملــرت (،)2007
5
وآرييــه درعــي (.)2012
لكـ ّن الخصــم األكــر جديّــة لنظــام الحكــم واالنتخــاب يف إرسائيــل هــو رئيــس الحكومــة الحــا ّيل بنيامــن
نتنياهــو ،منــذ الثامنين ّيــات ،مــرورا ً ببدايــة التســعين ّيات ،وصــوالً إىل موقفــه أمــام مــداوالت «لجنــة
الدســتور» يف العــام  ،2003ومــن ثــ ّم خطابــه يف الكنيســت العــام  ،2006والعــام  2009حــن قــ ّدم
الحكومــة األكــر يف تاريــخ إرسائيــل مــن حيــث عــدد الــوزارات ( 30وزارة) ،وشــدد عــى أنهــا حكومــة
واســعة «تعكــس إخفاقـاً معيّنـاً بنظــام ال ُحكــم القائــم» 6.وبعدهــا يف العــام  2012مــع ضـ ّم شــاؤول
موفــاز للحكومــة ،والحق ـاً يف افتتــاح حملتــه االنتخاب ّيــة العــام  ،2015حــن قــاد االنتخابــات تحــت
ـري الــذي تأسســت عليــه هــذه الحملــة
شــعار «تغيــر النظــام االنتخــايب» 7.يف ذلــك الخطــاب الجوهـ ّ
1
2
3
4
5
6
7

رئايس يف إرسائيل» ،يف موقع :2004/1/8 .ynet
نري .د« .إيهود باراك :مطلوب نظام ّ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2856391,00.html
اقرتاحات «تغيري طريقة الحكم» يف موقع حزب «ييش عاتيد» :آخر زيارة للصفحة يف http://bit.ly/2fEYQI2 :2016/10/11
بارزوهار .أ« .موفاز يسعى إىل تغيري طريقة الحكم» ،يف موقع هآرتس:2012/3/25 .
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.1671733
سنغي طريقة الحكم يف الشتاء» ،موقع واينت:2007/8/27 .
سوفري .ر« .أوملرت وليربمانّ :
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3442491,00.html
عترس .ر« .درعي :يجب تغيري طريقة الحكم يف إرسائيل» ،يف موقع القناة السابعة:2010/1/24 .
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/199634
خطاب رئيس الحكومة ،بنيامني نتنياهو ،يف مراسيم تنصيب الحكومة الـ  32يف الكنيست ،موقع رئيس الحكومة عىل اإلنرتنت:2009/3/31 .
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Speeches/Pages/pmspeakes310309.aspx
ليس .ي .نتنياهو يفتتح الحملة االنتخابيّة ،موقع جريدة هآرتس:2015/1/5 ،
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2531026

17

القسم األول | انتخابات  :٢٠١٥آل ّية نتنياهو

ـيايس القائــم:
االنتخاب ّيــة ،يُل ّخــص نتنياهــو ،ببســاطة ،رؤيتــه إلشــكال ّيات النظــام السـ ّ
ومتوســطة ،بحيــث
«السياســة اإلرسائيل ّيــة تتفتــت .نحــن نتفــكك ألحـزاب صغــرة
ّ
أي منهــا أن يحكــم فعــاً وأن يقــود الدولــة .هــذا مــا حــدث يف
ال تســتطيع ٌّ
الســنوات األخــرة ،حتّــى تف ـكّك االئتــاف الحــا ّيل ألن الحــزب الحاكــم -الليكــود-
مل يكــن كبــرا ً مبــا فيــه الكفايــة )...( .رؤيتــي أن نُصلــح هــذا اإلخفــاق بشــكلٍ
ـذري ،وألربعــن ســنة مقبلــة .دولــة إرسائيــل قامئــة منــذ  66عام ـاً ،ويف هــذا
جـ ّ
الوقــت تب ّدلــت  33حكومــة .الحكومــة يف إرسائيــل تواصــل عملهــا ألقــل مــن
ســنتني باملع ـ ّدل .وهــذا مث ـ ّن باهــظ يتك ّبــده القطــاع االقتصــادي بســبب انعــدام
االت ّـزان يف النظــام الســيايس ،ويتكبّــده املواطنــون بســبب ابتـزاز أحـزاب االئتــاف،
1
والتبذيــر ،وإحبــاط عمــل األجهــزة الحاكمــة».
ـبي (proportional
نظــام إرسائيــل االنتخــا ّيب اليــوم هــو نظــام حكــم برملــا ّين ،بانتخابــات متثيــل نسـ ّ
ـيايس تتعـ ّدد فيــه إىل حـ ٍـد بعيــد التفاوتــات
 )representationومبنطقــة تصويــت واحــدة ،يف كيــانٍ سـ ّ
واملصالــح الطبق ّيــة واالجتامع ّيــة والتو ّجهــات السياســ ّية واالنتــاءات عامــةً .نظــام رســت أسســه
يف العقــد األ ّول الحتــال فلســطني ،تجاوب ـاً مــع حالــة الحــرب التــي ش ـ ّنتها العصابــات الصهيونيّــة،
والتــي اقتضــت تن ّقـاً دامئـاً للمقاتلــن الصهاينــة ،مبعنــى عــدم اســتقرار رشائــح «طالئع ّيــة» (باملفهــوم
الصهيــو ّين) يف مواقــع جغرافيّــة محـ ّددة 2،وأهــداف كثــرة غريهــا تذكرهــا األبحــاث اإلرسائيليّــة (وغريهــا
التغــرات الدامئــة يف املناطــق الجغراف ّيــة نتيجــة
مــا ال يُذكــر ويجــب أن نذكــره فلســطينياً ،مثــل
ّ
االصطناعــي مبوجــب سياســات االســتيطان) ،وهــو مــا مل يتــح إرســاء
هجــرات اليهــود وتحريكهــم
ّ
نظــام األغلبيــة ( )majoritarian systemملــا يحتــاج إليــه هــذا النظــام االنتخــا ّيب مــن تقســيمٍ مع ّقــد
(وثابــت) للمناطــق االنتخابيّــة 3.لك ّنــه اليــوم وبعــد عقــود مــا زال يُنتــج إشــكاليّات سياس ـيّة متنــع،
بحســب مــا تقــول القيــادات اإلرسائيل ّيــة املؤيــدة لتغيــر النظــام التــي تــم ذكرهــا ســابقاً ،التفكــر
اإلس ـراتيجي والتخطيــط بعيــد املــدى.
يتســبب النظــام االنتخــا ّيب بتبــد ٍل رسيــع للحكومــات ،وبالتــايل للــوزارات ،مــا يزيــد مــن قـ ّوة املوظّفــن
ويفتــح مجــاالت أوســع لعرقلــة املشــاريع التــي ت ـ ّم إقرارهــا 4.هــذا كلّــه بســبب حاجــة األح ـزاب
ـي ،وهــو مــا مينــح أحزاب ـاً صغــرة
الكبــرة إىل األح ـزاب األصغــر مــن أجــل تشــكيل ائتــاف حكومـ ّ
1
2
3
4

املصدر ذاته.
محصنة»http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/11/14.pdf :
رهط .ج« .طريقة االنتخابات  :1959-1948من الوضع التلقا ّيئ إىل طريقة ّ
املصدر ذاته.
املصدر ذاته.
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وغــر مركزيّــة ،يف حــاالت الحكومــة الض ّيقــة خاص ـةً ،قــدرة التلويــح بحـ ّـل الحكومــة متــى اختــارت.
ـي بــدالً مــن
بالتــايل ،يتحـ ّول الشــغل الشــاغل للحكــم اإلرسائيـ ّ
ي هــو الحفــاظ عــى االئتــاف الحكومـ ّ
ي ،ت ُدعــى هــذه األحـزاب الصغــرة «أحـزاب
تطبيــق سياســة األحـزاب الكــرى .يف الخطــاب اإلرسائيـ ّ
القطاعــات» ،مبعنــى أنهــا متثّــل قطاعـاً معيّنـاً مثــل املهاجريــن الــروس (حــزب ليربمــان) ،أو املتديّنــن
األشــكناز (يهــدوت هتــورا) ،أو األح ـزاب العرب ّيــة ،وهــو اصطــاح يجــب االنتبــاه إليــه ،ألنّــه يع ـ ّرف
ي ،إذ يُخــرج الهويّــة األشــكنازيّة (التــي ميثّلهــا حــزب
ضمنيــاً الهويّــة االجتامعيّة-العرقيّــة لإلرسائيــ ّ
العمــل غالبــاً) ،والهويّــة اليهوديّــة الرشق ّيــة (التــي بــات الليكــود ممثلهــا خاصــة بعــد «انقــاب
 ،)»1977مــن دائــرة «القطاعــات» ،مبعنــى خلقــه الهويّــة املهيمنــة مقابــل «الهويّــات األخــرى» .هنــا
أمامنــا مـ ّرة أخــرى منــوذج لكيف ّيــة تشــكيل إرسائيــل ملفهــوم «الــذات اإلرسائيل ّيــة» ،مقابــل «اآلخريــن»
الذيــن ال يتامهــون كامل ـ ًة يف األيديولوجيّــة الصهيونيّــة والهويّــة اإلرسائيليّــة.
ـام مركّــب مــن
ـايس ،وتلــك التــي تذهــب إىل نظـ ٍ
معظــم االقرتاحــات ،تلــك التــي تـراوح بــن النظــام الرئـ ّ
عوامــل متع ـ ّددة ،تتفــق معظمهــا عــى رضورة نقــل صالح ّيــة تشــكيل الحكومــة وترؤســها إىل رئيــس
الحــزب األكــر .وهــو مــا يش ـ ّجع التصويــت لألح ـزاب الكبــرة ،وبالتــايل انطــواء األح ـزاب الصغــرة
تحــت كنــف الحــزب الكبــر مــن أجــل ضــان عــدم تشـتّت األصــوات ،وبالتــايل حصــول حــزب كبــر
مــن طــرف الخارطــة السياســيّة اآلخــر عــى رئاســة الحكومــة .هــذا إضافــة إىل اقرتاحــات أخــرى
مثــل «القانــون الرنويجــي» 1،الــذي يحـ ّدد عــدد الــوزراء بالحكومــة ،وميكــن اســتقالتهم مــن الربملــان،
وغريهــا الكثــر .كــرة هــذه االقرتاحــات ،باملناســبة ،هــي واحــدة مــن األســباب الكثــرة التــي ت ُعيــق
هــذه العمل ّيــة .والخــوض يف مســألة نظــام ميكــن لــه أن يطــول .وعــى الرغــم مــن اســتحقاقها للمزيــد
مــن التع ّمــق ،إال أننــا ســركّز هنــا عــى اســتخدام نتنياهــو لهــذه القضيّــة يف حملتــه االنتخابيّــة األخــرة،
ونعــود منهــا إىل مــا يخــدم ســؤالنا عــن اإلعــام.

االنتخابي
استخدام الصحافة والتصويت ما وراء النظام
ّ
ـحري مــع بدايــة الحملــة االنتخاب ّيــة العــام  ،2015وهــي
فــرك نتنياهــو مصبــاح النظــام االنتخــا ّيب السـ ّ
خطــوة تســتحق التم ّعــن طويـاً .وأرى أن هــذه الخطــوة متثّــل ،إىل حـ ٍـد بعيــد ،نهــج نتنياهــو العــام يف
ـيايس،
تعاطــي السياســة :لقــد اســتخدم نتنياهــو إشــكال ّية النظــام االنتخــا ّيب مدخـاً لتفســر الوضــع السـ ّ
ـعبوي واال ّدعــاءات
وهــذا ليــس مفهوم ـاً ضمن ـاً يف االنتخابــات التــي يغلــب عليهــا دامئ ـاً الطابــع الشـ ّ
الرسيعــة والشــعارات البســيطة .نجــح نتنياهــو يف أن يحـ ّول مســألة بنيويّــة رفيعــة املســتوى كمســألة
1
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نظــام االنتخابــات إىل مســألة ُمل ّحــة ،عــن طريــق إعطائهــا مضمون ـاً سياســياً ،إذ تح ّولــت إىل مســألة
ي عــى املســتوى العمــي
تُــدرس يف املؤمت ـرات ومراكــز األبحــاث ،وإىل ســؤال حــرج للناخــب اإلرسائي ـ ّ
والف ّعــال .مل يعــد نظــام االنتخابــات مســألة ُهالم ّيــة تخــص الدولــة كدولــة ،إمنــا تح ّولــت إىل موقــف
ســيايس ضـ ّد اليســار اإلرسائيــي « -ليكــود واحــد ،ضـ ّد كل اليســار» كان الشــعار 1.يف هــذه اللحظــة،
اتيجي :إنــه يص ـ ّوت
اســتطاع نتنياهــو أن يُدخــل الناخــب اليمينــي إىل وضع ّيــة ومنــط تصويــت إس ـر ّ
ـي تــام إىل إشــكاليّة النظــام االنتخــا ّيبُ .هنــا ،تحـ ّول
مبــا يتجــاوز النظــام االنتخــايب نفســه ،يصـ ّوت بوعـ ٍ
النظــام االنتخــايب مــن مبنــى وهيكل ّيــة فارغــة ت ُع ّبئهــا األصــوات واألح ـزاب واملضامــن السياس ـ ّية إىل
هيكليّــة معبّــأة بالفحــوى السياسـيّة ضمنيـاً .فيُصبــح االنتــاء إىل نظــام الحزبــن موقفـاً ضـ ّد اليســار،
وبهــذا يقتنــع املصــ ّوت اليمينــي بأنــه ميــارس االنتخــاب يف نظــام تصويــت آخــر غــر موجــود يف
الحقيقــة.
هنــاك ثــاث نقــاط ملفتــة يف هــذه العمليّــة :النقطــة األوىل أ ّن كل الحملــة االنتخابيّــة بنيّــت عــى
أســاس هــذا النمــوذج ،الــذي مينــح هيكل ّيــة الحيــاة السياس ـ ّية للمجتمــع مضمون ـاً سياســياً .فقُلنــا
إن التصويــت مبنطــق انتخابــات تع ّدديــة القوائــم يُصبــح عمليـاً تصويتـاً لليســار ،والتصويــت مبنطــق
انتخابــات ثنائ ّيــة الحزب ّيــة هــو تصويــت ،عمليــاً ،لليمــن .الــيء ذاتــه مثــاً يف طــرح القضايــا
االجتامعيّــة واإلســكان :مل ينج ـ ْر نتنياهــو إىل التعامــل مــع قضيّــة مثــل اإلســكان كإطــار جــديل بــن
ـي ،إىل موقــف يســاري ،بينــا
اليمــن واليســار ،بــل حـ ّول اإلطــار نفســه ،مبجـ ّرد طــرح منطقــه االجتامعـ ّ
الحديــث عــن األمــن و«الحفــاظ عــى الحيــاة» 2إىل موقــف ميينــي .املعركــة مل تكــن عــى املضامــن
داخــل اإلطــار ،إمنــا كانــت عــى األُطُــر ،وح ّولــت هيكل ّيــات ودوائــر الحيــاة السياسـ ّية بحـ ّد ذاتهــا ،مــن
حلبــة رصاع بــن اليمــن واليســار ،إىل موقــف بح ـ ّد ذاتهــا .ملــاذا ته ّمنــا هــذه املالحظــة؟ ألن هــذا
ي يف تعاملــه مــع الصحافــة.
النمــوذج هــو ذاتــه الــذي طبقــه رئيــس الــوزراء اإلرسائي ـ ّ
يُفــرض ،يف دولــة «دميقراط ّيــة غرب ّيــة» كــا تعــ ّرف إرسائيــل نفســها ،أن تشــكّل الصحافــة منــرا ً
وهيكليّــة لتــداول األفــكار السياسـيّة والجــدل والنقــاش وللهجــوم وللــرد .ويُفــرض أن تكــون الصحافــة
كل بطريقــه وخطابــه .لكــن مــا
مســاحة يلتقــي فيهــا نتنياهــو وهرتســوغ ،ويحــاوالن إقنــاع النــاسٌ ،
حصــل هــو تطبيــق النمــوذج ذاتــه أعــاه عــى الصحافــة أيض ـاً :قاطــع نتنياهــو الصحافــة ،اعتربهــا
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يل منوذجاً
كيف يتغري النظام الصهيوين؟ نتنياهو واإلعالم اإلرسائي ّ

كل الفــرة
مســاحة يســاريّة معاديــة 1.قــ ّرر أن ال يلتفــت وال يظهــر وال يُجــري املقابــات طــول ّ
االنتخابيّــة .االنج ـرار األبلــه للصحافــة اإلرسائيليّــة إىل هــذه املعركــة وهجومهــا غــر املســبوق عــى
نتنياهــو وفّــر لألخــر كل مــا يحتاجــه لي ّدعــي بــأن الصحافــة مج ّنــدة وغــر موضوع ّيــة ،وأنهــا تســتهدفه
بشــكلٍ ُمطلــق .هنــا تح ّولــت الصحافــة كمؤسســة ،كمبنــى وهيكليّــة ،إىل موقــف ســيايس بحــد ذاتــه.
ـي الــذي اســتخدمه نتنياهــو يف األيّــام األربعــة األخــرة قبــل
يجــدر هنــا التنويــه إىل التكتيــك اإلعالمـ ّ
االنتخابــات ،حيــث أجــرى مقابــات مصـ ّورة مــع القنــاة اإلرسائيل ّيــة األوىل ،والقنــاة الثانيــة ،وتلفزيــون
اإلنرتنــت التابــع ملوقــع «واال!» .هــذا التكتيــك الــذي سـ ّـاه اإلعالميّــون اإلرسائيليّــون «- 2»Blitzوهــو
النــازي يف الحــرب العامل ّيــة الثانيــة ومعنــاه بالعرب ّيــة «الحــرب الخاطفــة»-
اســم التكتيــك القتــا ّيل
ّ
أ َّجــج الــرخ والحالــة التــي نصفهــا هنــا بــن نتنياهــو والصحافــة ،إذ مل يتــوا َن فيهــا رئيــس الحكومــة
عــن مهاجمــة الوســائل اإلعالم ّيــة محــ ّوالً املقابــات إىل معركــ ٍة بينــه وبــن اإلعــام ،بــدالً مــن أن
تكــون املقابلــة معركــة بينــه وبــن هرتســوغ  -ليــس مفاجئ ـاً بالنســبة للرجــل الــذي قــال يف العــام
 1987إن «التلفزيــون حلبــة مالكمــة» 3.كثافــة املقابــات ورسعــة إجرائهــا يف األيّــام األخــرة حقّقــت
كل األهــداف التــي أرادهــا نتنياهــو :أجــرى املقابــات دون أن يــرك مجــاالً لتطبيــع العالقــة مــع
الصحافيــن وتلطيفهــا ،وث ّبــت ذلــك مــن خــال رفضــه إج ـراء املقابلــة مــع القنــاة العــارشة بســبب
هويّــة الصحــا ّيف الــذي س ـيُجريها .كذلــك ،عـ ّـرت الرسعــة والكثافــة والعدوانيّــة (التــي وصلــت بهــا
ـي!) عــن أزمــة وخطــر أراد نتنياهــو أن ينقلــه إىل مصـ ّويت اليمــن
حـ ّد إجـراء مقابلــة يف برنامــج صباحـ ّ
أي مبنطــق
حتّــى يزيــد قناعتهــم مبــا يك ـ ّرره عــن رضورة التفكــر مبنطــق التصويــت للحــزب األكــر؛ ّ
االنتخابــات الثنائ ّيــة.
أمــا النقطــة الثانيــة ،فهــي تلــك التــي ت ُشــر إىل معنــى الربــط الكامــل بــن هيكل ّيــة ال ُحكــم والحيــاة
السياسـيّة مــن جهــة ،والفحــوى واملضمــون واملواقــف السياسـيّة مــن جهــة أخــرى .يُشــر هــذا الدمــج
إىل تو ّجــه أيديولوجــي مهــم يف السياســة اإلرسائيل ّيــة .قبــل الدخــول إليــه يجــدر التوقّــف عنــد مشــكلة
طرحناهــا ســابقاً ،وهــي مشــكلة استســقاء املعطيــات البحثيّــة مــن الصحافــة اإلرسائيليّــة :واحــدة مــن
املشــاكل األساسـ ّية التــي يقــع فيهــا البحــث الفلســطيني ،أحيانـاً ،مصدرهــا يف ســطح ّية ووضاعــة اإلعالم
والعناويــن اإلرسائيليّــة إىل حـ ٍـد بعيــد .تلــك العناويــن التــي تواصــل منــذ ســنوات طويلــة الرتكيــز عــى
1
2
3

أبرباخ .ل« .نتنياهو ضد الصحافة :يساريّة ،واملحللون ال ميثّلون الشعب» ،موقع جريدة غلوبس:2014/7/2 ،
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000951137
يُنظر مثالً« :بليتس املقابالت وخطاب العرب :هكذا ح ّول نتنياهو خسارته انتصارا ً» ،موقع واال!:2015/3/19 ،
http://elections.walla.co.il/item/2839029
فريسكو .أ« .كراهية من ثاين نظرة :تاريخ عالقة نتنياهو والصحافة» ،يف هعاين هشبفيعيت:2016/3/15 ،
http://www.the7eye.org.il/196004
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شــخص ّية نتنياهــو -أطامعــه الشــخص ّية ،نفسـ ّية زوجتــه «الهســترييّة» ،كذبــه وخياناتــه واحتيالــه وغــر
رصفــات والخيــارات السياس ـيّة ،أن تشــكل عامــودا ً فقري ـاً
ذلــك -ال ُيكنهــا ،وإن ســاهمت يف فهــم الت ّ
لتحليــل أي ظاهــرة سياسـ ّية أو أيديولوج ّيــة مطروحــة .وهــي حتّــى لــو تــم تجاهلهــا يف البحــث فعليـاً
(وال يجــري ذلــك يف الغالــب) ،فإنهــا تبقــى ت ُحلّــق فــوق رأس الباحــث وتدفعــه لالســتخفاف بخطــوات
ـيايس ض ّيــق .هــذا ،بأبســط وصــف ،ال يُفيــد أحــدا ً.
نتنياهــو والنظــر إليهــا مبنظــور سـ ّ
أيديولوجــي يتعلّــق بشــكل الدولــة
إن هــذا الدمــج ،بــن الهيكل ّيــة واملضمــون ،يــدل عــى تو ّجــه
ّ
ـيايس ش ـكّلت دامئ ـاً
ـيايس .يف الحقيقــة ،فــإن العوامــل األيديولوجيّــة ذات املضمــون السـ ّ
ومبناهــا السـ ّ
أمنــاط نظــام الحكــم ومبانيــه يف كل مــكان يف العــامل ،إال أنهــا طُ ّبعــت مــع الوقــت وصــارت جــزءا ً مــن
البنيــة التحتيّــة املعطــاة للحيــاة السياس ـيّة بر ّمتهــا .أمــا نتنياهــو ،واليمــن اإلرسائيــي كلّــه ،فيــأيت إىل
السياســة انطالق ـاً مــن منظومــات فكريّــة مخالفــة ملــا أنــزل يف إرسائيــل حتّــى اآلن .وهــي تســعى
حثيثـ ًة إىل إعــادة تشــكيل الدولــة ،ليــس ليتناســب مــع خلفيّتهــا األيديولوجيّــة فحســب ،إمنــا ليتناســب
مــع رؤيتهــا ملســتقبل إرسائيــل أيضـاً .تو ّجــه نتنياهــو يعكــس بوضــوح الحاجــة إىل إرســاء تغيــر شــامل
يف هيــاكل الحيــاة اإلرسائيليّــة؛ يف االقتصــاد ،يف املواصــات ،يف الص ّحــة ،يف نُظُــم اإلدارة السياسـيّة ،ومــا
يه ّمنــا هنــا تحديــدا ً :تغيـرات شــاملة يف هيكل ّيــة الصحافــة اإلرسائيل ّيــة .هــذه التغيـرات ال بــد لهــا أن
ـيايس للمضمــون الــذي يشـكّلها.
تكــون مدفوعــة بثقــل سـ ّ

منهجية نتنياهو
ّ
ـي يتّبعــه نتنياهــو يف فعال ّيتــه السياس ـ ّية
أمــا النقطــة الثالثــة ،فتقــرح وجــود أســلوب عمــلٍ منوذجـ ّ
اإلسـراتيجيّة ســعياً إىل إحــداث تغيـرات بنيويّــة يف إرسائيــل .إذ يســتخدم نتنياهــو ،يف املرحلــة األوىل
ـر أوضــاع سياس ـ ّية ت ُزعــج الــرأي العــام
مــن هــذه املنهج ّيــة ،مــا ي ـراه إشــكالياً يف مبنــى النظــام ليفـ ّ
ـر أزمــة الســكن
ـر غــاء املعيشــة بواســطة احتــكار الســوق وانحســار املنافســة ،ويفـ ّ
اإلرسائيــي .يُفـ ّ
الخانقــة بواســطة املبنــى اإلداري شــديد البريوقراط ّيــة يف مؤسســات التخطيــط (أو فجــوة البنــاء بــن
ـر االنتخابــات املب ّكــرة بواســطة النظــام االنتخــا ّيب الــذي يزيــد مــن إمكانيّــات
املركــز والنقــب) ،ويُفـ ّ
حـ ّـل الحكومــة .يربــط نتنياهــو يف خطابــه بــن اإلشــكال ّيات البنيويّــة وبــن القضايــا الحارقــة يف الــرأي
ـري بالشــؤون التــي تُناقــش يف ن ـرات األخبــار.
العــام ،يربــط القضايــا التــي ت ُطــرح يف املجــال النظـ ّ
هكــذا ،يُعطــي نتنياهــو اإلشــكال ّيات البنيويّــة يف الحكــم والدولــة تعب ـرا ً سياســياً شــعبياً يؤثّــر عــى
ـي الــذي
الــرأي العــام مبــارشة .العائــق األسـ ّ
ـايس أمــام نتنياهــو ،يف هــذه املرحلــة ،هــو اإلجـراء الترشيعـ ّ
ـي .األح ـزاب التــي تتفــق عــى سياســات
يتع ـ ّوق غالب ـاً بســبب الخالفــات داخــل االئتــاف الحكومـ ّ
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وتو ّجهــات عا ّمــة وعــى ق ـرارات حكوم ّيــة كثــرة ،تُصبــح أكــر تــرددا ً يف قبــول تغي ـرات إس ـراتيج ّية
ـي ميكــن
تأثريهــا بعيــد األمــد عــى شــكل الدولــة واملجتمــع يف إرسائيــل ،قـرارات أبعــد مــن قـرا ٍر حكومـ ّ
العــدول عنــه ،وأوســع مــن مصالحهــا السياسـ ّية املنظــورة.
يتجــاوز نتنياهــو هــذا العائــق مــن خــال فــرض األمــر الواقــع عــى العمل ّيــة الترشيع ّيــة والق ـرارات
السياســيّة؛ أي أنّــه بــدالً مــن االنشــغال عبثــاً بتغيــر نظــام التصويــت مــن خــال تغيــر قانــون
رف الناخــب وفــرض التصويــت مبنطــق الحزبــن عــى الرغــم مــن
االنتخابــات ،يســعى إىل تغيــر ت ـ ّ
نظــام التعدديّــة الحزبيّــة .فقــد متحــورت الحملــة االنتخابيّــة العــام  ،2015باألســاس ،حــول فكــرة
وجــود حزبــن كبرييــن ،وعــى أن التصويــت ألحــزاب ميين ّيــة غــر الليكــود معنــاه صعــود حــزب
العمــل .هــذه ،بأساســها ،إشــكاليّة نظريّة/بنيويّــة يف نظــام االنتخابــات .لذلــك ،ويف املرحلــة الثانيــة
مــن منهج ّيــة نتنياهــو هــذه ،يســعى إىل إعطــاء هــذه القض ّيــة البنيويّــة مضمون ـاً سياســياً مفــاده أن
التصويــت مبنطــق نظــام التعدديّــة الحزبيّــة ســيخدم اليســار وســيدفع بهرتســوغ (الــذي ال يســتطيع
ـي
أن يواجــه إيـران) إىل ال ُحكــم .مبعنــى أ ّن الجــدل السـ ّ
ـيايس ،مبــا يشــمله مــن تخويــف ومنطــق أمنـ ّ
ومواقــف سياسـيّة ،تعـ ّدى االختيــار بــن ميـ ٍن ويســار ،وتحـ ّول ،عمليـاً ،أكــر تعقيــدا ً  -صــار موقفـاً بــن
نظــام انتخابــات ثنــا ّيئ ونظــام متعــدد األح ـزاب .األ ّول يعنــي انتصــار اليمــن ،والثــاين يعنــي انتصــار
«اليســار» .واألهــم ،أن عمليّــة تجــاوز النظــام االنتخــا ّيب هــذه ،تفــرض عــى الطــرف اآلخــر «حــزب
العمــل» ،أن يتعامــل باملنطــق ذاتــه ،ودعــوة مص ّوتيــه إىل التصويــت مبنطــق «الحــزب الكبــر».
رصفــات املص ّوتــن إىل واقــع ســيايس فعــي ،ال ُيكــن للترشيــع تجاهلــه
هكــذا ،تتحــ ّول أمنــاط وت ّ
اب مختلفــة ورفــع نســب الحســم وغريهــا
مســتقبالً .وهــو ميــر عــر مراحــل مختلفــة مــن اندمــاج أحـز ٍ
مــن اإلجـراءات «املرحل ّيــة» التــي تؤســس لتغيــر نظــام االنتخابــات .القانــون ،مبفهــوم مــا ،ســيامرس
«مالحقتــه» للواقــع املوجــود أصـاً .منهجيّــة نتنياهــو هــذه التــي تهــدف إىل إعــادة تشــكيل الدولــة
وأجهزتهــا ،برؤي ـ ٍة إس ـراتيج ّية شــاملة ،تعتمــد ديناميك ّيــات تجمــع القانــون ،وفهــم الواقــع الســيايس
ومحدوديّاتــه ،واســتخدام املجتمــع والق ـ ّوة اإلنســانيّة (األصــوات ،مث ـاً) ،دخــول العوامــل النفس ـيّة
الجمع ّيــة ،والتكتيــكات اإلعالم ّيــة والسياس ـ ّية الصغــرة وائتالفهــا مــن أجــل رســم واقــع إس ـراتيجي
جديــد إلرسائيــل عــى أســاس رؤيــة أيديولوجيّــة متينــة ومتامســكة لــدى اليمــن اإلرسائيــي ،هــي
مــا يجــب أن يرتكّــز بــه بحثنــا .وهــذا املســار الــذي تتغـ ّـر إرسائيــل مبوجبــهُ ،يكنــه أن يدلّنــا عــى
أهــداف هــذا التقـ ّدم اإلرسائيــي بهــدف التجهيــز ملواجهــة إرسائيــل الجديــدة ،ويف الوقــت ذاتــه فهــم
الديناميك ّيــة بهــدف إتــاف اآللــة ومنعهــا مــن التق ـ ّدم.
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ّ
البث العام :معركة ُمد ّبرة
اتحاد
انشــغلت الصحافــة اإلرسائيليّــة ،مــن جملــة انشــغاالتها العــام  ،2016بنفســها .معركــة مركزيّــة
متحــورت حــول «اتحــاد البــثّ العــام» الــذي أُقـ ّر تأسيســه يف العــام  2014ليحــل مــكان «ســلطة البــثّ
اإلرسائيليّــة» التــي سـتُغلق كليـاً .وزيــر اإلعــام عــن الليكــود يف حينــه ،غلعــاد إردان ،احتفــل بصناعــة
«التاريــخ» وبقيــادة «ثــورة» نجحــت أخــرا ً بعــد عقــو ٍد مــن املحــاوالت العابثــة إلصــاح «ســلطة
البــثّ » التــي تأسســت منــذ العــام  ،1948وهــي الســلطة املســؤولة عــن محطّــات اإلذاعــة الرســميّة
وعــن قنــاة التلفزيــون الرســم ّية التــي افتُتحــت يف العــام  – 1968القنــاة األوىل .هكــذا ،بــدأ «اتحــاد
البــثّ العــام» يُبنــى ويتأســس ويتج ّهــز لبــدء بثّــه يف نهايــة شــهر أيلول/ســبتمرب  ،2016إىل أن ق ـ ّرر
نتنياهــو بخطــو ٍة مفاجئـ ٍة وخاطفـ ٍة أن يؤ ّجــل بــدء البــثّ حتــى بدايــة العــام  ،2018عــى أن تســتمر
ـكل
«ســلطة البــثّ » القدميــة بعملهــا الجــاري .ومنــذ اللحظــة األوىل التخــاذ هــذا القـرار ،كان واضحـاً لـ ّ
ذي شــأن يف إرسائيــل أ ّن اتحــاد البــثّ الجديــد لــن يُفتتــح أبــدا ً :أن العاملــن فيــه ســينتهزون أول فرصــة
للخــروج مــن الســفينة الغارقــة .وأ ّن رئيــس الحكومــة ،وعــى ضــوء التجربــة الســابقة والخطــوات
1
املوازيــة الجاريــة ،لديــه خطــط أخــرى ملســتقبل الصحافــة.
ي ،صدحــت
يف ُ
الصحــف ويف اإلذاعــات ومواقــع اإلنرتنــت والقنــوات اإلخباريّــة ،وعــى كل منــر إرسائيـ ّ
األصــوات التــي ات ّهمــت نتنياهــو بأنــه تراجــع عــن إقامــة «االتحــاد» لكــون أغلب ّيــة إدارتــه والعاملــن
املج ّنديــن إليــه يناهضــون نتنياهــو والليكــود ،ولكــون أغلبيــة الصحافيــن يســاريني ،وألنهــم ،بحســب
مــا جــاء عــى لســان الــوزراء وأعضــاء الربملــان املق ّربــن مــن نتنياهــو؛ «ال يســيطرون عليــه» 2.هكــذا
ي والليكــود ،ودفــع
تح ّولــت املعركــة عــى اتحــاد البــثّ العــام إىل معركــ ٍة بــن اليســار اإلرسائيــ ّ
نتنياهــو بواســطة مق ّربيــه ،إىل إعطائهــا طابعـاً حزبيـاً ومضمونـاً سياســياً ،وهــو مــا يـ ّ
ـدل قــول رئيــس
ـي ،النائــب عــن الليكــود ،دافيــد بيطــون ،معلّق ـاً عــى االتحــاد بأنّــه «خ ُِطــف عــى
االئتــاف الحكومـ ّ
3
ي وراءه ليتّهــم نتنياهــو بقمــع حريّــة التعبــر ،وهــدم
يــد اليســاريني» .وانجــرف اليســار اإلرسائي ـ ّ
الدميقراط ّيــة وقمــع الصحافــة.
هــذه املعركــة ،التــي كان مــن امل ُفــرض أن تكــون معركــة اليمــن ضــد اليســار ،تح ّولــت إىل معركــة
الجميــع ض ـ ّد نتنياهــو حــن تح ّدثــت وزيــرة الثقافــة مــري ريغيــف (الليكــود) يف جلســة الحكومــة
1
2
3

بوكري .ر« .نتنياهو يفحص إمكان ّية إغالق اتحاد البث واستمرار عمل سلطة البث» ،موقع :2016/10/20 ،ynet
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4868122,00.html
ملخي .ا« .مريي ريغيف :ما قيمة االتحاد إن مل نسيطر عليه؟» ،موقع كلكاليست:2016/7/31 ،
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3694416,00.html
موقع صحيفة هآرتس اإللكرتوين ،متوفّر عىل الرابط التا ّيلhttps://goo.gl/12gPGp :
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يــوم  31حزي ـران  2016ض ـ ّد قانــون «اتحــاد البــثّ العــام» ،وطالبــت باســتبداله ألنــه ال مينــح وزيــر
اإلعــام (وهــو اآلن نتنياهــو) صالحيّــات يف تعيينــات االتحــاد ووظائفــه .وزيــر العلــوم ،أوفــر أكونيــس
(الليكــود) قــال« :ليــس يف االتحــاد موظّفــون مــن الليكــود ،أو مــن الضواحــي ،أو رشقيــون» 1،ثــم فتــح
ـودي زمالئــه يف االئتــاف« :ت ُدخلــون أعضــاء املفــدال للعمــل هنــاك» 2،ليبــدأ
جبه ـ ًة ضــد البيــت اليهـ ّ
مشــادة كالم ّيــة مــع وزيــرة القضــاء شــاكيد ووزيــر التعليــم بينيــت .هــذه كانــت ،إىل حـ ٍـد بعيــد،
النقطــة التــي تح ّولــت فيهــا معركــة «اتحــاد البــثّ » مــن معركــة يســار ضــد ميــن ،إىل معركــة الجميــع
ضـ ّد نتنياهــو.
ـيايس يقــع يف أحــد
هكــذا ،ح ـ ّول نتنياهــو مســألة تاريخ ّيــة يف إرسائيــل إىل قض ّيــة ذات مضمــونٍ سـ ّ
أطرافهــا حــزب الليكــود .متام ـاً ،كــا أســلفنا ،حــول نظــام االنتخابــات ،فــإن مســألة «ســلطة البــثّ »
هــي واحــدة مــن املســائل اإلرسائيل ّيــة األكــر تــداوالً وجــدالً« .ســلطة البــثّ » التــي تأسســت لتقـ ّدم
إعالمــاً حــن كانــت هــي الوحيــدة القــادرة عــى فتــح اإلذاعــات والقنــوات التلفزيونيّــة ،تســتمر
حتّــى اليــوم تحــت مبــدأ اإلعــام العــام غــر الخاضــع العتبــارات تجاريّــة كــا باقــي القنــوات ،وهــي
خاصــة ُســميت «رضيبــة التلفزيــون» ،وهــي رضيبــة تفرضهــا الدولــة حتــى ال ترتبــط
مت ـ ّول برضيبــة ّ
ميزان ّيــة ســلطة البــث بتمويــل الدولــة ،وال تتأثــر بســوق اإلعــان ،وهــو مــا مينــع تعلّقـاً لإلعــام بالقـرار
ـيايس والضغوطــات التجاريــة ،وهــو مــا يعتــر تدخ ـاً بحياديّــة وشــفافيّة وموضوعيّــة اإلعــام.
السـ ّ
ـي يف إرسائيــل حتــى بدايــة التســعينيّات .إال أن
وبالخالصــة ،احتكــرت هــذه الســلطة البــثّ اإلعالمـ ّ
ســلطة البــثّ  ،متامـاً كــا أســلفنا حــول نظــام االنتخابــات ،هــي محـ ّـل خـ ٍ
ـاف دائــمٍ  ،ويف الوقــت ذاتــه
محـ ّـل اتفــاق عــى أن هــذه املؤسســة يجــب أن تتغـ ّـر بشــكلٍ مــن األشــكال :يف العــام  1992أقيمــت
«لجنــة ليفنــي» ،ولجنــة «تســوكرمان» العــام  ،1996ومقرتحــات تقريــر «غرانيــت» يف العــام ذاتــه ،ومن
ثـ ّم تقريــر مراقــب الدولــة الصــادر العــام  1999حــول العالقــة بــن مؤسســات ســلطة البــثّ  ،وتقريــر
«فــردي» العــام  2000إىل جانــب لجنــة «برييشــيت» التــي ع ّينهــا وزيــر الثقافــة ماتــان فيلنــايئ يف
كل مــن املديــر العــام الســابق لســلطة البــثّ والوزيــر
العــام ذاتــه ،وكذلــك املقرتحــات التــي ق ّدمهــا ّ
رعنــان كوهــن العــام  ،2001ولجنــة إصــاح البــثّ العــام برئاســة رعنــان دينــور العــام  ،2005وغريهــا
تقاريــر كثــرة ومتعــددة بحثــت يف جوانــب مختلفــة لســلطة البــثّ  3.أكّــدت هــذه اللجــان مبجمــوع
1
2
3

باراك .ر« .صدام يف الحكومة حول اتحاد البث» ،يف موقع هآرتس:2016/7/31 ،
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.3023914
املصدر ذاته.
لوفوبيتس .أ« .خلفيّة للنظر يف إصالحات سلطة البث» ،مركز الكنيست لألبحاث واملعلومات:2001/7/9 .
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00531.pdf
لندس ،ر« .محاسبة اللجنة لفحص الخطة املستقبل ّية للبث العام يف إرسائيل» ،آذار :2014
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تقاريرهــا عــى نقــاط إشــكال ّية وأساس ـ ّية ع ـ ّدة ،تتطلّــب إصالح ـاً يف ســلطة البــثّ العــام يف إرسائيــل،
أه ّمهــا تنظيــم الوســائط اإلعالميّــة (العالقــة بــن الراديــو والتلفزيــون ،وافتتــاح قنــوات جديــدة ،إعــادة
توزيــع مســؤول ّيات املضامــن) ،ونظــام التوظيــف واألجــور ،واســتقالل ّية البــث واملضامــن ،وخصخصــة
اإلنتاجــات ،واألهــم :مالءمــة البــثّ لعــر تعــدد املحطّــات التلفزيونيّــة.

التاريخية لسياسة نتنياهو في اإلعالم
الجذور
ّ
هــذه النقطــة األخــرة تســتحق مت ّعنـاً :لقــد بــدأت تثــر إشــكال ّيات ســلطة البــثّ –وبخاصــة إشــكال ّيات
القنــاة التلفزيونيّــة األوىل -ضجيجـاً يف إرسائيــل عــى أثــر التغيـرات الجذريّة يف ســوق اإلعــام ،وبخاصة
مــع افتتــاح القنــاة اإلرسائيل ّيــة الثانيــة يف العــام  .1993لك ّنهــا بالحقيقــة ،وبالــذات الرتباطهــا مبســألة
ي والسياســة اإلرسائيليّــة.
القنــاة الثانيــة ،تحيلنــا إىل مــا هــو أكــر جذريّــة يف بنيــة اإلعــام اإلرسائي ـ ّ
إن افتتــاح القنــاة الثانيــة لتشـكّل منافسـ ًة للقنــاة الرســم ّية األوىل ليــس إال تابعـاً طبيعيـاً ملــا يُسـ ّمى
ـادي» الــذي قــاده مناحيــم بيغــن بعــد «االنقــاب» الــذي أحدثــه يف العــام 1977
«االنقــاب االقتصـ ّ
1
وتبديــل ُحكــم «مابــاي» أل ّول مـ ّرة منــذ احتــال فلســطني .قــاد بيغــن عمل ّيــة لربلــة (مــن ليربال ّيــة)
االقتصــادي ،وكذلــك بدايــة عمليّــة خصخصــة
واســعة لفتــح الســوق ورفــع املنافســة يف القطــاع
ّ
الــركات الحكوم ّيــة التــي تح ّركــت ببــطء ،وصــوالً إىل إقامــة «حكومــة الوحــدة الوطن ّيــة» العــام
 ،1984التــي وضعــت األســس القانونيّــة ملســار الخصخصــة ،وأخضعــت بهــذا حــزب العمــل نفســه إىل
الرشاكــة يف سياســات الخصخصــة هــذه (للتذكــر :مبــوازاة هــذه الحكومــة صعــد غورباتشــوف يف العــام
 1985لقيــادة االتحــاد الســوفييتي والبريوســرويكا عــى أثرهــا ،وكان ذلــك عامــاً مؤث ّــرا ً يف تراجــع
حــزب العمــل عــن سياســته االقتصاديّــة) ،إىل أن أتــت «الفــرة الذهب ّيــة» للخصخصــة مــن العــام 1991
وحتّــى  ،1995إذ بيعــت  15رشكــة حكوميّــة ،منهــا ثــاث رشكات ذات تأثــر كبــر عــى الســوق :رشكــة
التمويــن الحكوم ّيــة «شــيكيم» ،رشكــة االتصــاالت األرض ّيــة «بيزيــك» ،ورشكــة الصناعــة الكيميائ ّيــة
2
اإلرسائيليّــة.
ـادي الــذي عـ ّم إرسائيــل ،أعلــن بيغــن العــام  1981عــن نيّتــه افتتــاح «قنــاة
ويف هــذا الســياق االقتصـ ّ
ـادي العــام ،فقــد كانــت عالقــة بيغــن
ثانيــة» منفصلــة عــن البــثّ العــام؛ إضاف ـ ًة إىل الســياق االقتصـ ّ
بالقنــاة الرســميّة والوحيــدة يف حينــه عالقــة متوتّــرة :ثالثــون عام ـاً مــن حكــم «مابــاي» ،وهيمنــة
1
2

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/3513.pdf
حاسون .ي« .ثالثة عقود من الخصخصة» ،مركز أدفا .ترشين الثاين :2006
http://adva.org/wp-content/uploads/2014/09/privatization.pdf
املصدر ذاته.
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اليهــود مــن األصــول األوروبيــة الجوهريّــة عــى الحركــة الصهيون ّيــة ،كحركــة اســتعامر أوروب ّيــة،
أنشــأت بثــاً عامــاً يحكمــه اإلعالميّــون األشــكناز الذيــن أقــ ّروا املضامــن السياســيّة والفنيّــة التــي
ه ّمشــت وقمعــت الهويّــة اليهوديّــة الرشق ّيــة ،ومتاشــت مــع السياســة األيديولوج ّيــة العا ّمــة لطمــس
الهويّــات الثقافيّــة غــر األوروبيّــة ،والتأكيــد عــى التف ـ ّوق األورو ّيب .جميــع هــذه العوامــل ،أ ّدت إىل
ـيايس الــذي رفعــه بيغــن يف العــام  ،1977وانتــر
أن متثّــل ســلطة البــث ،النقيــض التــام للخطــاب السـ ّ
بفضلــه .وبالتــايل ،عالقــة مشــحونة وعدائيّــة بــن بيغــن والقنــاة األوىل ت ُذكّــر ،إىل حـ ٍـد بعيــد ،بالعــداء
املســتمر بــن نتنياهــو والصحافــة .يف األســبوع ذاتــه الــذي أعلــن فيــه بيغــن عــن ن ّيتــه فتــح «قنــاة
ثانيــة» مســتقلّة ،كان قــد زار التلفزيــون إلجـراء مقابلــة ،وقــد التقــى يف غرفــة املاكيــاج مبحــرري غــرف
األخبــار ،بحســب مــا نقلتهــا صحيفــة دافــار حينهــا ،فقــد قــال بيغــن لهــم« :أنتــم تديــرون حرب ـاً
ض ـ ّدي .جميعكــم 1.ومثلــا رفــض نتنياهــو يف العــام  2015لقــاء الصحــايف رافيــف دروكــر ،رفــض
ـي دودو توبــاز.
بيغــن يف حينــه لقــاء اإلعالمـ ّ
خاصــة وغــر
يف العــام  ،1986بــدأت اإلجــراءات القانون ّيــة لتأســيس القنــاة الثانيــة :قنــاة تجاريّــة ّ
ـي
رســميّة التــي تُــدار بفصــلٍ تــام عــن القنــاة األوىل وســلطة البــثّ  ،ويف العــام ذاتــه بــدأ البــثّ التجريبـ ّ
ي  4 -ترشيــن الثــاين 1993؛ يــوم انطــاق
الــذي اســتم ّر حتّــى اليــوم الــذي غـ ّـر وجــه اإلعــام اإلرسائيـ ّ
القنــاة الثانيــة .نــر ٌة إخباريّــة قصــرة تعكــس حفاظــاً عــى التقليــد الصحــا ّيف إمنــا لفــر ٍة أقــر،
ـي أُنتــج خصيص ـاً للقنــاة يعكــس الــدور الكبــر الــذي ســتلعبه اإلنتاجــات األصل ّيــة يف
مسلســل درامـ ّ
القنــاة ،مقابلــة مــع رئيــس الحكومــة إســحاق رابــن ،التــي عكســت الرشعيّــة السياسـيّة املرموقــة التــي
ي
تحظــى بهــا القنــاة الجديــدة ،وختامـاً :فيلــم وثائقــي عــن حيــاة «جيغولــو» (بائــع جنــس) إرسائيـ ّ
ـي الــذي خلّــف صدمـ ًة بــن
تحــت عنــوان مســتفز« :أقـراط يف العضــو الذكـ ّ
ـري» .هــذا الفيلــم الوثائقـ ّ
مئــات اآلالف ممــن تابعــوا القنــاة الجديــدة ،وذلــك ملــا يطرحــه مــن مضامــن جنسـ ّية تتعلّــق بتجــارة
الجنــس لــدى الرجــال ،وهــو مــا أ ّدى بوزيــر اإلعــام الســابق أمنــون روبنشــطاين لالتصــال بــإدارة
القنــاة الجديــدة وتوبيخهــم بســخط عــى اختياراتهــم ،كان إعالنــاً صارخــاً يخــرج فيــه التلفزيــون
ـاري يف إرسائيــل.
ي إىل الضــوء ،ويُطلــق عــر التلفزيــون التجـ ّ
اإلرسائي ـ ّ
لقــد مثّــل التلفزيــون التجــاري يف إرسائيــل صوتـاً إعالميّـاً جديــدا ً .العمــل مبنطــق املنافســة واعتــاد
القنــاة عــى اإلعالنــات مدفوعــة األجــر ،وحريّتهــا مــن حيــث التعيينــات واختيــارات املضامــن أدى
ـمي (القنــاة األوىل) الــذي انشــغل يف
إىل تو ّجــه جديــد يف فهــم التلفزيــون .بعكــس التلفزيــون الرسـ ّ
ـاري (القنــاة الثانيــة) ليوفّــر «مــا يطلبــه
مــا ت ُريــد الدولــة أن تقولــه للمواطنــن ،عمــل التلفزيــون التجـ ّ
1

تسيمويك ،ط« .بيغن :سأسعى إىل إقامة قناة ثانية ،مستقلّة» ،صحيفة دافارhttp://bit.ly/2jSLMnm :1981/7/9 ،
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املشــاهدون» 1.التفكــر بامل ُشــاهد أوالً :غـ ّـر شــكل التلفزيــون ،وفتــح مجــاالً واســعاً لبــثّ مــا بــات
يُسـ ّمى بـ«الثقافــة الشــعبيّة» ،ومســاحة واســعة لربامــج الرتفيــه – وهــو مــا مل يكــن ممكنـاً يف القنــاة
الرســم ّية األوىل.
ي –وبخاصــة مــن الطبقــات
بجــودة بثّــه املتق ّدمــة ،وتن ـ ّوع برامجــه التــي جرفــت الجمهــور اإلرسائي ـ ّ
حصــة النخــب
االجتامعيّــة واملجموعــات اإلثنيّــة األضعــفُ -عزلــت القنــاة األوىل ببــط ٍء لتبقــى ّ
األشــكنازيّة كبــرة الســن رهينــة لعقل ّيــة «مابــاي» التــي حكمــت القنــاة األوىل .بطبيعــة الحــال ،كان
سياس ـيّو الليكــود أقــرب إىل القنــاة الثانيــة يف بدايــة طريقهــا مــن القنــاة األوىل ،وتزامــن هــذا مــع
صعــود شــخص ّية نتنياهــو يف السياســة اإلرسائيل ّيــة قادم ـاً مــن الواليــات املتّحــدة .اعتــر الصحاف ّيــون
2
اإلرسائيليّــون أن نتنياهــو «يعــرف كيــف يســتخدم التلفزيــون التجــاري ويعــرف كيف يســتغل أدواته».
بحســب مصــادر صحافيّــة عــ ّدة ،فقــد اســتخدم نتنياهــو يف تلــك الفــرة القصــرة القنــاة الثانيــة
اســتخداماً واســعاً ،وبخاصــة عــى ضــوء املنافســة الشــديدة بينهــا وبــن كل مــا مثّلتــه القنــاة األوىل مــن
انتــاء لحــزب العمــل .نــوع مــن الـراع املســكوت عنــه بــن القناتــن الــذي اتخــذ أشــكال مناكفــة
بــن عقليتــن مختلفتــن يف اإلعــام ،أتــاح لنتنياهــو مســاح َة عمــلٍ واســعة ،وهــو الــذي نشــأ أصـاً يف
ي الــذي تنتمــي إىل عاملــه القنــاة الثانيــة .خــال الفــرة التاليــة ،اســتغل نتنياهــو
التلفزيــون األمري ـ ّ
ـاري بنســب املشــاهدة،
التلفزيــون لتأجيــج ق ـ ّوة اليمــن يف إرسائيــل ،اســتغل هــوس التلفزيــون التجـ ّ
ـيايس ضــد رابــن إىل أعنــف
واعتــر ذلــك منفــذا ً يُتيــح لــه رفــع اللهجــة السياسـيّة ودفــع النقــاش السـ ّ
مســتوياته؛ اســتفاد التلفزيــون مــن نتنياهــو ،اســتفاد نتنياهــو مــن التلفزيــون ،إىل أن تأجــج العنــف
ـي الــذي أشــار إليــه رابــن عــر القنــاة األوىل ثالثــة أيّــام قبــل اغتيالــه 3.نهايــة العــام ،1995
الكالمـ ّ
عاشــت الصحافــة صدمــة حقيق ّيــة شــعرت خاللهــا ،بحســب مــا جــاء يف الصحافــة اإلرسائيليــة ذاتهــا،
أن نتنياهــو «اســتغلّها» ،وأن ذلــك كان واحــدا ً مــن أســباب اغتيــال رابــن .يف العــام  ،1996حــن حصــل
نتنياهــو عــى رئاســة الحكومــة ،صــار شــعور «االســتغالل» حقيقي ـاً وج ّياش ـاً ،ل ُيطلــق ُحقبــة الحــرب
الطاحنــة بــن نتنياهــو والقنــاة الثانيــة.
يف العــام  ،1996وبعــد ترؤســه الحكومــة ،بــدأ نتنياهــو يف مســرته لتطبيــق رؤيتــه يف مــا يتعلّــق
بشــكل الصحافــة التــي يُريدهــا إلرسائيــل .شــاركته بهــذه املســرة وزيــرة اإلعــام يف حينــه ليمــور
1
2
3

كارول .أ« .سنوات الـ 90للقناة  :2العقد الذي ال يعود» ،موقع جريدة غلوبس:4.1.2000 ،
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=185012
فريسكو .أ« .كراهية من ثاين نظرة :تاريخ عالقة نتنياهو والصحافة» ،يف «هعاين هشبفيعيت»:15.3.2016 ،
http://www.the7eye.org.il/196004
مقابلة مص ّور لرابني يف القناة األوىل ،التسجيل من موقع يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=6ykSa1ygMY4 :
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ليفنــات .يف العــام  ،1997صــدرت توصيــات لجنــة بيليــد ،التــي جــاءت منســجمة متام ـاً مــع رؤيــة
نصــت ليفنــات ُمسـتَندا ً نــر أجـزا ًء منــه موقــع «هعايــن
ليفنــات للصحافــة .عــى أثــر تقريــر اللجنــةّ ،
هشــفيعيت» املعنــي بالشــؤون اإلعالم ّيــة .تقــول ليفنــات اآليت:
تــرب مواطنيهــا مــن خــال وســائل اإلعــام
«ال أعتقــد أن وظيفــة الدولــة أن ّ
ـرب املواطنــن يف طفولتهــم حــن يذهبــون إىل املدرســة)...( .
للجامهــر .الدولــة تـ ّ
برأيــي ،عــى الدولــة أن ال تتدخــل .عليهــا أن ت ُتيــح لــكل مســتثمر أن يفعــل مــا
يشــاء ،يف كل املجــاالت )...( .ليــس وظيفتنــا ،كحكومــة ،أن نســيطر عــى ســوق
البــث ،عــى العكــس ،وظيفتنــا أن نفتحــه»1.
صوتــت الحكومــة عــى توصيــات لجنــة «بيليــد» التــي تقــرح ،باألســاس ،أن ت ُفتتــح يف إرسائيــل ســلطة
بــثّ عا ّمــة بصيغــة تطابــق هيئــة االتصــاالت الفيدراليّــة يف الواليــات املتّحــدة األمريكيّــة (،)FCC
لتنظّــم وتراقــب ســوق اإلعــام .مببدئهــا العــام ،تعتمــد توصيــات لجنــة بيليــد عــى مبــدأ «الســاء
املفتوحــة» ،ومعنــاه «سياســة جديــدة وشــاملة تســعى دامئـاً إىل خلــق ســوق ُحــر يف اإلعــام اإللكــرو ّين
(العــام  1997كان التلفزيــون مــا زال يُعتــر إلكرتونيـاً – م.ك) .عــى أن تتأســس هــذه السياســة عــى
مبــادئ املنافســة الحـ ّرة بــروط متســاوية ،تؤ ّمــن تعــدد وتنـ ّوع إمكانيّــات اختيــار لــدى الجمهــور».
وقــد أكّــدت هــذه التوصيــات عــى خطــوات كانــت قــد طُرحــت ســابقاً أمــام الحكومــة ،وأهمهــا
افتتــاح خمــس محطّــات جديــدة «محـ ّددة األهــداف؛ قنــاة باللغــة الروسـيّة ،قنــاة للموســيقى ،قنــاة
ي» ،كذلــك ،أوىص
للغــة العرب ّيــة ،وقنــاة إخباريّــة ،أمــا األخــرة واألهــم :قنــاة «للمــوروث اإلرسائي ـ ّ
التقريــر بفتــح قنــاة تجاريّــة جديــدة تنافــس القنــاة الثانيــة ،والتــي نعرفهــا اليــوم باســم «القنــاة
العــارشة».

وإستراتيجية  2015االنتخابية
وجه الشبه بين سياسات اإلعالم
ّ
لنــا أن نقــرأ سياســات نتنياهــو مــن زوايــا مختلفــة .لنــا أن نقرأهــا مبــا ترســمه الصحافــة اإلرسائيليّــة
ـيايس ض ّيــق يعتقــد أن نتنياهــو ال ينشــغل إال باســتمرار جلوســه عــى كــريس الحكــم
مــن فهــمٍ سـ ّ
2
ي ال يتحــ ّرك إال بدوافــع ذاتيّــة ونفســيّة ،يســتمتع
يف إرسائيــل .أن رئيــس الحكومــة اإلرسائيــ ّ
1
2

«نفتح ،ونفتح ونفتح» ،مقابلة موقع هعاين هشفيعيت مع وزيرة اإلعالم ليمور ليفنات:1997/6/1 ،
http://www.the7eye.org.il/38831
فرطر .ي« .نتنياهو يشري إىل هدفه القادم :عقد آخر من الحكم» ،يف موقع جريدة هآرتس:2015/9/18 ،
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2733322

32

يل منوذجاً
كيف يتغري النظام الصهيوين؟ نتنياهو واإلعالم اإلرسائي ّ

صحاف ّيــو إرسائيــل باللهــو بهــا :رئيــس الحكومــة محتــال وكاذب ،نتنياهــو يعــاين مــن البارانويــا ،بيبــي
ُمصــاب بامليغلومانيــا (جنــون العظمــة) ،ســارة تحكــم إرسائيــل بنوبــات الهســترييا ،وســهل الخضــوع
للضغوطــات .هــذا جــزء بســيط مــا تكيلــه الصحافــة لنتنياهــو ،وهــو مبجملــه نابــع مــن ضيــق دوائــر
النخبــة الحاكمــة يف إرسائيــل ومعرفتهــا لبعضهــا ،واألبعــاد والعالقــات الشــخصيّة يف إدارة إرسائيــل.
لك ـ ّن ذلــك يُبعدنــا جــدا ً عــن فهــم الديناميك ّيــات األيديولوج ّيــة يف النظــام الصهيــو ّين ،وهــو ال يُفيــد
ولعــل األفضــل ،يف بحــث إرسائيــل تحديــدا ً ،أن يضــع الباحــث
ّ
إال لالســتخفاف الطفــو ّيل بالعــد ّو،
ـطيني هوايــة التحليــل النفــي جانب ـاً.
الفلسـ ّ
كل
ـري شــديد .مبادئــه مل تتغـ ّـر منــذ عقــو ٍد طويلــة .وهــو قــادر يف ّ
رف نتنياهــو بانســجام فكـ ّ
يت ـ ّ
ـتغل نتنياهــو
ـري الجبوتينس ـيّ .هكــذا مث ـاً ،اسـ ّ
لحظــة عــى ربــط مــا يفعلــه اليــوم بالتقليــد الفكـ ّ
الخاصــة يف ذكــرى وفــاة زيئيــف جبوتينســي ل ُيطلــق شــعارا ً ميثّــل رؤيتــه الحقيق ّيــة
جلســة الكنيســت
ّ
1
ي :ليحكــم الشــعب يف الصنــدوق ،وليحكــم الشــعب يف الـ«رميــوت» .يف
مبــا يتعلّــق باإلعــام اإلرسائيـ ّ
جلســة كتلــة الليكــود يف الكنيســت يف األ ّول مــن آب  ،2016اعتــر نتنياهــو فتــح املنافســة يف ســوق
اإلعــام خطــوة «ت ُحقــق العدالــة التاريخيّــة» 2.يــرى نتنياهــو أن تتعـ ّدد املحطــات التلفزيونيّــة وت ُفتــح
للمنافســة ،عــى أن يختــار النــاس مبوجــب توجهاتهــم السياسـ ّية القنــوات التــي يريــدون مشــاهدتها.
ينقــل نتنياهــو املســألة مــن مســألة «التعدديّــة» التــي يجــب أن تكــون ضمــن القنــاة الواحــدة ،إىل
«التعدديــة» التــي يجــب أن تكــون يف التلفزيــون عموم ـاً .البــث العــام ،مبوجــب نتنياهــو ،يجــب
أن ميــي إىل غــر رجعــة ،وأن تتوقــف الدولــة عــن توفــر املضامــن – هــذا تو ّجــه لي ـرا ّيل بامتيــاز،
ي ،أو يف
مل يخرتعــه نتنياهــو ،وال ُيكــن بــاألدوات الجدل ّيــة البســيطة املطروحــة يف اإلعــام اإلرسائيــ ّ
ـايش» يقمــع
مــا ينتــج عنــه مــن أبحــاث معنيّــة بالشــأن اإلرسائيـ ّ
ي ،أن نقــول ببســاطة إنــه تو ّجــه «فـ ّ
الصحافــة ويق ّيــد حريّــة التعبــر.

آللية نتنياهو
عودة ّ
هنــا ،علينــا أن نعــود إىل النمــوذج الــذي اقرتحنــاه يف القســم الثــاين مــن هــذه الدراســة ،الديناميكيّــة
يرســخ نتنياهــو مــن خاللهــا رؤيتــه األيديولوج ّيــة إلرسائيــل :يف املرحلــة األوىل ،يســتخدم نتنياهــو
التــي ّ
ي ،يطــرح
مــا يـراه إشــكالياً يف مبنــى النظــام ليفـ ّ
ـر أوضــاع سياسـيّة ســيئة بالنســبة لليمــن اإلرسائيـ ّ
قض ّيــة ســلطة البــثّ ومبنــى الســوق اإلعالمــي يف إرسائيــل ،وهــي قض ّيــة ال يشــعر النــاس بإلحاحهــا أو
1
2

خطاب نتنياهو يف الكنيست يف جلسة إلحياء ذكرى جبوتينسيك ،يوم .2016/8/3
خطاب نتنياهو يف جلسة كتلة الليكود يف الكنيست ،يوم  ،2016/8/1يف موقع بنيامني نتنياهو عىل اإلنرتنت.
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بحاجتهــا ،قض ّيــة يتداولهــا األكادمييــون يف أقســام اإلعــام الهشّ ــة يف الجامعــات اإلرسائيل ّيــة ،ويتخ ّبــط
السياسـيّون بــن توصيــات اللجــان املختلفــة ،متامـاً كــا يف حــال نظــام االنتخابــات ،ومــن خــال تأجيــج
ـيايس :اليســار
هــذه اإلشــكال ّية يفــرض نتنياهــو عــى هــذه املســألة أن ت ُصبــح مســألة ذات مضمــون سـ ّ
يُريــد «اتحــاد البــثّ الجديــد» ،يُســيطر عليــه ويســتفيد منــه ،أ ّمــا اليمــن فيســعى إىل النظــام الصالــح
(امل ُتعــدد الــذي يُعطــي للنــاس حريّــة املنافســة ،فتــح القنــوات واختيــار مــا يشــاهدون ،أو يســعى إىل
النظــام االنتخــا ّيب الــذي يضمــن ثبــات الحكــم) .بهــذا ،ومــن خــال تحريــض واســع عــى الصحافــة
ـدي
القامئــة وصلــت ح ـ ّد اتهامهــا بـ»الدعايــة النازيّــة» ،اتهامهــا مبعــاداة الجيــش (مثــل قض ّيــة الجنـ ّ
1
الــذي ن ّفــذ إعــدام الشــهيد عبــد الفتــاح الرشيــف) والتحريــض عــى إرسائيــل.
هكــذا ،تتحـ ّول املســألة الرفيعــة ،اإلشــكاليّة النظريّــة يف نظــام اإلعــام ،إىل تعبــر ســيايس فعــي يؤثــر
عــى حيــاة النــاس وباألســاس -عــى مشــاعرهم– ويف الوقــت ذاتــه يوفّــر بدي ـاً مييني ـاً يعتمــد عــى
منــوذج الســوق املفتــوح لإلعــام (مــن خــال القنــاة  ،20التــي ســنتوقف عنــد تفاصيلهــا الحق ـاً) .يف
املرحلــة الثانيــة ،يســتخدم نتنياهــو الق ـ ّوة السياس ـ ّية ليعالــج األوضــاع «الســيئة» ،متجــاوزا ً املشــكلة
ي عــى أرض الواقــع .يف حالــة اإلعــام ،يســتخدم نتنياهــو
النظريّــة مبــا يُعيــد تشــكيل املبنــى الفع ـ ّ
ق ّوتــه املب ّيتــة ل ُيغـ ّـر مــا يحصــل عــى األرض الواقــع متجــاوزا ً اإلشــكال ّيات النظريّــة.
لنطــرح ،مثـاً ،ملــا نُسـ ّميه «القــوة املب ّيتــة» :يــوم  12ترشيــن الثــاين  ،2014صادقــت الكنيســت بالقراءة
التمهيديّــة عــى قانــون «يرسائيــل هايــوم» 2.وهــو قانــون طرحــه عضــو الكنيســت عــن حــزب العمــل
إيتــان كابــل ،ومينــع هــذا القانــون توزيــع الصحــف املطبوعــة مجانــاً ،وهــو يســتهدف تحديــدا ً
جريــدة «يرسائيــل هايــوم» التــي ميتلكهــا صديــق نتنياهــو املليارديــر شــلدون أدلســون .وت ُعتــر هــذه
الصحيفــة فعلي ـاً لســان حــال نتنياهــو ،حتّــى نــرت الصحافــة أن رئيــس تحريرهــا يُجــري تشــاورا ً
يوميـاً مــع مكتــب نتنياهــو حــول العناويــن واملضامــن قبــل بــدء الطباعــة 3،وتــوزّع الجريــدة مجانـاً يف
ـوي يــزوره اإلرسائيل ّيــون .يف
الجامعــات ،يف محطّــات القطــار ،يف املحطــات املركزيّــة ،ويف كل موقـعٍ حيـ ّ
اقـراح القانــون الــذي ق ّدمــه كابــل ،ي ّدعــي أن هــذا النــوع مــن الصحــف ميكنــه أن يــودي بالصحافــة
املطبوعــة ،إذ أنــه نتيجــة وقــوف مصــادر مال ّيــة غــر محــدودة مــن ورائــه ،فإنــه يتك ّبــد خســائر
ماليّــة فادحــة دون قلــق ،ويســتطيع بالتــايل أن يحطّــم أســعار ســوق اإلعــان الــذي تعتمــد عليــه كل
1
2
3

رد نتنياهو عىل تحقيق هآرتس« :حملة سيطرة نتنياهو عىل اإلعالم» ،يف موقع جريدة هآرتس:2016/11/3 ،
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.3110845
زرحيا .ت« .رضبة لنتنياهو :الكنيست تصادق عىل قانون «يرسائيل هايوم» بالقراءة التمهيديّة» ،يف موقع :2014/11/12 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2483771
باز .أ« .محادثات نتنياهو-أدلسون :القناة  10تستأنف للعليا» ،موقع هعاين هشفيعيت:2016/10/5 ،
http://www.the7eye.org.il/220655
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الصحــف املطبوعــة يف إرسائيــل ،التــي ال تســتطيع أن ت ُغطّــي الكــم ذاتــه مــن النســخ املوزّعــة ،وال أن
تقــرح أســعارا ً بخســة لقــاء اإلعالنــات كــا تفعــل «يرسائيــل هايــوم» .مــن جهــة نتنياهــو ،معنــى ذلك
ـايس (والوحيــد بهــذا الحجــم) الــذي يدعمــه ،ويف الوقــت ذاتــه ،فــإن الخطــوة
أن يخــر املنــر األسـ ّ
بطبيعتهــا مناقضــة لتو ّجــه نتنياهــو اللي ـرايل الــذي يرفــض تد ّخــل الدولــة يف اإلعــام .وهــو ،بقانــون
ـي نســبة للتدخــل يف التلفزيــون واإلذاعــة.
اإلعــام املطبــوع ،تد ّخــل هامـ ّ
اإلجبـاري لليهود
بحسـب التقديـرات اإلرسائيل ّيـة ،فـإن اقتراح القانـون هذا ،إىل جانـب مسـألة التجنيد
ّ
املتديّنين للجيـش اإلرسائيلي والعقوبـات الجنائيّـة التـي فرضهـا البيـد على املتديّنين الرافضين ،كان
حـل الحكومـة والكنيسـت وعقـد االنتخابـات الجديـدة
واحـدا ً مـن األسـباب األساسـ ّية التـي أ ّدت إىل ّ
الحكومـي يف حينـه ،صوتـت لصالـح القانـون
يف العـام  1 .2015ثالثـة مـن املركّبـات الخمسـة لالئتلاف
ّ
2
يل ،فـإن املصادقة عىل
الـذي سـيؤدي إىل إغلاق جريـدة «يرسائيـل هايـوم» .بحسـب القانـون اإلرسائي ّ
حـل الكنيسـت ،وتحتاج طرحـاً منذ البدايـة .بعد
القوانين بالقـراءة التمهيديّـة ت ُلغـى أوتوماتيكيـاً مـع ّ
فـوز نتنياهـو يف االنتخابـات ،وبـدء املحادثـات لرتكيـب الحكومـة ،كان مـن الواضح أن مسـألة الجريدة
سـتكون يف صلـب املحادثـات ،إال أن أحـدا ً يف السـاحة اإلرسائيليّـة مل يتوقّـع أن تتض ّمـن اتفاقيّة االئتالف
الحكوم ّيـة بنـدا ً مينـع أعضـاء الكنيسـت مـن كتـل االئتلاف دعـم أي اقتراح قانـون يف مجـال اإلعلام
يف حـال اعترض وزيـر اإلعلام على هـذا القانـون ،ويُجبر أعضـاء االئتلاف على دعـم كل الخطـوات
«اإلصالح ّيـة» التـي ينتهجهـا وزيـر اإلعالم يف الصحافـة اإلرسائيل ّيـة 3.وزير اإلعالم يف إرسائيـل هو ،يجدر
التنويـه ،ذاتـه رئيـس الحكومـة بنيامين نتنياهو.
نعــود إىل النمــوذج اآل ّيل :يســتخدم نتنياهــو ق ّوتــه السياس ـيّة املبيّتــة –قدرتــه أن يفــرض عــى كتــل
االئتــاف أي قانــونٍ يريــده وأي ق ـرار يريــده– حتّــى يُغلــق «اتحــاد البــثّ الجديــد» ،ويُبقــي ســلطة
البــثّ عــى مــا هــي عليــه .بهــذه الخطــوة ،يُحبــط نتنياهــو مســاعي «التجديــد والتحديــث» يف
البــثّ العــام ،ويعيــده إىل قدميــه املهــرئ .يُضعــف البــثّ العــام مــن خــال تعليــق مصــره بالهــواء
ملـ ّدة طويلــة تدفــع العاملــن فيــه (ممــن ميتلكــون املقــدرة) إىل الخــروج منــه إىل الوســائل اإلعالميّــة
أســايس مــن هــذه الطاقــات التــي تبحــث عــن أماكــن عملهــا ،ســتتح ّول
املوجــودة اليــوم .جــزء
ّ
بطبيعــة الحــال إىل املجــاالت املتاحــة يف البــثّ واإلعــام التجاريــن .ازديــاد طلــب العمــل يف هــذه
1
2
3

فرطر .ي« .ليست صفقة املتديّنني ،قانون يرسائيل هايوم ما أدّى لالنتخابات» ،يف موقع هآرتس:2014/12/5 ،
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2504567
زرحيا .ت« .رضبة لنتنياهو :الكنيست تصادق عىل قانون «يرسائيل هايوم» بالقراءة التمهيديّة» ،يف موقع :2014/11/12 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2483771
الحكومي يف موقع الكنيست:
اتفاقيّة االئتالف
ّ
http://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/coalition2015_3.pdf
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املؤسســات اإلعالم ّيــة التجاريّــة ســيفرض عــى الحكومــة أن توفّــر تســهيالت أكــر للقنــوات اإلخباريّــة
وتلفزيونــات اإلنرتنــت التــي تســعى ،بشــكلٍ حثيــث ،إىل فتــح إمكانيّــات إضافيّــة يف ســلطة البــث،
1
والعيــش يف «ســاء مفتوحــة» كــا جــاء يف تقريــر بيليــد العــام .1997
ـاري ،وكيــف يســتخدم ق ّوتــه السياس ـ ّية يف الحكومــة
كيــف يوفّــر نتنياهــو أرضيــة قويّــة لإلعــام التجـ ّ
ـمي يحترض؟
ـاري مقابــل إعـ ٍ
ـي يهيمــن عليــه اإلعــام التجـ ّ
ـام رسـ ّ
والترشيــع مــن أجــل خلــق واقـعٍ إعالمـ ّ
ـي الــذي يحتّــم املبنــى والهيكل ّيــة
وكيــف تــأيت مرحلــة نتنياهــو الثالثــة هــذه ،ل ُيشـكّل املضمــون الواقعـ ّ
ي ،يف ســوق التلفزيــون خاصـةً.
املســتقبليّة لإلعــام اإلرسائيـ ّ

القناة الثانية والقناة العاشرة :التأرجح في «السماء المفتوحة»
كان ُيكــن للرابــع عــر مــن ترشيــن الثــاين  2014أن يُف ّنــد كل االدعــاءات بشــأن سياســة نتنياهــو
لفتــح املنافســة يف ســوق اإلعــام .يف حينــه ،أحبــط نتنياهــو مبــادرة وزيــر اإلعــام يف حينــه ،جلعــاد
إردان ،لترشي ـعٍ يوقــف عمــل القنــاة الثانيــة ويقســمها إىل قناتــن إخباريتــن منفصلتــن – 2خطــوة
مه ّمــة عــى طريــق زيــادة القنــوات التلفزيونيّــة وتشــجيع املنافســة .بعــد أن صادقــت لجنــة الترشيــع
الوزاريّــة عــى مــروع القانــون ،قـ ّدم رئيــس الحكومــة نتنياهــو اســتئنافاً للّجنــة وأحبــط ســن القانــون
يف الكنيســت .ســارعت الصحافــة اإلرسائيليّــة ،طبعـاً ،التهــام نتنياهــو بالنفــاق وبكــذب ا ّدعاءاتــه حــول
ـر نتنياهــو طلبــه باالســتئناف ،ويف هــذا التفســر يكمــن
فتــح منافســة ســوق اإلعــام .يف حينــه ،فـ ّ
الكثــر مــا نحتــاج التوقّــف عنــده« :عــى ضــوء نقــل مســؤوليّة الــوزارة إ ّيل ،ومبــا أن مــروع القانــون
ـيتول تطبيــق هــذا
ـاري ،فــإين أطلــب ،باعتبــاري مــن سـ ّ
لــه إســقاطات كثــرة عــى عــامل اإلعــام التجـ ّ
3
القانــون ،أن أدرس القضيّــة للعمــق».
كان وزيــر اإلعــام إردان قــد دفــع باق ـراح القانــون هــذا باســتعجا ٍل قبــل أن يُنهــي عملــه يف وزارة
اإلعــام وانتقالــه لــوزارة الداخل ّيــة ،وهــو ارتقــاء تبـ ّـن فيــا بعــد أنــه أىت ليم ّكــن نتنياهــو مــن الســيطرة
املبــارشة عــى وزارة اإلعــام .فعليـاً ،كانــت خطــوة إردان راديكاليّــة يف فتــح ســوق اإلعــام ،وبخاصــة
ي .مــن جهتــه ،رأى نتنياهــو أن
مــع مــا تتمتــع بــه القنــاة الثانيــة مــن قــ ّوة يف اإلعــام اإلرسائيــ ّ
إســقاطات خطــوة كهــذه ميكنهــا أن تــؤ ّدي إىل زعزعــة يف الســوق ،وهــو ال يُجيــب عــن ديناميكيّــة
1
2
3

تقرير اللجنة لتوسيع وإعادة تنظيم البث العام – «لجنة بيليد» ،العام :1997
http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2016/01/peled-report1997.pdf
تايغ .ا« .دراما يف سوق التلفزيون :نتنياهو يوقف قانون فصل القناة  ،»2موقع :2014/11/12 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2484309
املصدر ذاته.
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نتنياهــو يف إحــداث التغي ـرات .تغي ـرات راديكال ّيــة مــن األعــى أثبتــت يف الســابق آثارهــا الســلب ّية
والصدمــة التــي تخلّفهــا يف الســوق (يُنظــر مثــاً للتضخــم يف الثامنينيّــات ،أو يُنظــر لتغيــر نظــام
االنتخابــات يف التســعين ّيات) .واملؤكّــد أن بنيامــن نتنياهــو كان قــد رأى املفصل ّيــة التــي يُقبــل عليهــا
ســوق اإلعــام يف العــام القريــب .كان العــام  2015عــام نهايــة امتيــاز القنــاة العــارشة ،وكان مصريهــا
ي» التــي أُقــر افتتاحهــا يف
معلّق ـاً بيــد الحكومــة .يف العــام ذاتــه ،أطلقــت قنــاة «املــوروث اإلرسائي ـ ّ
التســعينيّات بثّهــا تحــت اســم «القنــاة  »20وســط تو ّجــه واضــح للتح ـ ّول إىل قنــاة تجاريّــة.
يف  30متّــوز  ،2015كان موعــد انتهــاء امتيــاز القنــاة العــارشة :القنــاة التــي باتــت ت ُص ّنــف كأحــد أشــد
مصــادر العــداء لرئيــس الحكومــة (بعــد صحيفــة يديعــوت أحرونــوت ،التــي كُشــف مؤخــرا ً عــن
مفاوضــات أجراهــا نتنياهــو مــع مالكهــا نــوين مــوزس لتحســن تغطيتهــا لنتنياهــو مقابــل تحجيــم
صحيفــة «يرسائيــل هايــوم» املنافســة) .يف الســنوات الســابقة ،وعــى أثــر الخســارة املتتاليــة التــي
تكبّدتهــا القنــاة ،فقــد عانــت مــن ديــونٍ تهددتهــا باإلغــاق مــرة تلــو األخــرى .مــن جهتــه ،وفّــر
كل مق ّومــات درب اآلالم حتّــى بــات مصريهــا شــبه محتــوم .بســبب الديــون املرتاكمــة
نتنياهــو للقنــاة ّ
وحالــة العجــز التــي أ ّدت إىل خــرق اتفاقيّــة االمتيــاز ،كان يُفــرض بالقنــاة أن ت ُغلــق أبوابهــا مــع نهايــة
العــام 2014؛ أي قبــل موعــد نهايــة االمتيــاز بســبعة شــهور .يف  28كانــون األ ّول مــن العــام  ،2014متــام
العــارشة مســا ًء ،حجبــت القنــاة العــارشة بثّهــا واســتبدلته بصــورة نتنياهــو باألبيــض محاطـ ًة بالســواد،
ومعهــا النــص التــايل« :القنــاة  10سـتُغلق بعــد ثالثــة أيّــام .رئيــس الحكومــة ووزيــر اإلعــام ،بنيامــن
ـوم مــن وقــف بــثّ املحطــة ،وعــى ضــوء االنتخابــات التــي
نتنياهــو ،يرفــض أن يجــد حـاً 1».قبــل يـ ٍ
ـت وزيــر
أُعلنــت ،ق ـ ّرر املستشــار القضــا ّيئ للحكومــة أن ميــدد البــث لســتة شــهور إضاف ّيــة حتّــى يبـ ّ
2
اإلعــام القــادم مبصــر القنــاة.
ـري ليونــارد
أضعــف نتنياهــو القنــاة العــارشة حتّــى انحــدرت للحضيــض .يف  18أيّــار  ،2015التقــى الـ ّ
بالفاتنيــك بنتنياهــو يف مكتــب رئيــس الحكومــة .بالفاتنيــك هــو صاحــب مجموعــة  GREلالســتثامر.
بعــد  10أيّــام ،اشــرت مجموعــة بالفاتنيــك  51باملئــة مــن أســهم القنــاة  ،10وض ّخــت مبالــغ طائلــة
حتّــى تفــي القنــاة بالتزاماتهــا املال ّيــة وتســتمر بالبــثّ  4.الحــال التعيــس الــذي وصلــت إليــه القنــاة

3

1
2
3
4

تايغ .ا« .القناة  10ت ُنقذ مجددا ً :املستشار القضايئ ميدد بثّها لنصف عام» ،موقع :2014/12/31 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2525855
املصدر ذاته.
طوكر .ن« .املرشّ ح لرشاء القناة  ،10لني بليفانتيكن التقى بنتنياهو» ،يف موقع جريدة :2015/5/18 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2638752
دور .أ« .املدير العام لقناة  10يُبلغ املوطفني :فعلناها» ،يف موقع جريدة كلكاليست:2015/6/2 ،
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3660724,00.html
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العــارشة جعــل رشاءهــا ســهالً ،إال أن عامـاً آخــر أكــر جذريّــة م ّكــن مــن عقــد هــذه الصفقــة وتوقيــع
القنــاة  10عقــدا ً جديــدا ً تواصــل مبوجبــه عملهــا حتّــى العــام  ،2030هــذا العامــل هــو مــا هــ ّم
نتنياهــو بالفعــل ،وألجلــه انتظــر أن ينتهــي عقــد االمتيــاز الســابق للقنــاة :منــذ العــام  ،2009طُرحــت
ـاري) تو ّجهــات واضحــة
يف الحكومــة اإلرسائيليّــة ويف ســلطة البــثّ الثانيــة (املســؤولة عــن اإلعــام التجـ ّ
ـاري .إذ يعتمــد نظــام العقــود القديــم عــى عقــود «االمتيــاز»،
لتغيــر نظــام العقــود يف اإلعــام التجـ ّ
بينــا يعتمــد النظــام الجديــد الــذي ُجــدد عــى أساســه عقــد القنــاة العــارشة لـــ 15عامـاً جــدد عــى
1
نظــام عقــود «الرتخيــص» .وقــد تط ـ ّرق «مؤمتــر إيــات للصحافــة» العــام  2009إىل هــذه القض ّيــة.
خاصــة
ـذري .يُبقــي االمتيــاز القنــاة مبلك ّيــة الدولــة ،وتحظــى رشكــة ّ
الفــرق بــن االمتيــاز والرتخيــص جـ ّ
«باالمتيــاز» يف تشــغيلها والربــح منهــاّ .إل أن الــروط واملبــادئ األساس ـيّة لعمــل القنــاة تبقــى بيــد
الخاصــة ،أو ت ُحــدد أنواعـاً مع ّينــة
الدولــة :تحــدد نســبة بــثّ اإلعالنــات يف الســاعة ،ونســبة اإلنتاجــات
ّ
الخاصــة اإلمكانيّــة لفتــح القنــاة الخاصــة
مــن الربامــج .باملقابــل ،فــإن الرتخيــص يُعطــي الــركات
ّ
بهــم بالحـ ّد األدىن مــن الــروط االقتصاديّــة ،أمــا «االمتيــاز فيم ّكــن مــن الرقابــة العا ّمــة عــى مضامــن
البــثّ » 2.بدايــة العــام ُ ،2011عــ ّدل قانــون ســلطة البــثّ الثانيــة لتبــدأ بالعمــل مبوجــب نظــام
الرتخيــص ،وهــو مــا يُعطــي حريّــة أكــر للمســتثمرين ،ويزيــد ،بالتــايل ،مــن احتــال اســتثامرهم يف
ســوق اإلعــام 3.ومــا يزيــد مــن أهميّــة ومفصليّــة هــذا التغيــر الــذي أُجــري (وطُبّــق عــى القنــاة
ي مينــع مــن ميتلــك امتيــازات يف أكــر مــن  3محطّــات
العــارشة يف العــام  ،)2014أ ّن القانــون اإلرسائيـ ّ
أرضيّــة أو فضائيّــة بــأن ميتلــك امتيــازا ً لقنــاة تجاريّــة أيض ـاً .مجموعــة  RGEمتتلــك ســت قنــوات
فضائ ّيــة وأرض ّيــة ،إال أن نظــام الرتخيــص يلتــف عــى هــذا القانــون وميكــن املجموعــة ،بهــذا ،أن تشــري
القنــاة .عــى أرض الواقــع ،قـ ّوى نتنياهــو الســيطرة التجاريّــة عــى القنــاة .وحــن انتهــى شــهر أيّــار
وقــد ثبتــت القنــاة  10برتخيـ ٍ
خاصــة ممعنــة يف أجندتهــا التجاريّــة ،وجــاء شــهر حزيـران،
ـص و ُملك ّيــة ّ
بــدأ نتنياهــو معركــة ثانيــة:
يف  11حزي ـران  2015نــرت الصحافــة اإلرسائيليّــة أنبــا ًء عــن بــدء نتنياهــو فحــص إمكانيّــة إخ ـراج
الرشكتــن الحاصلتــن عــى امتيــاز لتشــغيل القنــاة الثانيــة مــن القنــاة ،أن تنقســم القنــاة وتضطـ ّر كل
خاصــة بهــا ورشكــة إخباريّــة خاصــة بهــا 4.هــذا كــا يبــدو ،ســيكون واحــدة
رشكــة إىل افتتــاح قنــاة ّ
1
2
3
4

كوم .ع« .تقرير مردخاي :االنتقال للرتخيص العام  ،»2012يف موقع واالhttp://b.walla.co.il/item/1451529 :2009/3/15 ،
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يل منوذجاً
كيف يتغري النظام الصهيوين؟ نتنياهو واإلعالم اإلرسائي ّ

ي يعــرف أن مثــل هــذه الخطــوة،
مــن خطــوات نتنياهــو القادمــة .لك ـ ّن رئيــس الــوزراء اإلرسائي ـ ّ
تحتــاج إىل وقـ ٍ
ـاري مبــا يالئــم التوازنــات التــي تســمح بقســم القنــاة،
ـت ليتش ـكّل فيهــا الســوق التجـ ّ
التــي تبــدو اآلن يف مركــز الخارطــة السياســ ّية مــن حيــث مواقفهــا .ومــع تثبيــت مكانــة القنــاة
ـي يف أقــى
العــارشة ،التــي ت ُحســب تلفزيوني ـاً يف أقــى اليســار اإلرسائي ـ ّ
ي ،يــأيت تثبيــت ثقــل إعالمـ ّ
ي ملوازنــة الســوق واســتقطابه ،إضعــاف القنــاة الثانيــة (التــي تســيطر عــى
ميــن التلفزيــون اإلرسائيـ ّ
1
نحــو  60باملئــة مــن ســوق اإلعــان) .القنــاة العــارشة ،عــى أثــر املنافســة الشــديدة ،بــدأت تطبّــق
(منــذ العــام  2010وحتــى اليــوم) إسـراتيج ّية إعالم ّيــة ت ُف ّرقهــا عــن القنــاة الثانيــة ،وتعتمــد باألســاس
عــى املزيــد مــن املضامــن «الجديّــة» ،وت ُهمــل املضامــن الرتفيهيّــة ،وأن ترتكــز باإلنتاجــات الوثائقيّــة
والتحقيقــات الصحاف ّيــة وبرامــج الســاعة والسياســة 2.وقــد أثبتــت هــذه النظريّــة نجاحهــا ،بينــا
وازنهــا مــن الجهــة األخــرى توجــه مشــابه يف القنــاة  .20دفــع القناتــن بهــذا االتجــاه ســيؤدي إىل
متس ـعٍ أكــر للربامــج الرتفيه ّيــة و»الثقافــة الشــعب ّية» يف التلفزيــون ،وهــو مــا ســتتنافس عليــه ،كــا
يبــدو ،املحطتــان اإلعالميتــان للقنــاة الثانيــة.

«ثورة» القناة  :20الموروث إلى الـ «ماينستريم»
ال نعــرف مــا الــذي قُـ ّدر لقنــاة «املــوروث» ،حــن أقـ ّرت الحكومــة فتحهــا ،جــزءا ً مــن القنــوات الخمس
«مح ـ ّددة األهــداف» يف العــام  .1997أمــا ترخيــص القنــاة ،فيفــرض عليهــا بــثّ مضامــن «تتعلّــق
ـودي يف إرسائيــل
ي ،والديانــة اليهوديّــة ،والتاريــخ ،وثقافــة وتقاليــد الشــعب اليهـ ّ
باملــوروث اإلرسائي ـ ّ
ـودي،
والعــامل ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار جميــع مركّبــات الوجــود الثقافــة واالجتامعيّــة للجمهــور اليهـ ّ
ت ّياراتــه وتن ّوعــه» 3.يف حينــه ،مل تُعــر الصحافــة اإلرسائيل ّيــة ،وال رؤوس األمــوال املرتبّصــون بالصحافــة،
اهتاممـاً بالغـاً بالقنــاة التــي لطاملــا بــدت يف كل محــاوالت إقامتهــا قــد أنتجــت قنــاة تلفزيونيّــة بائســة
ـي ،ال تجتــذب إال دائــرة صغــرة مــن الصهاينــة املتديّنــن واملسـ ّنني.
ومملــة للــرد التاريخـ ّ
لكــ ّن قنــاة «املــوروث» التــي صــار اســمها القنــاة  ،20صــارت يف هــذه األيّــام ،ومنــذ رشائهــا مــن
ـي يتســحاك مرييلشــفييل حلب ـ ًة أخــرى للـراع بــن ميــن الخارطــة
قبــل املليارديــر اإلرسائي ّ
يل-الجورجـ ّ
1
2
3

طوكر .ن« .اإلعالن التلفزيوين يتقلّص؛ القناة الثانية ترتاجع – وما زالت تسيطر» ،يف موقع :2016/1/5 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2814558
تغي إسرتاتيج ّيتها» يف موقع :2014/9/22 ،The Marker
تايغ .أ« .القناة ّ 10
http://www.themarker.com/advertising/1.2440326
«الرتخيص الخاص لبث القناة املتخصصة يف موروث إرسائيل» ،موقع وزارة اإلعالم:
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السياسـ ّية يف إرسائيــل ويســارها .عــود ًة إىل «آلــة نتنياهــو» السياسـ ّية ،فــإن القنــاة  20تح ّولــت بشــكلٍ
توســعها املعلنــة لتُصبــح قنــاة تجاريّــة شــاملة
ي ،وبنوايــا ّ
ـي إىل لســان حــال اليمــن اإلرسائي ـ ّ
طبيعـ ّ
الخاصــة ،عــى الرغــم مــن الــروط
(«قنــاة برودكاســت») وخاص ـةً ،ن ّيتهــا بــث نرشتهــا اإلخباريّــة
ّ
ـي الــذي ُمنــح لهــا ،إمنــا هــي ت ُعطــي مضمونـاً سياســياً
املقيّــدة التــي ت ُفــرض عليهــا يف الرتخيــص الحكومـ ّ
مييني ـاً فعلي ـاً ومؤث ـرا ً عــى حيــاة النــاس ملســألة فتــح املنافســة يف الســوق التلفزيــو ّين.
ـيايس الســاخر «هبرتيوتيــم» (بالعرب ّيــة :الوطن ّيــون) يجلــس مق ّدمــو الربنامــج،
يف اســتوديو الربنامــج السـ ّ
ومعظمهــم مــن مســتوطني الضفــة الغربيّــة ويدافعــون بقـ ّوة عــن «حريّــة التعبــر» .يتّهمــون اليســار
ـي ،ويقمع
اإلرسائيـ ّ
ي الــذي «يُســيطر عــى اإلعــام» بأنــه يعــادي حريّــة التعبــر ،ويحتكــر البــثّ اإلعالمـ ّ
حريّتهــم يف بــثّ النـرات اإلخباريّــة والربامــج السياسـيّة .يتح ّدثــون عــن «حفـ ٍر بطــي ٍء يف الصخــر»،
1
ي».
ـي عــا يعتقــده الجمهــور اإلرسائي ـ ّ
ألجــل «تغيــر يف اإلعــام ،إعــام جديــد ،يعــر بشــكلٍ حقيقـ ّ
القنــاة التــي كانــت موضــع تهكــمٍ يف الربامــج اإلرسائيليّــة الســاخرة عــى القنــاة الثانيــة والعــارشة ،صــار
لهــا برنامجهــا الســاخر وهــو يز ّودهــا مبــا تحتاجــه كل قنــاة صاعــدة :ضجــة إعالم ّيــة وإثــارة للمشــكالت
ي
مقابــل اآلخريــن .وهــي اآلن ت ُج ّنــد عــددا ً كبـرا ً ممــن ميكــن اعتبارهــم مبقاييــس التلفزيــون اإلرسائيـ ّ
«نجومـاً» وتعيــد تنظيــم الطاقــم ليبــدو أقـ ّـل «تديّنـاً».
مــن حيــث مضمونهــا ،تتم ّيــز «القنــاة  »20بجانبــن أساســيني؛ األ ّول ،إب ـراز مــا يتعلّــق باليهوديّــة يف
كل قضيّـ ٍة مطروحــة؛ مبعنــى الســعي إىل تنــاول مختلــف القضايــا وبــكل املجــاالت مــن خــال إظهــار
ّ
ـودي أو تاريــخ إرسائيــل ،ذلــك حتّــى يبــدو هــذا اإلبـراز ،يف حــاالت
عالقتهــا باليهوديّــة أو التاريــخ اليهـ ّ
كثــرة جــدا ً ،مبتــذالً ومقح ـاً ،ويعتمــد عــى توســيع هائــل وهالميّــة ملفهــوم «املــوروث» .بكلــات
ـي» إىل مركــز ومنظــار أســايس.
أخــرى ،فــإن هــذه املحطّــة تعــرض واقعـاً يتحـ ّول فيــه «املــوروث القومـ ّ
ـيايس
ثانيـاً ،تســعى «القنــاة  »20إىل تغطيــة قضايــا املســتوطنات واليهــود املتديّنني ليس يف الســياق السـ ّ
فحســب ،كــا يظهــر عــاد ًة يف الصحافــة اإلرسائيل ّيــة ،وإمنــا مــن خــال تحويلــه إىل جــزء مــن الشــأن
اليومــي .مبعنــى تغطيــة حــوادث الســر يف املســتوطنات ،وانقطــاع الكهربــاء فيهــا ،واســتطالع آراء يف
قضايــا مع ّينــة ،قــد تكــون غــر سياسـ ّية ،يف املســتوطنات ،وتصويــر برامــج تعنــى بالشــأن االقتصــادي
واالجتامعــي والثقــايف يف املســتوطنات ،أو تج ّمعــات اليهــود املتديّنــن .ويُعــرض هــذا التو ّجــه ليــس من
ـيايس للمســتوطنات فحســب ،وإمنــا مــن خــال رؤيــة تنــادي مبناهضة
خــال التشــديد عــى التأييــد السـ ّ
مركزيّــة «تــل أبيــب» واحتــكار اإلعــام التقليــدي لصناعــة صــورة «اإلرسائيــي» بصيغتــه األشــكنازيّة
غــر املتديّنــة التــي تعيــش يف املركــز .وهــو تو ّجــه يتّفــق ،إىل حـ ٍـد بعيــد ،مــع تو ّجــه نتنياهــو يف قضايــا
1

أبرباخ .ل« .آريئيل سيغال :لن أشارك يف مظاهرات إلنقاذ القناة  ،»10موقع جريدة غلوبس:2016/5/11 ،
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001123791
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ـر نتنياهــو أزمــة الســكن يف إرسائيــل ،مــن جملــة األســباب ،برتكيــز
كثــرة؛ الســكن أه ّمهــا .حيــث يفـ ّ
البنــاء يف منطقــة تــل أبيــب دون توزيعــه يف مــا يُســمى «الضواحــي».
مبــوازاة ذلــك ،تتق ـ ّدم القنــاة  20باتجــاه التحقيــق القانــو ّين ألهدافهــا باالنتشــار والتح ـ ّول إىل قنــاة
تجاريّــة مركزيّــة .مــع بدايــة العــام  ،2016اســتطاعت القنــاة تغيــر رخصتهــا لتســمح لهــا ببــثّ
مضامــن ال عالقــة لهــا باملــوروث بنســبة  25باملئــة مــن زمــن البــث 1.ويف شــهر نيســان  ،2016تق ّدمــت
القنــاة بالتـ ٍ
ـاس للمحكمــة العليــا تطالــب فيــه وزارة اإلعــام بضـ ّم القنــاة إىل باقــة البــثّ الديجيتــايل
2
«عيــدان بلــوس» .ففــي إرسائيــل تعمــل رشكتــا بــثّ تجاريتــن –« »HOTو« –»YESوتوفّــر الرشكتــان
كافّــة باقــات البــثّ لقــاء اشـراكات شــهريّة .باملقابــل ،فــإن باقــة البــث «عيــدان بلــوس» هــي الباقــة
الحكوميّــة ،وهــي باقــة مجانيّــة .املعنــى املبــارش لذلــك هــو أن رشائــح واســعة مــن اإلرسائيليــن
ـهري بباقــات
يف الضواحــي وأوســاط املتديّنــن ممــن ال متكّنهــم قدراتهــم املاديّــة مــن االش ـراك الشـ ّ
البــثّ التجاريّــة ،وهــم مبعظمهــم الجمهــور الــذي تو ّجــه إليهــم القنــاة  20مضامينهــا 3،ال يســتطيعون
مشــاهدة القنــاة .عــى أثــر االلتــاس ،ســتدخل القنــاة  20إىل هــذه الباقــة نهايــة العــام  ،2016ومــن
املتوقّــع أن يرفــع ذلــك نســب مشــاهدتها بشــكلٍ ملحــوظ .ومبــوازاة ذلــك ،صادقــت الكنيســت عــى
مبحصلتــه للقنــاة  20أن تتقــ ّدم للمناقصــة
مــروع قانــون «قنــاة الكنيســت» ،وهــو قانــون يتيــح ّ
ي .هــذا جــزء
للحصــول عــى امتيــا ٍز بــإدارة القنــاة اإلرسائيليّــة التــي تغطّــي نشــاط الربملــان اإلرسائيـ ّ
ـي ،لتُصبــح صوت ـاً مركزي ـاً يف
بســيط مــن اإلج ـراءات الواســعة التــي تتخذهــا القنــاة ،بدعــمٍ حكومـ ّ
ي .يف شــهر آذار مــن العــام  ،2016ق ّدمــت القنــاة  20طلب ـاً لبــدء بــثّ نــرة
ســوق اإلعــام اإلرسائي ـ ّ
خاصــة بهــا لتُقـ ّدم بهــا ،بحســب إدارة القنــاة ،األخبــار التــي تهــم «أغلب ّيــة الشــعب» ،ويتــم
إخباريّــة ّ
تجاهلهــا يف «اإلعــام املنحــاز لليســار» .يف شــهر آذار مــن العــام  ،2016ق ّدمــت القنــاة  20طلبـاً لبــدء
ـاري» الــذي يُدافــع عــن حريّــة التعبــر لي ـاً نهــارا ً
بــثّ نــرة إخباريّــة ّ
خاصــة بهــا ،اإلعــام «اليسـ ّ
ُجـ ّن جنونــه .وســاعات قليلــة قبــل االنتهــاء مــن كتابــة هــذه الســطور (ترشيــن الثــاين  ،)2016أعلــن
الخاصــة.
ي عــن ن ّيتــه الترصيــح للقنــاة  20ببــثّ نرشتهــا اإلخباريّــة
ّ
مجلــس البــثّ اإلرسائي ـ ّ

1
2
3

ميناع .م« .مل ت ِ
ُجد االعرتاضات :القناة  20ستبث مواضيع الساعة» ،موقع واال!:2016/2/25 ،
http://b.walla.co.il/item/2938317
طوكر .ن« .التامس القناة  :20سلطة البث متس باملنافسة واإلعالن» ،موقع :2015/10/26 ،The Marker
http://www.themarker.com/advertising/1.2760694
أبرباخ .ل« .القناة  :20خرسنا  5ماليني شيكل ألننا لسنا يف عيدان بلوس» ،موقع غلوبس:2015/4/28 ،
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001031268

41

42

القسم الثالث

تجدد االستعمار
حول
ُ

43

44

يل منوذجاً
كيف يتغري النظام الصهيوين؟ نتنياهو واإلعالم اإلرسائي ّ

أمريكية
ب
قصة ُح ٍ
ّ
ّ
ـب قدميــة تتج ـ ّدد .آيليــت شــاكيد
ي والواليــات األمريكيّــة املتّحــدة ّ
قصــة حـ ٍّ
بــن اليمــن اإلرسائي ـ ّ
1
تبنــي الس ـكّة اإلرسائيل ّيــة عــى خُطــى هميلتــون ولينكولــن .نتنياهــو يتلــو لزوجتــه صباح ـاً إعــان
ي الــذي يحفظــه عــن ظهــر قلــب ،يفضّ ــل  CNNعــن القنــاة الثانيــة ،وحــن ينظــر
االســتقالل األمريـ ّ
2
ـر ذلــك وقاحتــه يف العالقــات اإلرسائيل ّيــة األمريك ّيــة
يف املــرآة يــرى تيــدي روزفيلــت أمامــهّ .
ربــا يفـ ّ
يف عهــد بــاراك أوبامــا ،التــي مل تنـ ّم إال عــن اعتبــاره لنفســه جــزءا ً مــن السياســة الداخليّــة األمريكيّــة.
موقــع القنــاة التلفزيون ّيــة « »20يدعــو الجمهــور للمســاهمة يف إنتــاج املضامــن مــن خــال إعــان
يذكّــر بأصبــع «العــم ســام» املمــدودة وشــعار « .»WE WANT YOUوالرمــوز كثــرة ،لك ّنهــا ت ُصبــح
مفهومــة وواضحــة حــن نضــع إرسائيــل والواليــات املتّحــدة يف ك ّفــي املقارنــة واملــوازاة مــع حفــظ
ـي
ومراعــاة الســياقات التاريخيّــة :حركتــان اســتعامريّتان أوروبيّتــان قامتــا عــى اإلبــادة والتطهــر العرقـ ّ
ـتقل» بإطــار «ال ـراع» مــع الســلطة الربيطان ّيــة .حركتــان اســتجلبتا األفارقــة (أو الرشق ّيــن يف
و«اسـ ّ
حالــة إرسائيــل) اســتغالالً ،باألســاس ،كقــوى عاملــة مضطهــدة (ومســتعبدة يف الحالــة األمريكيّــة) يف
ـري» عنــد املنظّــات الصهيون ّيــة)،
طــور البنــاء الكولونيــايل (مفهــوم «تطهــر العمــل» و«العمــل العـ ّ
ومــن الدفــع بهــم إىل مق ّدمــة املواجهــة املبــارشة مــع األصالنيــن (مثــل وحــدات حــرس الحــدود وغريها
التــي يخــدم بهــا اليهــود الرشقيــون باألســاس ،أو اســتخدام األفارقــة يف الحــروب ضــد األصالنيــن يف
ـايس :أن الواليــات املتّحــدة األمريكيّــة
أمريــكا) .النمــوذج األمريـ ّ
ي مثــال نتنياهــو األعــى ،لسـ ٍ
ـبب أسـ ّ
ـتعامري مثــل إرسائيــل عــى أن يبقــى موجــودا ً إىل األبــد –
ـي لقــدرة مــرو ٍع اسـ
ّ
هــي النمــوذج الحـ ّ
اســتعامر مــن دون «دولــة أم وطنيّــة».
ي امل ُلــح هــو ســؤال إمكانيّــة البقــاء إىل األبــد ،وليــس لهــذا جــواب مفهــوم ضمنـاً.
إن الســؤال اإلرسائيـ ّ
العالقــات الدول ّيــة وحدهــا ،الســاح وحــده ،والقـ ّوة االقتصاديّــة ليســت كفيلــة أن ت ُبقــي دولـ ًة نشــأت
عــى النفــي التــام لطبيعــة املــكان االجتامعيّــة .كيــان تركّــب مــن شــظايا اجتامعيّــة تحــت وطــأة
أيديولوج ّيــة أوروب ّيــة ،ال يـزال يتألــف بشــكلٍ تعـ ّـر فيــه الفروقــات االجتامع ّيــة واإلثن ّيــة واالقتصاديّــة
ـيايس فاعــل يف النظــام .كل طيـ ٍ
ي ُيكنــه أن يُهــدد
ـي إرسائيـ ّ
عــن نفســها ،مــن خــال ثقــل سـ ّ
ـف اجتامعـ ّ
بإســقاط حكومــة ،حتــى باتــت كل حكوم ـ ٍة إرسائيل ّيــة قابلــة للرتجمــة مبصطلحــات املصلحــة اإلثن ّيــة
أو الدينيّــة أو االجتامعيّــة .وبــات مــن الواضــح أن هــذه اإلشــكاليّة االجتامعيّــة السياس ـيّة العميقــة
ال ميكــن حلّهــا مــن خــال «صهــر» الهويّــات وتوحيدهــا يف هويّــة إرسائيل ّيــة واحــدة كــا حاولــت
1
2

شاكيد .ا« .سكة الحكم» ،يف هاشيلواح ،عدد أكتوبر  ،2016ص .55- 37
سيغال .ا« .سارة وبيبي يتج ّولون يف حديقة واشنطن» ،القناة الثانية:2011/5/23 ،
http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-7ae185446bd1031004.htm
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1
ـيايس
مؤسســات املابــاي أن تنتهــج .وبــات االعــراف بتن ّوعهــا وأهم ّيتهــا جــزءا ً مــن الخطــاب السـ ّ
ـي بحــق الرشقيــن» يرفــع اليمــن شــعاره ،خاصـ ًة ملــا يُنتــج مــن
الســائد ،ال بــل وإصــاح «لغــن تاريخـ ّ
أربــا ٍح سياسـ ّية ،ولطاملــا ظلّــت السياســة مرتبطــة بــه.

يســعى نتنياهــو ،بشــكلٍ واض ـ ٍح ورصيــح ،إىل تحويــل إرسائيــل إىل دولــة ذات نظــام ثنــا ّيئ الحــزب،
ـايس ،عــى أن يبنــي نتنياهــو
و ُرمبــا يف األفــق البعيــد (وهــذا تخمــن) بنــاء نظــام أقــرب للنظــام الرئـ ّ
ماســة يف الخارطــة السياسـ ّية-االجتامع ّية تجعــل
هــذا النظــام مــن األســفل ،مــن خــال تأســيس حاجـ ٍة ّ
ـيايس ،باملناســبة ،ليــس
تغيــر نظــام االنتخــاب والحكــم حتميـاً .النمــوذج اآل ّيل يف عمــل نتنياهــو السـ ّ
اخرتاعـاً للعجــل ،إمنــا ُيكــن أن نجــد مالمحــه يف مناهــج التســويق األمريك ّيــة التــي تعتمــد يف إعــان
وبيــع منتوجاتهــا عــى خلــق الحاجــة لــدى املســتهلكني قبــل طــرح منتوجهــم للبيــع .نظــام نتنياهــو
االنتخــا ّيب يهــدف إىل تركيــز املنافســة السياس ـ ّية مقابــل تشــتيت اإلعــام واالقتصــاد ،خفــض انعــكاس
الفجــوات االجتامعيّــة عــى السياســة ،وتحويلهــا إىل متاي ـزات يف اســتهالك اإلعــام والثقافــة وتع ّدديــة
الســوق .فــا بــأس أن يُشــاهد املســتوطنون القنــاة  ،20وأن يشــاهد األشــكناز مــن الطبقــات األعــى
القنــاة  ،10ويشــاهد اليهــود الرشقيّــون واحــدا ً مــن الفرعــن املســتقبليني للقنــاة  ،2عــى أن يبقــى
ال ُحكــم متّزن ـاً بــن مي ـ ٍن ويســار ،وأن ميتلــك الــروس قنــاة لهــم ،واألثيوبيــون قنــاة لهــم.
هكــذا ،باملناســبة ،تصبــح وزارة الثقافــة رأس حرب ـ ٍة يف إعــادة «ثقافــة الرشقيــن» إىل «املاينســريم»
ي ،وت ُسـلّم وزارة الداخليّــة إىل حــزب شــاس املعــروف بتمثيلــه للمتديّنــن الرشقيــن .باملقابــل،
اإلرسائيـ ّ
فــإن نتنياهــو يعــرف ج ّيــدا ً أن حالــة االســتقطاب ثنائ ّيــة الحــزب هــذه ،التــي ســتكون شــبيهة بالنظــام
ـي القامئــة ،ســتؤ ّدي إىل إزاحــة كل الخارطــة السياسـيّة
األمريـيّ ،وبخاصــة مــع ظــروف الســوق اإلعالمـ ّ
ـاري يســعى وراء الربــح ،ويذ ّهــب املســتهلكون إىل حيــث يأخذهــم تأجيــج املشــاعر
ميينـاً :اإلعــام التجـ ّ
القوميّــة ،وســيضطر اإلعــام تحــت املنافســة إىل أن يُحـ ّرك مركــزه باتجــاه اليمــن ،مــا ســيؤ ّدي إىل إزاحة
ي مــن «ســيطرة
الخارطــة االنتخاب ّيــة باالتجــاه ذاتــه .أمــا القض ّيــة املطروحــة اليــوم يف اإلعــام اإلرسائيـ ّ
نتنياهــو املبــارشة عــى اإلعــام» ،تدخّلــه أو عــدم تدخّلــه باملضامــن ،ضغطــه ومناكفتــه للصحافيــن من
عدمهــا ،فهــذا كلّــه ،وإن كان صحيحـاً ،يبقــى آثــارا ً جانب ّيــة لفعال ّيــة تأسيسـ ّية أوســع.
ويُضــاف إىل هــذا كلّــه ،التأثــر البالــغ لنظــام الحكــم ثنــا ّيئ الحــزب عــى طبيعــة األحـزاب ذاتهــا ،الــذي
ـي
يهــدم عمليـاً النظــام الحــز ّيب القديــم الــذي يشـكّل تنظيـاً سياســياً ينخــرط فيــه األفـراد بشــكلٍ يومـ ّ
فاعــلٍ  ،ويرافقــه ،ويرتعــرع فيــه مــن املهــد إىل اللحــد .نظــام الحزبــن يــؤ ّدي ،بالــرورة ،إىل تغـ ّـر
السياســة الداخليّــة لألح ـزاب ،وتح ّولهــا إىل إطــار للمنافســة االنتخابيّــة عــى الســلطة ،وليــس انتــا ًء
1

خطاب بن غوريون العام  ،1951يف :بن غوريون .د« .مت ّيز وأهداف – يف أمن إرسائيل» ،يف دفاريم ،وزارة األمن اإلرسائيل ّية.1971 :
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ـام مضــت،
أيديولوجيـاً رصفـاً .بالتــايل ،يُبطــل إمكان ّيــات التأثــر الشــعب ّية التــي امتلكتهــا األحـزاب يف أيّـ ٍ
الشــعبي .كــا تتبــ ّدد الفــروق األيديولوجيّــة لصالــح التقــاء
مــن إســراتيجيّات للضغــط والحشــد
ّ
مصالــح القطاعــات .وهــو النهــج املبــارش الــذي ات ّبعتــه السياســة األمريك ّيــة يف الدفــع نحــو مــا يُســمى
بـ»نهايــة األيديولوجيّــات» ،وتأبيــد ســيطرة النيوليرباليّــة.

فلسطينيو الداخل :آخر أ ّيام السياسة؟
ّ
تنطبــق سياســة نتنياهــو السياس ـ ّية-االجتامع ّية هــذه ،مــع مراعــاة بعــض الفــروق ،عــى فلســطينيي
الداخــل أيضـاً .مبعنــى اســتبدال طمــس الهويّــة الثقافيّــة بطمــس الهويّــة السياسـيّة .تعقيــد مســألة
ي و»إث ـراء» ممعــن يف
اإلفقــار مــن خــال تطويــر «اندمــاج» طبقــات محــددة يف الســوق اإلرسائي ـ ّ
فردانيّتــه .إث ـراء دون تنميــة ودون تطويــر ومــن خــال ربطــه مبــارشة بــرب البُنيــة االجتامعيّــة
ي بــن تدمــر القــرى غــر املعــرف بهــا و»افتتــاح أماكــن
القامئــة (يُالحــظ ،مثــاً ،الربــط اإلرسائيــ ّ
عمــل» يف بلــدات تركيــز البــدو) ،وهــي حالــة تقــود نحــو طــو ٍر مــن مامرســة الهويّــة الثقافيّــة مفرغــة
ـيايس .مبعنــى أن تحافــظ عــى التقاليــد واملظاهــر الثقاف ّيــة مقابــل التنــازل عــن
مــن مضمونهــا السـ ّ
ي يف التأثــر عــى ماهيّــة الدولــة عــر مناهضــة يهوديّتهــا ومحاربــة صهيونيّتهــا .يف املؤمتــر
الثقــل الفعـ ّ
الــذي ُعقــد العــام  2012حــول نظــام الحكــم يف إرسائيــل ،تح ـ ّدث يائــر البيــد ،رئيــس حــزب «ييــش
عاتيــد» عــن أهميــة رفــع نســبة الحســم .هــذه كانــت الجملــة الوحيــدة التــي ص ّفــق لهــا الحضــور:
«لننظـر إىل األحـزاب العربيّـة .هنـاك أربـع أحـزاب صغيرة .ال تدخـل االئتلاف
الحكومـي .إمكانيـة ظهورهـم الوحيـدة مـن خلال االسـتفزازات ،مثلما تفعـل حنين
ّ
زعبـي حين تشـارك يف األسـطول وتتلـو خطابات متط ّرفة ضـد الصهيونيّـة .لك ّن ذلك ال
يسـاعد الجمهـور العـر ّيب يف إرسائيـل ،الـذي يعاين من مشـاكل حقيق ّية .مشـكلة أر ٍ
اض
تنعكـس يف مشـكلة اإلسـكان ،وهنـاك مشـكلة تشـغيل النسـاء العربيّـات أيضـاً .مثـل
ويكننـا أن نفعـل الكثير .أن مننـح
مشـكلة البطالـة عنـد الرجـال اليهـود املتديّنينُ .
النسـاء قروضـاً ليقيمـوا محـال تجاريّـة ،نشـ ّجع إقامة املصالـح الصغرية .لكـ ّن األحزاب
لحـزب عـر ّيب واحد
العرب ّيـة ال تفعـل شـيئاً .أمـا إذا رفعنـا نسـبة الحسـم ،سـيتو ّحدون
ٍ
1
يهتم بشـؤون جمهـوره».
بكلــات أخــرى ،فــإن تقويــض املنافســة السياســيّة داخــل دائــرة اجتامعيّــة (فلســطينيّو الداخــل)
1

خطاب يائري البيد يف مؤمتر «املخطط املشرتك لتغيري طريقة الحكم»:2014/11/14 ،
https://www.youtube.com/watch?v=2lmOpeRpqL0
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الســيايس (القامئــة املشــركة مثــاً) فيهــا ،ومنــع تع ّدديتــه يــؤ ّدي إىل
مــن خــال تركيــز التمثيــل
ّ
هجــر األســئلة التــي ت ُعتــر يف هــذه الدائــرة االجتامعيّــة جوهريّــة ومؤث ّــرة وفارقــة عــى ماهيّــة
الدولــة ،والرتكّــز باألســئلة الجامعــة ألطيــاف الق ـ ّوة السياس ـ ّية التــي باتــت مركّــزة .تتــاىش الفــروق
األيديولوجيــة الواســعة ويظهــر التقــارب يف الشــؤون اليوميّــة التــي يتّفــق عليهــا جميــع األطيــاف
داخــل هــذا املجتمــع :الحاجــة للمزيــد مــن امليزان ّيــات ،املزيــد مــن أماكــن العمــل ،الحاجــة للمزيــد
مــن الوحــدات الســكنيّة ،وإىل آخــره.
أمــا الثقافــة ،فتُصبــح منتوجــاً اســتهالكياً ُيكــن أن ت ُــد ّر عليــه امليزانيّــات ،رشط أال يكــ ّون ماهيّــة
سياس ـ ّية تهــدد هويّــة الدولــة ،وأال ترتبــط املامرســة الثقاف ّيــة للهويّــة مبامرســة سياس ـ ّية .متام ـاً كــا
ٍ
إعالمــي يالئــم هويّتهــا
باســتهالك
ال يكــرث نتنياهــو بــأن تحظــى الطبقــات اإلرسائيليّــة املختلفــة
ّ
الخاصــة ،لقــاء ذوبــان هــذه الهويّــة يف كتلـ ٍة سياسـ ّية كبــرة ،ت ُحبــط إمكان ّيــة تحـ ّول الهويّــة الطبق ّيــة
ـيايس قــادر عــى تغيــر هويّــة الدولــة.
أو الوطنيّــة أو الثقافيّــة إىل تيّــار سـ ّ
ويُطبّــق عــى فلســطينيي الداخــل ،بالتــايل ،مقولــة ليربمــان« :مــن يقــف معنــا ،نُعطيــه نصــف امل ُلــك،
ومــن يقــف ض ّدنــا نقطــع رأســه بالفــأس» 1.مــن يقبــل بوجــود االســتعامر الصهيــو ّين يف فلســطني،
وبالتــايل يقبــل بهويّــة الدولــة اليهوديّــةُ ،يكنــه أن يعيــش ويتعلّــم ويؤســس «مصلحــة صغــرة»،
ويحافــظ عــى مامرســات ثقاف ّيــة تقليديّــة مع ّينــة وحتــى يعيــش يف هامــش مــن «الخاص ّيــة» الثقاف ّيــة
واملؤسســاتيّة (خصوصيّــة اليهــود املتديّنــن يف التعليــم ،ويف الخدمــة العســكريّة ... ،وغريهــا مث ـاً)
وهــي تعدديّــات نجدهــا يف أي «دولــة طبيع ّيــة» ،وبالتــايل ،يُــرر هــذا التو ّجــه اســتخدام أعنــف وأعتــى
ـيايس يف هــذه البــاد ،وهــو مــا
ـيايس بحــق مــن ميتلــك رؤيــا أخــرى للنظــام السـ ّ
أدوات القمــع السـ ّ
ـر تحديــدا ً هــوس نتنياهــو بطلــب اع ـراف الفلســطينيني بيهوديّــة الدولــة.
يُفـ ّ
الخطــوة التدريج ّيــة يف رفــع نســبة الحســم التــي شُ ـكّلت عــى أثرهــا القامئــة املشــركة ،بــدأت تظهــر
ـدي نحــو إهــال التنظيــم الحــز ّيب والرتكيــز عــى العمــل الربملــا ّين ،وبــدء اعت ـزال
نتيجتهــا :تو ّجــه جـ ّ
ي
ـي املناهــض للصهيون ّيــة والدولــة اليهوديّــة (مبــوازاة اعت ـزال اليســار اإلرسائي ـ ّ
الخطــاب األيديولوجـ ّ
2
الســيايس ويحــ ّول الوجــود
خطــاب إنهــاء االحتــال ،هرتســوغ مثــاً) .وهــو مــا يُبطــل الوجــود
ّ
ـطيني يف إرسائيــل إىل وجــود مبنطــق مجموعــات الضغــط التــي تســعى إىل تحصيــل اســتحقاقات
الفلسـ ّ
ماديّــة رصفــة مــن خــال رصيدهــا الثابــت مــن األصــوات العربيّــة يف االنتخابــات .ولــو حاولنــا النظــر
1
2

أخبار القناة الثانية« ،ليربمان :من ضدّنا نقطع رأسه بالفأس» ،موقع ماكو:2015/3/8 ،
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-84b1c43a9a9fb41004.htm
زعبي .ح« .املشرتكة :ما بني القيادة السياس ّية وموظفي الربملان» ،موقع عرب http://bit.ly/2fCyg43 :2016/8/20 ،48
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إىل املــايض ،لرأينــا أ ّن الضغــط لتحصيــل «الحقــوق» مــن خــال الرصيــد االنتخــا ّيب ،ســيؤ ّدي إىل إشــكال ّية
جديّــة :ال معنــى للرصيــد االنتخــا ّيب كوســيلة للضغــط إذا كانــت القيــادة السياسـيّة ال تســتطيع املنــاورة
ـيايس ،فــا إمكان ّيــة
فيــه ،ففــي نظــام انتخــاب ثنــا ّيئ الحزب ّيــة ،وبحســب منطــق «أهــون ال ّ
رشيــن» السـ ّ
ـزب صهيــو ّين بطبيعــة الحــال.
إال لالقـراب مــن حــزب «اليســار» ،وهــو حـ ٌ
بكلــات أخــرى ،فــإن اســتخدام الثقــل االنتخــايب لتحصيــل الحقــوق ،عــى فــرض أنــه ممكــن يف نظــام
متعــدد األح ـزاب ،فهــو غــر ممكــن يف نظــام ثنــا ّيئ الحــزب ،حيــث يكــون تصويــت العــرب للحــزب
«اليســاري» مضمونــاً .وســتؤ ّدي هــذه املنــاورة العبثيّــة عــى املــدى الطويــل إىل إفــراغ التمثيــل
الســيايس الفلســطيني مــن مضمونــه ،وتشــتيت الوكالــة السياس ـ ّية وتوزيعهــا بــن حزبــن يتعامــان
ـطيني يف الداخــل مبنطــق الزبائنيّــة – وهــو املنطــق الــذي يحكــم سياســة نتنياهــو
مــع املجتمــع الفلسـ ّ
جذري ـاً.

ّ
ّ
الضفة
للمنظمة في
بنيوي لمواجهة غزّ ة ،وتجاوز
استعداد
ّ
لقــد انتهــت منظّمــة التحريــر بالنســبة لإلرسائيليــن .هرتســوغ يقــرح خططــاً أحاديّــة الجانــب.
ي .أمــا نتنياهــو فــا
خطــط ســتجعل آريئيــل شــارون ،لــو نُ ّفــذت ،يبــدو يف أقــى اليســار اإلرسائي ـ ّ
ـادي الجانــب ،وهــو يف الوقــت
ي ـزال باملــدى املنظــور مســتمرا ً ،منهجي ـاً ،يف رفضــه ألي انسـ ٍ
ـحاب أحـ ّ
كل أدواتهــا الشــعب ّية
ذاتــه ال يــرك مدخـاً واحــدا ً إىل طاولــة املفاوضــات .املنظمــة التــي تنازلــت عــن ّ
ـايس فحســب ،غــاب عنهــا أن التفــاوض ،مثــل
يف رصاعهــا مــع إرسائيــل ،وأبقــت عــى الخيــار الدبلومـ ّ
ي لزالــت الرقصــة .هــذا قبــل
التانغــو ،يتطلّــب راقصــن اثنــن ،وأنــه مــن دون الراقــص اإلرسائيــ ّ
الحديــث عــن موازيــن القــوى التــي ال ُيكــن ألي عمليــة تفــاوض أن تكــون عمليّــة مــن دونهــا.
ومل تــرك منظمــة التحريــر أي بنيــة تحت ّيــة اجتامع ّيــة واقتصاديّــة ومؤسســات ّية مت ّكــن مــن أي عــودة
رشعــي ووحيــد ،وحيــد جــدا ً .يف الوقــت
ممثــل
ٌ
إســراتيجيّة إىل الخيــارات النضاليّــة الشــعبيّة.
ّ
ـطيني محمــود ع ّبــاس ال ميتلــك أي أدوات أمن ّيــة
ذاتــه ،يُــدرك اإلرسائيل ّيــون ج ّيــدا ً أن الرئيــس الفلسـ ّ
وعمليّــة لوقــف العمليّــات التــي ينفّذهــا فلســطينيّون بق ـرارات ذاتيّــة ،أمــا املطــروح مــن خيــارات
ـوري ،وأن األجهــزة األمن ّيــة الفلســطين ّية «تقــوم
إعالم ّيــة وتربويّــة فيبقــى ضعيفـاً مــن حيــث تأثــره الفـ ّ
بواجبهــا» يف كشــف الخاليــا الفدائيّــة التــي تخطــط لتنفيــذ عمليّاتهــا .وقــد أ ّدى تعميــق التنســيق
ـي بدرجــات غــر مســبوقة إىل تجــاوز القيــادة السياسـ ّية والتشــبيك املبــارش مــع األجهــزة األمن ّيــة
األمنـ ّ
والقيــادات التقليديّــة املحليّــة ،رجــال األعــال وأكادمييــن فلســطينيني ،وهــو يُنبــئ بإمكانيّــة إرسائيليّــة
1

1

نحمياس .ع« .املصادقة عىل خطة هرتسوغ لالنفصال» ،موقع واالhttp://news.walla.co.il/item/2932786 :2016/2/8 ،
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لتجــاوز هرم ّيــة القيــادة الفلســطين ّية.

1

ويُضــاف إىل ذلــك تضييــق ال ُرقعــة الجغراف ّيــة «للعقوبــات» أو حتّــى االقتحامــات للقــرى أو األحيــاء
الفلســطينيّة وتقييــد وقتهــا ،وذلــك ســعياً إىل تقليــص مســاحة الصــدام ونقــاط التــاس يف عمــق
ـي.
الض ّفــة الغرب ّيــة .كــا أنهــا سياســة تزيــد مــن تفكيــك الحـ ّ
ـي وت ُعطّــل التضامــن االجتامعـ ّ
ـس الجمعـ ّ
أمــا العمليّــات الذاتيّــة غــر املنظّمــة املســتم ّرة ،التــي ت ُقــرأ فلســطينياً يف الغالــب عــى أنّهــا اســتمرار
ـيايس،
للنضــال عــى الرغــم مــن كل الظــروف ،هــي يف الوقــت ذاتــه تعبــر عــن مــوت التنظيــم السـ ّ
2
ونهايــة الحيــاة السياس ـيّة يف القــدس ويف الض ّفــة الغربيّــة.
ي يف حــال احتدمت
ـي ،هنــاك جوانــب أخــرى .مثـاً ،ســيضطر اإلعــام اإلرسائيـ ّ
إىل جانــب التدبــر األمنـ ّ
املنافســة يف ســوق اإلعــام (والتلفزيــون خاص ـةً) إىل منــح مســاحة أكــر لتغطيــة شــؤون املســتوطنني
الحياتيّــة .وقــد تح ّولــت العمليّــات الفرديّــة يف عــد ٍد مــن التقاريــر الصحافيّــة البــارزة إىل مدخــلٍ لعــامل
رصح املســؤولون عــن القنــاة  ،20مثـاً ،عــن أنّهــم يفضّ لــون
ـي .فقــد ّ
ـي واملعيـ ّ
املســتوطنني االجتامعـ ّ
أن يفتتحــوا نرشتهــم اإلخباريّــة بخـ ٍر عــن أزمــة سـرٍ يف شــار ٍع خــاص للمســتوطنني.
وســيجر هــذا التو ّجــه وســائل إعــام كثــرة إىل نبــش «عــامل» املســتوطنني هــذا الــذي ال يــزال يف
املنطقــة الرماديّــة ،وبالتــايل يُط ّبعــه ،ويخلــق رشع ّيــة جديــدة ،إعالم ّيــة هــذه امل ـ ّرة بعــد أن اقتــرت
ي العــام،
عــى السياسـيّة والدينيّــة ،مــن شــأنها أن تحـ ّول املســتوطنات إىل جــزء مــن املشــهد اإلرسائيـ ّ
ي إىل مواجهــة هــذا الواقــع عوض ـاً عــن
فتتبــدد إمكان ّيــة االنســحاب منهــا ،ويضطــر اليســار اإلرسائي ـ ّ
تجاهلــه املســتمر والتعامــل معــه عــى أنّــه تيّــار غريــب عــن الدولــة .وقــد بــرز ذلــك بش ـ ّدة مــن
خــال تقاريــر شــخص ّية حــول قتــى املســتوطنني ،حــول التنقّــل يف شــوارع املســتوطنات ،تقاريــر
اقتصاديّــة حــول املصانــع واملصالــح اإلرسائيليّــة يف املســتوطنات ،وغريهــا .يُضــاف إىل ذلــك ،نُكــرر،
التغيـرات يف نظــام االنتخابــات والحكــم ،التــي ســتزيد مــن ثبــات الحكومــة وتوازنهــا ،ويزيــد حصانتهــا
ـيايس الناتــج عــن عمليّــة أو سلســلة عمليّــات فدائيّــة أو حتّــى حالــة حــرب.
أمــام الضغــط السـ ّ
رصح نتنياهــو أكــر مــن مـ ّر ٍة بــأن إرسائيــل ســتبقى «لألبــد تعيــش عــى حـ ّد الســيف» 3.وهــو تعبــر
ّ
يُقصــد بــه أن حالــة الحــرب ســتتواصل وال مجــال للتســوية التا ّمــة أو الســام الدائــم .وهــو تو ّجــه
1
2
3

كوهن .ج« .ليربمان :بناء عالقات مع شخصيات فلسطيني لاللتفاف عىل عبّاس» ،موقع هآرتس:2016/8/17 ،
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3041735
للتوسع يف هذه النقطة ،يُنظر :ك ّيال .م« .سامت إرسائيل املختنقة» ،يف السفري العر ّيب:2015/10/22 ،
http://arabi.assafir.com/Article/25/2599
كل األرايض» ،موقع جريدة هآرتس:2015/1/26 ،
رفيد .ب« .نتنياهو :ال أريد دولة ثنائيّة القوميّة ،لكن علينا السيطرة عىل ّ
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ـر
ـر رفــض التفــاوض (إال وفــق رشوطــه التعجيزيّــة) ورفــض االنســحاب أحـ ّ
ـادي الجانــب ،ويُفـ ّ
يفـ ّ
ـوي) وإمنــا ،أيضـاً،
ي ليــس بالبُعــد األيديولوجــي فقــط (وهــو موجــود وقـ ّ
تعميــق االســتيطان اإلرسائيـ ّ
ـرب
ـي .لكـ ّن إرسائيــل التــي ُيكنهــا أن تصمــد اليــوم يف حـ ٍ
ـي ،مبــا يشــمله مــن اقتصــا ٍد أمنـ ّ
بال ُبعــد األمنـ ّ
لثالثــة أشــه ٍر أو ســنة ،تتغـ ّـر اجتامعيـاً ،وبخاصــة مــن حيــث القــدرة عــى تح ّمــل الخســائر ،ويحــدث
ي وحروبــه الخاطفــة.
أحيانـاً أال تجــري الريــاح مبــا يشــتهي الطـران اإلرسائيـ ّ
يف خطابــه العــام  ،2006بعــد الحــرب اإلرسائيل ّيــة عــى لبنــان ،تح ـ ّدث نتنياهــو عــن مكامــن الق ـ ّوة
ـكري يف مــدح جنــود االحتــال ،ومن
اإلرسائيليّــة كــا رآهــا يف تلــك الحــرب .تحـ ّدث عــن الجانــب العسـ ّ
ثــم تح ـ ّدث عــن صمــود الجبهــة الداخل ّيــة ودعمهــا الســتمرار العمل ّيــة .يف حينــه ،وصــف نتنياهــو
الحالــة بــأ ّن «القـ ّوة أتــت مــن األســفل إىل األعــى ،انطالقـاً مــن رغبــة النــاس بتعزيــز القيــادة» ،واعتُــر
هــذان العامــان أساســيني يف قــ ّوة إرسائيــل 1.النقطــة التــي يه ّمنــا التدقيــق بهــا هنــا هــي وعــي
نتنياهــو التــام إىل وظيفــة الــرأي العــام يف الضغــط عــى القيــادة ،وإمكانيّــة أن يؤثّــر هــذا الــرأي العــام
عــى مجــرى الحــرب .لك ـ ّن التفكــر باملــدى البعيــد ال يُبقــي إمكان ّيــة الســتمرار االعتــاد الكامــل
عــى معايــر ُهالميّــة مثــل نفسـيّة النــاس واســتعدادهم للتضحيــة ،وبخاصــة مــع تغـ ّـر طبيعــة النظــام
ي ،وبــدء انقــراض العالقــة بــن الدولــة والســوق ،وبالتــايل ضعــف إمكان ّيــات
االقتصــادي اإلرسائيــ ّ
التح ّمــل املوضوعيّــة يف الجبهــة الداخليّــة ،وســيطرة عقليّــة اقتصاديّــة ت ُعــزز مكانــة الفــرد وحياتــه
ـي ُيكــن
الشــخص ّية عــى حســاب الحـ ّ
ـي الصهيــو ّين ،فهــو معطــى نفـ ّ
ـي ،أمــا الهــوس القومـ ّ
ـس الجمعـ ّ
تعزيــزه ،وال ُيكــن االعتــاد عليــه عقالني ـاً.
مــن ُهنــا ،تحتــاج القيــادة اإلرسائيليّــة إىل شــبكة أمــان تســمح لهــا بتجــاوز هــذا الضغــط حــال انقــاب
الــرأي العــام مــن دعــم الحــرب إىل املطالبــة بوقفهــا .واألهــم ،فــأن تســمح بأطــول فــر ٍة مــن إمكان ّيــة
ـري ،واســتنزاف القــدرة الصاروخيّــة للمقاومــة ،وتكبّــد شــعبنا أكــر
ـوي دون دخــو ٍل بـ ّ
القصــف الجـ ّ
ـري يف
حجــمٍ مــن الــرر بأقــل مجازف ـ ٍة بحيــاة جنــود االحتــال ،إذ إن الحاجــة الفوريّــة للدخــول الـ ّ
غـ ّزة كــا يف جنــوب لبنــان ،ارتبطــت بــرورة وقــف قصــف البــؤر اإلرسائيليّــة غــر العســكريّة.
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المتجدد
سياسية عريضة لمواجهة االستعمار
خطوط
ّ
ّ
ـي املثــا ّيل للرأســاليّة العامليّــة هــو التع ّدديــة
«بالطبــع ،فــإن الشــكل األيديولوجـ ّ
الثقاف ّيــة .يتعامــل هــذا التو ّجــه ،بنــو ٍع مــن مكانــة عامل ّيــة مفرغــة ،يتعامــل
مــع كل ثقافــة محليّــة كــا يتعامــل امل ُســتع ِمر مــع املســتع َمرين – عــى أنّهــم
«أصالن ّيــون» يجــب دراســتهم بحــذر ،ويجــب «احرتامهــم» .بكلــات أخــرى،
ـدي واســتعامر الرأســاليّة العامليّــة
فــإن العالقــة بــن االســتعامر اإلمربيــا ّيل التقليـ ّ
لذاتهــا ،هــي بالضبــط مثــل العالقــة بــن اإلمربيال ّيــة الثقاف ّيــة الغرب ّيــة مــن
جهــة ،والتع ّدديــة الثقافيّــة مــن جهــ ٍة أخــرى :بالطريقــة ذاتهــا التــي تدفــع
بهــا الرأســال ّية العامل ّيــة معضلــة االســتعامر مــن دون الدولــة الوطن ّيــة األم
لالســتعامر ،فــإن التع ّدديــة الثقافيّــة تدفــع ببعــد الوصايــة األورو-مركزيّــة و/أو
اح ـرام الثقافــات املحل ّيــة مــن دون جــذو ٍر لــكل واحــد ٍة مــن هــذه الثقافــات».
(مــن مقالــة« :التع ّدديــة الثقاف ّيــة ،أو ،املنطــق الثقــا ّيف للرأســال ّية متعــ ّددة
الوطنيّــات» لـــ ســافوي جيجيــك)
يُحصــن نتنياهــو إرسائيــل أمــام إمكانيّــة «الضغــط» عــى مواطنيهــا .فــإن الجــزء األكــر مــن أســاليب
النضــال ضــد االســتعامر يرتبــط مببــدأ «الضغــط» عــى مجتمــع املســتع ِمرين .ابتــدا ًء مــن العنــف
ـوري الــذي يــوازن ال ُرعــب ،وحتّــى التطبيــع تحــت ُمسـ ّمى «لقــاءات التعايــش والســام» (ويعتــره
الثـ ّ
ي بــرورة تغيــر طريــق حكومتــه.
البعــض نضــاالً!) ،الــذي يعتمــد عــى «إقنــاع» الجمهــور اإلرسائي ـ ّ
ـيايس مــن خــال الضغــط عــى
هــذه األدوات ،عــى اختــاف املوقــف منهــا ،تســتخدم مبــدأ التأثــر السـ ّ
أي أنهــا تتأســس عــى عالقــة تفاعل ّيــة (عدائ ّيــة غالبـاً) مــع مجتمــع االســتعامر  -هــذا أمــر
املواطنــنّ ،
ي العــام،
ـي وتقليـ ّ
ـدي وكالســييك .إال أن سياســات نتنياهــو التــي ت ُضعــف مفعــول الــرأي اإلرسائيـ ّ
طبيعـ ّ
وتســعى إىل إعــادة تشــكيل ال ُحكــم بحيــث تزيــد مركزيّتــه وثباتــه ،ت ُضعــف هــذه الوســائل النضال ّيــة
أو التــي ت ُسـ ّوق عــى أنهــا نضاليّــة.
بكلــات أخــرى ،فــإن تثبيــت وجــود إرسائيــل واســتدامتها مرتبــط ليــس بالحفــاظ عــى تأييــد الــرأي
العــام لسياســات الحكومــة أو للنظــام الحاكــم عموم ـاً .وال بتمكــن مجتمــع االســتعامر أمــام ضغــط
املقاومــة فحســب ،وال بقمــع املجتمــع املســتع َمرين وثنيهــم عــن املقاومــة فحســب ،إمنــا بتشــكيل
ـعبي مــن مضمونــه ،وتحويــل االنتخابــات ،داخــل نظــام
مبنــى سـ ّ
ـيايس قــادر عــى إفـراغ الضغــط الشـ ّ
الســيايس ،وبالتــايل احتــكار القــ ّوة السياســيّة
الحزبــن الصهيونيــن ،إىل الوســيلة الوحيــدة للتأثــر
ّ
ـوي،
يف إطــار معطيــات أيديولوج ّيــة صهيون ّيــة محــددة مســبقاً .وتزيــد أهم ّيــة هــذا الجانــب البنيـ ّ
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وبخاصـ ًة يف ظــل الســيناريوهات املطروحــة لضـ ّم الض ّفــة الغرب ّيــة مثـاً ،وهــو مــا يعنــي املزيــد مــن
امل ُقيمــن أو املواطنــن الفلســطينيني يف إرسائيــل .ويُرجــح ،أيضـاً ،أن يكــون هــذا الســيناريو واحــدا ً مــن
األســباب املبــارشة النتهــاج مثــل هــذا «الرتميــم» للنظــام الصهيــو ّين.
ـيايس
ـطيني تحديــدا ً ،مــن انقسـ ٍ
ـام سـ ّ
يف مواجهــة هــذا الواقــع ،ويف بــؤس املشــهد العــر ّيب العــام والفلسـ ّ
خاصــة يتقاتــل
وجغـرا ّيف ،ومــن تعامــل منظمــة التحريــر مــع القضيّــة الفلســطينيّة باعتبارهــا مزرعــة ّ
األخــوة عــى توارثهــا ،نبقــى أمــام صــورة أشــد حلكـةً .إال أن التباطــؤ يف قـراءة الواقــع املتجــدد وعــدم
التعامــل مــع التفاصيــل برؤيــة شــاملة وكُليّــة ،أيديولوجيّــة وإسـراتيجيّة ،إىل جانــب اإلعاقــة النضاليّــة
املؤسســات ّية التا ّمــة يف أي محــو ٍر مــن املحــاور القدميــة منهــا والجديــدة ،والنمط ّيــة املعرف ّيــة التــي
اســتنزفت واســتنفدت نفســها ،ال ت ُســاهم ،بــأي شــكلٍ مــن األشــكال ،يف مـ ّد أي شــعا ٍع وســط الظــام
الــذي نعيشــه ،وبخاصــة أن محــاوالت كثــرة يف «تجديــد» الخطــاب تنتهــي إىل طروحــات عبث ّيــة
تنشــغل بإعــادة صياغــة مفاهيــم تاريخيّــة أو باخـراع مفاهيــم جديــدة (أو باألحــرى تدويــر مفاهيــم
ـي بــدالً مــن التأثــر املبــارش عــى األحــداث السياسـ ّية.
قدميــة لتبــدو جديــدة) تالحــق التم ّييــز األكادميـ ّ
ي،
ـطيني يف التعاطــي مــع الشــأن اإلرسائيـ ّ
ـي والصحــا ّيف الفلسـ ّ
مــن الــرورة الرتكيــز عــى الــدور البحثـ ّ
ألن أســلوب اســتعراض الشــأن الفلســطيني وتحليلــه ،واألســئلة واالهتاممــات املح ّركــة للبحــث،
هــي العوامــل التــي ت ُحــدد طبيعــة االســتنتاجات وصلتهــا بالواقــع .فالباحــث أو الصحــا ّيف يف الشــأن
اإلرسائيــي ال ب ـ ّد لهــا أن يتذكّ ـرا دامئ ـاً ،أن املقالــة العلميّــة أو الصحافيّــة التــي ينرشونهــا ســتنتهي
دامئـاً إىل واحـ ٍـد مــن اثنــن :إمــا أن تســتنتج مقولــة عــن إرسائيــل ،وإمــا أن تســتنج مقولــة عــن أنفســنا.
ي ،وأصبــح اكتشــافه
ـري ،وهــو يختبــئ يف أســاس كل عمليّــة تقـ ٍّ
وهــذا الفــارق جوهـ ّ
ـص للشــأن اإلرسائيـ ّ
الفكــري الــذي يــؤ ّدي إىل فهــم إرسائيــل ،وذاك العمــل
مهمــة أساســ ّية للتمييــز بــن ذاك العمــل
ّ
ـري الــذي يــؤدي إىل تف ّهــم إرسائيــل .امل ُنزلــق خطــر والفــوارق تقلّصــت لشـ ّدة وتأ ّخــر تجاهلنــا
الفكـ ّ
لهــذا الجانــب املهــم.
ي ال يعتمــد
لقــد آن لنــا التوقّــف عــن صناعــة الرتجمــة مــن العربيّــة إىل العرب ّيــة كفعــلٍ أوتوماتي ـ ّ
منهجـاً وهدفـاً معرفيـاً عينيـاً .هــذا املجــال الــذي ته ّمشــت منــه األســئلة الجوهريّــة وتحـ ّول إىل فــرض
ـي بــدالً مــن أن يكــون جواب ـاً لحاجــة معرف ّيــة ،وبــدالً مــن أن يكــون خاضع ـاً لسياســة تحري ـ ٍر
يومـ ّ
صارمــة وأجنــدة معرفيّــة قامئــة عــى ســؤال« :مبــاذا سـتُغني هــذه النصــوص قُدرتنــا عــى النضــال؟».
اإلرسائيليّــون ،باملناســبة ،ال ينقلــون عــن مصــادر عربيّــة إال يف حــاالت نــادرة .معظمهــا حــن تتكتّــم
الرقابــة العســكريّة عــى عمل ّيــات إرسائيــل املجرمــة .أمــا حالنــا ،فأصبحنــا نقــرأ ونتعلّــم عــن قمعنــا
وذُلنــا وانتهــاك حقوقنــا مــن مــواد مرتجمــة عــن لســان مــن يقمعنــا ويذلّنــا وينتهــك حقوقنــا .وصــار
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تقييمنــا لذاتنــا ميــر عــن طريــق املصادقــة اإلرسائيل ّيــة املرتجمــة ألهم ّيــة ثقافتنــا أو نضالنــا أو إنجازاتنــا.
فهــذا يــرح لنــا كيــف يخــاف اإلرسائيليّــون مــن محمــود درويــش ،فيزيــد تقديرنــا ملحمــود درويــش،
وذاك يــرح لنــا عنــد الصدمــة اإلرسائيل ّيــة أمــام أنفــاق املقاومــة فيزيــد تقديرنــا للمقاومــة .ويقــول
ـي ،فنزيــد الضغينــة عــى الســلطة،
لنــا اإلرسائي ـ ّ
ي أن الســلطة الفلســطينيّة ُممعنــة يف التنســيق األمنـ ّ
ومــن ثــم يقــول لنــا إن نتنياهــو خائــف مــن خطــوات محمــود ع ّبــاس الدول ّيــة ،فيزيــد ح ّبنــا ملحمــود
عبّــاس .وهكــذا ،بأبســط املعــاين النفسـيّة واالجتامعيّــة ،يتحـ ّول املســتع ِمر إىل املــرآة التــي ال نســتطيع
إال أن نــرى أنفســنا مــن خاللهــا.
وهكــذا ت ُعــزز صناعــة الرتجمــة مكانــة الصحافــة اإلرسائيل ّيــة لدينــا ،وتص ّعــد بالتــايل توريــط القيــادة
السياس ـيّة (املتو ّرطــة أص ـاً) بالتطبيــع واالندمــاج مــع الصحافــة اإلرسائيليّــة ،انطالق ـاً مــن فهمهــا أن
ي أكــر مــا يُصغــي لإلعــام الفلســطيني
الجمهــور الفلســطيني يُصغــي إىل مــا يُقــال يف اإلعــام اإلرسائيـ ّ
نفســه .ويتحـ ّول ذلــك أمـرا ً واقعـاً بالنســبة للقيــادة السياسـيّة التــي ال ت ُف ّكــر للحظــة واحــدة أن تلــوم
ـي يف انعــدام ثقــة اإلنســان الفلســطيني بالصحافــة الفلســطين ّية،
نفســها وتســأل عــن دورهــا التاريخـ ّ
وإرصارهــا عــى أن تكــون الصحافــة بوقـاً سياســياً فصائليـاً وحزبيـاً ،بــدالً مــن الخدمــة يف نقــد النضــال
وتهذيبــه.
ٍ
تشــتيت وتوســيعٍ للســوق ،وهــو مــا ســيجعل محــاوالت القيــادات
ي إىل
ميــي اإلعــام اإلرسائيــ ّ
السياسـيّة الفلســطينيّة ،داخــل األرض املحتلّــة العــام  1948خاصـةً ،محــاوالت دون كيشــوتيّة أكــر مــا
هــي عليــه اليــوم .يف الســنوات األخــرة ،اســتأجرت األح ـزاب السياس ـ ّية يف الداخــل طواقــم ورشكات
ـري .وهنــا يجــب التنبيــه إىل أ ّن الحقبــة
لتحســن أداءهــا أمــام اإلعــام العـ ّ
عالقــات عا ّمــة إرسائيليّــة ّ
وتوســع الفروقــات بــن املنابــر اإلعالم ّيــة ،إذا مــا واجهناهــا بالعقل ّيــة
املقبلــة يف الصحافــة اإلرسائيل ّيــة ّ
ذاتهــا الســابقة التــي تراهــن عــى الركــض مــن تلفزيــون إىل آخــر ،ســتؤ ّدي إىل تجذيــر ســلطة اإلعــام
ـطيني ،إمــا الســلطة املبــارشة التــي يتعـ ّرض إليهــا فلســطين ّيو الداخــل،
اإلرسائيـ ّ
ي عــى الجمهــور الفلسـ ّ
وإمــا بواســطة صناعــة الرتجمــة يف الض ّفــة الغربيّــة وقطــاع غـ ّزة والوطــن العــر ّيب .وهــي ،إن نظرنــا إىل
يل ،ستنســجم يف إعــاء األصــوات الفلســطين ّية التــي تخطــو (رسا ً أو عالن ّيــة) نحــو تصف ّيــة
املشــهد الــك ّ
ـطيني فــردا ً يعيــش لنفســه،
الـراع األيديولوجــي ضــد الصهيونيّــة ،وت ُبـ ّ
ـر مبســتقبلٍ يكــون فيــه الفلسـ ّ
دون وحــد ٍة يف املصــر ،ودون كرامــة اإلنســان الوطن ّيــة.
يفصــل تو ّجــه نتنياهــو النيوليـرايل بــن السياســة والحيــاة ،ويســعى إىل إرســالنا «للحيــاة» ،رشيطــة أال
نتد ّخــل يف السياســة .هكــذا ت ُقمــع األيديولوجيــا ،مبــا تعنيــه مــن رؤيتنــا الشــاملة لحياتنــا ،مبــا فيهــا من
ـادي ،ومبــا تعنيــه مــن شــكل وطريقــة تحقيــق الــذات اإلنســان ّية مــن
ـي واقتصـ ّ
نظــام سـ ّ
ـيايس واجتامعـ ّ
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ـري الــذي ميتلــك تص ـ ّورا ً كام ـاً ملاه ّيــة
ـي .ت ُط ّهــر السياســة مــن فحواهــا الفكـ ّ
خــال ال ـكُل االجتامعـ ّ
ـي ،فتكــون املطالبــة
العدالــة ،وبخاصــة (وهــذا جوهـ ّ
ـري) حــن تكمــن العدالــة يف إصــاح الغــن التاريخـ ّ
يتجســد يف مجــال الثقافــة مثـاً،
بالعدالــة تهديــدا ً للحــارض الواقــع .يف املامرســة ،نــرى هــذا التو ّجــه ّ
ـيايس وتعزيــزه ،وتتح ـ ّول إىل إنتــاج قائــم
حيــث ت ُعــزل الثقافــة عــن وظيفتهــا يف إنعــاش العمــل السـ ّ
ـي
بح ـ ّد ذاتــه ،يتقافــز بــن الفولكلــور مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى مالحقــة ســوق الفنــون العاملـ ّ
بشــكلٍ يح ـ ّول الثقافــة إىل ســباق قائــم بح ـ ّد ذاتــه ،فتُصبــح قيمــة ُعليــا تبحــث ع ّمــن يســتثمر بهــا،
حتّــى لــو كان ذلــك عــى حســاب تنــازالت سياسـ ّية.
وهــذه الحالــة هــي النقيــض التــام إلنتــاج املعرفــة الــذي ينطلــق مــن الحاجــة إىل التعبــر عــن الظــرف
ـذري بــن )1( :الثقافــة التــي تالئــم وســائطها للقيــود السياسـيّة واملحدوديّات
ـيايس .هنــاك فــرق جـ ّ
السـ ّ
املاديّــة ،وهــذه عمل ّيــة تاريخ ّيــة صعبــة وجديّــة تعيــد صقــل الهويّــة الثقاف ّيــة للنــاس ،ألنهــا تغـ ّـر
ـيايس ،فتطـ ّور وســائط دراميّــة (مثـاً) حــن ت ُحــرم
الوســائط وتجددهــا وتط ّورهــا لتجــاوز الظــرف السـ ّ
سياســياً مــن وســائط أخــرى ،وهكــذا تزدهــر عنــد شــعوب أنــواع مــن الكتابــة أو الفنــون ،ألن الظــرف
الســيايس اضطرهــا لذلــك )2( .الثقافــة التــي تالئــم مقولتهــا وهويّتهــا السياسـيّة حتّــى تحافــظ عــى
ـي (إن
تل ّقــي املــوارد ،وبالتــايل تنجــح يف اســتخدام الوســائط املزدهــرة يف ســوق اإلنتــاج املعــر ّيف العاملـ ّ
كان ذلــك يف األكادمييــا أو يف الفنــون).
ـام
تراهــن إرسائيــل عــى أننــا سنســلك الخيــار الثــاين ،ألنّنــا نعيــش عـرا ً يتشـكّل فيــه وعينــا تحــت نظـ ٍ
أخالقي (كتمثيــل دولــة مجرمــةـيايس
ـي نيوليـرا ّيل يحـ ّول اإلنتــاج ،بغــض النظــر عــن أي اعتبــار سـ ّ
ّ
عاملـ ّ
ـي) ،إىل هـ ٍ
ـدف بح ـ ّد ذاتــه .وهــو يفعــل ذلــك مــن خــال املنافســة
ـي أو مهرجــان فنـ ّ
يف مؤمت ـ ٍر علمـ ّ
وإتاحــة «الفــرص» ،و»التشــجيع» كــا يقــول يئــر البيــد .وال غرابــة يف منهج ّيــة نفتــايل بينيــت خــال
الــدورة االنتخابيّــة الســابقة ،حــن شــغل منصــب وزيــر االقتصــاد ،يف التأكيــد عــى رضورة تشــجيع
املبــادرات االقتصاديّــة العرب ّيــة ،وال غرابــة يف صناديــق متويــل «املصالــح الصغــرة» و»املبــادرات
التكنولوجيّــة» التــي يفتتحهــا مكتــب رئيــس الحكومــة ووزارة االقتصــاد للفلســطينيني يف الداخــل.
كلّــه ،مبــوازاة فتــح للمنافســة االقتصاديّــة واإلعالم ّيــة والثقاف ّيــة ،ت ُبعــد إنتاجهــم باتجــاه الفردان ّيــة
ـخيص عــى حســاب فعاليّتهــم االجتامعيّــة وتكوينهــم ملخيّلــة مشــركة لوحــدة مصريهــم
والنجــاح الشـ ّ
ـادي ،والصحــا ّيف،
كشــعب .وهــذا ينطبــق عــى كل األصعــدة :عــى صعيــد اإلنتــاج الثقــا ّيف ،واالقتصـ ّ
ـيايس ،الــذي ينحــدر بشــكلٍ حــاد باتجــاه هــذه
ـي .لكـ ّن األهــم أن ينطبــق عــى اإلنتــاج السـ ّ
واألكادميـ ّ
ـيايس املطــروح يف الداخــل العــام  2016يتمحــور
العقل ّيــة السياس ـ ّية ،حتّــى بــات مركــز الخطــاب السـ ّ
ـادي» الــذي ق ّدمتــه وزارة املاليّــة بالتنســيق مــع القامئــة املشــركة ،واعتربتــه
حــول «الربنامــج االقتصـ ّ
األخــرة نجاح ـاً لهــا عــى الرغــم مــن كل مــا يحملــه مــن كــوارث ،ومــن تحميــل كــوارث يف مجــاالت
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يل منوذجاً
كيف يتغري النظام الصهيوين؟ نتنياهو واإلعالم اإلرسائي ّ

ينســق طيــف مــن
عديــدة .وهــي حالــة مســتهجنة ،حتّــى بأكــر املفاهيــم تطبيعـاً مــع إرسائيــل ،إذ ّ
ـي.
«املعارضــة» خطواتــه مــع االئتــاف الحكومـ ّ
يســتحق الحيــاة؛ مجتمــع كامــل تق ّومــه الســلطة
أمــا يف الضفّــة الغربيّــة ،فعــى هــذه األرض مــا
ّ
عــى هــذه املقولــة ومــا تج ـ ّره مــن مهرجانــات ونشــاط «ثقــا ّيف» وتطويــر مؤسســايت يــدور حــول
ـتحق الحيــاة»– ت ُذكّرنــا مبهــدي عامــل
نفســه حتّــى صــارت هــذه املقولــة »-عــى هــذه األرض مــا يسـ ّ
ـي يقــول مهــدي عامــل« :فالحيــاة إذن،
أكــر مــا ت ُذكّــر مبحمــود درويــش .يف نقــده للفكــر اليومـ ّ
ـي] ليســت ممكنــة إال ض ـ ّد السياســة ،وتفاصيلهــا ليســت كذلــك إال بإلغــاء
[كــا يراهــا الفكــر اليومـ ّ
تفاصيــل السياســة» .وهــي كذلــك يف الض ّفــة الغرب ّيــة اليــوم ،عــى أنهــا ال تقتــر عــى املهرجانــات
والفــرق الفنيّــة ،إمنــا عــى مأسســة الفولكلــور (ومــن ضمنــه بعــض الصناعــات الحرفيّــة) وتحويلــه إىل
ـيايس .وهــذا إن كان مي ّهــد إىل
مجــال قائــم بحـ ّد ذاتــه ،يؤكّــد عــى هويّــة فارغــة مــن املضمــون السـ ّ
عمــلٍ مشـ ٍ
ـي حــول
ـرك بــن «القامئــة املشــركة» والحكومــة ،فإنــه يف الض ّفــة يُفــكك التكاتــف االجتامعـ ّ
أي وقـ ٍ
ـت مــى.
املقاومــة ،ويجعــل األرض خصبــة للعاملــة مبس ـ ّمياتها املختلفــة ،أكــر مــن ّ
ي اعتــادا ً عــى
ـي أمري ـ ّ
هجــرت إرسائيــل الفكــرة «الصهــر» التقليديّــة ،وأُخضعــت إىل تجديــد بوحـ ّ
التع ّدديــة الثقافيّــة .العــرب واليهــود املتديّنــون ،تقــول القيــادات اإلرسائيليّــة ،هــم املشــكلة التــي
ســتُعيق «فــرن الصهــر» دامئــاً؛ لــن يخدمــوا يف الجيــش ومناهجهــم التعليم ّيــة مختلفــة – وهــا
العامــان اللــذان تحـ ّدث عنهــا بــن غوريــون يف العــام  .1951إن فُــرن الصهــر الــذي تقرتحــه إرسائيــل
الجديــدة -ونعــود ونؤكــد عــى أهميــة كونهــا اســتعامرا ً مــن دون دولــة أم وطن ّيــة -هــو الســوق الــذي
يدخلــه الفلســطينيّون فـرادى وبهويّــة ثقافيّــة ال تصطــدم مــع إمكانيّــات نجاحهــم مــع قوانــن الســوق
الخاصــة ،ويعنــي ذلــك أال تكــون لإلنســان ،ســاعة
(أي نظــام الدولــة) يف دولـ ٍة ترتاجــع لصالــح الــركات ّ
دخولــه املنافســة االقتصاديّــة ،هويّــة سياس ـيّة لهــا رؤيتهــا بشــأن الدولــة ،فيُصبــح التنظيــم الســيايس
تاريخــاً منســياً .وينطبــق هــذا الوصــف عــى الضفّــة الغرب ّيــة أيضــاً :لــن تســمح إرسائيــل بقيــام
دولــة فلســطينيّة ذات ســيادة كاملــة .لكــن الســؤال الحقيقــي إن كانــت إرسائيــل قــادرة عــى إفـراغ
مطلــب الدولــة مــن مضمونــه عــر متكــن الفلســطينيني مــن املنافســة االقتصاديّــة تحــت ظلّهــا ،وأكــر
مــن ذلــك؛ عــر توفــر إمكانيّــة منافســة اقتصاديّــة للفلســطينيني أفضــل مــا ميكــن أن توفّــره الســلطة
بنيــوي يف الســلطة الوطن ّيــة ،وهــو مســتمر،
الوطن ّيــة نفســها .وتحتــاج هــذه العمل ّيــة إىل تغيــر
ّ
ـعبي ،دون أن
ـطيني ليُد ّمــر فيــه أي ضامنــات اجتامعيّــة للنضــال الشـ ّ
ويســتمر يف تغيــر املجتمــع الفلسـ ّ
ميــس ذلــك باملامرســة الثقاف ّيــة التــي تعــزز الكربيــاء دون الكرامــة – الفولكلــور دون السياســة.
ـي والحــاد
الــيء األكيــد ،أن املرحلــة القادمــة تتطلّــب أوالً ،وقبــل ّ
كل يشء ،أوســع فتـ ٍح للجــدل العلنـ ّ
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يف مســألة «االندمــاج» كــا تقرتحهــا قيــادة «القامئــة املشــركة» داخــل األرايض املحتلّــة العــام .1948
عــى أن يُقــرأ االندمــاج يف إطــار البحــث عــن املعــاين واإلمكانيّــات الجديــدة لـــلـ«أرسلة» عــى ضــوء
التغـ ّـرات يف بنيــة إرسائيــل السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة واالقتصاديّــة .وهــو مــا يســتوجب ،عــى صعيــد
املامرســة ،تحـ ّركاً رسيعـاً يســبق تجذيــر هــذا الخطــاب والتأكيــد عليــه يف انتخابــات الكنيســت القادمة.
كــا يتطلّــب يف الوقــت ذاتــه ،إعــادة النظــر مبفاهيــم كثــرة طُرحــت داخــل األرايض املحتلّــة العــام
 1948بعــد اتفاقيّــة أوســلو ،وبخاص ـ ًة مفاهيــم مثــل «االســتقالليّة الثقافيّــة» ،و»املواطنــة الكاملــة»،
ـوي
ـي ،ويف ســياق التطـ ّور البنيـ ّ
و»التع ّدديــة الثقاف ّيــة» ،و»االندمــاج» .وإعــادة بحثهــم بســياقٍ تاريخـ ّ
ـيايس عــن الض ّفــة
لنظــام الصهيونيّــة ،والتســاؤل إن كانــت هــذه املصطلحــات قــد ك ّرســت الفصــل السـ ّ
الغرب ّيــة وقطــاع غ ـ ّزة ،والتســاؤل عــن شــكل االســتفادة اإلرسائيل ّيــة مــن مثــل هــذه املصطلحــات،
وبخاصــة يف الوضــع الراهــن اليــوم.
إن الفــرة املقبلــة مبــا تحملــه مــن مامرســات سياس ـيّة يوميّــة نشــهدها تدفــع نحــو األرسلــة املغلّفــة
باالندمــاج ،تتطلّــب تطوي ـرا ً ملبــدأ «املقاطعــة» الــذي ات ّخــذ صــورة مؤسســاتية واضحــة ،ذات معايــر
وأســاليب عمــل .وعــى أهميّــة ذلــك ،إال أن املرحلــة املقبلــة ،يف الداخــل خاص ـةً ،تحتــاج ّأل يبقــى
هــذا املفهــوم أداتي ـاً يهــدف لعمل ّيــة سياس ـ ّية مع ّينــة ،وإمنــا أن تتح ـ ّول املقاطعــة إىل رؤيــة سياس ـ ّية
ـي والوحــدة الوطنيّــة مبعناهــا
كاملــة مناهضــة لالندمــاج ،مدفوعــة مبفاهيــم الكرامــة ،والحـ ّـق التاريخـ ّ
ـيايس.
الفع ـ ّ
ي – وحــدة املســتقبل واملصــر السـ ّ
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