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توطئة

ــاب،  يصــدر املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســرتاتيجية )مســارات(، هــذا الكت

ضمــن برنامــج الدراســات اإلرسائيليــة، الــذي أطلقــه املركــز لدراســة وفهــم املــروع الصهيــوين، وطبيعة 

ــة.  ويهــدف الربنامــج، إىل تحقيــق  ــني، وصــريورة تطورهــام بصــورة نقدي ــة واملجتمــع اإلرسائيلي الدول

فهــم معّمــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات ســيطرة النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين، وفهــم 

التناقضــات داخــل املــروع عــى طريــق امتــالك رؤيــة وطنيــة للمــروع التحــّرري الفلســطيني.

ــج  ــاًل لربام ــص، مكّم ــي متخص ــق بحث ــه فري ــرف علي ــذي ي ــة ال ــات اإلرسائيلي ــج الدراس ــد برنام يع

»مســارات« كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إســرتاتيجية، إذ ال ينفصــل عــن الربامــج األخــرى يف 

ــا  ــل له ــل مكّم ــة، ب ــة والدولي ــات العربي ــج الدراس ــطينية، وبرنام ــات الفلس ــج الدراس ــز، كربنام املرك

ــل سياســات فلســطينية ملواجهــة  ــة اإلصــدارات بدائ مــن حيــث جوهــره السياســايتّ.  وستشــمل كاف

ــا. ــا وإحباطه ــدف تفكيكه ــتعامرية به ــيطرة االس ــات الس ــة ومنظوم ــات اإلرسائيلي السياس

ــه العــام، يســعى الربنامــج أيضــاً إىل توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية يف  وباإلضافــة إىل هدف

الوطــن والشــتات للمســاهمة يف بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيوين 

االســتعامري االســتيطاين عــى أرض فلســطني، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك املــروع الصهيــوين 

عــرب تحويلــه إىل مــروع خــارس بالرتكيــز عــى نقــاط ضعفــه، والتناقضــات يف داخلــه، واســتعادة إطــار 

الــراع التحــرري ضــد النظــام االســتعامري االســتيطاين، وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــري اإلســرتاتيجي 

لــدى الباحثــني الشــباب، ومنحهــم اآلليــات الالزمــة لفهــم املــروع الصهيــوين، واملجتمــع اإلرسائيــيل 

عامــة.

مركز مسارات 
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ملّخص

ــل،  ــة يف النظــام الســيايّس إلرسائي ــريات البنيويّ ــة التغي ــة وكيفيّ ــدرس ماهيّ يحــاول هــذا البحــث أن ي

ومــا تعكســه هــذه التغيــريات مــن رؤيــٍة أيديولوجيّــة اســتعامريّة.  فريبــط بــني رؤيــة نتنياهــو للنظــام 

ــك يف  ــة، وذل ــٍة ثاني ــن جه ــالم م ــاز اإلع ــى جه ــة، وسياســته اتجــاه مبن ــن جه الســيايّس واالنتخــايّب م

ســياق أيديولوجــّي صهيــويّن أوســع وأكــر تطــّوراً.  لذلــك، فــإّن موضــوع البحــث وســؤاله هــو النظــام 

ــر  ــي أث ــة تُبحــث لتقّف ــو منــوذج وحال ــويّن، فه ــاز اإلعــالم التلفزي ــى جه ــا مبن ــويّن، أم الســيايّس الصهي

هــذه التغيــريات.  وعــى الرغــم مــن أهميّتهــا، ال يتطــرّق هــذا البحــث إىل مضامــني اإلعــالم اإلرسائيــيّل، 

وإمنــا يتوقـّـف يف حــدود الجوانــب البنيويـّـة يف املؤسســة اإلعالميّــة اإلرسائيليّــة.  ويختــار البحــث مجــال 

التلفــزة ألنــه املجــال األكــر قوننــًة وتقييــداً رســمياً إداريــاً وحكوميــاً، ويجــري التعامــل مــع الرتخيــص 

ــل  ــإن مجــال التدّخ ــك، ف ــنّي البحــث.  لذل ــة، كــام يب ــل وأيديولوجيّ ــٍة إســرتاتيجيّة، ب ــويّن برؤي التلفزي

والتقييــدات السياســيّة الرســميّة فيــه هــو األوســع مــن بــني كّل الوســائل اإلعالميّــة األخــرى، وبخاصــة 

الصحافــة املكتوبــة وصحافــة اإلنرتنــت.

ــرح  ــة، ي ــه، درءاً للبلبل ــوع، إال أن ــب املوض ــن ُصل ــداً ع ــدو بعي ــد يب ــٍل ق ــث مبدخ ــذا البح ــدأ ه يب

ــّددة،  ــدة واملح ــة الجام ــات األكادمييّ ــاوزه للتخصص ــث تج ــن حي ــث م ــام للبح ــه الع ــّر التوّج ويف

ــالم  ــع اإلع ــل م ــدم التعام ــويّن، وع ــتعامر الصهي ــة االس ــات يف دراس ــدد التخّصص ــة تع ــرح أهميّ ويط

ــك، يــرح املدخــل، وبالســياق  ــٍة.  كذل ــٍة، أو النظــام االنتخــايّب كوحــدٍة مغلق ــاره وحــدًة مغلق باعتب

ــيّل. ــالم اإلرسائي ــني اإلع ــرّق إىل مضام ــدم التط ــه، ع ذات

مــن خــالل االنتخابــات اإلرسائيليّــة التــي جــرت العام 2015، يســتعرض البحث يف قســمه األّول إشــكاليّة 

ــة أحــد  ــة تــرى بنظــام التعّدديــة الحزبيّ النظــام االنتخــايّب اإلرسائيــيّل، ويّدعــي أن السياســة اإلرسائيليّ

األســباب املركزيّــة لعــدم اســتقرار الحكــم يف إرسائيــل، وأن تقليــص عــدد األحــزاب املتنافســة وصــوالً 

ــة.  ويســتعرض  ــة يف السياســة اإلرسائيليّ إىل نظــام ثنــايّئ الحــزب هــو مــن الخيــارات املطروحــة بجديّ

البحــث كيفيّــة اســتخدام نتنياهــو ملســألة النظــام االنتخــايّب يف حملتــه االنتخابيّــة العــام 2015، مفــّراً 

أهميّــة التصويــت لحــزب »الليكــود« مــن خــالل تفســريه إلشــكاليّة تعــدد األحــزاب، وإمكانيّــة خســارة 
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اليمــني أمــام »اليســار« بســبب تشــتت أصواتــه بــني أحــزاب اليمــني املختلفــة.  وكيــف خلقــت هــذه 

الحملــة حالــًة مــن تجــاوز للنظــام االنتخــايّب القائــم، ومقّدمــة لفــرض واقــع نظــام الحزبــني.  مــن هــذه 

العمليّــة، يقــرتح البحــث وجــود منهــج عمــل يتّبعــه نتنياهــو يف مجــاالت عــّدة، وهــو منهــج مــن شــأنه 

إحــداث تغيــريات بنيويـّـة عميقــة يف الدولــة، مــن خــالل تجســيدها بالطــرح الســيايّس اليومــّي.

ــا  ــيّل وعالقته ــاز اإلعــالم اإلرسائي ــة يف جه ــريات البنيويّ ــاين مــن البحــث، فيــرح التغي ــا القســم الث أم

ــات  ــنّي توّجه ــه يب ــن خالل ــام، وم ــّث الع ــاد الب ــة اتح ــث قضيّ ــرح البح ــالم.  يط ــو لإلع ــة نتنياه برؤي

نتنياهــو التــي تشــّجع التلفزيــون التجــارّي، وتطلــب فتــح ســوقه واملنافســة فيــه، مبــا يخالــف التوّجــه 

الــذي ســاد يف إرسائيــل لســنوات طويلــة، والــذي يعــزز مــن شــأن التلفزيــون الحكومــّي والبــث العــام 

غــري التجــارّي.  ويعــرض هــذا القســم كيفيّــة تطبيــق نتنياهــو لتوجهاتــه اإلســرتاتيجيّة هــذه مــن خــالل 

منهجيّــة عملــه التــي اقرتحهــا البحــث يف قســمه األّول.  ويف نهايتــه، يُظهــر القســم كيــف تخــدم هــذه 

ــّم افتتاحهــا  ــاة 20«، التــي ت ــة »القن ــة مــن خــالل حال اإلســرتاتيجيّة رؤيــة نتنياهــو السياســيّة اليمينيّ

بعــد مخــاٍض طويــل بــدأ يف العــام 1997، وأقــر فيــه افتتــاح عــدد مــن املحطّــات التجاريّــة عــى أثــر 

»تقريــر بيليــد« الــذي أوىص بتشــّجيع التلفزيــون التجــارّي.

ــة  ــدد الرؤي ــياق تج ــيّل يف س ــام اإلرسائي ــري يف النظ ــه للتغي ــث رؤيت ــرح البح ــث، يط ــمه الثال يف قس

ــّوة  ــكار الق ــز واحت ــى تركي ــس ع ــربايّل يتأس ــاٍم نيولي ــة نظ ــاه صياغ ــتعامريّة باتج ــة االس األيديولوجيّ

ــامذج  ــبّهاً بن ــيايّس، تش ــري الس ــن التأث ــة م ــتهالكيّة ُمفرغ ــة« اس ــة ثقافيّ ــل »تعّدديّ ــيّة، مقاب السياس

اســتعامريّة متّكنــت مــن تحقيــق مــا تســعى إليــه إرسائيــل –اســتدامة وجودهــا غــري املفهومــة ضمنــاً 

- ومنهــا النظــام األمريــّي.  ويعــرض كيــف ســيؤثر هــذا التجــدد عــى مســتقبل النضــال الفلســطينّي، 

ويحــّول النظــام الصهيــويّن إىل نظــاٍم غــري حّســاس لضغوطــات رأيــه العــام، وبالتــايل تقليــص املســاحات 

التــي مــن خاللهــا يســتطيع النضــال الفلســطينّي )مــن العنــف الثــورّي وحتـّـى »الحــوار«( ليضغــط عى 

إرسائيــل مــن خــالل رأيهــا العــام.  وكيــف تُضعــف هــذه التغيــريات إمكانيّــات نضــال الفلســطينيني يف 

الداخــل.

يف نهايتــه، يقــرتح البحــث خطوطــاً سياســيّة عريضــة ال بــد مــن التنبّــه إليهــا يف ســياق تجّدد االســتعامر.  

ــة عــن املضمــون الســيايّس التحــّرري، والتعامــل مــع  وأهمهــا خطــورة التعاطــي مــع الثقافــة املعزول

السياســة الداخليّــة اإلرسائيليــة باعتبارهــا مضامــني خالفيّــة وليســت ديناميكيّــات اســتعامريّة يف نظــاٍم 

ــل  ــة أوالً، ويف العم ــالم والثقاف ــطيني يف اإلع ــاج الفلس ــى اإلنت ــقاطات ع ــن إس ــك م ــا لذل ــٍد، وم واح

الســيايّس ثانيــاً مــع االنتبــاه لالختالفــات بــني ســياقات وطنيّــة مختلفــة.
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مدخل
من أين ُنفّكر بإسرائيل؟

وظيفــة البحــث يف الشــؤون اإلرسائيليّــة أن يُراكــم املعرفــة، فيشــحذ النضــال ضــد الصهيونيّــة ويهّذبــه.  

ــا  ــن دوره ــزل ع ــة مبع ــك قيم ــا، أو متتل ــّد ذاته ــاً بح ــون هدف ــا أن تك ــة ال ميكنه ــذه املعرف إال أّن ه

ــة  ــدأ البســيط مــن فهــم ماهيّ ــع أصــل هــذا املب ــة والحــّق.  وينب يف خدمــة أهــداف التحــّرر والعدال

االســتعامر: أن يفــرض املُســتعِمر ذاتــه عــى معرفتنــا.  أن يفــرض نفســه كيانــاً متعــدداً ومتنوعــاً، وأن 

ننظــر إليــه مــن خــالل فهــم تكوينــه اإلنســايّن.  أن يتحــّول بعيوننــا إىل كيــان قائــم لنفســه، بنفســه، 

ــا إال  ــل معن ــة ال تتعام ــة آليّ ــنا( بأحاديّ ــم أنفس ــا نفه ــن )ويجعلن ــا نح ــام يفهمن ــه، بين ــه ولكيان لذات

ــاداة أو االســتعباد. كموضــوع للمع

ــول هــذه العالقــة والخضــوع  ــيّل أن تتحــّول إىل مدخــل غــري واٍع لقب ومُيكــن لدراســة الشــأن اإلرسائي

إليهــا، وبخاصــة حــني تتحــّول الدراســة إىل مجــاٍل قائــٍم بحــّد ذاتــه يف اإلنتــاج العلمــّي، وحــني يكــون 

ــل  ــة فنحل ــّكلون حكوم ــات، يش ــج االنتخاب ــرأ نتائ ــون فنق ــاً: ينتخب ــّي أوتوماتيكي ــاج العلم ــذا اإلنت ه

ــاء.   ــاز القض ــل جه ــم فنحل ــّت محكمته ــع، تب ــل التري ــني فنحل ــّنون القوان ــة، يس ــكيل الحكوم تش

هكــذا، تــدور عجلــة اإلنتــاج العلمــّي بشــأن إرسائيــل.  وبــدالً مــن أن تبقــى معــاداة إرسائيــل بوصلــًة 

للبحــث، تتحــّول السياســة اإلرسائيليّــة بذاتهــا إىل وقــوٍد يحافــظ عــى اســتمرار هــذا املجــال البحثــّي، 

يخــدم اســتمراره ويغــّذي مكانــة املؤسســات والوظائــف، فرتتبــط املعرفــة بدميومــة النظــام، أو أنهــا، 

عــى األقــل، ال تُشــارك يف هدمــه.

ــر  ــن نُفّك ــن أي ــّح: »م ــايّس وُمل ــؤال أس ــا س ــد أن يالزمه ــيّل ال ب ــأن اإلرسائي ــة الش ــإن دراس ــك، ف لذل

بإرسائيــل؟« - هــذا النــوع مــن إدراك اإلدراك )Metacognition( هــو مــا يضمــن لنــا أال يتحــّول مجــال 

ــاً، وأن تُحفــظ  ــاً، وأال يدخــل وجــود »الشــأن اإلرسائيــيّل« يف دائــرة املفهــوم ضمن الدراســة أوتوماتيكي

حالــة االغــرتاب القامئــة، إذ إن االغــرتاب عــن هــذا الشــأن )وليــس تجاهــل العــداء( هــو مــا يضمــن 

موضوعيّــة البحــث.  وينبّهنــا مــن خطــورة بحــث إرسائيــل »مــن الداخــل«، ومــن منظــور »الخالفــات 
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ــز بــني  ــاً إىل التميي ــه ينتهــي غالب ــة«.  وبحــث إرسائيــل »مــن الداخــل« غايــة يف اإلغــراء، لكّن الداخليّ

مــا هــو »مــرّبر« ومــا هــو »غــري مــرّبر«، ويتبّنــى لســانيّات الخــالف ولغتــه، فنجــده وقــد انجــرف إىل 

ــة«  ــة الليرباليّ ــادئ الدميقراطيّ ــا »مب معايــري ضيّقــة يف تقييــم مــا يحــدث يف إرسائيــل، وتكــون حدودن

ــة، مثــل: تحليــل  ــاً.  وهــو مــا يدفــع الحقــاً إىل الدخــول يف أســئلة غرائبيّ كــام يجــري تداولهــا إرسائيليّ

ــة، ... وغريهــا مــن  ــة، عالقاتهــم العائليّ شــخصيّات السياســيني، أطامعهــم الشــخصيّة، دوافعهــم الذاتيّ

املعايــري اإلنســانيّة والذاتيــة عدميــة املعنــى بالنســبة لإلنســان الفلســطيني وللنضــال الفلســطيني.  هــذا 

التوّجــه البحثــّي، يعــّوق قــراءة إرسائيــل كوحــدٍة واحــدة، اســتعامريّة مباهيّتهــا، ال يوجــد فيهــا أّي يشٍء 

»ُمــرّبر«.  وهــو مــا يؤديـــ لألســف، يف بحــوٍث كثــرية ومــن دون تعميــم، إىل تشــتيت الوظيفــة السياســيّة 

لإلنتــاج الفلســطيني للمعرفــة.

إن الخطــوة الوقائيّــة األوىل مــن الوقــوع يف هــذا املطــّب، تكمــن يف التنبيــه والتذكــري إىل أنّنــا ال نبحــث 

»خالفــات« إرسائيليّــة.  ألّن مفهــوم »الخــالف« بطبيعتــه يدفــع اإلنســان لتبنــّي موقــٍف مــا، أو محاولــة 

تبيــان الخــري مــن الــر.  وهــو يبنــي عنــد الباحــث والقــارئ، دون أن ننتبــه، رؤيــًة معيّنــًة ملــا هــو 

»حــل«.  مــا الــذي نبحثــه إذن؟ نبحــث ديناميكيّــات داخــل آلــة اســتعامريّة واحــدة، تُغــّذي بعضهــا، 

ــّدد بهــذا ماهيّتهــا - ُعنفهــا ووســائل  تُنتــج بعضهــا وتهــدم بعضهــا البعــض وتُبنــى مــن جديــد، وتُج

ــة«، ومــن الجهــة  ــري«، أو »الشــفافيّة« أو »التعّددي ــة التعب ــل »حريّ ــا.  أمــا ُمصطلحــات مث ــا لن قمعه

ــز الدميقراطــّي« أو »كتــم املعارضــة«، فليــس لهــا، بالنســبة  األخــرى مصطلحــات مثــل »تقليــص الحيّ

ــة إال لفهــم اللســانيّات املســتخدمة داخــل هــذه اآللــة االســتعامريّة. لنــا، قيمــة معرفيّ

ملــاذا نســأل هــذا الســؤال هنــا، يف مطلــع بحــث اإلعــالم اإلرسائيــيّل، تحديــداً؟ ألن مصــدر معلوماتنــا 

ــا نبحــث شــأناً  ــة هــو اإلعــالم اإلرسائيــيّل.  بكلــامت أخــرى: إنن األســايّس يف بحــث الشــؤون اإلرسائيليّ

إرسائيليــاً، تأثــري حكومــة نتنياهــو عــى اإلعــالم تحديــداً، لكــّن معظــم املعلومــات واملعطيــات واآلراء 

املتاحــة أمامنــا، مصدرهــا طــرف مبــارش يف الخــالف الســيايّس الــذي نبحثــه.  الهامــش املوضوعــّي يف 

ــق عــى كل األحــوال( يــكاد يكــون معدومــاً حــني تتحــّدث الصحافــة عــن  نقــل الحقيقــة )وهــو ضيّ

ــايل الدخــول »إىل داخــل  ــا، وبالت ــا، طــرف م ــي موقــف م ــارشاً لتبّن ــك مدخــالً مب نفســها، ويكــون ذل

الخــالف اإلرسائيــيّل«، كــام أرشنــا ســابقاً.  الســبب الثــاين، واألكــر جوهريـّـة، هــو محاولــة هــذا البحــث 

أن يتجــاوز النظــر يف حقــٍل بحثــّي واحــٍد، واالمتنــاع عــن التعاطــي مــع اإلعــالم باعتبــاره دائــرًة بحثيّــة 

مغلقــة، وإمنــا الرتكيــز عليــه كوحــدٍة واحــدة داخــل ديناميكيّــة النظــام االنتخــايّب والســوق اإلرسائيــيّل 

ــة، وغريهــا الكثــري. واملامرســات الثقافيّ

ــة  ــة األوىل نقيض ــدو للوهل ــرية تب ــراءات كث ــتعامر« إغ ــل االس ــول »داخ ــّرع للدخ ــاٍب م ويف كّل ب

ــة  ــا يكشــفه خطــاب الصحاف ــى م ــاً أن نتبّن ــري سياســياً ونضالي ــالً، نجــد مــن املُث ــا مث لالســتعامر.  هن
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اإلرسائيليّــة مــن ســوء نظــام الحكــم اإلرسائيــيل ورشّه، فســاده وزيــف دميقراطيّتــه، وأن يتحــّول البحــث 

إىل اســتعراٍض درامــّي شكســبريّي يقــرأ نتنياهــو كــام يُقــرأ ماكبــث، ُمنتظــراً نهايتــه الرتاجيديّــة التــي، 

يف حالتنــا، ال تــأيت.  ونتبّنــى رؤيــة الصحافــة الضمنيّــة لنفســها - عــى أنهــا حــرّة أو تســعى إىل التحــّرر، 

متعــّددة أو تســعى إىل التعــّدد، نقديـّـة أو تســعى إىل النقــد، أو أنّهــا تعمــل، بشــكٍل مــا مــن األشــكال، 

كابحــاً فعليــاً لــّر الســلطة.  ويزيــد هــذا الجانــب مــن خطورتــه مــع نزعــات التعاطــي مــع مــا يُســّمى 

ــت  ــى ذهب ــار حتّ ــذا التيّ ــى ه ــة ع ــدء املراهن ــًة، وب ــلو خاص ــة أوس ــد اتفاقيّ ــيّل بع ــار اإلرسائي باليس

ــة، واعتربتــه بعــض الجهــات رشيــكاً يف  ــة اإلرسائيليّ ــة االنتخابيّ جهــات فلســطينيّة إىل دعمــه يف العمليّ

ــة يف صناعــة املعرفــة  ــك إىل مشــاركة هــذه األطــراف اإلرسائيليّ ــالل! وقــد أّدى ذل النضــال ضــد االحت

الفلســطينيّة، إمــا مــن خــالل الراكــة مــع أكادمييــني وباحثــني إرسائيليــني، وإمــا مــن خــالل الرتجــامت 

ــي  ــون ليف ــاالً لجدع ــت مق ــطينيّة ترجم ــة فلس ــاك صحيف ــة )هن ــة العربيّ ــّررة للصحاف ــة املتك اليوميّ

يقتبــس فيــه محمــود درويــش، وقــد ترجمــت الصحيفــة أبيــات محمــود درويــش عــن العربيـّـة، مثــالً(، 

ــة )ولُنســمِّ األمــور باســمها: األشــكنازيّة(  ــة وطبقيّ بينــام يرتبــط هــذا »اليســار« باصطفافــات اجتامعيّ

ــخ  ــراءة تاري ــل، ق ــن، باألص ــا.  ومُيك ــا فيه ــة وامتيازاته ــة اإلرسائيليّ ــا يف السياس ــى هيمنته ــارع ع تص

ــع بامتيازاتهــا  ــة ونشــاط املجموعــة التــي ينتمــي إليهــا، ويتمتّ التأســيس الصهيــويّن مــن خــالل فعاليّ

ــة مــن يشــاركون اليــوم يف مســاعي »النضــال ضــد االحتــالل«. املاليّ

يضيّــع الدخــول يف هــذا التوّجــه حقيقــًة ماّســة وُملّحــة ومصرييـّـة يف فهــم النظــام اإلرسائيــيّل: أن اإلعالم 

اإلرسائيــيّل هــو ســلطة بحــّد ذاتهــا.  وأن تعبــري ثومــاس كارليــل بــأن الصحافــة »ســلطة رابعــة«1 ليــس 

اســتعارًة بــأي شــكٍل مــن اإلشــكال، إمنــا واقــٌع ســيايّس بــكل مــا تحملــه فكــرة الســلطة مــن معنــى.  

ــان،  ــا، والربمل ــة العلي ــة عــن املحكم ــث القيم ــن حي ــف م ــة تلعــب دوراً ال يختل ــة اإلرسائيليّ فالصحاف

ــة يف إرسائيــل: إنهــا تحــاول تغيــري  والحكومــة، أو عــن ســلطات أقــل رســميّة كســلطة الطغمــة املاليّ

الســلطات األخــرى مــن خــالل متثيــل توّجهــات يف الــرأي العــام، وتغيــري الــرأي العــام مــن خــالل متثيــل 

ــة  توّجهــات يف الســلطات، متامــاً كــام تحــاول الحكومــة أن تغــرّي الصحافــة مــن خــالل متثيلهــا لألغلبيّ

ــة، وتحــاول تغيــري جمهــور املصّوتــني مــن خــالل ضغطهــا عــى الصحافــة.  هــذا مــا تفعلــه  االنتخابيّ

املحكمــة العليــا أيضــاً، مــن قــّوة قوانــني األســاس، وهــذا مــا تفعلــه الطغمــة املاليّــة مــن خــالل قــّوة 

املــال.  يف العــام 1891، هاجــم الكاتــب اإلنجليــزي أوســكار وايلــد الصحافــة قائــالً: »يتغــرّي الرئيــس يف 

الواليــات املتّحــدة كّل أربــع ســنوات، أمــا الصحافــة فــال تتغــرّي أبــداً«،2 وهــذا ينطبــق عــى الصحافــة 

اإلرسائيليّــة إىل حــٍد بعيــد.

  Carlel, T. “Lecture V: The Hero as Man of Letters. Johnson, Rousseau, Burns”. In On Heroes, Hero-Worship, & the  1
Heroic in History. 1884.

 Wild, O. The Soul Of Man Under Socialism, The Gutenberg project. 1997.  2
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تحــاول الصحافــة يف إرسائيــل، مثــل أي ســلطة أخــرى، أن تُخفــي ســلطويّتها.  تحــاول أن تتحــّرر مــن 

ــك  ــرّي ميتل ــٍم ب ــة لطاق ــا خاضع ــة أنه ــر لحقيق ــاس، أن تتنّك ــي الن ــكيل وع ــف يف تش ــا العني دوره

القــّوة والقــدرة عــى أن يقــول للنــاس كيــف يجــب أن يفّكــروا، وأن يغــرّي النــاس بنــاًء عــى وعيــه أو 

الوعيــه ملصلحتــه الذاتيــة.  وتتحــّى كل ســلطة مبــرّبرات لُعنفهــا؛ فاملحكمــة العليــا تـُـربر تأثريهــا عــى 

حيــاة النــاس مــن خــالل »ســلطة القانــون«، الربملــان يُــربر تأثــريه عــى النــاس مــن خــالل »التمثيــل«، 

ــة«، كــام  ــري« و«التعّددي ــة التعب ــة فمــن خــالل »حريّ ــا الصحاف ــة«، أم ــة مــن خــالل »األغلبيّ الحكوم

تختبــئ خلــف دورهــا »النقــدّي«، الــذي ال يبنــي إمنــا »يُراقــب«، وال يحكــم إمنــا »يكبــح الحكــم«، بيــد 

أنهــا يف كّل مــرٍة تُعيــد إنتــاج التعبــري والتعّدديــة والنقديـّـة، تؤكــد عــى حدودهــام يف إطــار الصهيونيّــة، 

مثلهــا كمــن يحــّدد مناهــج التعليــم، وسياســات التمويــل، واملواصــالت، والتمويــل الثقــايّف.

ــة.  أّي أنهــا تخضــع  ــة، مثــل غريهــا مــن الســلطات، بقــّوة اجتامعيّ وتتحــرّك هــذه الســلطة الصحافيّ

ــة، نخبويّــة غالبــاً  ــة أو عرقيّ ــة مختلفــة، طبقيّ ملصالــح وقــوى وتقاليــد، مصدرهــا اصطفافــات اجتامعيّ

ومتوارثــة.  ولهــا رصاعاتهــا أو تحالفاتهــا مــع الســلطات األخــرى التــي تحــاول أن تدفــع باصطفافــات 

ــة إىل األحــكام  أخــرى إىل مركــز الثقــل الســيايّس.  وعليــه، فــال بــّد لنــا أن نُخضــع الصحافــة اإلرسائيليّ

السياســيّة واألخالقيّــة التــي تخضــع لهــا، بالنســبة للفلســطينّي، جميــع الســلطات يف إرسائيــل – مــا هي 

وظيفــة الصحافــة اإلرسائيليّــة يف قمعنــا؟ وإن كان البحــث يُعنــى بأشــكال تغــرّي الصحافــة اإلرسائيليّــة، 

فســؤاله األســايّس هــو: كيــف يعكــس التغيــري يف الصحافــة تحــّول أشــكال قمــع النظــام الصهيــويّن؟

وعليــه، فــال ينظــر هــذا البحــث إىل خطــوات نتنياهــو اتجــاه اإلعــالم اإلرسائيــيّل عــى أنهــا »خطــرية« 

أو »ُمفيــدة«.  وينطلــق مــن أّن جــودة الصحافــة اإلرسائيليّــة، اســتقالليّتها ومهنيّتهــا، ال تُشــّكل عامــالً 

ــة بالنســبة للشــعب الفلســطينّي، وليــس فيهــا، بحــّد ذاتهــا، مــا يزيــد أو ينتقــص مــن حجــم  ذا أهميّ

ــا  ــة بالنســبة لن ــا يشــّكل أهميّ ــه.  م ــة ب ــك املحدق ــاها الشــعب الفلســطيني وتل ــي قاس ــة الت الكارث

ــل  ــة يف إرسائي ــة، ونســتخدم مســألة الصحاف هــو التحــّوالت يف شــكل أداة القمــع والعنــف اإلرسائيليّ

ــك مــن أجــل اســتخالص طروحــات، أو مجــرّد  ــا، وذل ــم عنه لالســتدالل عــى هــذه التحــّوالت والتعلّ

ــا لالســتعامر. مواقــف، يف أســاليب مواجهتن

وهنــا يجــدر التوقـّـف عنــد أحــد التجلّيــات املهّمــة لدراســة إرسائيــل »مــن الداخــل«، وتحــّول التفكــري 

بإرسائيــل إنتاجــاً علميــاً أوتوماتيكيــاً قامئــاً لذاتــه، هــو تخّصــص البحــث يف مجــاالت متعــّددة.  فــرى 

بحثــاً يف القانــون، ويف »الــرخ االجتامعــّي«، ويف اإلعــالم، ويف »الهيمنــة الدينيّــة«.  إمنــا، وعــى الرغــم 

ــه يُغفــل املنظــور املوّحــد  ــة البالغــة لتعميــق املعرفــة والتدقيــق فيهــا، فــإّن هــذا التوّج مــن األهميّ

ــة االســتعامريّة الكاملــة.  فيُصبــح جهــاز اإلعــالم، مثــالً،  ــة يف اآللــة األيديولوجيّ الــذي يقــرأ الديناميكيّ



13

ــرأه  ــام تق ــا قلّ ــا، لكّنه ــريه علين ــه وتأث ــات مصــريه وفعاليّت ــه.  تبحــث الكتاب ــاً بحــّد ذات ــاً قامئ موضوع

منســجامً مــع التحــّوالت كافـّـة يف العوامــل واألجهــزة واملجــاالت اإلرسائيليّــة األخــرى كافـّـة، التــي تتغــرّي 

ــا  ــبة، لطامل ــّي، باملناس ــه طبيع ــا.  وهــو توّج ــام بينه ــه( في ــض جــزء من ــم )التناق ــّدل بتناغ ــاً وتتب دامئ

ــا  ــة ونُظمه ــا املعــريّف )والجــدل الفكــرّي حــول حقــول املعرف ــا عــى إنتاجن توّجســنا ســطوة األكادميي

وتخّصصاتهــا معــروف وتاريخــّي(، إال أنّــه يُعيــق املعرفــة يف ســياق بحــث إرسائيــل تحديــداً، ويعرقــل 

ــة  ــة )الحكوم ــادة اإلرسائيليّ ــني القي ــاً ب ــالً وهمي ــق فص ــويّن، ويخل ــان الصهي ــذا الكي ــم ه ــة فه إمكانيّ

ــة، والقطــاع  ــات املدنيّ ــة، والجمعيّ ــون، والصحاف ــل القان ــزة أخــرى مث ــة، وأجه ــن جه والكنيســت( م

ــة ... وغريهــا مــن جهــة أخــرى. الخــاص، واملؤسســة الدينيّ

ــة، وال هــي  ال مُيكــن التعامــل مــع هــذه األجهــزة عــى أنهــا »تُســتخدم« مــن قبــل القيــادة اإلرسائيليّ

»تُجّنــد« )مثلــام توصــف الصحافــة غالبــاً(، وال تســيطر عــى الُحكــم واملجتمــع )مثلــام يُطــرح بشــأن 

التيّــارات الدينيّــة(.  ليــس بهــذه البســاطة أبــداً؛ ليــس هنــاك عالقــات ثنائيّــة مُيكــن حرهــا.  وال مُيكــن 

التعاطــي مــع الشــأن اإلرسائيــيّل انطالقــاً مــن قــراءٍة ليرباليّــة تفــرتض، ضمنيــاً، أن األجهــزة اإلرسائيليّــة 

متتلــك مســاحة مــن الحريـّـة يف أدائهــا الســيايّس مقابــل مفهــوم »الدولــة«.  فــإن هــذه التوّجــه يعــود 

أصلــه إىل مفهــوم »الخــالف« الــذي يفــرتض حريـّـة معيّنــة لهــذه األجهــزة، بعكــس القــراءة امليكانيكيّــة 

الواجبــة، التــي ترفــض أن تــرى الحركــة اإلرسائيليّــة إاّل مــن خــالل خضوعهــا لقــّوة مــا.  والحقيقــة أن 

ــة تحكــم اإلرسائيــيّل؛ الفــرد،  ــة صهيونيّ ــة أيديولوجيّ كل األجهــزة واملجــاالت، خاضعــة دامئــاً إىل عضويّ

الجامعــة اإلنســانيّة، املؤسســة الرســميّة وغــري الرســميّة.

وعليــه، فــإن مفهــوم الدولــة غــري قابــل للتفكيــك، غــري قابــل للفصــل عــن األيديولوجيــا وبالتــايل فــإن 

النظــر بــه غــري ُممكــن إال بكليّتــه األيديولوجيّــة ومســاره كجســد واحــد، وبــاألدوات ذاتهــا، متامــاً، التــي 

ــذا، يقــرتح هــذا البحــث التفكــري بتحــّوالت اإلعــالم  ــا فاشــيّة نفســها.  له ــا أي أيديولوجي تصــف فيه

ــة  ــا االقتصاديّ ــيّل، ومنه ــن كّل التحــّوالت املطروحــة يف املجتمــع اإلرسائي ــيل كجــزء عضــوي م اإلرسائي

واالجتامعيّــة واألمنيّــة، مــع التشــديد عــى أحــد العوامــل األكــر قــوًة يف تشــكيل املشــهد الســيايّس يف 

إرسائيــل؛ أال وهــو النظــام االنتخــايّب.  ويف إطــار اإلعــالم، ســنتخذ مــن التلفزيــون اإلرسائيــيّل موضوعــاً 

ــت  ــن اإلنرتن ــر م ــيّل، أك ــون اإلرسائي ــاز القان ــاً بجه ــاً وارتباط ــر خضوع ــاز األك ــه الجه ــث، إذ إن للبح

والصحافــة املطبوعــة.1  مــع التطــرّق يف بعــض املواضــع للصحافــة املكتوبــة، وبخاصــة صحيفــة 

ــرة العــام 2015. ــات املبّك ــل هايــوم« وعالقتهــا بحــّل الحكومــة واالنتخاب »يرسائي

1  تتعامــل إرسائيــل مــع البــّث التلفزيــون واإلذاعــي باعتبــاره مــورداً طبيعيــاً محــدوداً، وتنظمــه القوانــني مبوجــب هــذا املبــدأ، وتضبــط 

بشــكل صــارم »الســيطرة عــى تــرددات البــث«.  يُنظــر، عــى ســبيل املثــال، اقــرتاح القانــون الــذي قّدمــه ايتابــن كابــل العــام 2009، 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/760.rtf :ويفــر فيــه هــذا الجانــب
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ــتخدام  ــة اس ــح كيفي ــل، ويوّض ــات يف إرسائي ــام االنتخاب ــألة نظ ــة ملس ــث يف مراجع ــذا البح ــدأ ه يب

ــة« السياســيّة التــي  ــة العــام 2015، ويســتنتج »اآلليّ نتنياهــو لهــذه املســألة يف إســرتاتيجيّته االنتخابيّ

ــو  ــتخدام نتنياه ــث اس ــص البح ــايل، يفح ــم الت ــة.  يف القس ــذه القضيّ ــبها يف ه ــو بحس ــل نتنياه عم

ــة  ــد عــى منهجيّ ــة بالتأكي ــذه العالق ــة له ــات، ويســتعرض الجــذور التاريخيّ ــان االنتخاب ــة إب للصحاف

ــعة يف  ــة واس ــة أيديولوجيّ ــن رؤي ــزء م ــتمراريّتها، كج ــجامها واس ــا، انس ــيّة؛ عقالنيّته ــو السياس نتنياه

ــالم  ــاه اإلع ــا، سيســتعرض البحــث سياســة نتنياهــو اتج ــن بعده ــع واالقتصــاد والسياســة.  م املجتم

ــل حــاالت  ــويّن، مــع تفصي ــّث التلفزي ــا عــى ســوق الب ــي طبّقه ــيّل مــن خــالل الخطــوات الت اإلرسائي

ــة يف هــذا الشــأن - قنــاة 2، وقنــاة 10، وقنــاة 20- ويطبــق هــذه الخطــوات السياســيّة عــى  منوذجيّ

ــة السياســيّة املســتخدمة يف مســألة النظــام االنتخــايّب، التــي يصفهــا البحــث يف قســمه األّول.  يف  اآلليّ

القســم الثالــث واألخــري، نُحــاول أن نتقــّى التشــكيل الســيايّس املتجــّدد إلرسائيــل، ومعنــاه بالنســبة 

ــتقبل  ــول مس ــة ح ــتقبليّة مقتضب ــات مس ــي إىل طروح ــتعامر، وننته ــّد االس ــطيني ض ــال الفلس للنض

التجــّدد االســتعامري يف فلســطني وإمكانيّــات مواجهتــه.  ونهايــًة، تجــدر اإلشــارة، ولألســف، إىل عــدم 

تطــرّق هــذا البحــث إىل الفلســطينيني يف الشــتات، وذلــك ألن قضيّــة العــودة مل تعــد مطروحــة يف أي 

ــة السياســيّة الفلســطينيّة، وبخاصــة بعــد توقيــع  ــة، وأُخرجــت مــن دائــرة الفعاليّ ــة إرسائيليّ ديناميكيّ

اتفاقيّــة أوســلو.  وهــذه مســألة قامئــة بحــّد ذاتهــا، تحتــاج مئــات الكتــب واألبحــاث لنقــف عنــد طــرف 

كارثيّتهــا.
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إشكالّية نظام الُحكم اإلسرائيلّي
يف إرسائيــل حاجــة إلجــراء تغيــريات يف النظــام االنتخــايّب ويف نظــام الُحكــم، وقــد تحّولــت هــذه الحاجة 

ــني، وبخاصــة يف حــزب العمــل  ــة مــن السياســيني اإلرسائيليّ إىل محــل اتفــاق ال تعــرتض عليــه إال أقليّ

ــك عــى الرغــم مــن أن  ــم، ذل ــوم، واألحــزاب الصغــرية التــي تســتفيد مــن النظــام االنتخــايّب القائ الي

أصواتــاً كثــرية يف حــزب العمــل دعمــت تغيــري نظــام الحكــم تاريخيــاً، بــل وأكّــدت عــى رضورة إنشــاء 

نظــام حكــٍم رئــايّس؛ أهّمهــا يتســحاك رابــني منــذ العــام 1974، وإيهــود بــاراك يف بدايــات ســنوات الـــ 

1.2000  يف انتخابــات العــام 2012، قــّدم حــزب »ييــش عاتيــد« بقيــادة يائــري البيــد سلســلة مقرتحــات 

ــو« يف العــام 1999، وهــو يرفــع  ــل بيتين ــذ إقامــة حــزب ليربمــان »يرائي ــري نظــام الحكــم.2  من لتغي

شــعار »تغيــري نظــام الحكــم« وتحويلــه نظامــاً رئاســياً.  تســيبي ليفنــي اقرتحــت تغيــري نظــام الُحكــم، 

وبخاصــة بعــد انتخابــات 2009، حــني فــاز حزبهــا بأكــرب عــدد مــن األصــوات دون أن ينجــح بعدهــا 

بتلّقــي التوكيــل لرتكيــب الحكومــة، وكذلــك شــاؤول موفــاز )2012 مثــالً(،3 وإيهــود أوملــرت )2007(،4 

وآرييــه درعــي )2012(.5 

لكــّن الخصــم األكــر جديـّـة لنظــام الحكــم واالنتخــاب يف إرسائيــل هــو رئيــس الحكومــة الحــايّل بنيامــني 

ــة  ــام مــداوالت »لجن ــه أم ــة التســعينيّات، وصــوالً إىل موقف ــات، مــروراً ببداي ــذ الثامنينيّ نتنياهــو، من

ــّدم  ــني ق ــام 2009 ح ــام 2006، والع ــت الع ــه يف الكنيس ــّم خطاب ــن ث ــام 2003، وم ــتور« يف الع الدس

الحكومــة األكــرب يف تاريــخ إرسائيــل مــن حيــث عــدد الــوزارات )30 وزارة(، وشــدد عــى أنهــا حكومــة 

واســعة »تعكــس إخفاقــاً معيّنــاً بنظــام الُحكــم القائــم«.6  وبعدهــا يف العــام 2012 مــع ضــّم شــاؤول 

ــات تحــت  ــاد االنتخاب ــام 2015، حــني ق ــة الع ــه االنتخابيّ ــاح حملت ــاً يف افتت ــة، والحق ــاز للحكوم موف

شــعار »تغيــري النظــام االنتخــايب«.7  يف ذلــك الخطــاب الجوهــرّي الــذي تأسســت عليــه هــذه الحملــة 

:2004/1/8 .ynet 1  نري. د. »إيهود باراك: مطلوب نظام رئايّس يف إرسائيل«، يف موقع
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2856391,00.html           

http://bit.ly/2fEYQI2 :2016/10/11 2  اقرتاحات »تغيري طريقة الحكم« يف موقع حزب »ييش عاتيد«: آخر زيارة للصفحة يف

3  بارزوهار. أ. »موفاز يسعى إىل تغيري طريقة الحكم«، يف موقع هآرتس. 2012/3/25:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.1671733           

4  سوفري. ر. »أوملرت وليربمان: سنغرّي طريقة الحكم يف الشتاء«، موقع واينت. 2007/8/27:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3442491,00.html            

5  عتر. ر. »درعي: يجب تغيري طريقة الحكم يف إرسائيل«، يف موقع القناة السابعة. 2010/1/24:
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/199634           

6  خطاب رئيس الحكومة، بنيامني نتنياهو، يف مراسيم تنصيب الحكومة الـ 32 يف الكنيست، موقع رئيس الحكومة عى اإلنرتنت. 2009/3/31: 
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Speeches/Pages/pmspeakes310309.aspx

7  ليس. ي. نتنياهو يفتتح الحملة االنتخابيّة، موقع جريدة هآرتس، 2015/1/5:
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2531026           
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ــة، يُلّخــص نتنياهــو، ببســاطة، رؤيتــه إلشــكاليّات النظــام الســيايّس القائــم: االنتخابيّ

»السياســة اإلرسائيليّــة تتفتــت.  نحــن نتفــكك ألحــزاب صغــرية ومتوّســطة، بحيــث 

ال تســتطيع أيٌّ منهــا أن يحكــم فعــالً وأن يقــود الدولــة.  هــذا مــا حــدث يف 

ــى تفــّكك االئتــالف الحــايّل ألن الحــزب الحاكــم -الليكــود-  الســنوات األخــرية، حتّ

ــكٍل  ــاق بش ــذا اإلخف ــح ه ــي أن نُصل ــة.  )...( رؤيت ــه الكفاي ــا في ــرياً مب ــن كب مل يك

ــاً، ويف هــذا  ــذ 66 عام ــل قامئــة من ــة إرسائي ــة.  دول جــذرّي، وألربعــني ســنة مقبل

ــن  ــل م ــا ألق ــل عمله ــل تواص ــة يف إرسائي ــة.  الحكوم ــت 33 حكوم ــت تبّدل الوق

ــده القطــاع االقتصــادي بســبب انعــدام  ســنتني باملعــّدل.  وهــذا مثــّن باهــظ يتكبّ

االتـّـزان يف النظــام الســيايس، ويتكبّــده املواطنــون بســبب ابتــزاز أحــزاب االئتــالف، 
ــزة الحاكمــة«.1 ــاط عمــل األجه ــر، وإحب والتبذي

 proportional( نظــام إرسائيــل االنتخــايّب اليــوم هــو نظــام حكــم برملــايّن، بانتخابــات متثيــل نســبّي

representation( ومبنطقــة تصويــت واحــدة، يف كيــاٍن ســيايّس تتعــّدد فيــه إىل حــٍد بعيــد التفاوتــات 

ــه  ــت أسس ــام رس ــًة.  نظ ــامءات عام ــيّة واالنت ــات السياس ــة والتوّجه ــة واالجتامعيّ ــح الطبقيّ واملصال

ــة،  ــات الصهيونيّ ــّنتها العصاب ــي ش ــرب الت ــة الح ــع حال ــاً م ــطني، تجاوب ــالل فلس ــد األّول الحت يف العق

والتــي اقتضــت تنّقــالً دامئــاً للمقاتلــني الصهاينــة، مبعنــى عــدم اســتقرار رشائــح »طالئعيّــة« )باملفهــوم 

الصهيــويّن( يف مواقــع جغرافيّــة محــّددة،2 وأهــداف كثــرية غريهــا تذكرهــا األبحــاث اإلرسائيليّــة )وغريهــا 

ــة  ــة نتيج ــق الجغرافيّ ــة يف املناط ــرّيات الدامئ ــل التغ ــطينياً، مث ــره فلس ــب أن نذك ــر ويج ــام ال يُذك م

ــاء  ــح إرس ــا مل يت ــو م ــتيطان(، وه ــات االس ــب سياس ــّي مبوج ــم االصطناع ــود وتحريكه ــرات اليه هج

نظــام األغلبيــة )majoritarian system( ملــا يحتــاج إليــه هــذا النظــام االنتخــايّب مــن تقســيٍم معّقــد 

ــع،  ــج إشــكاليّات سياســيّة متن ــا زال يُنت ــوم وبعــد عقــود م ــه الي ــة.3 لكّن )وثابــت( للمناطــق االنتخابيّ

ــم ذكرهــا ســابقاً، التفكــري  ــي ت ــري النظــام الت ــدة لتغي ــة املؤي ــادات اإلرسائيليّ ــول القي ــا تق بحســب م

ــد املــدى.  اإلســرتاتيجي والتخطيــط بعي

يتســبب النظــام االنتخــايّب بتبــدٍل رسيــع للحكومــات، وبالتــايل للــوزارات، مــا يزيــد مــن قــّوة املوظّفــني 

ــه بســبب حاجــة األحــزاب  ــّم إقرارهــا.4  هــذا كلّ ــي ت ــة املشــاريع الت ــح مجــاالت أوســع لعرقل ويفت

ــرية  ــاً صغ ــح أحزاب ــا مين ــو م ــّي، وه ــالف حكوم ــن أجــل تشــكيل ائت ــر م ــرية إىل األحــزاب األصغ الكب

1  املصدر ذاته.

http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/11/14.pdf :»2  رهط. ج. »طريقة االنتخابات 1948-1959: من الوضع التلقايّئ إىل طريقة محّصنة

3  املصدر ذاته.

4  املصدر ذاته.
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ــة، يف حــاالت الحكومــة الضيّقــة خاصــًة، قــدرة التلويــح بحــّل الحكومــة متــى اختــارت.   وغــري مركزيّ

بالتــايل، يتحــّول الشــغل الشــاغل للحكــم اإلرسائيــيّل هــو الحفــاظ عــى االئتــالف الحكومــّي بــدالً مــن 

تطبيــق سياســة األحــزاب الكــربى.  يف الخطــاب اإلرسائيــيّل، تُدعــى هــذه األحــزاب الصغــرية »أحــزاب 

القطاعــات«، مبعنــى أنهــا متثـّـل قطاعــاً معيّنــاً مثــل املهاجريــن الــروس )حــزب ليربمــان(، أو املتديّنــني 

ــه يعــرّف  ــاه إليــه، ألنّ ــة، وهــو اصطــالح يجــب االنتب األشــكناز )يهــدوت هتــورا(، أو األحــزاب العربيّ

ــزب  ــا ح ــي ميثّله ــكنازيّة )الت ــة األش ــرج الهويّ ــيّل، إذ يُخ ــة لإلرسائي ــة االجتامعيّة-العرقيّ ــاً الهويّ ضمني

ــالب  ــد »انق ــة بع ــا خاص ــود ممثله ــات الليك ــي ب ــة )الت ــة الرقيّ ــة اليهوديّ ــاً(، والهويّ ــل غالب العم

1977«(، مــن دائــرة »القطاعــات«، مبعنــى خلقــه الهويّــة املهيمنــة مقابــل »الهويّــات األخــرى«.  هنــا 

أمامنــا مــرّة أخــرى منــوذج لكيفيّــة تشــكيل إرسائيــل ملفهــوم »الــذات اإلرسائيليّــة«، مقابــل »اآلخريــن« 

ــة. ــة اإلرسائيليّ ــة والهويّ ــة الصهيونيّ ــًة يف األيديولوجيّ ــن ال يتامهــون كامل الذي

معظــم االقرتاحــات، تلــك التــي تــرتاوح بــني النظــام الرئــايّس، وتلــك التــي تذهــب إىل نظــاٍم مركّــب مــن 

ــة تشــكيل الحكومــة وترؤســها إىل رئيــس  عوامــل متعــّددة، تتفــق معظمهــا عــى رضورة نقــل صالحيّ

ــايل انطــواء األحــزاب الصغــرية  ــرية، وبالت ــت لألحــزاب الكب ــا يشــّجع التصوي ــرب.  وهــو م الحــزب األك

تحــت كنــف الحــزب الكبــري مــن أجــل ضــامن عــدم تشــتّت األصــوات، وبالتــايل حصــول حــزب كبــري 

ــرى  ــات أخ ــة إىل اقرتاح ــذا إضاف ــة.  ه ــة الحكوم ــى رئاس ــر ع ــيّة اآلخ ــة السياس ــرف الخارط ــن ط م

مثــل »القانــون الرويجــي«،1 الــذي يحــّدد عــدد الــوزراء بالحكومــة، وميكــن اســتقالتهم مــن الربملــان، 

وغريهــا الكثــري.  كــرة هــذه االقرتاحــات، باملناســبة، هــي واحــدة مــن األســباب الكثــرية التــي تُعيــق 

هــذه العمليّــة.  والخــوض يف مســألة نظــام ميكــن لــه أن يطــول.  وعــى الرغــم مــن اســتحقاقها للمزيــد 

مــن التعّمــق، إال أننــا ســركّز هنــا عــى اســتخدام نتنياهــو لهــذه القضيّــة يف حملتــه االنتخابيّــة األخــرية، 

ونعــود منهــا إىل مــا يخــدم ســؤالنا عــن اإلعــالم.

استخدام الصحافة والتصويت ما وراء النظام االنتخابّي
فــرك نتنياهــو مصبــاح النظــام االنتخــايّب الســحرّي مــع بدايــة الحملــة االنتخابيّــة العــام 2015، وهــي 

خطــوة تســتحق التمّعــن طويــالً.  وأرى أن هــذه الخطــوة متثـّـل، إىل حــٍد بعيــد، نهــج نتنياهــو العــام يف 

تعاطــي السياســة: لقــد اســتخدم نتنياهــو إشــكاليّة النظــام االنتخــايّب مدخــالً لتفســري الوضــع الســيايّس، 

وهــذا ليــس مفهومــاً ضمنــاً يف االنتخابــات التــي يغلــب عليهــا دامئــاً الطابــع الشــعبوّي واالّدعــاءات 

الريعــة والشــعارات البســيطة.  نجــح نتنياهــو يف أن يحــّول مســألة بنيويـّـة رفيعــة املســتوى كمســألة 

1  ليس. ي، »الكنيست تصادق عى »القانون الرويجي الصغري« بالقراءة األوىل«، موقع جريدة هآرتس، 2015/7/23:

http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2690335         
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ــاً سياســياً، إذ تحّولــت إىل مســألة  نظــام االنتخابــات إىل مســألة ُملّحــة، عــن طريــق إعطائهــا مضمون

تُــدرس يف املؤمتــرات ومراكــز األبحــاث، وإىل ســؤال حــرج للناخــب اإلرسائيــيّل عــى املســتوى العمــيل 

والفّعــال.  مل يعــد نظــام االنتخابــات مســألة ُهالميّــة تخــص الدولــة كدولــة، إمنــا تحّولــت إىل موقــف 

ســيايس ضــّد اليســار اإلرسائيــيل - »ليكــود واحــد، ضــّد كل اليســار« كان الشــعار.1  يف هــذه اللحظــة، 

ــة ومنــط تصويــت إســرتاتيجّي: إنــه يصــّوت  اســتطاع نتنياهــو أن يُدخــل الناخــب اليمينــي إىل وضعيّ

مبــا يتجــاوز النظــام االنتخــايب نفســه، يصــّوت بوعــٍي تــام إىل إشــكاليّة النظــام االنتخــايّب.  ُهنــا، تحــّول 

ــة فارغــة تُعبّئهــا األصــوات واألحــزاب واملضامــني السياســيّة إىل  النظــام االنتخــايب مــن مبنــى وهيكليّ

هيكليّــة معبّــأة بالفحــوى السياســيّة ضمنيــاً.  فيُصبــح االنتــامء إىل نظــام الحزبــني موقفــاً ضــّد اليســار، 

ــود يف  ــري موج ــر غ ــت آخ ــام تصوي ــاب يف نظ ــارس االنتخ ــه مي ــي بأن ــّوت اليمين ــع املص ــذا يقتن وبه

الحقيقــة.

ــت عــى  ــة بنيّ ــة االنتخابيّ ــة: النقطــة األوىل أّن كل الحمل ــة يف هــذه العمليّ ــاك ثــالث نقــاط ملفت هن

ــا  ــاً سياســياً.  فُقلن ــاة السياســيّة للمجتمــع مضمون ــة الحي ــح هيكليّ ــذي مين أســاس هــذا النمــوذج، ال

إن التصويــت مبنطــق انتخابــات تعّدديــة القوائــم يُصبــح عمليــاً تصويتــاً لليســار، والتصويــت مبنطــق 

ــا  ــرح القضاي ــالً يف ط ــه مث ــيء ذات ــني.  ال ــاً، لليم ــت، عملي ــو تصوي ــة ه ــة الحزبيّ ــات ثنائيّ انتخاب

ــني  ــل اإلســكان كإطــار جــديل ب ــة مث ــة واإلســكان: مل ينجــْر نتنياهــو إىل التعامــل مــع قضيّ االجتامعيّ

اليمــني واليســار، بــل حــّول اإلطــار نفســه، مبجــرّد طــرح منطقــه االجتامعــّي، إىل موقــف يســاري، بينــام 

الحديــث عــن األمــن و»الحفــاظ عــى الحيــاة«2 إىل موقــف ميينــي.  املعركــة مل تكــن عــى املضامــني 

داخــل اإلطــار، إمنــا كانــت عــى األُطـُـر، وحّولــت هيكليّــات ودوائــر الحيــاة السياســيّة بحــّد ذاتهــا، مــن 

ــا هــذه املالحظــة؟ ألن هــذا  ــاذا تهّمن ــا.  مل ــني اليمــني واليســار، إىل موقــف بحــّد ذاته ــة رصاع ب حلب

النمــوذج هــو ذاتــه الــذي طبقــه رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيّل يف تعاملــه مــع الصحافــة.

ــرباً  ــة من ــّكل الصحاف ــها، أن تش ــل نفس ــرّف إرسائي ــام تع ــة« ك ــة غربيّ ــة »دميقراطيّ ــرتض، يف دول يُف

وهيكليّــة لتــداول األفــكار السياســيّة والجــدل والنقــاش وللهجــوم وللــرد.  ويُفــرتض أن تكــون الصحافــة 

مســاحة يلتقــي فيهــا نتنياهــو وهرتســوغ، ويحــاوالن إقنــاع النــاس، كٌل بطريقــه وخطابــه.  لكــن مــا 

ــه أعــاله عــى الصحافــة أيضــاً: قاطــع نتنياهــو الصحافــة، اعتربهــا  حصــل هــو تطبيــق النمــوذج ذات

1  ليس. ي. »نتنياهو يفتتح الحملة االنتخابيّة«، موقع جريدة هآرتس، 2015/1/5:
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2531026           

:2015/2/26 ،ynet 2  أزوالي. م. »نتنياهو تعقيباً عى تقرير اإلسكان: »التحّدي األكرب - إيران«، يف موقع
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4630763,00.html           
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مســاحة يســاريّة معاديــة.1  قــّرر أن ال يلتفــت وال يظهــر وال يُجــري املقابــالت طــول كّل الفــرتة 

ــا غــري املســبوق عــى  ــة إىل هــذه املعركــة وهجومه ــة اإلرسائيليّ ــه للصحاف ــة.  االنجــرار األبل االنتخابيّ

نتنياهــو وفـّـر لألخــري كل مــا يحتاجــه ليّدعــي بــأن الصحافــة مجّنــدة وغــري موضوعيّــة، وأنهــا تســتهدفه 

بشــكٍل ُمطلــق.  هنــا تحّولــت الصحافــة كمؤسســة، كمبنــى وهيكليّــة، إىل موقــف ســيايس بحــد ذاتــه.

يجــدر هنــا التنويــه إىل التكتيــك اإلعالمــّي الــذي اســتخدمه نتنياهــو يف األيّــام األربعــة األخــرية قبــل 

االنتخابــات، حيــث أجــرى مقابــالت مصــّورة مــع القنــاة اإلرسائيليّــة األوىل، والقنــاة الثانيــة، وتلفزيــون 

اإلنرتنــت التابــع ملوقــع »واال!«.  هــذا التكتيــك الــذي ســاّمه اإلعالميّــون اإلرسائيليّــون »Blitz«2 -وهــو 

ــة«-  ــرب الخاطف ــة »الح ــاه بالعربيّ ــة ومعن ــة الثاني ــرب العامليّ ــازّي يف الح ــايّل الن ــك القت ــم التكتي اس

ــج الــرخ والحالــة التــي نصفهــا هنــا بــني نتنياهــو والصحافــة، إذ مل يتــواَن فيهــا رئيــس الحكومــة  أجَّ

ــن أن  ــدالً م ــالم، ب ــني اإلع ــه وب ــٍة بين ــالت إىل معرك ــّوالً املقاب ــة مح ــائل اإلعالميّ ــة الوس ــن مهاجم ع

ــذي قــال يف العــام  ــاً بالنســبة للرجــل ال ــه وبــني هرتســوغ - ليــس مفاجئ ــة معركــة بين تكــون املقابل

1987 إن »التلفزيــون حلبــة مالكمــة«.3  كثافــة املقابــالت ورسعــة إجرائهــا يف األيّــام األخــرية حّققــت 

ــع  ــة م ــع العالق ــاالً لتطبي ــرتك مج ــالت دون أن ي ــرى املقاب ــو: أج ــا نتنياه ــي أراده ــداف الت كل األه

ــاة العــارشة بســبب  ــة مــع القن ــك مــن خــالل رفضــه إجــراء املقابل ــت ذل ــا، وثبّ ــني وتلطيفه الصحافي

ــة )التــي وصلــت بهــا  ــك، عــرّبت الرعــة والكثافــة والعدوانيّ ــذي ســيُجريها.  كذل ــة الصحــايّف ال هويّ

حــّد إجــراء مقابلــة يف برنامــج صباحــّي!( عــن أزمــة وخطــر أراد نتنياهــو أن ينقلــه إىل مصــّويت اليمــني 

ــى يزيــد قناعتهــم مبــا يكــّرره عــن رضورة التفكــري مبنطــق التصويــت للحــزب األكــرب؛ أّي مبنطــق  حتّ

ــة. ــات الثنائيّ االنتخاب

أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي تلــك التــي تُشــري إىل معنــى الربــط الكامــل بــني هيكليّــة الُحكــم والحيــاة 

السياســيّة مــن جهــة، والفحــوى واملضمــون واملواقــف السياســيّة مــن جهــة أخــرى.  يُشــري هــذا الدمــج 

إىل توّجــه أيديولوجــي مهــم يف السياســة اإلرسائيليّــة.  قبــل الدخــول إليــه يجــدر التوقـّـف عنــد مشــكلة 

طرحناهــا ســابقاً، وهــي مشــكلة استســقاء املعطيــات البحثيّــة مــن الصحافــة اإلرسائيليّــة: واحــدة مــن 

املشــاكل األساســيّة التــي يقــع فيهــا البحــث الفلســطيني، أحيانــاً، مصدرهــا يف ســطحيّة ووضاعــة اإلعالم 

والعناويــن اإلرسائيليّــة إىل حــٍد بعيــد.  تلــك العناويــن التــي تواصــل منــذ ســنوات طويلــة الرتكيــز عــى 

1  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         

2  يُنظر مثالً: »بليتس املقابالت وخطاب العرب: هكذا حّول نتنياهو خسارته انتصاراً«، موقع واال!،  2015/3/19:

http://elections.walla.co.il/item/2839029         

3  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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شــخصيّة نتنياهــو -أطامعــه الشــخصيّة، نفســيّة زوجتــه »الهســترييّة«، كذبــه وخياناتــه واحتيالــه وغــري 

ذلــك- ال مُيكنهــا، وإن ســاهمت يف فهــم الترّفــات والخيــارات السياســيّة، أن تشــكل عامــوداً فقريــاً 

لتحليــل أي ظاهــرة سياســيّة أو أيديولوجيّــة مطروحــة.  وهــي حتـّـى لــو تــم تجاهلهــا يف البحــث فعليــاً 

)وال يجــري ذلــك يف الغالــب(، فإنهــا تبقــى تُحلـّـق فــوق رأس الباحــث وتدفعــه لالســتخفاف بخطــوات 

نتنياهــو والنظــر إليهــا مبنظــور ســيايّس ضيّــق.  هــذا، بأبســط وصــف، ال يُفيــد أحــداً.

ــة  ــكل الدول ــق بش ــّي يتعلّ ــه أيديولوج ــى توّج ــدل ع ــون، ي ــة واملضم ــني الهيكليّ ــج، ب ــذا الدم إن ه

ــة ذات املضمــون الســيايّس شــّكلت دامئــاً  ومبناهــا الســيايّس.  يف الحقيقــة، فــإن العوامــل األيديولوجيّ

أمنــاط نظــام الحكــم ومبانيــه يف كل مــكان يف العــامل، إال أنهــا طُبّعــت مــع الوقــت وصــارت جــزءاً مــن 

ــة املعطــاة للحيــاة السياســيّة برّمتهــا.  أمــا نتنياهــو، واليمــني اإلرسائيــيل كلّــه، فيــأيت إىل  البنيــة التحتيّ

ــى اآلن.  وهــي تســعى  ــل حتّ ــزل يف إرسائي ــا أن ــة مل ــة مخالف ــاً مــن منظومــات فكريّ السياســة انطالق

حثيثــًة إىل إعــادة تشــكيل الدولــة، ليــس ليتناســب مــع خلفيّتهــا األيديولوجيّــة فحســب، إمنــا ليتناســب 

مــع رؤيتهــا ملســتقبل إرسائيــل أيضــاً.  توّجــه نتنياهــو يعكــس بوضــوح الحاجــة إىل إرســاء تغيــري شــامل 

يف هيــاكل الحيــاة اإلرسائيليّــة؛ يف االقتصــاد، يف املواصــالت، يف الصّحــة، يف نُظُــم اإلدارة السياســيّة، ومــا 

يهّمنــا هنــا تحديــداً: تغيــريات شــاملة يف هيكليّــة الصحافــة اإلرسائيليّــة.  هــذه التغيــريات ال بــد لهــا أن 

تكــون مدفوعــة بثقــل ســيايّس للمضمــون الــذي يشــّكلها.

منهجّية نتنياهو
ــه السياســيّة  ــة، فتقــرتح وجــود أســلوب عمــٍل منوذجــّي يتّبعــه نتنياهــو يف فعاليّت أمــا النقطــة الثالث

اإلســرتاتيجيّة ســعياً إىل إحــداث تغيــريات بنيويـّـة يف إرسائيــل.  إذ يســتخدم نتنياهــو، يف املرحلــة األوىل 

ــة، مــا يــراه إشــكالياً يف مبنــى النظــام ليفــّر أوضــاع سياســيّة تُزعــج الــرأي العــام  مــن هــذه املنهجيّ

اإلرسائيــيل.  يُفــّر غــالء املعيشــة بواســطة احتــكار الســوق وانحســار املنافســة، ويفــّر أزمــة الســكن 

ــة يف مؤسســات التخطيــط )أو فجــوة البنــاء بــني  الخانقــة بواســطة املبنــى اإلداري شــديد البريوقراطيّ

ــات  املركــز والنقــب(، ويُفــّر االنتخابــات املبّكــرة بواســطة النظــام االنتخــايّب الــذي يزيــد مــن إمكانيّ

حــّل الحكومــة.  يربــط نتنياهــو يف خطابــه بــني اإلشــكاليّات البنيويـّـة وبــني القضايــا الحارقــة يف الــرأي 

ــار.   ــي تُناقــش يف نــرات األخب ــرح يف املجــال النظــرّي بالشــؤون الت ــي تُط ــا الت ــط القضاي العــام، يرب

ــر عــى  ــرياً سياســياً شــعبياً يؤثّ ــة تعب ــة يف الحكــم والدول هكــذا، يُعطــي نتنياهــو اإلشــكاليّات البنيويّ

الــرأي العــام مبــارشة.  العائــق األســايّس أمــام نتنياهــو، يف هــذه املرحلــة، هــو اإلجــراء التريعــّي الــذي 

ــي تتفــق عــى سياســات  ــات داخــل االئتــالف الحكومــّي.  األحــزاب الت ــاً بســبب الخالف يتعــّوق غالب
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ــة كثــرية، تُصبــح أكــر تــردداً يف قبــول تغيــريات إســرتاتيجيّة  ــة وعــى قــرارات حكوميّ وتوّجهــات عاّم

تأثريهــا بعيــد األمــد عــى شــكل الدولــة واملجتمــع يف إرسائيــل، قــرارات أبعــد مــن قــراٍر حكومــّي ميكــن 

العــدول عنــه، وأوســع مــن مصالحهــا السياســيّة املنظــورة.

ــة والقــرارات  ــة التريعيّ يتجــاوز نتنياهــو هــذا العائــق مــن خــالل فــرض األمــر الواقــع عــى العمليّ

ــون  ــري قان ــالل تغي ــن خ ــت م ــام التصوي ــري نظ ــاً بتغي ــغال عبث ــن االنش ــدالً م ــه ب ــيّة؛ أي أنّ السياس

االنتخابــات، يســعى إىل تغيــري تــرّف الناخــب وفــرض التصويــت مبنطــق الحزبــني عــى الرغــم مــن 

ــرة  ــام 2015، باألســاس، حــول فك ــة الع ــة االنتخابيّ ــد متحــورت الحمل ــة.  فق ــة الحزبيّ نظــام التعدديّ

ــزب  ــود ح ــاه صع ــود معن ــري الليك ــة غ ــزاب ميينيّ ــت ألح ــى أن التصوي ــن، وع ــني كبريي ــود حزب وج

ــة يف نظــام االنتخابــات.  لذلــك، ويف املرحلــة الثانيــة  العمــل.  هــذه، بأساســها، إشــكاليّة نظريّة/بنيويّ

ــة البنيويّــة مضمونــاً سياســياً مفــاده أن  ــة نتنياهــو هــذه، يســعى إىل إعطــاء هــذه القضيّ مــن منهجيّ

ــة ســيخدم اليســار وســيدفع بهرتســوغ )الــذي ال يســتطيع  التصويــت مبنطــق نظــام التعدديّــة الحزبيّ

أن يواجــه إيــران( إىل الُحكــم.  مبعنــى أّن الجــدل الســيايّس، مبــا يشــمله مــن تخويــف ومنطــق أمنــّي 

ومواقــف سياســيّة، تعــّدى االختيــار بــني ميــنٍي ويســار، وتحــّول، عمليــاً، أكــر تعقيــداً - صــار موقفــاً بــني 

نظــام انتخابــات ثنــايّئ ونظــام متعــدد األحــزاب.  األّول يعنــي انتصــار اليمــني، والثــاين يعنــي انتصــار 

ــة تجــاوز النظــام االنتخــايّب هــذه، تفــرض عــى الطــرف اآلخــر »حــزب  »اليســار«.  واألهــم، أن عمليّ

ــه إىل التصويــت مبنطــق »الحــزب الكبــري«. ــه، ودعــوة مصّوتي العمــل«، أن يتعامــل باملنطــق ذات

ــه  ــع تجاهل ــن للتري ــيل، ال مُيك ــيايس فع ــع س ــني إىل واق ــات املصّوت ــاط وترّف ــّول أمن ــذا، تتح هك

مســتقبالً.  وهــو ميــر عــرب مراحــل مختلفــة مــن اندمــاج أحــزاٍب مختلفــة ورفــع نســب الحســم وغريهــا 

مــن اإلجــراءات »املرحليّــة« التــي تؤســس لتغيــري نظــام االنتخابــات.  القانــون، مبفهــوم مــا، ســيامرس 

»مالحقتــه« للواقــع املوجــود أصــالً.  منهجيّــة نتنياهــو هــذه التــي تهــدف إىل إعــادة تشــكيل الدولــة 

ــات تجمــع القانــون، وفهــم الواقــع الســيايس  وأجهزتهــا، برؤيــٍة إســرتاتيجيّة شــاملة، تعتمــد ديناميكيّ

ــل النفســيّة  ــالً(، دخــول العوام ــّوة اإلنســانيّة )األصــوات، مث ــع والق ــه، واســتخدام املجتم ومحدوديّات

ــع إســرتاتيجي  ــن أجــل رســم واق ــا م ــة والسياســيّة الصغــرية وائتالفه ــكات اإلعالميّ ــة، والتكتي الجمعيّ

ــيل، هــي  ــني اإلرسائي ــدى اليم ــكة ل ــة ومتامس ــة متين ــة أيديولوجيّ ــاس رؤي ــى أس ــل ع ــد إلرسائي جدي

ــا عــى  ــا.  وهــذا املســار الــذي تتغــرّي إرسائيــل مبوجبــه، مُيكنــه أن يدلّن ــز بــه بحثن مــا يجــب أن يرتكّ

أهــداف هــذا التقــّدم اإلرسائيــيل بهــدف التجهيــز ملواجهــة إرسائيــل الجديــدة، ويف الوقــت ذاتــه فهــم 

ــة بهــدف إتــالف اآللــة ومنعهــا مــن التقــّدم. الديناميكيّ
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نتنياهو واإلعالم: سبق اإلصرار والرؤيا
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اتحاد البّث العام: معركة ُمدّبرة
انشــغلت الصحافــة اإلرسائيليّــة، مــن جملــة انشــغاالتها العــام 2016، بنفســها.  معركــة مركزيّــة 

متحــورت حــول »اتحــاد البــّث العــام« الــذي أُقــّر تأسيســه يف العــام 2014 ليحــل مــكان »ســلطة البــّث 

اإلرسائيليّــة« التــي ســتُغلق كليــاً.  وزيــر اإلعــالم عــن الليكــود يف حينــه، غلعــاد إردان، احتفــل بصناعــة 

ــلطة  ــالح »س ــة إلص ــاوالت العابث ــن املح ــوٍد م ــد عق ــرياً بع ــت أخ ــورة« نجح ــادة »ث ــخ« وبقي »التاري

ــات اإلذاعــة الرســميّة  البــّث« التــي تأسســت منــذ العــام 1948، وهــي الســلطة املســؤولة عــن محطّ

وعــن قنــاة التلفزيــون الرســميّة التــي افتُتحــت يف العــام 1968 – القنــاة األوىل.  هكــذا، بــدأ »اتحــاد 

ــّرر  ــة شــهر أيلول/ســبتمرب 2016، إىل أن ق ــه يف نهاي ــدء بثّ ــز لب ــى ويتأســس ويتجّه ــّث العــام« يُبن الب

نتنياهــو بخطــوٍة مفاجئــٍة وخاطفــٍة أن يؤّجــل بــدء البــّث حتــى بدايــة العــام 2018، عــى أن تســتمر 

»ســلطة البــّث« القدميــة بعملهــا الجــاري.  ومنــذ اللحظــة األوىل التخــاذ هــذا القــرار، كان واضحــاً لــكّل 

ذي شــأن يف إرسائيــل أّن اتحــاد البــّث الجديــد لــن يُفتتــح أبــداً: أن العاملــني فيــه ســينتهزون أول فرصــة 

ــة الســابقة والخطــوات  ــة، وعــى ضــوء التجرب ــس الحكوم ــة.  وأّن رئي ــن الســفينة الغارق للخــروج م
املوازيــة الجاريــة، لديــه خطــط أخــرى ملســتقبل الصحافــة.1

يف الُصحــف ويف اإلذاعــات ومواقــع اإلنرتنــت والقنــوات اإلخباريـّـة، وعــى كل منــرب إرسائيــيّل، صدحــت 

األصــوات التــي اتّهمــت نتنياهــو بأنــه تراجــع عــن إقامــة »االتحــاد« لكــون أغلبيّــة إدارتــه والعاملــني 

املجّنديــن إليــه يناهضــون نتنياهــو والليكــود، ولكــون أغلبيــة الصحافيــني يســاريني، وألنهــم، بحســب 

مــا جــاء عــى لســان الــوزراء وأعضــاء الربملــان املقّربــني مــن نتنياهــو؛ »ال يســيطرون عليــه«.2  هكــذا 

ــع  ــود، ودف ــيّل والليك ــار اإلرسائي ــني اليس ــٍة ب ــام إىل معرك ــّث الع ــاد الب ــى اتح ــة ع ــت املعرك تحّول

نتنياهــو بواســطة مقّربيــه، إىل إعطائهــا طابعــاً حزبيــاً ومضمونــاً سياســياً، وهــو مــا يــدّل قــول رئيــس 

االئتــالف الحكومــّي، النائــب عــن الليكــود، دافيــد بيطــون، معلّقــاً عــى االتحــاد بأنّــه »ُخِطــف عــى 

ــري، وهــدم  ــة التعب ــم نتنياهــو بقمــع حريّ ــيّل وراءه ليتّه ــد اليســاريني«.3  وانجــرف اليســار اإلرسائي ي

ــة وقمــع الصحافــة. الدميقراطيّ

ــة  ــت إىل معرك ــة اليمــني ضــد اليســار، تحّول ــرتض أن تكــون معرك ــي كان مــن املُف ــة، الت هــذه املعرك

الجميــع ضــّد نتنياهــو حــني تحّدثــت وزيــرة الثقافــة مــريي ريغيــف )الليكــود( يف جلســة الحكومــة 

:2016/10/20 ،ynet 1  بوكري. ر. »نتنياهو يفحص إمكانيّة إغالق اتحاد البث واستمرار عمل سلطة البث«، موقع

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4868122,00.html          

2  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           

https://goo.gl/12gPGp :3  موقع صحيفة هآرتس اإللكرتوين، متوفّر عى الرابط التايّل
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يــوم 31 حزيــران 2016 ضــّد قانــون »اتحــاد البــّث العــام«، وطالبــت باســتبداله ألنــه ال مينــح وزيــر 

اإلعــالم )وهــو اآلن نتنياهــو( صالحيّــات يف تعيينــات االتحــاد ووظائفــه.  وزيــر العلــوم، أوفــري أكونيــس 

)الليكــود( قــال: »ليــس يف االتحــاد موظّفــون مــن الليكــود، أو مــن الضواحــي، أو رشقيــون«،1 ثــم فتــح 

جبهــًة ضــد البيــت اليهــودّي زمالئــه يف االئتــالف: »تُدخلــون أعضــاء املفــدال للعمــل هنــاك«،2 ليبــدأ 

ــد،  ــت، إىل حــٍد بعي ــت.  هــذه كان ــم بيني ــر التعلي ــرة القضــاء شــاكيد ووزي ــة مــع وزي مشــادة كالميّ

النقطــة التــي تحّولــت فيهــا معركــة »اتحــاد البــّث« مــن معركــة يســار ضــد ميــني، إىل معركــة الجميــع 

ضــّد نتنياهــو.

ــع يف أحــد  ــة ذات مضمــوٍن ســيايّس يق ــل إىل قضيّ ــة يف إرسائي هكــذا، حــّول نتنياهــو مســألة تاريخيّ

أطرافهــا حــزب الليكــود.  متامــاً، كــام أســلفنا، حــول نظــام االنتخابــات، فــإن مســألة »ســلطة البــّث« 

هــي واحــدة مــن املســائل اإلرسائيليّــة األكــر تــداوالً وجــدالً.  »ســلطة البــّث« التــي تأسســت لتقــّدم 

ــتمر  ــة، تس ــوات التلفزيونيّ ــات والقن ــح اإلذاع ــى فت ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــت ه ــني كان ــاً ح إعالم

حتّــى اليــوم تحــت مبــدأ اإلعــالم العــام غــري الخاضــع العتبــارات تجاريّــة كــام باقــي القنــوات، وهــي 

متــّول برضيبــة خاّصــة ُســميت »رضيبــة التلفزيــون«، وهــي رضيبــة تفرضهــا الدولــة حتــى ال ترتبــط 

ميزانيّــة ســلطة البــث بتمويــل الدولــة، وال تتأثــر بســوق اإلعــالن، وهــو مــا مينــع تعلّقــاً لإلعــالم بالقــرار 

ــة اإلعــالم.  ــة وشــفافيّة وموضوعيّ الســيايّس والضغوطــات التجاريــة، وهــو مــا يعتــرب تدخــالً بحياديّ

ــة التســعينيّات.  إال أن  ــى بداي ــل حت ــّث اإلعالمــّي يف إرسائي وبالخالصــة، احتكــرت هــذه الســلطة الب

ســلطة البــّث، متامــاً كــام أســلفنا حــول نظــام االنتخابــات، هــي محــّل خــالٍف دائــٍم، ويف الوقــت ذاتــه 

محــّل اتفــاق عــى أن هــذه املؤسســة يجــب أن تتغــرّي بشــكٍل مــن األشــكال: يف العــام 1992 أقيمــت 

»لجنــة ليفنــي«، ولجنــة »تســوكرمان« العــام 1996، ومقرتحــات تقريــر »غرانيــت« يف العــام ذاتــه، ومن 

ثــّم تقريــر مراقــب الدولــة الصــادر العــام 1999 حــول العالقــة بــني مؤسســات ســلطة البــّث، وتقريــر 

ــايئ يف  ــان فيلن ــة مات ــر الثقاف ــا وزي ــي عيّنه ــة »برييشــيت« الت ــب لجن ــام 2000 إىل جان ــريدي« الع »ف

العــام ذاتــه، وكذلــك املقرتحــات التــي قّدمهــا كّل مــن املديــر العــام الســابق لســلطة البــّث والوزيــر 

رعنــان كوهــن العــام 2001، ولجنــة إصــالح البــّث العــام برئاســة رعنــان دينــور العــام 2005، وغريهــا 

تقاريــر كثــرية ومتعــددة بحثــت يف جوانــب مختلفــة لســلطة البــّث.3  أكّــدت هــذه اللجــان مبجمــوع 

1  باراك. ر. »صدام يف الحكومة حول اتحاد البث«، يف موقع هآرتس، 2016/7/31:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.3023914           

2  املصدر ذاته.

3  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 املستقبليّة للبث العام يف إرسائيل«، آذار 2014:
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تقاريرهــا عــى نقــاط إشــكاليّة وأساســيّة عــّدة، تتطلّــب إصالحــاً يف ســلطة البــّث العــام يف إرسائيــل، 

أهّمهــا تنظيــم الوســائط اإلعالميّــة )العالقــة بــني الراديــو والتلفزيــون، وافتتــاح قنــوات جديــدة، إعــادة 

توزيــع مســؤوليّات املضامــني(، ونظــام التوظيــف واألجــور، واســتقالليّة البــث واملضامــني، وخصخصــة 

اإلنتاجــات، واألهــم: مالءمــة البــّث لعــر تعــدد املحطّــات التلفزيونيّــة.

الجذور التاريخّية لسياسة نتنياهو في اإلعالم
هــذه النقطــة األخــرية تســتحق متّعنــاً: لقــد بــدأت تثــري إشــكاليّات ســلطة البــّث –وبخاصــة إشــكاليّات 

القنــاة التلفزيونيّــة األوىل- ضجيجــاً يف إرسائيــل عــى أثــر التغيــريات الجذريّة يف ســوق اإلعــالم، وبخاصة 

مــع افتتــاح القنــاة اإلرسائيليّــة الثانيــة يف العــام 1993.  لكّنهــا بالحقيقــة، وبالــذات الرتباطهــا مبســألة 

ــة.   ــيّل والسياســة اإلرسائيليّ ــة اإلعــالم اإلرسائي ــة يف بني ــا هــو أكــر جذريّ ــا إىل م ــة، تحيلن ــاة الثاني القن

إن افتتــاح القنــاة الثانيــة لتشــّكل منافســًة للقنــاة الرســميّة األوىل ليــس إال تابعــاً طبيعيــاً ملــا يُســّمى 

»االنقــالب االقتصــادّي« الــذي قــاده مناحيــم بيغــني بعــد »االنقــالب« الــذي أحدثــه يف العــام 1977 

وتبديــل ُحكــم »مابــاي« ألّول مــرّة منــذ احتــالل فلســطني.1  قــاد بيغــني عمليّــة لربلــة )مــن ليرباليّــة( 

ــة  ــة خصخص ــة عمليّ ــك بداي ــادّي، وكذل ــاع االقتص ــة يف القط ــع املنافس ــوق ورف ــح الس ــعة لفت واس

ــام  ــة« الع ــدة الوطنيّ ــة الوح ــة »حكوم ــوالً إىل إقام ــطء، وص ــت بب ــي تحرّك ــة الت ــركات الحكوميّ ال

1984، التــي وضعــت األســس القانونيّــة ملســار الخصخصــة، وأخضعــت بهــذا حــزب العمــل نفســه إىل 

الراكــة يف سياســات الخصخصــة هــذه )للتذكــري: مبــوازاة هــذه الحكومــة صعــد غورباتشــوف يف العــام 

ــع  ــراً يف تراج ــالً مؤثّ ــك عام ــا، وكان ذل ــى أثره ــرتويكا ع ــوفييتي والبريوس ــاد الس ــادة االتح 1985 لقي

حــزب العمــل عــن سياســته االقتصاديـّـة(، إىل أن أتــت »الفــرتة الذهبيّــة« للخصخصــة مــن العــام 1991 

وحتـّـى 1995، إذ بيعــت 15 رشكــة حكوميّــة، منهــا ثــالث رشكات ذات تأثــري كبــري عــى الســوق: رشكــة 

ــة  ــة الكيميائيّ ــة الصناع ــك«، ورشك ــة »بيزي ــاالت األرضيّ ــة االتص ــيكيم«، رشك ــة »ش ــن الحكوميّ التموي

ــة.2  اإلرسائيليّ

ويف هــذا الســياق االقتصــادّي الــذي عــّم إرسائيــل، أعلــن بيغــني العــام 1981 عــن نيّتــه افتتــاح »قنــاة 

ثانيــة« منفصلــة عــن البــّث العــام؛ إضافــًة إىل الســياق االقتصــادّي العــام، فقــد كانــت عالقــة بيغــني 

ــة  ــاي«، وهيمن ــم »ماب ــن حك ــاً م ــون عام ــرة: ثالث ــة متوتّ ــه عالق ــدة يف حين ــاة الرســميّة والوحي بالقن

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/3513.pdf           

1  حاسون. ي. »ثالثة عقود من الخصخصة«، مركز أدفا. ترين الثاين 2006:
http://adva.org/wp-content/uploads/2014/09/privatization.pdf           

2  املصدر ذاته.
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ــة،  ــتعامر أوروبيّ ــة اس ــة، كحرك ــة الصهيونيّ ــى الحرك ــة ع ــة الجوهريّ ــول األوروبي ــن األص ــود م اليه

ــي  ــة الت ــيّة والفنيّ ــني السياس ــّروا املضام ــن أق ــكناز الذي ــون األش ــه اإلعالميّ ــاً يحكم ــاً عام ــأت بث أنش

ــة العاّمــة لطمــس  ــة، ومتاشــت مــع السياســة األيديولوجيّ هّمشــت وقمعــت الهويّــة اليهوديّــة الرقيّ

ــة، والتأكيــد عــى التفــّوق األورويّب.  جميــع هــذه العوامــل، أّدت إىل  ــة غــري األوروبيّ ــات الثقافيّ الهويّ

أن متثـّـل ســلطة البــث، النقيــض التــام للخطــاب الســيايّس الــذي رفعــه بيغــني يف العــام 1977، وانتــر 

بفضلــه.  وبالتــايل، عالقــة مشــحونة وعدائيّــة بــني بيغــني والقنــاة األوىل تُذكّــر، إىل حــٍد بعيــد، بالعــداء 

املســتمر بــني نتنياهــو والصحافــة.  يف األســبوع ذاتــه الــذي أعلــن فيــه بيغــني عــن نيّتــه فتــح »قنــاة 

ثانيــة« مســتقلّة، كان قــد زار التلفزيــون إلجــراء مقابلــة، وقــد التقــى يف غرفــة املاكيــاج مبحــرري غــرف 

ــاً  ــرون حرب ــم تدي ــم: »أنت ــال بيغــني له ــد ق ــا، فق ــار حينه ــة داف ــا صحيف ــا نقلته ــار، بحســب م األخب

ــض  ــر، رف ــف دروك ــاء الصحــايف رافي ــام 2015 لق ــض نتنياهــو يف الع ــام رف ــم.1  ومثل ضــّدي.  جميعك

ــاز. بيغــني يف حينــه لقــاء اإلعالمــّي دودو توب

ــري  ــة وغ ــة خاّص ــاة تجاريّ ــة: قن ــاة الثاني ــيس القن ــة لتأس ــراءات القانونيّ ــدأت اإلج ــام 1986، ب يف الع

رســميّة التــي تـُـدار بفصــٍل تــام عــن القنــاة األوىل وســلطة البــّث، ويف العــام ذاتــه بــدأ البــّث التجريبــّي 

الــذي اســتمّر حتـّـى اليــوم الــذي غــرّي وجــه اإلعــالم اإلرسائيــيّل - 4 تريــن الثــاين 1993؛ يــوم انطــالق 

ــر،  ــرتٍة أق ــا لف ــايّف إمن ــد الصح ــى التقلي ــاً ع ــس حفاظ ــرية تعك ــة قص ــرٌة إخباريّ ــة.  ن ــاة الثاني القن

ــة يف  مسلســل درامــّي أُنتــج خصيصــاً للقنــاة يعكــس الــدور الكبــري الــذي ســتلعبه اإلنتاجــات األصليّ

القنــاة، مقابلــة مــع رئيــس الحكومــة إســحاق رابــني، التــي عكســت الرعيّــة السياســيّة املرموقــة التــي 

تحظــى بهــا القنــاة الجديــدة، وختامــاً: فيلــم وثائقــي عــن حيــاة »جيغولــو« )بائــع جنــس( إرسائيــيّل 

تحــت عنــوان مســتفز: »أقــراط يف العضــو الذكــرّي«.  هــذا الفيلــم الوثائقــّي الــذي خلـّـف صدمــًة بــني 

مئــات اآلالف ممــن تابعــوا القنــاة الجديــدة، وذلــك ملــا يطرحــه مــن مضامــني جنســيّة تتعلـّـق بتجــارة 

ــإدارة  ــون روبنشــطاين لالتصــال ب ــالم الســابق أمن ــر اإلع ــا أّدى بوزي ــدى الرجــال، وهــو م ــس ل الجن

ــون  ــه التلفزي ــرج في ــاً يخ ــاً صارخ ــم، كان إعالن ــى اختياراته ــخط ع ــم بس ــدة وتوبيخه ــاة الجدي القن

اإلرسائيــيّل إىل الضــوء، ويُطلــق عــر التلفزيــون التجــارّي يف إرسائيــل.

لقــد مثّــل التلفزيــون التجــاري يف إرسائيــل صوتــاً إعالميّــاً جديــداً.  العمــل مبنطــق املنافســة واعتــامد 

ــارات املضامــني أدى  ــات واختي ــث التعيين ــا مــن حي ــات مدفوعــة األجــر، وحريّته ــاة عــى اإلعالن القن

ــاة األوىل( الــذي انشــغل يف  إىل توّجــه جديــد يف فهــم التلفزيــون.  بعكــس التلفزيــون الرســمّي )القن

مــا تُريــد الدولــة أن تقولــه للمواطنــني، عمــل التلفزيــون التجــارّي )القنــاة الثانيــة( ليوفـّـر »مــا يطلبــه 

http://bit.ly/2jSLMnm :1981/7/9 ،1  تسيمويك، ط. »بيغن: سأسعى إىل إقامة قناة ثانية، مستقلّة«، صحيفة دافار
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ــات  ــّث مــا ب ــون، وفتــح مجــاالً واســعاً لب ــاهد أوالً: غــرّي شــكل التلفزي املشــاهدون«.1  التفكــري باملُش

يُســّمى بـ»الثقافــة الشــعبيّة«، ومســاحة واســعة لربامــج الرتفيــه – وهــو مــا مل يكــن ممكنــاً يف القنــاة 

الرســميّة األوىل.

بجــودة بثّــه املتقّدمــة، وتنــّوع برامجــه التــي جرفــت الجمهــور اإلرسائيــيّل –وبخاصــة مــن الطبقــات 

االجتامعيّــة واملجموعــات اإلثنيّــة األضعــف- ُعزلــت القنــاة األوىل ببــطٍء لتبقــى حّصــة النخــب 

األشــكنازيّة كبــرية الســن رهينــة لعقليّــة »مابــاي« التــي حكمــت القنــاة األوىل.  بطبيعــة الحــال، كان 

ــع  ــاة األوىل، وتزامــن هــذا م ــن القن ــا م ــة طريقه ــة يف بداي ــاة الثاني ــرب إىل القن سياســيّو الليكــود أق

ــون  ــة قادمــاً مــن الواليــات املتّحــدة.  اعتــرب الصحافيّ صعــود شــخصيّة نتنياهــو يف السياســة اإلرسائيليّ

اإلرسائيليّــون أن نتنياهــو »يعــرف كيــف يســتخدم التلفزيــون التجــاري ويعــرف كيف يســتغل أدواته«.2  

ــة  ــاة الثاني ــرية القن ــرتة القص ــك الف ــو يف تل ــتخدم نتنياه ــد اس ــّدة، فق ــة ع ــادر صحافيّ ــب مص بحس

اســتخداماً واســعاً، وبخاصــة عــى ضــوء املنافســة الشــديدة بينهــا وبــني كل مــا مثّلتــه القنــاة األوىل مــن 

انتــامء لحــزب العمــل.  نــوع مــن الــراع املســكوت عنــه بــني القناتــني الــذي اتخــذ أشــكال مناكفــة 

بــني عقليتــني مختلفتــني يف اإلعــالم، أتــاح لنتنياهــو مســاحَة عمــٍل واســعة، وهــو الــذي نشــأ أصــالً يف 

التلفزيــون األمريــّي الــذي تنتمــي إىل عاملــه القنــاة الثانيــة.  خــالل الفــرتة التاليــة، اســتغل نتنياهــو 

التلفزيــون لتأجيــج قــّوة اليمــني يف إرسائيــل، اســتغل هــوس التلفزيــون التجــارّي بنســب املشــاهدة، 

واعتــرب ذلــك منفــذاً يُتيــح لــه رفــع اللهجــة السياســيّة ودفــع النقــاش الســيايّس ضــد رابــني إىل أعنــف 

مســتوياته؛ اســتفاد التلفزيــون مــن نتنياهــو، اســتفاد نتنياهــو مــن التلفزيــون، إىل أن تأجــج العنــف 

ــة العــام 1995،  ــه.3  نهاي ــل اغتيال ــام قب ــة أيّ ــاة األوىل ثالث ــني عــرب القن ــه راب ــذي أشــار إلي الكالمــّي ال

عاشــت الصحافــة صدمــة حقيقيّــة شــعرت خاللهــا، بحســب مــا جــاء يف الصحافــة اإلرسائيليــة ذاتهــا، 

أن نتنياهــو »اســتغلّها«، وأن ذلــك كان واحــداً مــن أســباب اغتيــال رابــني.  يف العــام 1996، حــني حصــل 

ــاً وجيّاشــاً، ليُطلــق ُحقبــة الحــرب  نتنياهــو عــى رئاســة الحكومــة، صــار شــعور »االســتغالل« حقيقي

الطاحنــة بــني نتنياهــو والقنــاة الثانيــة.

ــق  ــا يتعلّ ــه يف م ــق رؤيت ــريته لتطبي ــو يف مس ــدأ نتنياه ــة، ب ــه الحكوم ــد ترؤس ــام 1996، وبع يف الع

ــور  ــه ليم ــالم يف حين ــرة اإلع ــذه املســرية وزي ــل.  شــاركته به ــي يُريدهــا إلرسائي ــة الت بشــكل الصحاف

1  كارول. أ. »سنوات الـ90 للقناة 2: العقد الذي ال يعود«، موقع جريدة غلوبس، 4.1.2000:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=185012           

2  فريسكو. أ. »كراهية من ثاين نظرة: تاريخ عالقة نتنياهو والصحافة«، يف »هعاين هشبفيعيت«، 15.3.2016:
http://www.the7eye.org.il/196004           

https://www.youtube.com/watch?v=6ykSa1ygMY4 :3  مقابلة مصّور لرابني يف القناة األوىل، التسجيل من موقع يوتيوب
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ــة  ــد، التــي جــاءت منســجمة متامــاً مــع رؤي ــة بيلي ــات لجن ــات.  يف العــام 1997، صــدرت توصي ليفن

ليفنــات للصحافــة.  عــى أثــر تقريــر اللجنــة، نّصــت ليفنــات ُمســتَنداً نــر أجــزاًء منــه موقــع »هعايــن 

ــات اآليت: ــول ليفن ــة.  تق ــي بالشــؤون اإلعالميّ هشــفيعيت« املعن

ــالم  ــائل اإلع ــالل وس ــن خ ــا م ــريّب مواطنيه ــة أن ت ــة الدول ــد أن وظيف »ال أعتق

للجامهــري.  الدولــة تــريّب املواطنــني يف طفولتهــم حــني يذهبــون إىل املدرســة. )...( 

برأيــي، عــى الدولــة أن ال تتدخــل.  عليهــا أن تُتيــح 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 تقــرتح، باألســاس، أن تُفتتــح يف إرسائيــل ســلطة 

 ،)FCC( ــة ــدة األمريكيّ ــات املتّح ــة يف الوالي ــاالت الفيدراليّ ــة االتص ــق هيئ ــة تطاب ــة بصيغ ــّث عاّم ب

ــم وتراقــب ســوق اإلعــالم.  مببدئهــا العــام، تعتمــد توصيــات لجنــة بيليــد عــى مبــدأ »الســامء  لتنظّ

املفتوحــة«، ومعنــاه »سياســة جديــدة وشــاملة تســعى دامئــاً إىل خلــق ســوق ُحــر يف اإلعــالم اإللكــرتويّن 

)العــام 1997 كان التلفزيــون مــا زال يُعتــرب إلكرتونيــاً – م.ك(.  عــى أن تتأســس هــذه السياســة عــى 

مبــادئ املنافســة الحــرّة بــروط متســاوية، تؤّمــن تعــدد وتنــّوع إمكانيّــات اختيــار لــدى الجمهــور«.  

ــا  ــة، وأهمه ــام الحكوم ــابقاً أم ــد طُرحــت س ــت ق ــات عــى خطــوات كان ــدت هــذه التوصي ــد أكّ وق

افتتــاح خمــس محطّــات جديــدة »محــّددة األهــداف؛ قنــاة باللغــة الروســيّة، قنــاة للموســيقى، قنــاة 

ــك، أوىص  ــيّل«، كذل ــوروث اإلرسائي ــاة »للم ــم: قن ــرية واأله ــا األخ ــة، أم ــاة إخباريّ ــة، وقن ــة العربيّ للغ

ــاة  ــوم باســم »القن ــا الي ــي نعرفه ــة، والت ــاة الثاني ــس القن ــدة تناف ــة جدي ــاة تجاريّ ــح قن ــر بفت التقري

العــارشة«.

وجه الشبه بين سياسات اإلعالم وإستراتيجّية 2015 االنتخابية
لنــا أن نقــرأ سياســات نتنياهــو مــن زوايــا مختلفــة.  لنــا أن نقرأهــا مبــا ترســمه الصحافــة اإلرسائيليّــة 

ــم  ــريس الحك ــى ك ــه ع ــتمرار جلوس ــو ال ينشــغل إال باس ــد أن نتنياه ــق يعتق ــيايّس ضيّ ــٍم س ــن فه م

يف إرسائيــل.2  أن رئيــس الحكومــة اإلرسائيــيّل ال يتحــرّك إال بدوافــع ذاتيّــة ونفســيّة، يســتمتع 

1  »نفتح، ونفتح ونفتح«، مقابلة موقع هعاين هشفيعيت مع وزيرة اإلعالم ليمور ليفنات، 1997/6/1:
http://www.the7eye.org.il/38831           

2  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           
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صحافيّــو 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 مــام تكيلــه الصحافــة لنتنياهــو، وهــو مبجملــه نابــع مــن ضيــق دوائــر 

ــل.   ــات الشــخصيّة يف إدارة إرسائي ــاد والعالق ــا، واألبع ــا لبعضه ــل ومعرفته ــة يف إرسائي ــة الحاكم النخب

ــة يف النظــام الصهيــويّن، وهــو ال يُفيــد  ــات األيديولوجيّ لكــّن ذلــك يُبعدنــا جــداً عــن فهــم الديناميكيّ

ــث  ــع الباح ــداً، أن يض ــل تحدي ــث إرسائي ــل، يف بح ــّل األفض ــدّو، ولع ــويّل بالع ــتخفاف الطف إال لالس

ــاً. ــل النفــيس جانب ــة التحلي الفلســطينّي هواي

يتــرّف نتنياهــو بانســجام فكــرّي شــديد.  مبادئــه مل تتغــرّي منــذ عقــوٍد طويلــة.  وهــو قــادر يف كّل 

لحظــة عــى ربــط مــا يفعلــه اليــوم بالتقليــد الفكــرّي الجبوتينســّي.  هكــذا مثــالً، اســتغّل نتنياهــو 

جلســة الكنيســت الخاّصــة يف ذكــرى وفــاة زيئيــف جبوتينســي ليُطلــق شــعاراً ميثـّـل رؤيتــه الحقيقيّــة 

مبــا يتعلـّـق باإلعــالم اإلرسائيــيّل: ليحكــم الشــعب يف الصنــدوق، وليحكــم الشــعب يف الـ»رميــوت«.1  يف 

جلســة كتلــة الليكــود يف الكنيســت يف األّول مــن آب 2016، اعتــرب نتنياهــو فتــح املنافســة يف ســوق 

اإلعــالم خطــوة »تُحقــق العدالــة التاريخيّــة«.2  يــرى نتنياهــو أن تتعــّدد املحطــات التلفزيونيّــة وتُفتــح 

للمنافســة، عــى أن يختــار النــاس مبوجــب توجهاتهــم السياســيّة القنــوات التــي يريــدون مشــاهدتها.  

ــة« التــي يجــب أن تكــون ضمــن القنــاة الواحــدة، إىل  ينقــل نتنياهــو املســألة مــن مســألة »التعدديّ

ــب  ــو، يج ــب نتنياه ــام، مبوج ــث الع ــاً.  الب ــون عموم ــون يف التلفزي ــب أن تك ــي يج ــة« الت »التعددي

ــاز،  ــربايّل بامتي ــه لي ــري املضامــني – هــذا توّج ــة عــن توف أن ميــي إىل غــري رجعــة، وأن تتوقــف الدول

ــيّل، أو يف  ــالم اإلرسائي ــة يف اإلع ــيطة املطروح ــة البس ــاألدوات الجدليّ ــن ب ــو، وال مُيك ــه نتنياه مل يخرتع

مــا ينتــج عنــه مــن أبحــاث معنيّــة بالشــأن اإلرسائيــيّل، أن نقــول ببســاطة إنــه توّجــه »فــايّش« يقمــع 

ــد حريّــة التعبــري. الصحافــة ويقيّ

عودة آللّية نتنياهو
هنــا، علينــا أن نعــود إىل النمــوذج الــذي اقرتحنــاه يف القســم الثــاين مــن هــذه الدراســة، الديناميكيّــة 

التــي يرّســخ نتنياهــو مــن خاللهــا رؤيتــه األيديولوجيّــة إلرسائيــل: يف املرحلــة األوىل، يســتخدم نتنياهــو 

مــا يــراه إشــكالياً يف مبنــى النظــام ليفــّر أوضــاع سياســيّة ســيئة بالنســبة لليمــني اإلرسائيــيّل، يطــرح 

قضيّــة ســلطة البــّث ومبنــى الســوق اإلعالمــي يف إرسائيــل، وهــي قضيّــة ال يشــعر النــاس بإلحاحهــا أو 

1  خطاب نتنياهو يف الكنيست يف جلسة إلحياء ذكرى جبوتينسي، يوم 2016/8/3.

2  خطاب نتنياهو يف جلسة كتلة الليكود يف الكنيست، يوم 2016/8/1، يف موقع بنيامني نتنياهو عى اإلنرتنت.
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ــط  ــة، ويتخبّ ــة يتداولهــا األكادمييــون يف أقســام اإلعــالم الهّشــة يف الجامعــات اإلرسائيليّ بحاجتهــا، قضيّ

السياســيّون بــني توصيــات اللجــان املختلفــة، متامــاً كــام يف حــال نظــام االنتخابــات، ومــن خــالل تأجيــج 

هــذه اإلشــكاليّة يفــرض نتنياهــو عــى هــذه املســألة أن تُصبــح مســألة ذات مضمــون ســيايّس: اليســار 

يُريــد »اتحــاد البــّث الجديــد«، يُســيطر عليــه ويســتفيد منــه، أّمــا اليمــني فيســعى إىل النظــام الصالــح 

)املُتعــدد الــذي يُعطــي للنــاس حريـّـة املنافســة، فتــح القنــوات واختيــار مــا يشــاهدون، أو يســعى إىل 

النظــام االنتخــايّب الــذي يضمــن ثبــات الحكــم(.  بهــذا، ومــن خــالل تحريــض واســع عــى الصحافــة 

ــدّي  ــة الجن ــة«، اتهامهــا مبعــاداة الجيــش )مثــل قضيّ ــة النازيّ القامئــة وصلــت حــّد اتهامهــا بـ«الدعاي

الــذي نّفــذ إعــدام الشــهيد عبــد الفتــاح الريــف( والتحريــض عــى إرسائيــل.1 

هكــذا، تتحــّول املســألة الرفيعــة، اإلشــكاليّة النظريّــة يف نظــام اإلعــالم، إىل تعبــري ســيايس فعــيل يؤثــر 

ــاً يعتمــد عــى  ــر بديــالً مييني ــاة النــاس وباألســاس -عــى مشــاعرهم– ويف الوقــت ذاتــه يوفّ عــى حي

منــوذج الســوق املفتــوح لإلعــالم )مــن خــالل القنــاة 20، التــي ســنتوقف عنــد تفاصيلهــا الحقــاً(.  يف 

املرحلــة الثانيــة، يســتخدم نتنياهــو القــّوة السياســيّة ليعالــج األوضــاع »الســيئة«، متجــاوزاً املشــكلة 

ــة اإلعــالم، يســتخدم نتنياهــو  ــة مبــا يُعيــد تشــكيل املبنــى الفعــيّل عــى أرض الواقــع.  يف حال النظريّ

ــة. قّوتــه املبيّتــة ليُغــرّي مــا يحصــل عــى األرض الواقــع متجــاوزاً اإلشــكاليّات النظريّ

لنطــرح، مثــالً، ملــا نُســّميه »القــوة املبيّتــة«: يــوم 12 تريــن الثــاين 2014، صادقــت الكنيســت بالقراءة 

التمهيديـّـة عــى قانــون »يرائيــل هايــوم«.2  وهــو قانــون طرحــه عضــو الكنيســت عــن حــزب العمــل 

ــداً  ــتهدف تحدي ــو يس ــاً، وه ــة مجان ــف املطبوع ــع الصح ــون توزي ــذا القان ــع ه ــل، ومين ــان كاب إيت

جريــدة »يرسائيــل هايــوم« التــي ميتلكهــا صديــق نتنياهــو املليارديــر شــلدون أدلســون.  وتُعتــرب هــذه 

ــري تشــاوراً  ــس تحريرهــا يُج ــة أن رئي ــى نــرت الصحاف ــاً لســان حــال نتنياهــو، حتّ ــة فعلي الصحيف

يوميــاً مــع مكتــب نتنياهــو حــول العناويــن واملضامــني قبــل بــدء الطباعــة،3 وتــوزّع الجريــدة مجانــاً يف 

الجامعــات، يف محطـّـات القطــار، يف املحطــات املركزيـّـة، ويف كل موقــعٍ حيــوّي يــزوره اإلرسائيليّــون.  يف 

اقــرتاح القانــون الــذي قّدمــه كابــل، يّدعــي أن هــذا النــوع مــن الصحــف ميكنــه أن يــودي بالصحافــة 

ــائر  ــد خس ــه يتكبّ ــه، فإن ــن ورائ ــدودة م ــري مح ــة غ ــادر ماليّ ــوف مص ــة وق ــه نتيج ــة، إذ أن املطبوع

ماليّــة فادحــة دون قلــق، ويســتطيع بالتــايل أن يحطّــم أســعار ســوق اإلعــالن الــذي تعتمــد عليــه كل 

1  رد نتنياهو عى تحقيق هآرتس: »حملة سيطرة نتنياهو عى اإلعالم«، يف موقع جريدة هآرتس، 2016/11/3:
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.3110845           

 :2014/11/12 ،The Marker 2  زرحيا. ت.  »رضبة لنتنياهو: الكنيست تصادق عى قانون »يرائيل هايوم« بالقراءة التمهيديّة«، يف موقع
http://www.themarker.com/advertising/1.2483771

3  باز. أ. »محادثات نتنياهو-أدلسون: القناة 10 تستأنف 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 تُغطّــي الكــم ذاتــه مــن النســخ املوزّعــة، وال أن 

تقــرتح أســعاراً بخســة لقــاء اإلعالنــات كــام تفعــل »يرسائيــل هايــوم«.  مــن جهــة نتنياهــو، معنــى ذلك 

أن يخــر املنــرب األســايّس )والوحيــد بهــذا الحجــم( الــذي يدعمــه، ويف الوقــت ذاتــه، فــإن الخطــوة 

بطبيعتهــا مناقضــة لتوّجــه نتنياهــو الليــربايل الــذي يرفــض تدّخــل الدولــة يف اإلعــالم.  وهــو، بقانــون 

اإلعــالم املطبــوع، تدّخــل هامــّي نســبة للتدخــل يف التلفزيــون واإلذاعــة.

بحسـب التقديـرات اإلرسائيليّـة، فـإن اقـرتاح القانـون هذا، إىل جانـب مسـألة التجنيد اإلجبـارّي لليهود 

املتديّنـني للجيـش اإلرسائيـيل والعقوبـات الجنائيّـة التـي فرضهـا البيـد عـى املتديّنـني الرافضـني، كان 

واحـداً مـن األسـباب األساسـيّة التـي أّدت إىل حـّل الحكومـة والكنيسـت وعقـد االنتخابـات الجديـدة 

يف العـام 2015. 1  ثالثـة مـن املركّبـات الخمسـة لالئتـالف الحكومـّي يف حينـه، صوتـت لصالـح القانـون 

الـذي سـيؤدي إىل إغـالق جريـدة »يرسائيـل هايـوم«.2  بحسـب القانـون اإلرسائييّل، فـإن املصادقة عى 

القوانـني بالقـراءة التمهيديّـة تُلغـى أوتوماتيكيـاً مـع حـّل الكنيسـت، وتحتاج طرحـاً منذ البدايـة.  بعد 

فـوز نتنياهـو يف االنتخابـات، وبـدء املحادثـات لرتكيـب الحكومـة، كان مـن الواضح أن مسـألة الجريدة 

سـتكون يف صلـب املحادثـات، إال أن أحـداً يف السـاحة اإلرسائيليّـة مل يتوقّـع أن تتضّمـن اتفاقيّة االئتالف 

الحكوميّـة بنـداً مينـع أعضـاء الكنيسـت مـن كتـل االئتـالف دعـم أي اقـرتاح قانـون يف مجـال اإلعـالم 

يف حـال اعـرتض وزيـر اإلعـالم عـى هـذا القانـون، ويُجـرب أعضـاء االئتـالف عـى دعـم كل الخطـوات 

»اإلصالحيّـة« التـي ينتهجهـا وزيـر اإلعالم يف الصحافـة اإلرسائيليّـة.3  وزير اإلعالم يف إرسائيـل هو، يجدر 

التنويـه، ذاتـه رئيـس الحكومـة بنيامـني نتنياهو.

ــل  ــه أن يفــرض عــى كت ــة –قدرت ــه السياســيّة املبيّت نعــود إىل النمــوذج اآليّل: يســتخدم نتنياهــو قّوت

ــى يُغلــق »اتحــاد البــّث الجديــد«، ويُبقــي ســلطة  االئتــالف أي قانــوٍن يريــده وأي قــرار يريــده– حتّ

ــث« يف  ــد والتحدي ــاعي »التجدي ــو مس ــط نتنياه ــوة، يُحب ــذه الخط ــه.  به ــي علي ــا ه ــى م ــّث ع الب

البــّث العــام، ويعيــده إىل قدميــه املهــرتئ.  يُضعــف البــّث العــام مــن خــالل تعليــق مصــريه بالهــواء 

ملــّدة طويلــة تدفــع العاملــني فيــه )ممــن ميتلكــون املقــدرة( إىل الخــروج منــه إىل الوســائل اإلعالميّــة 

ــتتحّول  ــا، س ــن عمله ــن أماك ــث ع ــي تبح ــات الت ــذه الطاق ــن ه ــايّس م ــزء أس ــوم.  ج ــودة الي املوج

ــب العمــل يف هــذه  ــاد طل ــني.  ازدي ــّث واإلعــالم التجاري بطبيعــة الحــال إىل املجــاالت املتاحــة يف الب

1  فرطر. ي. »ليست صفقة املتديّنني، قانون يرائيل هايوم ما أّدى لالنتخابات«، يف موقع هآرتس، 2014/12/5: 

http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2504567         

 :2014/11/12 ،The Marker زرحيا. ت. »رضبة لنتنياهو: الكنيست تصادق عى قانون »يرائيل هايوم« بالقراءة التمهيديّة«، يف موقع  2
http://www.themarker.com/advertising/1.2483771

3  اتفاقيّة االئتالف الحكومّي يف موقع الكنيست:
http://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/coalition2015_3.pdf          



36

القسم الثاين | نتنياهو واإلعالم: سبق اإلرصار والرؤيا 

املؤسســات اإلعالميّــة التجاريّــة ســيفرض عــى الحكومــة أن توفّــر تســهيالت أكــرب للقنــوات اإلخباريّــة 

ــث،  ــة يف ســلطة الب ــات إضافيّ ــح إمكانيّ ــث، إىل فت ــي تســعى، بشــكٍل حثي ــت الت ــات اإلنرتن وتلفزيون
ــد العــام 1997. 1 ــر بيلي والعيــش يف »ســامء مفتوحــة« كــام جــاء يف تقري

ــر نتنياهــو أرضيــة قويّــة لإلعــالم التجــارّي، وكيــف يســتخدم قّوتــه السياســيّة يف الحكومــة  كيــف يوفّ

والتريــع مــن أجــل خلــق واقــعٍ إعالمــّي يهيمــن عليــه اإلعــالم التجــارّي مقابــل إعــالٍم رســمّي يحترض؟ 

وكيــف تــأيت مرحلــة نتنياهــو الثالثــة هــذه، ليُشــّكل املضمــون الواقعــّي الــذي يحتـّـم املبنــى والهيكليّــة 

املســتقبليّة لإلعــالم اإلرسائيــيّل، يف ســوق التلفزيــون خاصــًة.

القناة الثانية والقناة العاشرة: التأرجح في »السماء المفتوحة«
ــاءات بشــأن سياســة نتنياهــو  ــد كل االدع ــاين 2014 أن يُفّن ــن الث ــع عــر مــن تري كان مُيكــن للراب

لفتــح املنافســة يف ســوق اإلعــالم.  يف حينــه، أحبــط نتنياهــو مبــادرة وزيــر اإلعــالم يف حينــه، جلعــاد 

ــني2 – خطــوة  ــني منفصلت ــني إخباريت ــة ويقســمها إىل قنات ــاة الثاني ــل القن ــف عم ــعٍ يوق إردان، لتري

مهّمــة عــى طريــق زيــادة القنــوات التلفزيونيّــة وتشــجيع املنافســة.  بعــد أن صادقــت لجنــة التريــع 

الوزاريـّـة عــى مــروع القانــون، قــّدم رئيــس الحكومــة نتنياهــو اســتئنافاً للّجنــة وأحبــط ســن القانــون 

يف الكنيســت.  ســارعت الصحافــة اإلرسائيليّــة، طبعــاً، التهــام نتنياهــو بالنفــاق وبكــذب اّدعاءاتــه حــول 

فتــح منافســة ســوق اإلعــالم.  يف حينــه، فــّر نتنياهــو طلبــه باالســتئناف، ويف هــذا التفســري يكمــن 

الكثــري مــام نحتــاج التوقـّـف عنــده: »عــى ضــوء نقــل مســؤوليّة الــوزارة إيّل، ومبــا أن مــروع القانــون 

لــه إســقاطات كثــرية عــى عــامل اإلعــالم التجــارّي، فــإين أطلــب، باعتبــاري مــن ســيتوىّل تطبيــق هــذا 
ــة للعمــق«.3 القانــون، أن أدرس القضيّ

ــه يف وزارة  ــل أن يُنهــي عمل ــون هــذا باســتعجاٍل قب ــرتاح القان ــع باق ــد دف ــر اإلعــالم إردان ق كان وزي

اإلعــالم وانتقالــه لــوزارة الداخليّــة، وهــو ارتقــاء تبــنّي فيــام بعــد أنــه أىت ليمّكــن نتنياهــو مــن الســيطرة 

املبــارشة عــى وزارة اإلعــالم.  فعليــاً، كانــت خطــوة إردان راديكاليّــة يف فتــح ســوق اإلعــالم، وبخاصــة 

ــو أن  ــه، رأى نتنياه ــن جهت ــيّل.  م ــالم اإلرسائي ــّوة يف اإلع ــن ق ــة م ــاة الثاني ــه القن ــع ب ــا تتمت ــع م م

ــة  ــب عــن ديناميكيّ ــؤّدي إىل زعزعــة يف الســوق، وهــو ال يُجي ــا أن ت ــذه ميكنه إســقاطات خطــوة كه

1  تقرير اللجنة لتوسيع وإعادة تنظيم البث العام – »لجنة بيليد«، العام 1997:
      http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2016/01/peled-report1997.pdf           
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3  املصدر ذاته.
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كيف يتغري النظام الصهيوين؟  نتنياهو واإلعالم اإلرسائييّل منوذجاً

ــة مــن األعــى أثبتــت يف الســابق آثارهــا الســلبيّة  نتنياهــو يف إحــداث التغيــريات.  تغيــريات راديكاليّ

ــام  ــري نظ ــر لتغي ــات، أو يُنظ ــم يف الثامنينيّ ــالً للتضخ ــر مث ــوق )يُنظ ــا يف الس ــي تخلّفه ــة الت والصدم

االنتخابــات يف التســعينيّات(.  واملؤكّــد أن بنيامــني نتنياهــو كان قــد رأى املفصليّــة التــي يُقبــل عليهــا 

ســوق اإلعــالم يف العــام القريــب.  كان العــام 2015 عــام نهايــة امتيــاز القنــاة العــارشة، وكان مصريهــا 

ــر افتتاحهــا يف  ــاً بيــد الحكومــة.  يف العــام ذاتــه، أطلقــت قنــاة »املــوروث اإلرسائيــيّل« التــي أُق معلّق

ــة. ــا تحــت اســم »القنــاة 20« وســط توّجــه واضــح للتحــّول إىل قنــاة تجاريّ التســعينيّات بثّه

يف 30 متـّـوز 2015، كان موعــد انتهــاء امتيــاز القنــاة العــارشة: القنــاة التــي باتــت تُصّنــف كأحــد أشــد 

ــن  ــراً ع ــف مؤخ ــي كُش ــوت، الت ــوت أحرون ــة يديع ــد صحيف ــة )بع ــس الحكوم ــداء لرئي ــادر الع مص

ــم  ــل تحجي ــا لنتنياهــو مقاب ــوين مــوزس لتحســني تغطيته ــا ن مفاوضــات أجراهــا نتنياهــو مــع مالكه

ــي  ــة الت ــر الخســارة املتتالي ــوم« املنافســة(.  يف الســنوات الســابقة، وعــى أث ــل هاي صحيفــة »يرسائي

ــر  ــه، وفّ ــن جهت ــو األخــرى.  م ــرة تل ــا باإلغــالق م ــوٍن تهددته ــن دي ــت م ــد عان ــاة، فق ــا القن تكبّدته

نتنياهــو للقنــاة كّل مقّومــات درب اآلالم حتـّـى بــات مصريهــا شــبه محتــوم.  بســبب الديــون املرتاكمــة 

وحالــة العجــز التــي أّدت إىل خــرق اتفاقيّــة االمتيــاز، كان يُفــرتض بالقنــاة أن تُغلــق أبوابهــا مــع نهايــة 

العــام 2014؛ أي قبــل موعــد نهايــة االمتيــاز بســبعة شــهور.  يف 28 كانــون األّول مــن العــام 2014، متــام 

العــارشة مســاًء، حجبــت القنــاة العــارشة بثّهــا واســتبدلته بصــورة نتنياهــو باألبيــض محاطــًة بالســواد، 

ومعهــا النــص التــايل: »القنــاة 10 ســتُغلق بعــد ثالثــة أيـّـام.  رئيــس الحكومــة ووزيــر اإلعــالم، بنيامــني 

نتنياهــو، يرفــض أن يجــد حــاًل.«1  قبــل يــوٍم مــن وقــف بــّث املحطــة، وعــى ضــوء االنتخابــات التــي 

ــى يبــّت وزيــر  ــة حتّ أُعلنــت، قــّرر املستشــار القضــايّئ للحكومــة أن ميــدد البــث لســتة شــهور إضافيّ
اإلعــالم القــادم مبصــري القنــاة.2

أضعــف نتنياهــو القنــاة العــارشة حتـّـى انحــدرت للحضيــض.  يف 18 أيـّـار 2015، التقــى الــرّي ليونــارد 

بالفاتنيــك بنتنياهــو يف مكتــب رئيــس الحكومــة.  بالفاتنيــك هــو صاحــب مجموعــة GRE لالســتثامر.3  

ــام، اشــرتت مجموعــة بالفاتنيــك 51 باملئــة مــن أســهم القنــاة 10، وضّخــت مبالــغ طائلــة  بعــد 10 أيّ

ــة وتســتمر بالبــّث.4  الحــال التعيــس الــذي وصلــت إليــه القنــاة  ــى تفــي القنــاة بالتزاماتهــا املاليّ حتّ

:2014/12/31 ،The Marker 1  تايغ. ا. »القناة 10 تُنقذ مجدداً: املستشار القضايئ ميدد بثّها لنصف عام«، موقع
http://www.themarker.com/advertising/1.2525855           

2  املصدر ذاته.

:2015/5/18 ،The Marker 3  طوكر. ن. »املرّشح لراء القناة 10، لني بليفانتيكن التقى بنتنياهو«، يف موقع جريدة

http://www.themarker.com/advertising/1.2638752          

4  دور. أ. »املدير العام لقناة 10 يُبلغ املوطفني: فعلناها«، يف موقع جريدة كلكاليست، 2015/6/2:
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3660724,00.html           



38

القسم الثاين | نتنياهو واإلعالم: سبق اإلرصار والرؤيا 

العــارشة جعــل رشاءهــا ســهالً، إال أن عامــالً آخــر أكــر جذريـّـة مّكــن مــن عقــد هــذه الصفقــة وتوقيــع 

ــّم  ــا ه ــو م ــل ه ــذا العام ــام 2030، ه ــى الع ــا حتّ ــه عمله ــل مبوجب ــداً تواص ــداً جدي ــاة 10 عق القن

نتنياهــو بالفعــل، وألجلــه انتظــر أن ينتهــي عقــد االمتيــاز الســابق للقنــاة: منــذ العــام 2009، طُرحــت 

يف الحكومــة اإلرسائيليّــة ويف ســلطة البــّث الثانيــة )املســؤولة عــن اإلعــالم التجــارّي( توّجهــات واضحــة 

لتغيــري نظــام العقــود يف اإلعــالم التجــارّي.  إذ يعتمــد نظــام العقــود القديــم عــى عقــود »االمتيــاز«، 

بينــام يعتمــد النظــام الجديــد الــذي ُجــدد عــى أساســه عقــد القنــاة العــارشة لـــ15 عامــاً جــدد عــى 
ــة.1 نظــام عقــود »الرتخيــص«.  وقــد تطــرّق »مؤمتــر إيــالت للصحافــة« العــام 2009 إىل هــذه القضيّ

الفــرق بــني االمتيــاز والرتخيــص جــذرّي.  يُبقــي االمتيــاز القنــاة مبلكيّــة الدولــة، وتحظــى رشكــة خاّصــة 

»باالمتيــاز« يف تشــغيلها والربــح منهــا.  إاّل أن الــروط واملبــادئ األساســيّة لعمــل القنــاة تبقــى بيــد 

الدولــة: تحــدد نســبة بــّث اإلعالنــات يف الســاعة، ونســبة اإلنتاجــات الخاّصــة، أو تُحــدد أنواعــاً معيّنــة 

ــاة الخاصــة  ــح القن ــة لفت ــة اإلمكانيّ ــركات الخاّص ــص يُعطــي ال ــإن الرتخي ــل، ف مــن الربامــج.  باملقاب

بهــم بالحــّد األدىن مــن الــروط االقتصاديـّـة، أمــا »االمتيــاز فيمّكــن مــن الرقابــة العاّمــة عــى مضامــني 

ــام  ــب نظ ــل مبوج ــدأ بالعم ــة لتب ــّث الثاني ــلطة الب ــون س ــّدل قان ــام 2011، ُع ــة الع ــّث«.2  بداي الب

ــايل، مــن احتــامل اســتثامرهم يف  ــة أكــرب للمســتثمرين، ويزيــد، بالت الرتخيــص، وهــو مــا يُعطــي حريّ

ــاة  ــق عــى القن ــة هــذا التغيــري الــذي أُجــري )وطُبّ ــة ومفصليّ ســوق اإلعــالم.3  ومــا يزيــد مــن أهميّ

العــارشة يف العــام 2014(، أّن القانــون اإلرسائيــيّل مينــع مــن ميتلــك امتيــازات يف أكــر مــن 3 محطّــات 

ــوات  ــك ســت قن ــة أيضــاً.  مجموعــة RGE متتل ــاة تجاريّ ــازاً لقن ــك امتي ــأن ميتل ــة ب ــة أو فضائيّ أرضيّ

فضائيّــة وأرضيّــة، إال أن نظــام الرتخيــص يلتــف عــى هــذا القانــون وميكــن املجموعــة، بهــذا، أن تشــرتي 

القنــاة.  عــى أرض الواقــع، قــّوى نتنياهــو الســيطرة التجاريّــة عــى القنــاة.  وحــني انتهــى شــهر أيّــار 

وقــد ثبتــت القنــاة 10 برتخيــٍص وُملكيّــة خاّصــة ممعنــة يف أجندتهــا التجاريّــة، وجــاء شــهر حزيــران، 

بــدأ نتنياهــو معركــة ثانيــة:

ــة إخــراج  ــاًء عــن بــدء نتنياهــو فحــص إمكانيّ ــة أنب يف 11 حزيــران 2015 نــرت الصحافــة اإلرسائيليّ

الركتــني الحاصلتــني عــى امتيــاز لتشــغيل القنــاة الثانيــة مــن القنــاة، أن تنقســم القنــاة وتضطــّر كل 

رشكــة إىل افتتــاح قنــاة خاّصــة بهــا ورشكــة إخباريّــة خاصــة بهــا.4  هــذا كــام يبــدو، ســيكون واحــدة 

http://b.walla.co.il/item/1451529 :2009/3/15 ،1  كوم. ع. »تقرير مردخاي: االنتقال للرتخيص العام 2012«، يف موقع واال

http://www.the7eye.org.il/19897:2009/12/8 ،»2  كاسبي. د. »تخريب ثقايّف«، يف موقع »هعاين هشفيعيت

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_583.htm:2011 3  نص القانون املعّدل العام

4  أبارباخ. ل. »خطة نتنياهو: إخراج ريشيت وكيشيت من القناة 2«، يف موقع غلوبس، 2015/6/11: 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043511           
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كيف يتغري النظام الصهيوين؟  نتنياهو واإلعالم اإلرسائييّل منوذجاً

ــل هــذه الخطــوة،  ــرف أن مث ــيّل يع ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــّن رئي ــة.  لك ــو القادم ــن خطــوات نتنياه م

تحتــاج إىل وقــٍت ليتشــّكل فيهــا الســوق التجــارّي مبــا يالئــم التوازنــات التــي تســمح بقســم القنــاة، 

ــاة  ــة القن ــت مكان ــع تثبي ــا.  وم ــث مواقفه ــن حي ــيّة م ــة السياس ــز الخارط ــدو اآلن يف مرك ــي تب الت

العــارشة، التــي تُحســب تلفزيونيــاً يف أقــى اليســار اإلرسائيــيّل، يــأيت تثبيــت ثقــل إعالمــّي يف أقــى 

ميــني التلفزيــون اإلرسائيــيّل ملوازنــة الســوق واســتقطابه، إضعــاف القنــاة الثانيــة )التــي تســيطر عــى 

ــق  نحــو 60 باملئــة مــن ســوق اإلعــالن(.1  القنــاة العــارشة، عــى أثــر املنافســة الشــديدة، بــدأت تطبّ

)منــذ العــام 2010 وحتــى اليــوم( إســرتاتيجيّة إعالميّــة تُفرّقهــا عــن القنــاة الثانيــة، وتعتمــد باألســاس 

ــة  ــة، وأن ترتكــز باإلنتاجــات الوثائقيّ عــى املزيــد مــن املضامــني »الجديّــة«، وتُهمــل املضامــني الرتفيهيّ

ــام  ــا، بين ــة نجاحه ــت هــذه النظريّ ــد أثبت ــج الســاعة والسياســة.2  وق ــة وبرام ــات الصحافيّ والتحقيق

ــذا االتجــاه ســيؤدي إىل  ــني به ــع القنات ــاة 20.  دف ــة األخــرى توجــه مشــابه يف القن ــن الجه ــا م وازنه

ــة و«الثقافــة الشــعبيّة« يف التلفزيــون، وهــو مــا ســتتنافس عليــه، كــام  متســعٍ أكــرب للربامــج الرتفيهيّ

ــة. ــاة الثاني ــان للقن ــان اإلعالميت يبــدو، املحطت

»ثورة« القناة 20: الموروث إلى الـ »ماينستريم«
ال نعــرف مــا الــذي قـُـّدر لقنــاة »املــوروث«، حــني أقــرّت الحكومــة فتحهــا، جــزءاً مــن القنــوات الخمس 

ــق  ــني »تتعلّ ــّث مضام ــا ب ــرض عليه ــاة، فيف ــص القن ــا ترخي ــام 1997.  أم »محــّددة األهــداف« يف الع

ــة، والتاريــخ، وثقافــة وتقاليــد الشــعب اليهــودّي يف إرسائيــل  ــة اليهوديّ ــيّل، والديان باملــوروث اإلرسائي

والعــامل، مــع األخــذ بعــني االعتبــار جميــع مركّبــات الوجــود الثقافــة واالجتامعيّــة للجمهــور اليهــودّي، 

تيّاراتــه وتنّوعــه«.3  يف حينــه، مل تُعــر الصحافــة اإلرسائيليّــة، وال رؤوس األمــوال املرتبّصــون بالصحافــة، 

اهتاممــاً بالغــاً بالقنــاة التــي لطاملــا بــدت يف كل محــاوالت إقامتهــا قــد أنتجــت قنــاة تلفزيونيّــة بائســة 

ومملــة للــرد التاريخــّي، ال تجتــذب إال دائــرة صغــرية مــن الصهاينــة املتديّنــني واملســّنني.

ــن  ــا م ــذ رشائه ــام، ومن ــذه األيّ ــارت يف ه ــاة 20، ص ــمها القن ــار اس ــي ص ــوروث« الت ــاة »امل ــّن قن لك

قبــل املليارديــر اإلرسائييّل-الجورجــّي يتســحاك مرييلشــفييل حلبــًة أخــرى للــراع بــني ميــني الخارطــة 

:2016/1/5 ،The Marker 1  طوكر. ن. »اإلعالن التلفزيوين يتقلّص؛ القناة الثانية ترتاجع – وما زالت تسيطر«، يف موقع

http://www.themarker.com/advertising/1.2814558         

:2014/9/22 ،The Marker 2  تايغ. أ. »القناة 10 تغرّي إسرتاتيجيّتها« يف موقع
http://www.themarker.com/advertising/1.2440326           

3  »الرتخيص الخاص لبث القناة املتخصصة يف موروث إرسائيل«، موقع وزارة اإلعالم:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3882.pdf           
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السياســيّة يف إرسائيــل ويســارها.  عــودًة إىل »آلــة نتنياهــو« السياســيّة، فــإن القنــاة 20 تحّولــت بشــكٍل 

ــة شــاملة  ــاة تجاريّ ــح قن ــة لتُصب ــعها املعلن ــا توّس ــيّل، وبنواي ــّي إىل لســان حــال اليمــني اإلرسائي طبيع

ــروط  ــن ال ــم م ــة، عــى الرغ ــة الخاّص ــا اإلخباريّ ــث نرته ــا ب ــاة برودكاســت«( وخاصــًة، نيّته )»قن

املقيّــدة التــي تُفــرض عليهــا يف الرتخيــص الحكومــّي الــذي ُمنــح لهــا، إمنــا هــي تُعطــي مضمونــاً سياســياً 

ميينيــاً فعليــاً ومؤثــراً عــى حيــاة النــاس ملســألة فتــح املنافســة يف الســوق التلفزيــويّن.

يف اســتوديو الربنامــج الســيايّس الســاخر »هبرتيوتيــم« )بالعربيّــة: الوطنيّــون( يجلــس مقّدمــو الربنامــج، 

ومعظمهــم مــن مســتوطني الضفــة الغربيّــة ويدافعــون بقــّوة عــن »حريـّـة التعبــري«.  يتّهمــون اليســار 

اإلرسائيــيّل الــذي »يُســيطر عــى اإلعــالم« بأنــه يعــادي حريـّـة التعبــري، ويحتكــر البــّث اإلعالمــّي، ويقمع 

حريّتهــم يف بــّث النــرات اإلخباريّــة والربامــج السياســيّة.  يتحّدثــون عــن »حفــٍر بطــيٍء يف الصخــر«، 

ألجــل »تغيــري يف اإلعــالم، إعــالم جديــد، يعــرب بشــكٍل حقيقــّي عــام يعتقــده الجمهــور اإلرسائيــيّل«.1  

القنــاة التــي كانــت موضــع تهكــٍم يف الربامــج اإلرسائيليّــة الســاخرة عــى القنــاة الثانيــة والعــارشة، صــار 

لهــا برنامجهــا الســاخر وهــو يزّودهــا مبــا تحتاجــه كل قنــاة صاعــدة: ضجــة إعالميّــة وإثــارة للمشــكالت 

مقابــل اآلخريــن.  وهــي اآلن تُجّنــد عــدداً كبــرياً ممــن ميكــن اعتبارهــم مبقاييــس التلفزيــون اإلرسائيــيّل 

»نجومــاً« وتعيــد تنظيــم الطاقــم ليبــدو أقــّل »تديّنــاً«.

ــة يف  ــق باليهوديّ ــراز مــا يتعلّ ــاة 20« بجانبــني أساســيني؛ األّول، إب ــز »القن مــن حيــث مضمونهــا، تتميّ

كّل قضيّــٍة مطروحــة؛ مبعنــى الســعي إىل تنــاول مختلــف القضايــا وبــكل املجــاالت مــن خــالل إظهــار 

عالقتهــا باليهوديـّـة أو التاريــخ اليهــودّي أو تاريــخ إرسائيــل، ذلــك حتـّـى يبــدو هــذا اإلبــراز، يف حــاالت 

ــة ملفهــوم »املــوروث«.  بكلــامت  كثــرية جــداً، مبتــذالً ومقحــامً، ويعتمــد عــى توســيع هائــل وهالميّ

أخــرى، فــإن هــذه املحطـّـة تعــرض واقعــاً يتحــّول فيــه »املــوروث القومــّي« إىل مركــز ومنظــار أســايس.  

ثانيــاً، تســعى »القنــاة 20« إىل تغطيــة قضايــا املســتوطنات واليهــود املتديّنني ليس يف الســياق الســيايّس 

ــة، وإمنــا مــن خــالل تحويلــه إىل جــزء مــن الشــأن  فحســب، كــام يظهــر عــادًة يف الصحافــة اإلرسائيليّ

اليومــي.  مبعنــى تغطيــة حــوادث الســري يف املســتوطنات، وانقطــاع الكهربــاء فيهــا، واســتطالع آراء يف 

قضايــا معيّنــة، قــد تكــون غــري سياســيّة، يف املســتوطنات، وتصويــر برامــج تعنــى بالشــأن االقتصــادي 

واالجتامعــي والثقــايف يف املســتوطنات، أو تجّمعــات اليهــود املتديّنــني.  ويُعــرض هــذا التوّجــه ليــس من 

خــالل التشــديد عــى التأييــد الســيايّس للمســتوطنات فحســب، وإمنــا مــن خــالل رؤيــة تنــادي مبناهضة 

ــة »تــل أبيــب« واحتــكار اإلعــالم التقليــدي لصناعــة صــورة »اإلرسائيــيل« بصيغتــه األشــكنازيّة  مركزيّ

غــري املتديّنــة التــي تعيــش يف املركــز.  وهــو توّجــه يتّفــق، إىل حــٍد بعيــد، مــع توّجــه نتنياهــو يف قضايــا 

1  أبرباخ. ل. »آريئيل سيغال: لن أشارك يف مظاهرات إلنقاذ القناة 10«، موقع جريدة غلوبس، 2016/5/11:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001123791           
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كثــرية؛ الســكن أهّمهــا.  حيــث يفــّر نتنياهــو أزمــة الســكن يف إرسائيــل، مــن جملــة األســباب، برتكيــز 

البنــاء يف منطقــة تــل أبيــب دون توزيعــه يف مــا يُســمى »الضواحــي«.

ــاة  ــا باالنتشــار والتحــّول إىل قن ــويّن ألهدافه ــق القان ــاه التحقي ــاة 20 باتج ــّدم القن ــك، تتق ــوازاة ذل مب

ــّث  ــا بب ــمح له ــا لتس ــري رخصته ــاة تغي ــتطاعت القن ــام 2016، اس ــة الع ــع بداي ــة.  م ــة مركزيّ تجاريّ

مضامــني ال عالقــة لهــا باملــوروث بنســبة 25 باملئــة مــن زمــن البــث.1  ويف شــهر نيســان 2016، تقّدمــت 

القنــاة بالتــامٍس للمحكمــة العليــا تطالــب فيــه وزارة اإلعــالم بضــّم القنــاة إىل باقــة البــّث الديجيتــايل 

»عيــدان بلــوس«.2  ففــي إرسائيــل تعمــل رشكتــا بــّث تجاريتــني –»HOT« و»YES«– وتوفـّـر الركتــان 

كافـّـة باقــات البــّث لقــاء اشــرتاكات شــهريّة.  باملقابــل، فــإن باقــة البــث »عيــدان بلــوس« هــي الباقــة 

ــني  ــن اإلرسائيلي ــعة م ــح واس ــو أن رشائ ــك ه ــارش لذل ــى املب ــة.  املعن ــة مجانيّ ــي باق ــة، وه الحكوميّ

ــات  ــة مــن االشــرتاك الشــهرّي بباق ــني ممــن ال متّكنهــم قدراتهــم املاديّ يف الضواحــي وأوســاط املتديّن

البــّث التجاريـّـة، وهــم مبعظمهــم الجمهــور الــذي توّجــه إليهــم القنــاة 20 مضامينهــا،3 ال يســتطيعون 

مشــاهدة القنــاة.  عــى أثــر االلتــامس، ســتدخل القنــاة 20 إىل هــذه الباقــة نهايــة العــام 2016، ومــن 

املتوقـّـع أن يرفــع ذلــك نســب مشــاهدتها بشــكٍل ملحــوظ.  ومبــوازاة ذلــك، صادقــت الكنيســت عــى 

ــة  ــّدم للمناقص ــاة 20 أن تتق ــه للقن ــح مبحّصلت ــون يتي ــو قان ــت«، وه ــاة الكنيس ــون »قن ــروع قان م

للحصــول عــى امتيــاٍز بــإدارة القنــاة اإلرسائيليّــة التــي تغطّــي نشــاط الربملــان اإلرسائيــيّل.  هــذا جــزء 

ــاً يف  ــاً مركزي ــح صوت ــّي، لتُصب ــٍم حكوم ــاة، بدع ــا القن ــي تتخذه ــن اإلجــراءات الواســعة الت بســيط م

ســوق اإلعــالم اإلرسائيــيّل.  يف شــهر آذار مــن العــام 2016، قّدمــت القنــاة 20 طلبــاً لبــدء بــّث نــرة 

إخباريّــة خاّصــة بهــا لتُقــّدم بهــا، بحســب إدارة القنــاة، األخبــار التــي تهــم »أغلبيّــة الشــعب«، ويتــم 

تجاهلهــا يف »اإلعــالم املنحــاز لليســار«.  يف شــهر آذار مــن العــام 2016، قّدمــت القنــاة 20 طلبــاً لبــدء 

ــاراً  ــالً نه ــري لي ــة التعب ــع عــن حريّ ــذي يُداف ــا، اإلعــالم »اليســارّي« ال ــة به ــة خاّص ــرة إخباريّ ــّث ن ب

ُجــّن جنونــه.  وســاعات قليلــة قبــل االنتهــاء مــن كتابــة هــذه الســطور )تريــن الثــاين 2016(، أعلــن 

مجلــس البــّث اإلرسائيــيّل عــن نيّتــه التريــح للقنــاة 20 ببــّث نرتهــا اإلخباريّــة الخاّصــة.

1  ميناع. م. »مل تُجِد االعرتاضات: القناة 20 ستبث مواضيع الساعة«، موقع واال!، 2016/2/25:
http://b.walla.co.il/item/2938317           

 :2015/10/26 ،The Marker 2  طوكر. ن. »التامس القناة 20: سلطة البث متس باملنافسة واإلعالن«، موقع
http://www.themarker.com/advertising/1.2760694           

3  أبرباخ. ل. »القناة 20: خرنا 5 ماليني شيكل ألننا لسنا يف عيدان بلوس«، موقع غلوبس، 2015/4/28:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001031268           
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قّصة ُحٍب أمريكّية
ــاكيد  ــت ش ــّدد.  آيلي ــة تتج ــة حــبٍّ قدمي ــدة قّص ــة املتّح ــات األمريكيّ ــيّل والوالي ــني اإلرسائي ــني اليم ب

ــة عــى ُخطــى هميلتــون ولينكولــن.1  نتنياهــو يتلــو لزوجتــه صباحــاً إعــالن  تبنــي الســّكة اإلرسائيليّ

االســتقالل األمريــّي الــذي يحفظــه عــن ظهــر قلــب، يفّضــل CNN عــن القنــاة الثانيــة، وحــني ينظــر 

يف املــرآة يــرى تيــدي روزفيلــت أمامــه.2  رمّبــا يفــّر ذلــك وقاحتــه يف العالقــات اإلرسائيليّــة األمريكيّــة 

يف عهــد بــاراك أوبامــا، التــي مل تنــّم إال عــن اعتبــاره لنفســه جــزءاً مــن السياســة الداخليّــة األمريكيّــة.  

ــاج املضامــني مــن خــالل إعــالن  ــة »20« يدعــو الجمهــور للمســاهمة يف إنت ــاة التلفزيونيّ موقــع القن

يذكّــر بأصبــع »العــم ســام« املمــدودة وشــعار »WE WANT YOU«.  والرمــوز كثــرية، لكّنهــا تُصبــح 

ــوازاة مــع حفــظ  ــة وامل ــي املقارن ــدة يف كّف ــات املتّح ــل والوالي ــة وواضحــة حــني نضــع إرسائي مفهوم

ومراعــاة الســياقات التاريخيّــة: حركتــان اســتعامريّتان أوروبيّتــان قامتــا عــى اإلبــادة والتطهــري العرقــّي 

ــني يف  ــان اســتجلبتا األفارقــة )أو الرقيّ ــة.  حركت و»اســتقاّل« بإطــار »الــراع« مــع الســلطة الربيطانيّ

ــة( يف  حالــة إرسائيــل( اســتغالالً، باألســاس، كقــوى عاملــة مضطهــدة )ومســتعبدة يف الحالــة األمريكيّ

ــة(،  طــور البنــاء الكولونيــايل )مفهــوم »تطهــري العمــل« و»العمــل العــربّي« عنــد املنظّــامت الصهيونيّ

ومــن الدفــع بهــم إىل مقّدمــة املواجهــة املبــارشة مــع األصالنيــني )مثــل وحــدات حــرس الحــدود وغريها 

ــني يف  ــة يف الحــروب ضــد األصالني ــون باألســاس، أو اســتخدام األفارق ــا اليهــود الرقي ــي يخــدم به الت

أمريــكا(.  النمــوذج األمريــّي مثــال نتنياهــو األعــى، لســبٍب أســايّس: أن الواليــات املتّحــدة األمريكيّــة 

هــي النمــوذج الحــّي لقــدرة مــروٍع اســتعامرّي مثــل إرسائيــل عــى أن يبقــى موجــوداً إىل األبــد – 

ــة«. اســتعامر مــن دون »دولــة أم وطنيّ

إن الســؤال اإلرسائيــيّل املُلــح هــو ســؤال إمكانيّــة البقــاء إىل األبــد، وليــس لهــذا جــواب مفهــوم ضمنــاً.  

العالقــات الدوليّــة وحدهــا، الســالح وحــده، والقــّوة االقتصاديـّـة ليســت كفيلــة أن تُبقــي دولــًة نشــأت 

ــة تحــت وطــأة  ــب مــن شــظايا اجتامعيّ ــان تركّ ــة.  كي ــكان االجتامعيّ ــة امل ــام لطبيع ــي الت عــى النف

أيديولوجيّــة أوروبيّــة، ال يــزال يتألــف بشــكٍل تعــرّب فيــه الفروقــات االجتامعيّــة واإلثنيّــة واالقتصاديّــة 

عــن نفســها، مــن خــالل ثقــل ســيايّس فاعــل يف النظــام.  كل طيــٍف اجتامعــّي إرسائيــيّل مُيكنــه أن يُهــدد 

ــة  ــة قابلــة للرتجمــة مبصطلحــات املصلحــة اإلثنيّ بإســقاط حكومــة، حتــى باتــت كل حكومــٍة إرسائيليّ

ــة السياســيّة العميقــة  ــة.  وبــات مــن الواضــح أن هــذه اإلشــكاليّة االجتامعيّ ــة أو االجتامعيّ أو الدينيّ

ــت  ــام حاول ــة واحــدة ك ــة إرسائيليّ ــات وتوحيدهــا يف هويّ ــر« الهويّ ــا مــن خــالل »صه ال ميكــن حلّه

1  شاكيد. ا. »سكة الحكم«، يف هاشيلواح، عدد أكتوبر 2016، ص 37 -55.

2  سيغال. ا. »سارة وبيبي يتجّولون يف حديقة واشنطن«، القناة الثانية، 2011/5/23:
http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-7ae185446bd1031004.htm           
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ــيايّس  ــاب الس ــن الخط ــزءاً م ــا ج ــا وأهميّته ــرتاف بتنّوعه ــات االع ــج.1  وب ــاي أن تنته ــات املاب مؤسس

الســائد، ال بــل وإصــالح »لغــن تاريخــّي بحــق الرقيــني« يرفــع اليمــني شــعاره، خاصــًة ملــا يُنتــج مــن 

أربــاٍح سياســيّة، ولطاملــا ظلـّـت السياســة مرتبطــة بــه.

ــايّئ الحــزب،  ــة ذات نظــام ثن ــل إىل دول ــل إرسائي ــح، إىل تحوي يســعى نتنياهــو، بشــكٍل واضــٍح ورصي

وُرمبــا يف األفــق البعيــد )وهــذا تخمــني( بنــاء نظــام أقــرب للنظــام الرئــايّس، عــى أن يبنــي نتنياهــو 

هــذا النظــام مــن األســفل، مــن خــالل تأســيس حاجــٍة ماّســة يف الخارطــة السياســيّة-االجتامعيّة تجعــل 

تغيــري نظــام االنتخــاب والحكــم حتميــاً.  النمــوذج اآليّل يف عمــل نتنياهــو الســيايّس، باملناســبة، ليــس 

اخرتاعــاً للعجــل، إمنــا مُيكــن أن نجــد مالمحــه يف مناهــج التســويق األمريكيّــة التــي تعتمــد يف إعــالن 

وبيــع منتوجاتهــا عــى خلــق الحاجــة لــدى املســتهلكني قبــل طــرح منتوجهــم للبيــع.  نظــام نتنياهــو 

االنتخــايّب يهــدف إىل تركيــز املنافســة السياســيّة مقابــل تشــتيت اإلعــالم واالقتصــاد، خفــض انعــكاس 

ــة عــى السياســة، وتحويلهــا إىل متايــزات يف اســتهالك اإلعــالم والثقافــة وتعّدديــة  الفجــوات االجتامعيّ

الســوق.  فــال بــأس أن يُشــاهد املســتوطنون القنــاة 20، وأن يشــاهد األشــكناز مــن الطبقــات األعــى 

ــى  ــاة 2، عــى أن يبق ــن الفرعــني املســتقبليني للقن ــون واحــداً م ــود الرقيّ ــاة 10، ويشــاهد اليه القن

الُحكــم متّزنــاً بــني ميــنٍي ويســار، وأن ميتلــك الــروس قنــاة لهــم، واألثيوبيــون قنــاة لهــم.  

ــني« إىل »املاينســرتيم«  ــة الرقي ــادة »ثقاف ــٍة يف إع ــة رأس حرب ــح وزارة الثقاف هكــذا، باملناســبة، تصب

اإلرسائيــيّل، وتُســلّم وزارة الداخليّــة إىل حــزب شــاس املعــروف بتمثيلــه للمتديّنــني الرقيــني.  باملقابــل، 

فــإن نتنياهــو يعــرف جيّــداً أن حالــة االســتقطاب ثنائيّــة الحــزب هــذه، التــي ســتكون شــبيهة بالنظــام 

األمريــّي، وبخاصــة مــع ظــروف الســوق اإلعالمــّي القامئــة، ســتؤّدي إىل إزاحــة كل الخارطــة السياســيّة 

ميينــاً: اإلعــالم التجــارّي يســعى وراء الربــح، ويذّهــب املســتهلكون إىل حيــث يأخذهــم تأجيــج املشــاعر 

القوميّــة، وســيضطر اإلعــالم تحــت املنافســة إىل أن يُحــرّك مركــزه باتجــاه اليمــني، مــا ســيؤّدي إىل إزاحة 

الخارطــة االنتخابيّــة باالتجــاه ذاتــه.  أمــا القضيّــة املطروحــة اليــوم يف اإلعــالم اإلرسائيــيّل مــن »ســيطرة 

نتنياهــو املبــارشة عــى اإلعــالم«، تدّخلــه أو عــدم تدّخلــه باملضامــني، ضغطــه ومناكفتــه للصحافيــني من 

عدمهــا، فهــذا كلـّـه، وإن كان صحيحــاً، يبقــى آثــاراً جانبيّــة لفعاليّــة تأسيســيّة أوســع.

ويُضــاف إىل هــذا كلـّـه، التأثــري البالــغ لنظــام الحكــم ثنــايّئ الحــزب عــى طبيعــة األحــزاب ذاتهــا، الــذي 

يهــدم عمليــاً النظــام الحــزيّب القديــم الــذي يشــّكل تنظيــامً سياســياً ينخــرط فيــه األفــراد بشــكٍل يومــّي 

ــرّي  ــرضورة، إىل تغ ــؤّدي، بال ــني ي ــد إىل اللحــد.  نظــام الحزب ــه مــن امله ــه، ويرتعــرع في ــٍل، ويرافق فاع

ــة عــى الســلطة، وليــس انتــامًء  ــة لألحــزاب، وتحّولهــا إىل إطــار للمنافســة االنتخابيّ السياســة الداخليّ

1  خطاب بن غوريون العام 1951، يف: بن غوريون. د. »متيّز وأهداف – يف أمن إرسائيل«، يف دفاريم، وزارة األمن اإلرسائيليّة: 1971.
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كيف يتغري النظام الصهيوين؟  نتنياهو واإلعالم اإلرسائييّل منوذجاً

أيديولوجيــاً رصفــاً.  بالتــايل، يُبطــل إمكانيّــات التأثــري الشــعبيّة التــي امتلكتهــا األحــزاب يف أيـّـاٍم مضــت، 

ــاء  ــح التق ــة لصال ــروق األيديولوجيّ ــّدد الف ــام تتب ــعبّي.  ك ــد الش ــط والحش ــرتاتيجيّات للضغ ــن إس م

مصالــح القطاعــات.  وهــو النهــج املبــارش الــذي اتّبعتــه السياســة األمريكيّــة يف الدفــع نحــو مــا يُســمى 

بـ«نهايــة األيديولوجيّــات«، وتأبيــد ســيطرة النيوليرباليّــة.

فلسطينّيو الداخل: آخر أّيام السياسة؟
تنطبــق سياســة نتنياهــو السياســيّة-االجتامعيّة هــذه، مــع مراعــاة بعــض الفــروق، عــى فلســطينيي 

الداخــل أيضــاً.  مبعنــى اســتبدال طمــس الهويّــة الثقافيّــة بطمــس الهويّــة السياســيّة.  تعقيــد مســألة 

ــن يف  ــراء« ممع ــيّل و«إث ــات محــددة يف الســوق اإلرسائي ــاج« طبق ــر »اندم ــن خــالل تطوي ــار م اإلفق

ــة  ــة االجتامعيّ ــرضب البُني ــارشة ب ــن خــالل ربطــه مب ــر وم ــة ودون تطوي ــراء دون تنمي ــه.  إث فردانيّت

ــن  ــاح أماك ــا و«افتت ــرتف به ــري املع ــرى غ ــري الق ــني تدم ــيّل ب ــط اإلرسائي ــالً، الرب ــظ، مث ــة )ياُلح القامئ

عمــل« يف بلــدات تركيــز البــدو(، وهــي حالــة تقــود نحــو طــوٍر مــن مامرســة الهويـّـة الثقافيّــة مفرغــة 

ــة مقابــل التنــازل عــن  مــن مضمونهــا الســيايّس.  مبعنــى أن تحافــظ عــى التقاليــد واملظاهــر الثقافيّ

الثقــل الفعــيّل يف التأثــري عــى ماهيّــة الدولــة عــرب مناهضــة يهوديّتهــا ومحاربــة صهيونيّتهــا.  يف املؤمتــر 

الــذي ُعقــد العــام 2012 حــول نظــام الحكــم يف إرسائيــل، تحــّدث يائــري البيــد، رئيــس حــزب »ييــش 

عاتيــد« عــن أهميــة رفــع نســبة الحســم.  هــذه كانــت الجملــة الوحيــدة التــي صّفــق لهــا الحضــور:

االئتـالف  تدخـل  ال  صغـرية.   أحـزاب  أربـع  هنـاك  العربيّـة.   األحـزاب  إىل  »لننظـر 

الحكومـّي.  إمكانيـة ظهورهـم الوحيـدة مـن خـالل االسـتفزازات، مثلـام تفعـل حنـني 

زعبـي حـني تشـارك يف األسـطول وتتلـو خطابات متطرّفة ضـد الصهيونيّـة.  لكّن ذلك ال 

يسـاعد الجمهـور العـريّب يف إرسائيـل، الـذي يعاين من مشـاكل حقيقيّة.  مشـكلة أراٍض 

تنعكـس يف مشـكلة اإلسـكان، وهنـاك مشـكلة تشـغيل النسـاء العربيّـات أيضـاً.  مثـل 

مشـكلة البطالـة عنـد الرجـال اليهـود املتديّنـني.  ومُيكننـا أن نفعـل الكثـري.  أن مننـح 

النسـاء قروضـاً ليقيمـوا محـال تجاريّـة، نشـّجع إقامة املصالـح الصغرية.  لكـّن األحزاب 

العربيّـة ال تفعـل شـيئاً.  أمـا إذا رفعنـا نسـبة الحسـم، سـيتوّحدون لحـزٍب عـريّب واحد 
يهتم بشـؤون جمهـوره«.1

ــل(  ــطينيّو الداخ ــة )فلس ــرة اجتامعيّ ــل دائ ــيّة داخ ــة السياس ــض املنافس ــإن تقوي ــرى، ف ــامت أخ بكل

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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ــؤّدي إىل  ــه ي ــع تعّدديت ــا، ومن ــالً( فيه ــرتكة مث ــة املش ــيايّس )القامئ ــل الس ــز التمثي ــالل تركي ــن خ م

ــة  ــى ماهيّ ــة ع ــرة وفارق ــة ومؤثّ ــة جوهريّ ــرة االجتامعيّ ــذه الدائ ــرب يف ه ــي تُعت ــئلة الت ــر األس هج

ــزة.  تتــالىش الفــروق  ــاف القــّوة السياســيّة التــي باتــت مركّ ــز باألســئلة الجامعــة ألطي ــة، والرتكّ الدول

ــاف  ــع األطي ــا جمي ــق عليه ــي يتّف ــة الت ــؤون اليوميّ ــارب يف الش ــر التق ــعة ويظه ــة الواس األيديولوجي

ــات، املزيــد مــن أماكــن العمــل، الحاجــة للمزيــد  داخــل هــذا املجتمــع: الحاجــة للمزيــد مــن امليزانيّ

ــره.  ــكنيّة، وإىل آخ ــدات الس ــن الوح م

ــة  ــّون ماهيّ ــات، رشط أال يك ــه امليزانيّ ــدّر علي ــن أن تُ ــتهالكياً مُيك ــاً اس ــح منتوج ــة، فتُصب ــا الثقاف أم

ــة مبامرســة سياســيّة.  متامــاً كــام  ــة للهويّ ــة الدولــة، وأال ترتبــط املامرســة الثقافيّ سياســيّة تهــدد هويّ

ــا  ــم هويّته ــّي يالئ ــتهالٍك إعالم ــة باس ــة املختلف ــات اإلرسائيليّ ــى الطبق ــأن تحظ ــو ب ــرتث نتنياه ال يك

الخاصــة، لقــاء ذوبــان هــذه الهويـّـة يف كتلــٍة سياســيّة كبــرية، تُحبــط إمكانيّــة تحــّول الهويـّـة الطبقيّــة 

ــة.  ــة الدول ــري هويّ ــادر عــى تغي ــار ســيايّس ق ــة إىل تيّ ــة أو الثقافيّ أو الوطنيّ

ويُطبّــق عــى فلســطينيي الداخــل، بالتــايل، مقولــة ليربمــان: »مــن يقــف معنــا، نُعطيــه نصــف املُلــك، 

ــويّن يف فلســطني،  ــل بوجــود االســتعامر الصهي ــا نقطــع رأســه بالفــأس«.1  مــن يقب ومــن يقــف ضّدن

ــرية«،  ــة صغ ــس »مصلح ــم ويؤس ــش ويتعلّ ــه أن يعي ــة، مُيكن ــة اليهوديّ ــة الدول ــل بهويّ ــايل يقب وبالت

ويحافــظ عــى مامرســات ثقافيّــة تقليديـّـة معيّنــة وحتــى يعيــش يف هامــش مــن »الخاصيّــة« الثقافيّــة 

ــالً(  ــة العســكريّة، ... وغريهــام مث ــم، ويف الخدم ــني يف التعلي ــود املتديّن ــة اليه واملؤسســاتيّة )خصوصيّ

وهــي تعدديـّـات نجدهــا يف أي »دولــة طبيعيّــة«، وبالتــايل، يـُـربر هــذا التوّجــه اســتخدام أعنــف وأعتــى 

ــا  ــالد، وهــو م ــا أخــرى للنظــام الســيايّس يف هــذه الب ــك رؤي أدوات القمــع الســيايّس بحــق مــن ميتل

ــة الدولــة. يُفــّر تحديــداً هــوس نتنياهــو بطلــب اعــرتاف الفلســطينيني بيهوديّ

الخطــوة التدريجيّــة يف رفــع نســبة الحســم التــي ُشــّكلت عــى أثرهــا القامئــة املشــرتكة، بــدأت تظهــر 

ــزال  نتيجتهــا: توّجــه جــدّي نحــو إهــامل التنظيــم الحــزيّب والرتكيــز عــى العمــل الربملــايّن، وبــدء اعت

ــيّل  ــزال اليســار اإلرسائي ــة )مبــوازاة اعت ــة اليهوديّ ــة والدول الخطــاب األيديولوجــّي املناهــض للصهيونيّ

ــود  ــّول الوج ــيايّس ويح ــود الس ــل الوج ــا يُبط ــو م ــالً(.2  وه ــوغ مث ــالل، هرتس ــاء االحت ــاب إنه خط

الفلســطينّي يف إرسائيــل إىل وجــود مبنطــق مجموعــات الضغــط التــي تســعى إىل تحصيــل اســتحقاقات 

ماديـّـة رصفــة مــن خــالل رصيدهــا الثابــت مــن األصــوات العربيّــة يف االنتخابــات.  ولــو حاولنــا النظــر 

1  أخبار القناة الثانية، »ليربمان: من ضّدنا نقطع رأسه بالفأس«، موقع ماكو، 2015/3/8:
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-84b1c43a9a9fb41004.htm           

           http://bit.ly/2fCyg43 :2016/8/20 ،48 2  زعبي. ح. »املشرتكة: ما بني القيادة السياسيّة وموظفي الربملان«، موقع عرب
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إىل املــايض، لرأينــا أّن الضغــط لتحصيــل »الحقــوق« مــن خــالل الرصيــد االنتخــايّب، ســيؤّدي إىل إشــكاليّة 

جديـّـة: ال معنــى للرصيــد االنتخــايّب كوســيلة للضغــط إذا كانــت القيــادة السياســيّة ال تســتطيع املنــاورة 

فيــه، ففــي نظــام انتخــاب ثنــايّئ الحزبيّــة، وبحســب منطــق »أهــون الّريــن« الســيايّس، فــال إمكانيّــة 

إال لالقــرتاب مــن حــزب »اليســار«، وهــو حــزٌب صهيــويّن بطبيعــة الحــال.  

بكلــامت أخــرى، فــإن اســتخدام الثقــل االنتخــايب لتحصيــل الحقــوق، عــى فــرض أنــه ممكــن يف نظــام 

متعــدد األحــزاب، فهــو غــري ممكــن يف نظــام ثنــايّئ الحــزب، حيــث يكــون تصويــت العــرب للحــزب 

ــل  ــراغ التمثي ــل إىل إف ــدى الطوي ــى امل ــة ع ــاورة العبثيّ ــذه املن ــتؤّدي ه ــاً.  وس ــاري« مضمون »اليس

ــني يتعامــالن  ــة السياســيّة وتوزيعهــا بــني حزب ــه، وتشــتيت الوكال الســيايس الفلســطيني مــن مضمون

مــع املجتمــع الفلســطينّي يف الداخــل مبنطــق الزبائنيّــة – وهــو املنطــق الــذي يحكــم سياســة نتنياهــو 

جذريــاً.

استعداد بنيوّي لمواجهة غّزة، وتجاوز للمنّظمة في الضّفة
ــب.1   ــة الجان ــاً أحاديّ ــرتح خطط ــوغ يق ــني.  هرتس ــبة لإلرسائيلي ــر بالنس ــة التحري ــت منظّم ــد انته لق

ــيّل.  أمــا نتنياهــو فــال  ــذت، يبــدو يف أقــى اليســار اإلرسائي ــو نُّف خطــط ســتجعل آريئيــل شــارون، ل

ــاً، يف رفضــه ألي انســحاٍب أحــادّي الجانــب، وهــو يف الوقــت  ــزال باملــدى املنظــور مســتمراً، منهجي ي

ذاتــه ال يــرتك مدخــالً واحــداً إىل طاولــة املفاوضــات.  املنظمــة التــي تنازلــت عــن كّل أدواتهــا الشــعبيّة 

يف رصاعهــا مــع إرسائيــل، وأبقــت عــى الخيــار الدبلومــايّس فحســب، غــاب عنهــا أن التفــاوض، مثــل 

ــل  ــذا قب ــة.  ه ــت الرقص ــيّل لزال ــص اإلرسائي ــن دون الراق ــه م ــني، وأن ــني اثن ــب راقص ــو، يتطلّ التانغ

ــا.   ــن دونه ــة م ــون عمليّ ــاوض أن تك ــة تف ــن ألي عملي ــي ال مُيك ــوى الت ــن الق ــن موازي ــث ع الحدي

ــة ومؤسســاتيّة متّكــن مــن أي عــودة  ــة واقتصاديّ ــة اجتامعيّ ومل تــرتك منظمــة التحريــر أي بنيــة تحتيّ

إســرتاتيجيّة إىل الخيــارات النضاليّــة الشــعبيّة.  ممثــٌل رشعــّي ووحيــد، وحيــد جــداً.  يف الوقــت 

ــة  ــاس ال ميتلــك أي أدوات أمنيّ ــداً أن الرئيــس الفلســطينّي محمــود عبّ ــون جيّ ــدرك اإلرسائيليّ ــه، يُ ذات

ــارات  ــة، أمــا املطــروح مــن خي ــات التــي ينّفذهــا فلســطينيّون بقــرارات ذاتيّ ــة لوقــف العمليّ وعمليّ

إعالميّــة وتربويـّـة فيبقــى ضعيفــاً مــن حيــث تأثــريه الفــورّي، وأن األجهــزة األمنيّــة الفلســطينيّة »تقــوم 

ــق التنســيق  ــذ عمليّاتهــا.  وقــد أّدى تعمي ــة التــي تخطــط لتنفي ــا الفدائيّ بواجبهــا« يف كشــف الخالي

األمنــّي بدرجــات غــري مســبوقة إىل تجــاوز القيــادة السياســيّة والتشــبيك املبــارش مــع األجهــزة األمنيّــة 

والقيــادات التقليديـّـة املحليّــة، رجــال األعــامل وأكادمييــني فلســطينيني، وهــو يُنبــئ بإمكانيّــة إرسائيليّــة 

http://news.walla.co.il/item/2932786 :2016/2/8 ،1  نحمياس. ع. »املصادقة عى خطة هرتسوغ لالنفصال«، موقع واال
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ــادة الفلســطينيّة.1  ــة القي لتجــاوز هرميّ

ــاء  ــى االقتحامــات للقــرى أو األحي ــة »للعقوبــات« أو حتّ ويُضــاف إىل ذلــك تضييــق الرُقعــة الجغرافيّ

ــق  ــامس يف عم ــاط الت ــدام ونق ــاحة الص ــص مس ــعياً إىل تقلي ــك س ــا، وذل ــد وقته ــطينيّة وتقيي الفلس

الضّفــة الغربيّــة.  كــام أنهــا سياســة تزيــد مــن تفكيــك الحــّس الجمعــّي وتُعطـّـل التضامــن االجتامعــّي.  

أمــا العمليّــات الذاتيّــة غــري املنظّمــة املســتمرّة، التــي تُقــرأ فلســطينياً يف الغالــب عــى أنّهــا اســتمرار 

للنضــال عــى الرغــم مــن كل الظــروف، هــي يف الوقــت ذاتــه تعبــري عــن مــوت التنظيــم الســيايّس، 
ــة.2 ــة الغربيّ ونهايــة الحيــاة السياســيّة يف القــدس ويف الضّف

إىل جانــب التدبــري األمنــّي، هنــاك جوانــب أخــرى.  مثــالً، ســيضطر اإلعــالم اإلرسائيــيّل يف حــال احتدمت 

املنافســة يف ســوق اإلعــالم )والتلفزيــون خاصــًة( إىل منــح مســاحة أكــرب لتغطيــة شــؤون املســتوطنني 

الحياتيّــة.  وقــد تحّولــت العمليّــات الفرديـّـة يف عــدٍد مــن التقاريــر الصحافيّــة البــارزة إىل مدخــٍل لعــامل 

املســتوطنني االجتامعــّي واملعيــّي.  فقــد رّصح املســؤولون عــن القنــاة 20، مثــالً، عــن أنّهــم يفّضلــون 

أن يفتتحــوا نرتهــم اإلخباريـّـة بخــرٍب عــن أزمــة ســريٍ يف شــارٍع خــاص للمســتوطنني. 

ــزال يف  ــذي ال ي ــذا ال ــتوطنني ه ــامل« املس ــش »ع ــرية إىل نب ــالم كث ــائل إع ــه وس ــذا التوّج ــيجر ه وس

ــة هــذه املــرّة بعــد أن اقتــرت  ــة جديــدة، إعالميّ املنطقــة الرماديّــة، وبالتــايل يُطبّعــه، ويخلــق رشعيّ

عــى السياســيّة والدينيّــة، مــن شــأنها أن تحــّول املســتوطنات إىل جــزء مــن املشــهد اإلرسائيــيّل العــام، 

ــة االنســحاب منهــا، ويضطــر اليســار اإلرسائيــيّل إىل مواجهــة هــذا الواقــع عوضــاً عــن  فتتبــدد إمكانيّ

ــار غريــب عــن الدولــة.  وقــد بــرز ذلــك بشــّدة مــن  ــه تيّ تجاهلــه املســتمر والتعامــل معــه عــى أنّ

ــر  ــتوطنات، تقاري ــوارع املس ــل يف ش ــول التنّق ــتوطنني، ح ــى املس ــول قت ــخصيّة ح ــر ش ــالل تقاري خ

ــرر،  ــك، نُك ــاف إىل ذل ــة يف املســتوطنات، وغريهــا.  يُض ــح اإلرسائيليّ ــع واملصال ــة حــول املصان اقتصاديّ

التغيــريات يف نظــام االنتخابــات والحكــم، التــي ســتزيد مــن ثبــات الحكومــة وتوازنهــا، ويزيــد حصانتهــا 

ــى حالــة حــرب. ــة أو حتّ ــات فدائيّ ــة أو سلســلة عمليّ أمــام الضغــط الســيايّس الناتــج عــن عمليّ

رّصح نتنياهــو أكــر مــن مــرٍّة بــأن إرسائيــل ســتبقى »لألبــد تعيــش عــى حــّد الســيف«.3  وهــو تعبــري 

ــة أو الســالم الدائــم.  وهــو توّجــه  ــة الحــرب ســتتواصل وال مجــال للتســوية التاّم ــه أن حال يُقصــد ب

1  كوهن. ج. »ليربمان: بناء عالقات مع شخصيات فلسطيني لاللتفاف عى عبّاس«، موقع هآرتس، 2016/8/17:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3041735           

2  للتوسع يف هذه النقطة، يُنظر: كيّال. م. »سامت إرسائيل املختنقة«، يف السفري العريّب، 2015/10/22:
http://arabi.assafir.com/Article/25/2599           

3  رفيد. ب. »نتنياهو: ال أريد دولة ثنائيّة القوميّة، لكن علينا السيطرة عى كّل األرايض«، موقع جريدة هآرتس، 2015/1/26:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2760981
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ــّر  ــة( ورفــض االنســحاب أحــادّي الجانــب، ويُف يفــّر رفــض التفــاوض )إال وفــق رشوطــه التعجيزيّ

تعميــق االســتيطان اإلرسائيــيّل ليــس بالبُعــد األيديولوجــي فقــط )وهــو موجــود وقــوّي( وإمنــا، أيضــاً، 

بالبُعــد األمنــّي، مبــا يشــمله مــن اقتصــاٍد أمنــّي.  لكــّن إرسائيــل التــي مُيكنهــا أن تصمــد اليــوم يف حــرٍب 

لثالثــة أشــهٍر أو ســنة، تتغــرّي اجتامعيــاً، وبخاصــة مــن حيــث القــدرة عــى تحّمــل الخســائر، ويحــدث 

أحيانــاً أال تجــري الريــاح مبــا يشــتهي الطــريان اإلرسائيــيّل وحروبــه الخاطفــة.

ــان، تحــّدث نتنياهــو عــن مكامــن القــّوة  ــة عــى لبن ــه العــام 2006، بعــد الحــرب اإلرسائيليّ يف خطاب

اإلرسائيليّــة كــام رآهــا يف تلــك الحــرب.  تحــّدث عــن الجانــب العســكرّي يف مــدح جنــود االحتــالل، ومن 

ــه، وصــف نتنياهــو  ــة.  يف حين ــة ودعمهــا الســتمرار العمليّ ثــم تحــّدث عــن صمــود الجبهــة الداخليّ

الحالــة بــأّن »القــّوة أتــت مــن األســفل إىل األعــى، انطالقــاً مــن رغبــة النــاس بتعزيــز القيــادة«، واعتـُـرب 

ــي  ــي وع ــا ه ــا هن ــق به ــا التدقي ــي يهّمن ــة الت ــل.1  النقط ــّوة إرسائي ــيني يف ق ــالن أساس ــذان العام ه

نتنياهــو التــام إىل وظيفــة الــرأي العــام يف الضغــط عــى القيــادة، وإمكانيّــة أن يؤثـّـر هــذا الــرأي العــام 

ــل  ــامد الكام ــة الســتمرار االعت ــي إمكانيّ ــد ال يُبق ــدى البعي ــري بامل ــّن التفك عــى مجــرى الحــرب.  لك

عــى معايــري ُهالميّــة مثــل نفســيّة النــاس واســتعدادهم للتضحيــة، وبخاصــة مــع تغــرّي طبيعــة النظــام 

ــات  ــف إمكانيّ ــايل ضع ــوق، وبالت ــة والس ــني الدول ــة ب ــراض العالق ــدء انق ــيّل، وب ــادي اإلرسائي االقتص

ــه  ــرد وحيات ــة الف ــزز مكان ــة تُع ــة اقتصاديّ ــة، وســيطرة عقليّ ــة الداخليّ ــة يف الجبه ــل املوضوعيّ التحّم

الشــخصيّة عــى حســاب الحــّس الجمعــّي، أمــا الهــوس القومــّي الصهيــويّن، فهــو معطــى نفــيّس مُيكــن 

تعزيــزه، وال مُيكــن االعتــامد عليــه عقالنيــاً. 

مــن ُهنــا، تحتــاج القيــادة اإلرسائيليّــة إىل شــبكة أمــان تســمح لهــا بتجــاوز هــذا الضغــط حــال انقــالب 

الــرأي العــام مــن دعــم الحــرب إىل املطالبــة بوقفهــا.  واألهــم، فــأن تســمح بأطــول فــرتٍة مــن إمكانيّــة 

ــرب  ــد شــعبنا أك ــة، وتكبّ ــة للمقاوم ــدرة الصاروخيّ ــرّي، واســتنزاف الق القصــف الجــوّي دون دخــوٍل ب

حجــٍم مــن الــرضر بأقــل مجازفــٍة بحيــاة جنــود االحتــالل، إذ إن الحاجــة الفوريّــة للدخــول الــربّي يف 

غــزّة كــام يف جنــوب لبنــان، ارتبطــت بــرضورة وقــف قصــف البــؤر اإلرسائيليّــة غــري العســكريّة.

1  خطاب رئيس املعارضة، نتنياهو، يف افتتاح الدورة الشتويّة للكنيست العام 2007.
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كيف يتغري النظام الصهيوين؟  نتنياهو واإلعالم اإلرسائييّل منوذجاً

خطوط سياسّية عريضة لمواجهة االستعمار المتجّدد
ــة هــو التعّدديــة  »بالطبــع، فــإن الشــكل األيديولوجــّي املثــايّل للرأســامليّة العامليّ

ــل  ــة، يتعام ــة مفرغ ــة عامليّ ــن مكان ــوٍع م ــه، بن ــذا التوّج ــل ه ــة.  يتعام الثقافيّ

ــم  ــة كــام يتعامــل املُســتعِمر مــع املســتعَمرين – عــى أنّه مــع كل ثقافــة محليّ

ــرى،  ــامت أخ ــم«.  بكل ــب »احرتامه ــذر، ويج ــتهم بح ــب دراس ــون« يج »أصالنيّ

فــإن العالقــة بــني االســتعامر اإلمربيــايّل التقليــدّي واســتعامر الرأســامليّة العامليّــة 

ــن  ــة م ــة الغربيّ ــة الثقافيّ ــني اإلمربياليّ ــة ب ــل العالق ــط مث ــي بالضب ــا، ه لذاته

ــع  ــي تدف ــا الت ــة ذاته ــرى: بالطريق ــٍة أخ ــن جه ــة م ــة الثقافيّ ــة، والتعّددي جه

بهــا الرأســامليّة العامليّــة معضلــة االســتعامر مــن دون الدولــة الوطنيّــة األم 

ــة و/أو  ــة تدفــع ببعــد الوصايــة األورو-مركزيّ لالســتعامر، فــإن التعّدديــة الثقافيّ

ــات«. ــن هــذه الثقاف ــكل واحــدةٍ م ــن دون جــذورٍ ل ــة م ــات املحليّ احــرتام الثقاف

)مــن مقالــة: »التعّدديــة الثقافيّــة، أو، املنطــق الثقــايّف للرأســامليّة متعــّددة 

ــك( ــالفوي جيجي ــات« لـــ س الوطنيّ

يُحصــن نتنياهــو إرسائيــل أمــام إمكانيّــة »الضغــط« عــى مواطنيهــا.  فــإن الجــزء األكــرب مــن أســاليب 

ــداًء مــن العنــف  ــدأ »الضغــط« عــى مجتمــع املســتعِمرين.  ابت ــط مبب النضــال ضــد االســتعامر يرتب

الثــورّي الــذي يــوازن الُرعــب، وحتـّـى التطبيــع تحــت ُمســّمى »لقــاءات التعايــش والســالم« )ويعتــربه 

البعــض نضــاالً!(، الــذي يعتمــد عــى »إقنــاع« الجمهــور اإلرسائيــيّل بــرضورة تغيــري طريــق حكومتــه.  

هــذه األدوات، عــى اختــالف املوقــف منهــا، تســتخدم مبــدأ التأثــري الســيايّس مــن خــالل الضغــط عــى 

املواطنــني، أّي أنهــا تتأســس عــى عالقــة تفاعليّــة )عدائيّــة غالبــاً( مــع مجتمــع االســتعامر - هــذا أمــر 

طبيعــّي وتقليــدّي وكالســيي.  إال أن سياســات نتنياهــو التــي تُضعــف مفعــول الــرأي اإلرسائيــيّل العــام، 

وتســعى إىل إعــادة تشــكيل الُحكــم بحيــث تزيــد مركزيّتــه وثباتــه، تُضعــف هــذه الوســائل النضاليّــة 

أو التــي تُســّوق عــى أنهــا نضاليّــة.

بكلــامت أخــرى، فــإن تثبيــت وجــود إرسائيــل واســتدامتها مرتبــط ليــس بالحفــاظ عــى تأييــد الــرأي 

العــام لسياســات الحكومــة أو للنظــام الحاكــم عمومــاً.  وال بتمكــني مجتمــع االســتعامر أمــام ضغــط 

املقاومــة فحســب، وال بقمــع املجتمــع املســتعَمرين وثنيهــم عــن املقاومــة فحســب، إمنــا بتشــكيل 

مبنــى ســيايّس قــادر عــى إفــراغ الضغــط الشــعبّي مــن مضمونــه، وتحويــل االنتخابــات، داخــل نظــام 

ــيّة  ــّوة السياس ــكار الق ــايل احت ــيايّس، وبالت ــري الس ــدة للتأث ــيلة الوحي ــني، إىل الوس ــني الصهيوني الحزب

ــوّي،  ــب البني ــة هــذا الجان ــد أهميّ ــة محــددة مســبقاً.  وتزي ــة صهيونيّ ــات أيديولوجيّ يف إطــار معطي
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وبخاصــًة يف ظــل الســيناريوهات املطروحــة لضــّم الضّفــة الغربيّــة مثــالً، وهــو مــا يعنــي املزيــد مــن 

املُقيمــني أو املواطنــني الفلســطينيني يف إرسائيــل.  ويُرجــح، أيضــاً، أن يكــون هــذا الســيناريو واحــداً مــن 

األســباب املبــارشة النتهــاج مثــل هــذا »الرتميــم« للنظــام الصهيــويّن.

يف مواجهــة هــذا الواقــع، ويف بــؤس املشــهد العــريّب العــام والفلســطينّي تحديــداً، مــن انقســاٍم ســيايّس 

وجغــرايّف، ومــن تعامــل منظمــة التحريــر مــع القضيّــة الفلســطينيّة باعتبارهــا مزرعــة خاّصــة يتقاتــل 

األخــوة عــى توارثهــا، نبقــى أمــام صــورة أشــد حلكــًة.  إال أن التباطــؤ يف قــراءة الواقــع املتجــدد وعــدم 

التعامــل مــع التفاصيــل برؤيــة شــاملة وكُليّــة، أيديولوجيّــة وإســرتاتيجيّة، إىل جانــب اإلعاقــة النضاليّــة 

ــي  ــة الت ــة املعرفيّ ــدة، والنمطيّ ــا والجدي ــة منه ــاور القدمي ــن املح ــة يف أي محــوٍر م املؤسســاتيّة التاّم

اســتنزفت واســتنفدت نفســها، ال تُســاهم، بــأي شــكٍل مــن األشــكال، يف مــّد أي شــعاٍع وســط الظــالم 

ــة  ــات عبثيّ ــي إىل طروح ــاب تنته ــد« الخط ــرية يف »تجدي ــاوالت كث ــة أن مح ــه، وبخاص ــذي نعيش ال

تنشــغل بإعــادة صياغــة مفاهيــم تاريخيّــة أو باخــرتاع مفاهيــم جديــدة )أو باألحــرى تدويــر مفاهيــم 

قدميــة لتبــدو جديــدة( تالحــق التميّيــز األكادميــّي بــدالً مــن التأثــري املبــارش عــى األحــداث السياســيّة.

مــن الــرضورة الرتكيــز عــى الــدور البحثــّي والصحــايّف الفلســطينّي يف التعاطــي مــع الشــأن اإلرسائيــيّل، 

ألن أســلوب اســتعراض الشــأن الفلســطيني وتحليلــه، واألســئلة واالهتاممــات املحرّكــة للبحــث، 

هــي العوامــل التــي تُحــدد طبيعــة االســتنتاجات وصلتهــا بالواقــع.  فالباحــث أو الصحــايّف يف الشــأن 

ــا ســتنتهي  ــي ينرونه ــة الت ــة أو الصحافيّ ــة العلميّ ــرا دامئــاً، أن املقال ــّد لهــام أن يتذكّ ــيل ال ب اإلرسائي

دامئــاً إىل واحــٍد مــن اثنــني: إمــا أن تســتنتج مقولــة عــن إرسائيــل، وإمــا أن تســتنج مقولــة عــن أنفســنا.  

وهــذا الفــارق جوهــرّي، وهــو يختبــئ يف أســاس كل عمليّــة تقــصٍّ للشــأن اإلرسائيــيّل، وأصبــح اكتشــافه 

ــل  ــل، وذاك العم ــم إرسائي ــؤّدي إىل فه ــذي ي ــرّي ال ــل الفك ــني ذاك العم ــز ب ــيّة للتميي ــة أساس مهم

الفكــرّي الــذي يــؤدي إىل تفّهــم إرسائيــل.  املُنزلــق خطــري والفــوارق تقلّصــت لشــّدة وتأّخــر تجاهلنــا 

لهــذا الجانــب املهــم.

ــّي ال يعتمــد  ــٍل أوتوماتي ــة كفع ــة إىل العربيّ ــف عــن صناعــة الرتجمــة مــن العربيّ ــا التوقّ ــد آن لن لق

منهجــاً وهدفــاً معرفيــاً عينيــاً.  هــذا املجــال الــذي تهّمشــت منــه األســئلة الجوهريـّـة وتحــّول إىل فــرض 

ــٍر  ــاً لسياســة تحري ــدالً مــن أن يكــون خاضع ــة، وب ــاً لحاجــة معرفيّ ــدالً مــن أن يكــون جواب ــّي ب يوم

صارمــة وأجنــدة معرفيّــة قامئــة عــى ســؤال: »مبــاذا ســتُغني هــذه النصــوص قُدرتنــا عــى النضــال؟«.

ــة إال يف حــاالت نــادرة.  معظمهــا حــني تتكتّــم  ــون، باملناســبة، ال ينقلــون عــن مصــادر عربيّ اإلرسائيليّ

الرقابــة العســكريّة عــى عمليّــات إرسائيــل املجرمــة.  أمــا حالنــا، فأصبحنــا نقــرأ ونتعلّــم عــن قمعنــا 

وُذلنــا وانتهــاك حقوقنــا مــن مــواد مرتجمــة عــن لســان مــن يقمعنــا ويذلّنــا وينتهــك حقوقنــا.  وصــار 
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تقييمنــا لذاتنــا ميــر عــن طريــق املصادقــة اإلرسائيليّــة املرتجمــة ألهميّــة ثقافتنــا أو نضالنــا أو إنجازاتنــا.  

فهــذا يــرح لنــا كيــف يخــاف اإلرسائيليّــون مــن محمــود درويــش، فيزيــد تقديرنــا ملحمــود درويــش، 

وذاك يــرح لنــا عنــد الصدمــة اإلرسائيليّــة أمــام أنفــاق املقاومــة فيزيــد تقديرنــا للمقاومــة.  ويقــول 

لنــا اإلرسائيــيّل أن الســلطة الفلســطينيّة ُممعنــة يف التنســيق األمنــّي، فنزيــد الضغينــة عــى الســلطة، 

ومــن ثــم يقــول لنــا إن نتنياهــو خائــف مــن خطــوات محمــود عبّــاس الدوليّــة، فيزيــد حبّنــا ملحمــود 

عبّــاس.  وهكــذا، بأبســط املعــاين النفســيّة واالجتامعيّــة، يتحــّول املســتعِمر إىل املــرآة التــي ال نســتطيع 

إال أن نــرى أنفســنا مــن خاللهــا.  

ــة لدينــا، وتصّعــد بالتــايل توريــط القيــادة  وهكــذا تُعــزز صناعــة الرتجمــة مكانــة الصحافــة اإلرسائيليّ

ــة، انطالقــاً مــن فهمهــا أن  السياســيّة )املتورّطــة أصــالً( بالتطبيــع واالندمــاج مــع الصحافــة اإلرسائيليّ

الجمهــور الفلســطيني يُصغــي إىل مــا يُقــال يف اإلعــالم اإلرسائيــيّل أكــر مــام يُصغــي لإلعــالم الفلســطيني 

نفســه.  ويتحــّول ذلــك أمــراً واقعــاً بالنســبة للقيــادة السياســيّة التــي ال تُفّكــر للحظــة واحــدة أن تلــوم 

نفســها وتســأل عــن دورهــا التاريخــّي يف انعــدام ثقــة اإلنســان الفلســطيني بالصحافــة الفلســطينيّة، 

وإرصارهــا عــى أن تكــون الصحافــة بوقــاً سياســياً فصائليــاً وحزبيــاً، بــدالً مــن الخدمــة يف نقــد النضــال 

وتهذيبــه.

ــادات  ــاوالت القي ــيجعل مح ــا س ــو م ــوق، وه ــيعٍ للس ــتيٍت وتوس ــيّل إىل تش ــالم اإلرسائي ــي اإلع مي

السياســيّة الفلســطينيّة، داخــل األرض املحتلـّـة العــام 1948 خاصــًة، محــاوالت دون كيشــوتيّة أكــر مــام 

هــي عليــه اليــوم.  يف الســنوات األخــرية، اســتأجرت األحــزاب السياســيّة يف الداخــل طواقــم ورشكات 

عالقــات عاّمــة إرسائيليّــة لتحّســن أداءهــا أمــام اإلعــالم العــربّي.  وهنــا يجــب التنبيــه إىل أّن الحقبــة 

املقبلــة يف الصحافــة اإلرسائيليّــة وتوّســع الفروقــات بــني املنابــر اإلعالميّــة، إذا مــا واجهناهــا بالعقليّــة 

ذاتهــا الســابقة التــي تراهــن عــى الركــض مــن تلفزيــون إىل آخــر، ســتؤّدي إىل تجذيــر ســلطة اإلعــالم 

اإلرسائيــيّل عــى الجمهــور الفلســطينّي، إمــا الســلطة املبــارشة التــي يتعــرّض إليهــا فلســطينيّو الداخــل، 

وإمــا بواســطة صناعــة الرتجمــة يف الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة والوطــن العــريّب.  وهــي، إن نظرنــا إىل 

املشــهد الــكيّل، ستنســجم يف إعــالء األصــوات الفلســطينيّة التــي تخطــو )رساً أو عالنيّــة( نحــو تصفيّــة 

الــراع األيديولوجــي ضــد الصهيونيّــة، وتُبــّر مبســتقبٍل يكــون فيــه الفلســطينّي فــرداً يعيــش لنفســه، 

دون وحــدٍة يف املصــري، ودون كرامــة اإلنســان الوطنيّــة.

يفصــل توّجــه نتنياهــو النيوليــربايل بــني السياســة والحيــاة، ويســعى إىل إرســالنا »للحيــاة«، رشيطــة أال 

نتدّخــل يف السياســة.  هكــذا تُقمــع األيديولوجيــا، مبــا تعنيــه مــن رؤيتنــا الشــاملة لحياتنــا، مبــا فيهــا من 

نظــام ســيايّس واجتامعــّي واقتصــادّي، ومبــا تعنيــه مــن شــكل وطريقــة تحقيــق الــذات اإلنســانيّة مــن 
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ــة  خــالل الــُكل االجتامعــّي.  تُطّهــر السياســة مــن فحواهــا الفكــرّي الــذي ميتلــك تصــّوراً كامــالً ملاهيّ

العدالــة، وبخاصــة )وهــذا جوهــرّي( حــني تكمــن العدالــة يف إصــالح الغــن التاريخــّي، فتكــون املطالبــة 

بالعدالــة تهديــداً للحــارض الواقــع.  يف املامرســة، نــرى هــذا التوّجــه يتجّســد يف مجــال الثقافــة مثــالً، 

حيــث تُعــزل الثقافــة عــن وظيفتهــا يف إنعــاش العمــل الســيايّس وتعزيــزه، وتتحــّول إىل إنتــاج قائــم 

ــون العاملــّي  ــور مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مالحقــة ســوق الفن ــني الفولكل ــز ب ــه، يتقاف بحــّد ذات

بشــكٍل يحــّول الثقافــة إىل ســباق قائــم بحــّد ذاتــه، فتُصبــح قيمــة ُعليــا تبحــث عّمــن يســتثمر بهــا، 

حتّــى لــو كان ذلــك عــى حســاب تنــازالت سياســيّة.  

وهــذه الحالــة هــي النقيــض التــام إلنتــاج املعرفــة الــذي ينطلــق مــن الحاجــة إىل التعبــري عــن الظــرف 

الســيايّس.  هنــاك فــرق جــذرّي بــني: )1( الثقافــة التــي تالئــم وســائطها للقيــود السياســيّة واملحدوديّات 

ــرّي  ــا تغ ــاس، ألنه ــة للن ــة الثقافيّ ــل الهويّ ــد صق ــة تعي ــة وجديّ ــة صعب ــة تاريخيّ ــة، وهــذه عمليّ املاديّ

الوســائط وتجددهــا وتطّورهــا لتجــاوز الظــرف الســيايّس، فتطــّور وســائط دراميّــة )مثــالً( حــني تُحــرم 

سياســياً مــن وســائط أخــرى، وهكــذا تزدهــر عنــد شــعوب أنــواع مــن الكتابــة أو الفنــون، ألن الظــرف 

الســيايس اضطرهــا لذلــك.  )2( الثقافــة التــي تالئــم مقولتهــا وهويّتهــا السياســيّة حتّــى تحافــظ عــى 

تلّقــي املــوارد، وبالتــايل تنجــح يف اســتخدام الوســائط املزدهــرة يف ســوق اإلنتــاج املعــريّف العاملــّي )إن 

كان ذلــك يف األكادمييــا أو يف الفنــون(.

تراهــن إرسائيــل عــى أننــا سنســلك الخيــار الثــاين، ألنّنــا نعيــش عــراً يتشــّكل فيــه وعينــا تحــت نظــاٍم 

عاملــّي نيوليــربايّل يحــّول اإلنتــاج، بغــض النظــر عــن أي اعتبــار ســيايّس-أخالقّي )كتمثيــل دولــة مجرمــة 

يف مؤمتــٍر علمــّي أو مهرجــان فنــّي(، إىل هــدٍف بحــّد ذاتــه.  وهــو يفعــل ذلــك مــن خــالل املنافســة 

وإتاحــة »الفــرص«، و«التشــجيع« كــام يقــول يئــري البيــد.  وال غرابــة يف منهجيّــة نفتــايل بينيــت خــالل 

ــد عــى رضورة تشــجيع  ــر االقتصــاد، يف التأكي ــة الســابقة، حــني شــغل منصــب وزي ــدورة االنتخابيّ ال

املبــادرات االقتصاديّــة العربيّــة، وال غرابــة يف صناديــق متويــل »املصالــح الصغــرية« و«املبــادرات 

ــل.   ــطينيني يف الداخ ــاد للفلس ــة ووزارة االقتص ــس الحكوم ــب رئي ــا مكت ــي يفتتحه ــة« الت التكنولوجيّ

ــة  ــاه الفردانيّ ــم باتج ــد إنتاجه ــة، تُبع ــة والثقافيّ ــة واإلعالميّ ــة االقتصاديّ ــح للمنافس ــوازاة فت ــه، مب كلّ

والنجــاح الشــخيّص عــى حســاب فعاليّتهــم االجتامعيّــة وتكوينهــم ملخيّلــة مشــرتكة لوحــدة مصريهــم 

ــاج الثقــايّف، واالقتصــادّي، والصحــايّف،  ــد اإلنت كشــعب.  وهــذا ينطبــق عــى كل األصعــدة: عــى صعي

واألكادميــّي.  لكــّن األهــم أن ينطبــق عــى اإلنتــاج الســيايّس، الــذي ينحــدر بشــكٍل حــاد باتجــاه هــذه 

ــى بــات مركــز الخطــاب الســيايّس املطــروح يف الداخــل العــام 2016 يتمحــور  ــة السياســيّة، حتّ العقليّ

ــة بالتنســيق مــع القامئــة املشــرتكة، واعتربتــه  حــول »الربنامــج االقتصــادّي« الــذي قّدمتــه وزارة املاليّ

األخــرية نجاحــاً لهــا عــى الرغــم مــن كل مــا يحملــه مــن كــوارث، ومــن تحميــل كــوارث يف مجــاالت 
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عديــدة.  وهــي حالــة مســتهجنة، حتّــى بأكــر املفاهيــم تطبيعــاً مــع إرسائيــل، إذ ينّســق طيــف مــن 

»املعارضــة« خطواتــه مــع االئتــالف الحكومــّي.

ــلطة  ــه الس ــل تقّوم ــع كام ــاة؛ مجتم ــتحّق الحي ــا يس ــذه األرض م ــى ه ــة، فع ــة الغربيّ ــا يف الضّف أم

ــدور حــول  ــر مؤسســايت ي ــايّف« وتطوي ــات ونشــاط »ثق ــن مهرجان ــرّه م ــا تج ــة وم ــى هــذه املقول ع

نفســه حتّــى صــارت هــذه املقولــة -«عــى هــذه األرض مــا يســتحّق الحيــاة«– تُذكّرنــا مبهــدي عامــل 

ــاة إذن،  ــل: »فالحي ــدي عام ــول مه ــّي يق ــر اليوم ــده للفك ــش.  يف نق ــر مبحمــود دروي ــام تُذكّ ــر م أك

]كــام يراهــا الفكــر اليومــّي[ ليســت ممكنــة إال ضــّد السياســة، وتفاصيلهــا ليســت كذلــك إال بإلغــاء 

ــة اليــوم، عــى أنهــا ال تقتــر عــى املهرجانــات  تفاصيــل السياســة«.  وهــي كذلــك يف الضّفــة الغربيّ

والفــرق الفنيّــة، إمنــا عــى مأسســة الفولكلــور )ومــن ضمنــه بعــض الصناعــات الحرفيّــة( وتحويلــه إىل 

مجــال قائــم بحــّد ذاتــه، يؤكّــد عــى هويّــة فارغــة مــن املضمــون الســيايّس.  وهــذا إن كان ميّهــد إىل 

عمــٍل مشــرتٍك بــني »القامئــة املشــرتكة« والحكومــة، فإنــه يف الضّفــة يُفــكك التكاتــف االجتامعــّي حــول 

املقاومــة، ويجعــل األرض خصبــة للعاملــة مبســّمياتها املختلفــة، أكــر مــن أّي وقــٍت مــى.

ــة، وأُخضعــت إىل تجديــد بوحــّي أمريــّي اعتــامداً عــى  هجــرت إرسائيــل الفكــرة »الصهــر« التقليديّ

ــي  ــة، هــم املشــكلة الت ــادات اإلرسائيليّ ــول القي ــون، تق ــود املتديّن ــرب واليه ــة.  الع ــة الثقافيّ التعّددي

ــام  ــة – وه ــة مختلف ــم التعليميّ ــش ومناهجه ــوا يف الجي ــن يخدم ــاً؛ ل ــر« دامئ ــرن الصه ــتُعيق »ف س

العامــالن اللــذان تحــّدث عنهــام بــن غوريــون يف العــام 1951.  إن فـُـرن الصهــر الــذي تقرتحــه إرسائيــل 

الجديــدة -ونعــود ونؤكــد عــى أهميــة كونهــا اســتعامراً مــن دون دولــة أم وطنيّــة- هــو الســوق الــذي 

يدخلــه الفلســطينيّون فــرادى وبهويـّـة ثقافيّــة ال تصطــدم مــع إمكانيّــات نجاحهــم مــع قوانــني الســوق 

)أي نظــام الدولــة( يف دولــٍة ترتاجــع لصالــح الــركات الخاّصــة، ويعنــي ذلــك أال تكــون لإلنســان، ســاعة 

دخولــه املنافســة االقتصاديّــة، هويّــة سياســيّة لهــا رؤيتهــا بشــأن الدولــة، فيُصبــح التنظيــم الســيايس 

ــام  ــل بقي ــمح إرسائي ــن تس ــاً: ل ــة أيض ــة الغربيّ ــى الضّف ــف ع ــذا الوص ــق ه ــياً.  وينطب ــاً منس تاريخ

دولــة فلســطينيّة ذات ســيادة كاملــة.  لكــن الســؤال الحقيقــي إن كانــت إرسائيــل قــادرة عــى إفــراغ 

مطلــب الدولــة مــن مضمونــه عــرب متكــني الفلســطينيني مــن املنافســة االقتصاديـّـة تحــت ظلّهــا، وأكــر 

مــن ذلــك؛ عــرب توفــري إمكانيّــة منافســة اقتصاديـّـة للفلســطينيني أفضــل مــام ميكــن أن توفـّـره الســلطة 

ــتمر،  ــو مس ــة، وه ــلطة الوطنيّ ــوّي يف الس ــري بني ــة إىل تغي ــذه العمليّ ــاج ه ــها.  وتحت ــة نفس الوطنيّ

ويســتمر يف تغيــري املجتمــع الفلســطينّي ليُدّمــر فيــه أي ضامنــات اجتامعيّــة للنضــال الشــعبّي، دون أن 

ــة التــي تعــزز الكربيــاء دون الكرامــة – الفولكلــور دون السياســة. ميــس ذلــك باملامرســة الثقافيّ

الــيء األكيــد، أن املرحلــة القادمــة تتطلـّـب أوالً، وقبــل كّل يشء، أوســع فتــٍح للجــدل العلنــّي والحــاد 
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يف مســألة »االندمــاج« كــام تقرتحهــا قيــادة »القامئــة املشــرتكة« داخــل األرايض املحتلّــة العــام 1948.  

عــى أن يُقــرأ االندمــاج يف إطــار البحــث عــن املعــاين واإلمكانيّــات الجديــدة لـــلـ»أرسلة« عــى ضــوء 

ــة.  وهــو مــا يســتوجب، عــى صعيــد  ــة واالقتصاديّ التغــرّيات يف بنيــة إرسائيــل السياســيّة واالجتامعيّ

املامرســة، تحــرّكاً رسيعــاً يســبق تجذيــر هــذا الخطــاب والتأكيــد عليــه يف انتخابــات الكنيســت القادمة.  

ــة العــام  ــب يف الوقــت ذاتــه، إعــادة النظــر مبفاهيــم كثــرية طُرحــت داخــل األرايض املحتلّ كــام يتطلّ

ــة«، و«املواطنــة الكاملــة«،  ــة أوســلو، وبخاصــًة مفاهيــم مثــل »االســتقالليّة الثقافيّ 1948 بعــد اتفاقيّ

و«التعّدديــة الثقافيّــة«، و«االندمــاج«.  وإعــادة بحثهــم بســياٍق تاريخــّي، ويف ســياق التطــّور البنيــوّي 

لنظــام الصهيونيّــة، والتســاؤل إن كانــت هــذه املصطلحــات قــد كرّســت الفصــل الســيايّس عــن الضّفــة 

ــل هــذه املصطلحــات،  ــن مث ــة م ــتفادة اإلرسائيليّ ــن شــكل االس ــزّة، والتســاؤل ع ــة وقطــاع غ الغربيّ

وبخاصــة يف الوضــع الراهــن اليــوم.

ــة نشــهدها تدفــع نحــو األرسلــة املغلّفــة  إن الفــرتة املقبلــة مبــا تحملــه مــن مامرســات سياســيّة يوميّ

باالندمــاج، تتطلّــب تطويــراً ملبــدأ »املقاطعــة« الــذي اتّخــذ صــورة مؤسســاتية واضحــة، ذات معايــري 

ــاج أاّل يبقــى  ــة، يف الداخــل خاصــًة، تحت ــة املقبل ــك، إال أن املرحل ــة ذل وأســاليب عمــل.  وعــى أهميّ

ــة سياســيّة معيّنــة، وإمنــا أن تتحــّول املقاطعــة إىل رؤيــة سياســيّة  هــذا املفهــوم أداتيــاً يهــدف لعمليّ

كاملــة مناهضــة لالندمــاج، مدفوعــة مبفاهيــم الكرامــة، والحــّق التاريخــّي والوحــدة الوطنيّــة مبعناهــا 

الفعــيّل – وحــدة املســتقبل واملصــري الســيايّس.


