اإلعالم اإلسرائيلي..السالح األمضى في المعركة

د .عــدنــان عبد الرحمن أبـو عــامــر

مقدمة
تترك المتابعة المكثفة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية انطباعا حقيقيا بأنها حادت عن األسس
التقليدية والمتعارف عليها في األعراف الصحفية واإلعالمية ،وتجلى ذلك بصورة واضحة خالل
العديد من األحداث التي ستناقشها هذه الدراسة.
ورغم اإلمكانيات الهائلة المتاحة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،ومساحات المناورة
الشاسعة الممنوحة لها ،نظريا على األقل ،فإنها تراجعت في أدائها لمهامها إلى درجة صحافة
مجندة أحادية الجانب ،ولم تكتف بتزويد متلقي هذه الوسائل بمستجدات األمور واألحداث
المتالحقة ،بل لجأت للتهويل تارة ،والتستر تارة أخرى ،وبدال من محاولة إيجاد رأي عام من
خالل عرض تعددي لوجهات النظر ،وأخذت على عاتقها من خالل حفنة ضئيلة من رجال
اإلعالم المدعين لمعرفة واسعة في الشؤون الفلسطينية والعربية ،تعبئة الرأي العام اإلسرائيلي،
عبر التهويل وعدم الدقة والتحامل والتحريض.
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وك ان المراسلون العسكريون والمحللون للشؤون العربية والناطقين بلسان الجيش
والحكومة ،هم نجوم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل مختلف السنين والمراحل التاريخية ،الذين
أتقنوا عرض وجهة النظر الرسمية لما يحدث ،وفي بعض األحيان ال تستطيع أن تميز إن كان
المراسل ناطقا بلسان السلطة ،أو الناطق بلسان السلطة هو المراسل.
كما ستظهر الدراسة ،أنه لم يكن هناك توازن معقول ومقبول بين الطرفين الفلسطيني
واإلسرائيلي ،في المقابالت ونقل المواقف ،وبرز ذلك ليس فقط في قلة عدد الفلسطينيين الذين
قوبلوا في التقارير الصحفية واإلعالمية ،بل في التوجه العدائي واالستفزازي واالستعالئي
للصحفيين ،وتبني مواقف الحكومة وعدم الميل النتقادها ،على غير عادتها في تغطية جملة
سياسات الحكومة ونهجها في القضايا الداخلية :الشؤون االقتصادية والسياسية والتعليمية،
وانتقادها وتحليلها لكل صغيرة وكبيرة في هذه المجاالت ،لم نجد لدى هذه الوسائل أثناء
االنتفاضة ميال نقديا وتحليليا واضحا ،يشيد بإنجازاتها أو يؤكد على تقصيرها.
أكثر من ذلك ،فقد لعبت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية دورا تعبويا تميل إلى التصرف
كامتداد للمؤسسة السياسية اليهودية ،وبالتالي االصطفاف بجانب المؤسسة العسكرية واألمنية،
ومن ذلك أن الجندي اإلسرائيلي هو المهاجم والمعتدى عليه دائما ،والقصف وإطالق النار على
الفلسطينيين هو دفاع عن النفس ورد على اعتداءات.
وأصبح الضحايا الفلسطينيون في اإلعالم اإلسرائيلي مجرد أرقام ،ال أسماء لهم وال أهل
لهم وال أمهات ،والخسائر المادية والضرار ليس لها أي قيمة ،والبيوت التي تقصف هي ثكنات
لمنظمات المقاومة الفلسطينية ،وليس لها أصحاب وال يسكنها عائالت وأطفال ،بالضبط كما
يحدث في مثل هذه األيام ،والعدوان على قطاع غزة قد بلغ ذروته بشكل لم يسبق له مثيل.
الدراسة تظهر أيضا الميل الذي أبدته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الستخدام مصطلحات
وتعابير انتقائية ،وتحولت إلى جزء من عملية تصوير وضعية إسرائيل واإلسرائيليين بكونهم
ضحايا ،وتصوير الطرف اآلخر الفلسطيني بكونه السلبي والمجرم والمذنب والمسئول عن كل ما
يجري في العالم ،كما أن استخدام هذه المصطلحات فيه ميل نحو إظهار التعالي والتفوق
اإلسرائيليين في ميادين متنوعة ،خاصة التكنولوجية والعسكرية واألمنية.
كما استخدمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نفس األوصاف والعبارات التي تصدر عن
المصادر العسكرية ،وبعضها تتعمد توصيل معلومات خاطئة بهدف تلبية احتياجات معينة للجيش
اإلسرائيلي ،وعندما تلتقي المؤسستان ،العسكرية واإلعالمية ،معا ضد هدف محدد ،فال يحدث
أي خالف بينهما ،وهو الحاصل في إسرائيل منذ اندالع انتفاضة األقصى.
وربما تأتي أهمية الدراسة بما عادت إليه من مصادر ومراجع باللغة العبرية ،حاولت –
وآمل أن تكون نجحت -في استحضار شواهد إسرائيلية بحتة من داخل البيت ،بعيدا ً عن محاوالت
التهوين والتهويل التي تصدر عن بعض الجهات العربية لإلعالم اإلسرائيلي.
ولعل أهم ما قد يالحظه القارئ وهو يقلب صفحات الكتاب ،أن هناك صورة "مغايرة"
لإلعالم اإلسرائيلي ،بعكس الصورة "النمطية" ،التي رسمت له في الذهن العربي ،مما كلف
كاتب هذه السطور القيام بمهمة صعبة ،وهو يحاول "استبدال" هذه الصورة المصحوبة بـ"هالة"
مفتعلة ،من خالل البحث والتحليل.
ختاماً ،أود اإلشارة إلى أن نسبة هامة من مراجع الدراسة جاءت باللغة العبرية ،للعودة
إلى اإلسرائيليين أنفسهم في التعريف بأبرز ما يحيط بإعالمهم ،متخذا ً في ذلك المنهج العلمي
التحليلي ،وأحيانا ً المقارنات التي تقرب الصورة المطلوبة لواقع اإلعالم اإلسرائيلي حسب ما
تقتضيه الحاجة.
في الختام ،أرجو أن تكون هذه الدراسة قد خرجت في أبهى حلة ،وأفضل مضمون ،فإن
تمكنت من ذلك فهو توفيق هللا أوالً ،ورضا الوالدين ثانياً ،وإن شاب الدراسة بعضا ً من عدم
الوضوح ،وصعوبة الوصول إلى المعلومة وتوصيلها ،فهو طبع البشر في النقص وعدم الكمال.
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عدنان عبد الرحمن أبو عامر
غزة – فلسطين

 تطور اإلعالم اإلسرائيلي ومهامه
نشأت الصحافة اإلسرائيلية قبل قيام الدولة العبرية ،وبدأت عملها إلى جانب القيادة اليهودية
التي قادت نشاط الفصائل العسكرية والسياسية ،وعند إعالن الدولة عام  ،1948كانت أول خطوة
قامت بها حكومة "دافيد بن غوريون" تحويل إذاعة "صوت القدس" إلى "إذاعة إسرائيل".
وأفرزت في تلك الفترة ما عرف بـ"هيئة رؤساء تحرير الصحف" التي انضوى تحت لوائها
رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة الصادرة في حينه ،وواصلت عملها بعد عام ،1948
ويعتقد أنها جزء من جهاز االستخبارات "الموساد" ،ألن استمرارها يؤكد على أهمية دورها
المعروف الذي يحول دون إنهائها.
وشكلت الهيئة دورا أشبه ما يكون بالرقيب على الصحافة اإلسرائيلية نفسها ،بمحض إرادتها
لخدمة مصالح السلطة ،وهذا يبرز التناقض في حرية التعبير في أي مجتمع ديمقراطي ،وتتمثل
آلية عملها في تلقي المعلومات من كبار المسئولين ،كرئيس الحكومة ورؤساء األجهزة األمنية
والضباط ،حول ما ال يراد نشره بالدرجة األولى ،كأن يتم إطالعهم على وقوع حادث معين أو
قرار ،لتحاشي اإلشارة إليه من قريب أو بعيد.
وتتعرض الهيئة اليوم النتقادات شديدة ،وتعتبر ظاهرة غير مستحبة في اإلعالم اإلسرائيلي
ألنها تشكل قوة ضاغطة تحول دون حرية التعبير ،ويؤمن معارضوها بأن نشوءها كان لخدمة
المصالح الصهيونية ،وإخفاء األسرار وتحركات المنظمات العسكرية ،وقد تالشى هذا الدور
اآلن.
ويكاد يكون من المستحيل إدراك أبعاد العمل اإلعالمي اإلسرائيلي دون فهم األهداف القومية
اإلسرائيلية العامة ،وما يتفرع عنها من أهداف خاصة في القارات واألقطار المختلفة ،والتالزم
الكامل القائم بين العمل اإلعالمي اإلسرائيلي وتلك األهداف.
وقد حدد البند الثالث من القانون الذي وافق عليه الكنيست عام  ،1965وظيفة اإلذاعة
والتلفزيون ،وباقي وسائل اإلعالم على النحو التالي:
 -1بث البرامج التعليمية والتسلية والمعلومات في المجاالت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ،بحيث تهدف إلى:
إبراز طابع الكيان اليهودي ونضاله وإبداعه وإنجازاته.
 تنمية الصلة بالتقاليد اليهودية وتعميق معرفتها. إبراز نمط حياة وثقافة الجماعات اليهودية في العالم. -2بث برامج باللغة العربية لخدمة الجمهور المتحدث باللغة العربية ،تمهيدا ألرضية
التفاهم المستقبلي مع الدول المجاورة ،حسب األهداف األساسية للدولة.
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 -3بث برامج موجهة ليهود الشتات ،وبرامج خارج حدود الدولة) (.
وقد نظر اإلعالم للصراع العربي اإلسرائيلي منذ بداياته األولى وحتى كتابة هذه السطور
من منظار األمن ،وكثيرا ما اكتفى بما تمليه عليه السلطة واألجهزة األمنية من معلومات،
مستخدما التضليل في المعلومات ،كما سيأتي معنا الحقا.
 )1جمال ،أمل ،الصحافة واإلعالم في إسرائيل ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ،رام هللا ،ط،1
 ،2005ص.146
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وانتهج اإلعالم منذ بداية الصراع ،مبادئ أساسية في حديثه وتغطيته ألحداثه ،وهي:
 -1اللمسة اإلنسانية :من حيث ذكر اآلباء واألطفال اليهود ،مما يضفي الطابع اإلنساني والشخصي
على "اإلرهاب الفلسطيني" الذي تواجهه إسرائيل كل يوم.
 -2السؤال البالغي :حتى المؤيدون للفلسطينيين يواجهون صعوبة في اإلجابة عن األسئلة الموجهة
إليهم ،حيث انتهج المتحدثون اإلعالميون اإلسرائيليون طرح المزيد من األسئلة البالغية غير
القابلة لإلجابة كجزء من جهودهم اإلعالمية.
 -3االعتراف بوجود ثقافي :بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،لكي يجد الغربيون أنفسهم قريبين من
اإلسرائيليين ،نظرا الشتراكهم في ذات الثقافة معهم ،وكذلك التقاليد والقيم)1(.
ورأى المحررون في اإلعالم اإلسرائيلي أن التعددية الفكرية واالختالفات األيديولوجية
بينهم ،يجب أ ال تشكل عائقا أمام تجنيد وسائل اإلعالم بشكل تام ،لخدمة الهدف االستراتيجي األعلى،
المتمثل بتجسيد مشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
وبالتالي فإن المتمعن في تناول اإلعالم اإلسرائيلي منذ نشأته ،يرى أن النظرة لطرف
الصراع اآلخر ،الفلسطينيون ،لم تختلف بين التيارات الفكرية والعقائدية المتصارعة اختالفا جديرا
باالنتباه والتسجيل.
 اإلعالم اإلخباري باللغة العبرية
يضم عددا من القنوات اإلذاعية والتلفزيونية ،تبث برامج تعبوية تحريضية متنوعة باللغة
العبرية ،متضمنة نشرات إخبارية وتعليقات سياسية واقتصادية ،وبرامج تعليمية وترفيهية
ومعلومات ،فضال عن أفالم ومسلسالت ومسرحيات.
وهي عبارة عن نقل أو إعادة للتوجهات والفلسفة البرامجية نفسها التي تحكم اإلعالم
اإلسرائيلي بشكل عام ،التي وضعت وفق برمجة في إطار استراتيجي مركزي تشرف عليها
جهات متخصصة ،كالداخلية والخارجية والدفاع واإلعالم ،وتضم مختلف االختصاصات العلمية
واألكاديمية وخبراء علوم االتصال واالجتماع والنفس والحرب النفسية وغيرها.
كما توجد سلطة البث الرسمي ،التي تؤطر داخلها اإلذاعة والتلفزيون باللغتين العربية
والعبرية ،ويشرف عليها هيئة مكونة من  31عضوا ،معينون من قبل الحكومة ورئيس الدولة،
يمثلون األحزاب والتيارات السياسية المختلفة والشخصيات العامة والوكالة اليهودية)2(.
وتولي إسرائيل بالتعاون مع مختلف المنظمات الداخلية الجهاز اإلعالمي اهتماما ً ملحوظا ً
بالنظر إلى أهمية وظيفته الدعائية ،ودورها في خدمة الكيان اإلسرائيلي ،عبر إيجاد التوافق
والتجانس ،وترسيخ قيم الوالء المشترك ،فضالً عن دورها في مواجهة النشاط اإلعالمي الدعائي
المضاد ،فاإلعالم اإلسرائيلي أيديولوجي يعمل على خدمة الفكر الصهيوني ،يروج له ،ويدعم
نشاطه ،بكل الوسائل والسبل.
ويالحظ أنه ال توجد وزارة إعالم في إسرائيل ،بل هناك إدارة إعالم تابعة لوزارة
الخارجية ،تقوم بإعداد دراسات متعلقة بالقضايا اإلسرائيلية ،لتخدم السياسة اإلعالمية التي
تنتهجها الحكومة خارج الكيان.
وعلى الصعيد الداخلي ،يوجد المكتب الصحفي للحكومة ،لنشر المعلومات المتعلقة
بنشاطها ومنجزاتها ،وتزويد المراسلين بأنباء األحداث الجارية ،وبالمعلومات التوضيحية
لألحداث ومالبساتها ،ومساعدتهم في الوصول لألماكن التي تقع فيها األحداث ،والتغطية
اإلخبارية لها ،وينظم المؤتمرات والمقابالت الصحفية للمسئولين اإلسرائيليين.

 ) 1ورقة عمل حول أولويات اإلعالم اإلسرائيلي ،المشهد اإلسرائيلي ،العدد  ،25ص.2
 ) 2السعدي ،غازي ،اإلعالم اإلسرائيلي ،دار الجليل للنشر ،عمان ،ط ،1987 ،1ص.22
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ويعتمد اإلعالم اإلسرائيلي على وسيلتي اإلذاعة والتلفزيون في توجيه رسائله إلى
الفلسطينيين الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومناطق  ،1948ويمكن القول أن أحد أهم المحاور
الموجهة لهم إظهار الكيان بالدولة المسالمة ،التي تبذل كل ما بوسعها للتعايش السلمي معهم)1(.
وتضم سلطة البث ااإلسرائيلية لمحطات اإلذاعية والتلفزيونية التالية:
أوال :القنوات التليفزيونية
 -1القناة التلفزيونية األولى :بدأ العمل بها منذ  ،1967وذات قاعدة جماهيرية عريضة،
وكان تحظى بمعدالت مشاهدة عالية في إسرائيل ،وتبث ما نسبته  %70من برامجها الرئيسة
باللغة العبرية ،كاألخبار وبرامج حية ورياضية وتسلية وأفالم مسجلة ودرامية من إنتاج
إسرائيلي ،وتعمل ضمن وحدتين للبث؛ التخطيط واألخبار ،وفي حين كانت تصل نسبة
مشاهدتها قبل عشرة أعوام إلى  ،%79تراجعت نسبتهم إلى  %15فقط.
 -2القناة التلفزيونية الثانية :شركة بث مستقلة لم يصل عمرها ألكثر من خمسة عشر
سنة فقط ،تصل نسبة مشاهدتها إلى  ،%25وتبث برامجها مترجمة للغة الروسية ،إضافة
لبرامج مترجمة للغتين العربية واألثيوبية ،وتبث أرضيا وفضائيا ،وتعتبر من أكثر القنوات
شهرة في أوساط الجمهور ،تعتمد التوازن والمكاشفة في تقاريرها ونشراتها اإلخبارية،
وتمول من اإلعالنات التجارية ،من قبل اتحادات صناعية ربحية.
 -3القناة التلفزيونية العاشرة :شركة استثمارية خاصة ،تبث أرضيا وفضائيا ،ويبلغ
عمرها عدة سنوات فقط ،امتازت بالملفات الساخنة واألجور العالية ،وقد نجحت في استقطاب
جملة من المذيعين والمراسلين ذوي السمعة العالية.
 -4القناة التلفزيونية الثالثة :قناة بث فضائية تبث عبر قمر صناعي لكل دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا والخليج العربي واالتحاد السوفيتي سابقا ً ،وفي
إسرائيل يمكن التقاط بثها بواسطة الكوابل ،كما تبث برامج مترجمة للغة العربية ،وتبث 60
ساعة أسبوعيا باللغات العربية والعبرية والروسية ،وينقل جلسات الكنيست في بث حي
ومباشر ،إضافة للجانها المختلفة.
 -5تلفزيون اللغة العربية :يبث  20ساعة أسبوعيا ،وجمهوره من المتحدثين بالعربية،
ويبث نشرتي أخبار يوميا ،وبرنامج إخباري أسبوعي ،والعديد من البرامج الفنية ،اآلداب،
طب العائلة ،استضافة شخصيات ،برامج زراعية ،برامج دينية في فترات األعياد للمسلمين
والمسيحيين والدروز.
ويشار إلى ان هناك قنوات بث أخرى وشبكات إعالميه مثل ،yes:األفالم الثامنة،
الكنيست ،شبكات كوابل يدفع عليها المشترك  40دوالرا ،قناة إسرائيل الفضائية باللغة
العربية ،نموذج صارخ لفشل التلفزيون اإلسرائيلي باللغة العربية ،إلفشال ومنافسة
الفضائيات العربية دون جدوى.
ثانيا :المحطات اإلذاعية
 -1صوت إسرائيل باللغة العربية :يبث  18ساعة على الموجتين القصيرة والمتوسطة،
ويغطي بثه إسرائيل ومعظم الشرق األوسط ،وبرامجه معدة للناطقين بالعربية ،ويبث 17
نشرة أخبار يومياً ،وأربعة برامج إخبارية ،وغالبية برامجه تربوية ،فنية ،دينية ،رياضية،
موسيقى ،والبرامج الحية التي يشارك فيها المستمعون بالهاتف.
 -2راديو إسرائيل باللغة العبرية :يبث يوميا ً عبر ثماني محطات راديو ،بمعدل أكثر من
 130ساعة أسبوعياً ،ويبث برامج صحية ،درامية ،رياضية ،فنية ،علمية ،تربوية ثقافية،
دينية ،موجات مفتوحة؛ لبث أخبار فورية لما يقع من أحداث في إسرائيل أو خارجها.

 )1كبها ،مصطفى ،وسائل اإلعالم العبرية ودورها في االنتفاضة ،قضايا إسرائيلية ،العدد  ،4ص.120
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 -3اإلذاعات الحزبية :محسوبة على أحزاب اليمين أو اليسار ،والقانون يمنع مثلها من
البث ،لذلك فهي تبث من على أسطح السفن في عرض البحر خارج الحدود اإلقليمية لمياه
إسرائيل.
 -4إذاعة القناة السابعة :تعتبر لسان حال المستوطنين ،يهدف بثها للمحافظة على
"توراة وشعب إسرائيل" ،وتحظى بمئات اآلالف من المهتمين الذين يتابعون أغانيها
باستمرار ،الموسيقى الشرقية ،أناشيد دينية ،إضافة للبرامج الحية ،ويعمل طاقمها اإلخباري
على إعداد خمس نشرات يومياً ،والبرامج اإلخبارية ،وتبث عدد من البرامج للتعلق على
األحداث بهدف تثقيف الجمهور.
ً
 -5إذاعة الجيش :تأسست عام  ،1950وتقدم خدمة إعالمية للجيش بعيدا عن االنغماس
في اإلعالم المحلي الذي يغلب عليه الطابع السياسي ،وتنسجم مع مبدئه القاضي بعدم زجه
في السياسة الحزبية ،وتمتاز بسرعتها في نقل الحدث ،ولها خمس استوديوهات بث في
مناطق مختلفة ،وتبث  24ساعة يوميا ،وتبلغ نسبة االستماع لها )1(.%20
 -6الشبكة الثانية :من أهم االذاعات وأوسعها انتشارا واستماعا ،وتعتبر محطة إذاعية
حكومية ،وتبلغ نسبة االستماع لها .%30
 -7إذاعات محلية :وعددها  14محطة ،واحدة باللغة العربية ،وهناك إذاعات موسيقية،
فنية ،وتحصل جميعها على نسبة استماع  %10فقط.
ثالثا :الصحف المطبوعة
 -1يديعوت احرونوت :تعني آخر األخبار ،تطبع  400ألف عدد يوميا ،وهي األكثر انتشارا
بين الصحف العبرية.
 -2معاريف :تعني المساء ،تطبع  150ألف عدد يوميا ،وتنحو باتجاه اليمين ،وتنتشر في
أوساط المستوطنين.
وتعتبران من الناحية المهنية غنية بالطباعة الجيدة واأللوان ،ويصل عدد صفحات كل منها
ألكثر من  120صفحة نهاية األسبوع ،وتحمل كل صحيفة مالحق ملونة للنساء ،الرياضة ،رجال
األعمال والتجارة.
 -3هآرتس :وتعني البالد ،وتطبع  100ألف عدد يوميا ،وتميل أكثر نحو المعارضة
اليسارية ،وتتحلى بالجرأة ،النقد الكاشف ،كفاءة عالية في التحليل السياسي ،ورغم أن شكل
طباعتها قديم وصفحاتها كبيرة وغير مريحة للقارئ ،إال أنها مهمة ،وتعتبر صحيفة المثقفين
اليهود.
 -4كول هعير :وتعني صوت المدينة ،تختص بأخبار مدينة القدس ،وهي صحيفة ناجحة من
الناحية التجارية واإلعالنية.
 -5منشورات روسية :هناك  8منشورات ومطبوعات إخبارية باللغة الروسية ،تطبع 30
ألف نسخة ،وتوزع في أوساط مليون ونيف يهودي ناطق باللغة الروسية.
 -6صحيفة نيكوداة :وتعني النقطة ،تابعة لقيادة المستوطنات اليهودية المسماة "يشع"،
وتنطق باللغة العبرية ،وتوزع باالشتراك ،مدعومة بشكل واضح ،لكن مستواها المهني متدن
رغم زخرفتها.
 -7صحيفة بمحنيه :وتعني في المعسكر ،تابعة للجيش ،وتتنشر وتوزع في قواعد العسكر،
ولها أهمية نابعة من أن المجتمع العبري يحترم البزة العسكرية ،ويثق بمن يلبسها.

 )1أحمد فياض ،اإلذاعة اإلسرائيلية ودورها السياسي ،بحث جامعي غير منشور ،الجامعة اإلسالمية،1999 ،
ص.32
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إضافة للصحف السابقة ،غاب عن الساحة الصحفية اإلسرائيلية صحف عل همشمار ،دافار،
حداشوت ،التي كانت األعلى في القدرة والشعبية في فترات سابقة ،لكنها بفعل أسباب مادية غابت
عن الساحة)1(.
رابعا :مواقع االنترنت
هناك تطور كبير في استخدام المجتمع اإلسرائيلي لالنترنيت ،كما ان الوزارات
الحكومية تسهل وصول هذه الخدمة للجمهور ،فباإلضافة لتطورها وتقدمها ،ويشكل سعرها
حافزا آخر قياسا مع معدل دخل األسرة الذي يصل ألفي دوالر.
كما شجعت المدارس والوزارات والجيش والمؤسسات والبنوك األفراد الستخدام
اإلنترنت ،مما أدى المتالك  660ألف منزل لهذة الخدمة ،وبالتأكيد يسحب هذا نفسه على
المجال اإلخباري ،حيث هناك المئات من الصفحات اإلليكترونية خاصة.
وقررت الحكومة اإلسرائيلية عام  2002استخدام مواقع االنترنيت كوسائل إعالم،
وأصدرت تعليمات للمدراء العاملين في الوزارات بإدخال مواد إعالمية على المواقع الخاصة
بوزاراتهم ،تحمل مضامين تساهم في شرح السياسة اإلسرائيلية ،مع ربطها بمواقع وزارة
الخارجية ورئاسة الحكومة ،على أن يكون تحديد مضامين هذه المواد ضمن صالحياتهما،
وتنشر باللغتين العبرية واإلنجليزية ،على أن يتم نشرها بلغات أخرى ،ومنها العربية)2(.
ومن أهم المواقع اإللكترونية اإلخبارية اإلسرائيلية المواقع التالية:
 ديوان رئيس الحكومة ،وزارة الخارجية ،الجيش اإلسرائيلي ،والمواقع اإلخبارية :نانا،ويلال.
 المواقع اإلسرائيلية المعربة ،أهمها :يديعوت أحرونوت ،وزارة الخارجية ،وغيرها منالمواقع التي تحدث خدماتها اإلخبارية والتحليلية على مدار الساعة.
خامسا :إعالم إسرائيل باللغة العربية
تعتبر الحرب النفسية هجوما عدائيا مبرمجا يستهدف التأثير على عقليات األفراد
ونفسياتهم ،ليصيبهم الوهن واإلحباط والتفكك واالضطراب ،وتحويل وجهتها بصورة مخالفة
ألهدافها ومصالحها ،وهي عملية تتميز بأنها مفاجئة سريعة هادئة تعتمد على االستدراج البطيء
والغفلة والسذاجة.
وتتخذ هذه الحرب طرقا ووسائل عديدة في تحقيق األهداف بصورة مرحلية ،بدايتها
تنحدر بالفوضى والدمار البطيء ،ومن ثم التمزيق والتفتت بمعنى "فرق تسد" ،عبر إثارة
اإلشاعات والبالغات الكاذبة والدعايات في صفوف الجماهير وإثارة الفتن ،لغرس الخوف
والرعب والتمزق في نفوس األفراد من جهة ،وهز ثقتهم بقياداتهم من جهة أخرى ،وأصبح
بمقدور الحرب النفسية عبر التكنولوجيا المتطورة ،أن تسلك أساليب علمية وحاذقة للتأثير على
نفسيات األفراد والتشكيك بأفكارهم وقدراتهم.
وقد أوكل إلى التلفزيون واإلذاعة اإلسرائيليتين باللغة العربية شن حرب نفسية ال هوادة
فيها ،على المستمعين والمشاهدين العرب على امتداد الوطن العربي عموما ،والشعب الفلسطيني
بشكل خاص ،والتأثير بشكل واضح ومقصود على الروح المعنوية والحالة النفسية السياسية لهم،
سواء داخل المناطق المحتلة أم خارجها ،وبالتالي يهدف للتأثير وتشويش وتشويه المعلومات،
وهز الثقة بالنفس لدى الجماهير العربية والفلسطينية)3(.
وهناك مالحظات عامة على اإلعالم اإلسرائيلي الناطق باللغة العربية ،ومنها:
 )1مي الخاجة ،اإلعالم العربي وتحدي الدعاية الصهيونية ،بحث محكم منشور ،القاهرة :مجلة اإلعالم ،ع،2
 ،1997ص.65
 )2يديعوت أحرونوت.2004/7/2 ،
 )3اإلعالم اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية ،مكتب الخدمات الصحفية ،القدس ،1987 ،ص.33
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يخضع مباشرة لجهاز المخابرات ،وال يزال إعالما ذو مدلوالت أمنية ،فهو مرتبط
وموجه للمحيط الشعبي العربي الهائل ،ويحتل العامل األمني مركز األهمية القصوى في
تعامل الحكومة معه.
ترسيخ آراء مختلفة ومشوشة في نفوس الجمهور العربي الفلسطيني الذي ظل مكشوفا
وإلى حد كبير لإلعالم اإلسرائيلي ،ولم تكن هناك أية وسائل أخرى قادرة على التصدي،
ومقاومة هذا التأثير.
لفترة طويلة من الزمن ،حظي باستقطاب عدد ال يستهان به من المستمعين العرب
والفلسطينيين ،ألسباب عديدة أهمها الفجوة وعدم الثقة بين المستمع العربي واإلذاعات
المحلية.
استخدم اإلعالم في إطار برامج تبدو ساذجة للوهلة األولى ،لكنه استغل من المخابرات
اإلسرائيلية كمصدر للمعلومات السياسية واألمنية والمخابراتية المعقدة ،التي ذهبت بعيدا
في توظيف هذا اإلعالم ،ليكون أداة طيعة في عمله في مجال إسقاط الفلسطينيين والعرب
ودفعهم للعمل لصالحها.

سادسا :أجهزة اإلعالم الحكومي
تبذل الحكومة اإلسرائيلية بمختلف وزاراتها جهودا حثيثة على المستوى اإلعالمي تحقيقا
ألهدافها السياسية ،عبر سلسلة من اإلدارات المتخصصة السيما وزارة الخارجية التي تعتبر
بكاملها جهازا إعالميا متكامل النشاطات ،بل هي ركيزة اإلعالم اإلسرائيلي الخارجي ،الموجه
لدول وشعوب العالم الخارجي.
وتعنى مكاتب اإلعالم الحكومية بالدرجة األولى ،بنشر المعلومات عن الحكومة
ونشاطاتها ،وأهداف الدولة ومنجزاتها ،وعلى وجه الخصوص كل ما يتصل بترسيخ الوحدة الثقافية
والروحية لليهود بوجه خاص ،وتعميق ارتباطهم ووالئهم للدولة ،في ضوء تأثر هذا االرتباط بفعل
القالقل األمنية التي يعيشها اإلسرائيليون.
كما تعنى هذه المكاتب بتأهيل المواطن اإلسرائيلي للتعبير ،عن أهداف إسرائيل القومية
ومواقفها السياسية من القضايا الرئيسة ،مما يجعله األداة األولى لإلعالم اإلسرائيلي ،وتحقيقا لهذا
الغرض ،ينظم اإلعالم الحكومي بمختلف أقسامه المحاضرات واالجتماعات العامة في طول البالد
وعرضها ،ويصدر عددا كبيرا من المنشورات تزيد عن المائة منشور خالل عام واحد ،يوزع منها
مئات اآلالف من النسخ داخليا وخارجيا)1(.
وفيما يتعلق بدوائر اإلعالم اإلسرائيلي ،نود تسجيل المالحظات التالية:
 تتعامل مع الصحفيين واإلعالميين بصورة مهنية تكسبهم احترام وسائل اإلعالماألجنبية ،فحين يتصل صحفي ما لطلب رد فعل على خبر معين ،فإذا كان الرد متوفرا لديهم
يزودونه به ،وإن لم يكن متوفرا يأخذون رقم هاتفه أو الفاكس ،ويوافونه بالرد بطريقة لطيفة!
 اليهود الذين هاجروا من أوروبا الشرقية والغربية ممن يمتلكون خبرة صحفية راقية،نقلوا هذه الخبرة والتجربة ووظفوها في دوائر اإلعالم الحكومية.
 استقطبت الحكومة اإلسرائيلية كوادر إعالمية متنفذة في جميع بلدان العالم ،خاصةأميركا وأوروبا ،للعمل ضمن هذه الدوائر ،والتعاقد مع شركات كبرى تعمل في مجال الدعاية
وكسب الرأي العام.

 )1المرجع السابق ،ص.43
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 تقوم الدوائر الرسمية اإلسرائيلية بتسفير إعالميين وصحفيين يهود للخارج ،ويتم تبادلاآلراء والخبرات ما بين الداخل والخارج عن طريق الدورات التدريبية ،وتبادل المعلومات،
وتصدير التقنيات)1(.
في النتيجة ،اإلعالم اإلسرائيلي إعالم تعددي ينشر ويبث ما يريده المشاهد ومن وجهات
نظر مختلفة ،لكنه خاضع لسيطرة تحالف قوتين أساسيتين:
 -1قوة أصحاب رؤوس األموال وتنحصر بمجموعة من العائالت القليلة في عالم الصحافة
واإلعالم.
 -2قوة النخب السياسية واألمنية التي تسيطر على المؤسسات الرسمية المركزية ،وتسن
القوانين اإلعالمية وفق ما ترى أنه مصالح إسرائيلية)2(.
 مفاهيم ومميزات اإلعالم اإلسرائيلي
استند الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي لجملة من المفاهيم األساسيية واأليديولوجيية المتعلقية
بأرض فلسطين ،ومما ال شك فيه أن خطابهم اإلعالمي جزء أصيل من أدبيات الدعاية الصهيونية
السياسية والفكرية القائمة على ما يلي:
 -1فلسطين أرض الميعاد ،وعد الرب لبني صهيون بوطن خالص لليهود آلخر الزمان.
 -2عليو الشييعب اليهييودي فييوق بيياقي الشييعوب ،وتقييديس الييدم اليهييودي ،كمييا تؤكييد فتيياوى
الحاخامات.
 -3لليهييود حييق تيياريخي فييي فلسييطين؛ فهييم أصييل السييكان ،ولهييم حييق إعييادة بنيياء الهيكييل
المزعوم.
وركزت السيمفونية اإلعالمية الصهيونية على القوة اليهودية العسكرية؛ فنجد أن اإلذاعية
والتلفزيييون والصييحف تحييث الشييبان علييى االنخييراط فييي المؤسسيية العسييكرية ،لكييون الجيييش هييو
البوتقة التي تصهر الجمييع؛ ومين ثيم تيدربهم عليى العنصيرية ،ومقيت "األغييار" العيرب تحدييداً،
عبر نقد الحق الطبيعي للعرب في الحياة ،وتصبح عملييات اإلبيادة طبيعيية ،كميا يحصيل فيي غيزة
هييذه األيييام ،وتسييويغ اللج يوء للمجييازر والقتييل؛ لتحقيييق الطمييوح الصييهيوني فييي أرض إسييرائيل
الكبرى.
وتتوافيييق هيييذه الرؤيييية ميييع تصيييريحات كبيييار أركيييان الدولييية والجييييش لتكيييون طبيعيييية
كتصيريحات "غوليدا ميائير" حيين قاليت :ادفيع دوالرا ً تقتيل عربيياً ..وال يوجيد شييء اسيمه أرض
فلسطين أو شعب فلسطيني،
لهذا ،ركزت الدعاية اإلسيرائيلية عليى وصيف العيرب بيـ"اإلرهابيين"؛ وقتلية ومخيربين،
وأنهم بقايا الشعوب ،وأن العربي الجيد هو العربي الميت ،وهي استعارة مين مقيوالت المهياجرين
اإلنجليز للواليات المتحدة ،عندما كان المثل الشائع هو :الهندي الجيد هو الهندي الميت)3(.
وعمل مروجو اإلعالم اإلسرائيلي على استحداث نظريات دعائية في المواجهة ،كنظرية
"ليبكين" القائمة على تطويع اإلعالم اإلسرائيلي نفسه ،ليالئم المستجدات والتغيرات السياسية من
خالل إرسال رسالتين:
األولى :للدول العربية المعادية المجاورة إلسرائيل ،بواسطة اإلعالم المرئي والمسموع،
الثانية :للدول الصديقة أو المحايدة ،بواسطة اإلعالم المقروء.
وربما أهم ما يميز اإلعالم اإلسرائيلي أنه:
 )1عنبتاوي ،منذر ،أضواء على اإلعالم اإلسرائيلي ،مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت،1968 ،
ص.68
 )2أحمد سيف ،اإلعالم في إسرائيل بين تعددية البنية المؤسساتية وهيمنة الخطاب القومي ،الحياة،
.2005/11/01
 )3جوس دراي ودونيس سيفر ،حرب اإلعالم اإلسرائيلية :تضليل إعالمي وتماثالت باطلة ،2002 ،باريس،
ص.65
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 -1من مييادين الحيرب عليى العيرب ،لتغييير مظياهر االسيتجابة معتميدا ً عليى عليم الينفس
واالجتماع ،و يرتكز على الترغيب واإلثيارة وغسييل اليدماا والتالعيب بيالعواطف ،ولهيذا يسيتفيد
من خبرات المتخصصين وأساتذة الجامعات ،وخير مثال على ذلك تولي "د.كوهين" أستاذ العليوم
السياسية في الجامعة العبرية اإلشراف على العملية الدعائية في مطلع السبعينات ،وعين مستشارا ً
لييوزير الخارجييية ،وسييفيرا ً فييوق العييادة ،بسييبب إشييراف اليوزارة علييى مختلييف مجيياالت الدعايية،
وباعتبار االستراتيجية اإلعالمية أحد أهم عناصرها السياسية.
 -2ليس مجرد أفكار أو مقوالت ،بل يقوم على مخطيط دعيائي يشيمل األهيداف واألدوات
والمراحييل ،والمنطييق الفكييري واألسييانيد والحجييج المتماسييكة ،بحيييث يتوجييه ألشييخاص لتغيييير
استجاباتهم عبر اإلقناع ،ويقوم على فكرة اكتشاف الحيادث الصيغير ،ثيم تضيخيمه ،والتهوييل مين
أمره ،وخلق نوع من الجدل حوله ،فإذا بنيا إزاء عمليية عالميية تقيدم حولهيا الحجيج والتصيورات،
ومصييدر نجيياح اإلعييالم اإلسييرائيلي هييي قدرتييه علييى المواءميية بييين أهدافييه والمنطييق المحلييي ،أو
الخلفية التاريخية للمجتمع موضوع الهجوم اإلعالمي.
 -3ال يعتمييد اإلسييرائيليون علييى وسييائل اإلعييالم فقييط كييأداة لييدعايتهم ،بييل يسييتخدمون
سفاراتهم وموظفيهم وتجارهم ،وكل يهودي يتمكنون منه ليكون أداة إلعالمهم ،ويلجأون لالتصال
المباشر لمعرفتهم أن تغيير الموقف من المعارضة إلى التأييد ،أو من التأييد إلى المعارضة ،ال يتم
إال عبر هذا الطريق)1(.
 -4ال يقتصر على العرب والفلسيطينيين فقيط ،بيل ليه أيضيا ً عيدة بيؤر أو اتجاهيات يسيعى
إليهيا ،ومنهيا المجتمييع اإلسيرائيلي فيي فلسييطين المحتلية ،واليدول الغربييية ،واليرأي العيام الغربييي،
والنخبيية فييي تلييك المجتمعييات ،واليهييود القيياطنين فييي مختلييف بلييدان العييالم ،وقييد وصييف المفك ير
د.إدوارد سعيد اإلعالم اإلسرائيلي بأنه "أرهب جهاز دعايية فيي العيالم يقيوم بمسيخ صيورة شيعب
بأكمله ...وسيمح ذليك لييس لجييش االحيتالل فحسيب ،بيل لألعيداد الكبييرة مين مؤيدييه مين الكتياب
لالندفاع دون وازع إللغاء التاريخ الطويل من العذاب ،واالنتهاكات الهادفة لتدمير الوجود المدني
للشعب الفلسطيني".
 -5يتبع اإلسرائيليون لضمان وصول إعالمهم إلى أهدافه ،أسلوب "اإلغراق اإلعالميي"
بحيث تنطلق الحجة ،وتتردد مين جمييع األدوات واألجهيزة والوسيائل اإلعالميية فيي وقيت واحيد،
بشكل يجعل المتلقي غارقا ً في الحجج واألسانيد التي تقدمها ،وكيأن العيالم الحقيقيي هيو فقيط العيالم
الذي تضيعه هيذه الدعايية ،ميع األخيذ بعيين االعتبيار أهميية اختييار كيل وسييلة وأداة بالشيكل اليذي
يناسب من يتوجه إليه بالخطاب ،فمن يفلت من تأثير وسائل اإلعالم التقليدية ،يتم إغراقيه برسيائل
البريد اإللكتروني ،وبالمكالمات الهاتفية واللقاءات المفبركة.
 -6يعتمد على التلون في خطابه ،فهو حين يتوجه لألوروبيين يؤكد أن إسرائيل جزء مين
الغرب في الشرق ،وأن اإلسرائيليين أوروبيون ،عيونهم زرق وشعرهم أشيقر وثقيافتهم أوروبيية،
وعندما يتوجه لآلسيويين يشدد على أن إسرائيل بلد يقع في قارة آسيا ،وأن اإلسرائيليين آسيويون.
 -7يسييتخدم اإلعييالم اإلسييرائيلي التزوييير والتلفيييق والتشييويه ،ويضييع شييرطين السييتخدام
الكذب ،هما:
أ -أال تضييبط األكذوبيية أو تكشييف ،ويجييب أن يعييد رجييل اإلعييالم نفسييه للمرحليية التييي ق يد
يكشف فيها الكذب ،فينفذ خطة بديلة تقلل من أهمية االكتشاف،
ب -أال يسييتخدم رجييل اإلعييالم الكييذب عنييد عييدم قدرتييه علييى تغيييير الحقيقيية ،خاصيية وأن
"ثيودور هرتزل" اعتمد الكذب وتشويه الحقائق ،وكان يقول :تحيدثت ميع السيلطان العثمياني عين
الثراء والرفاه الذي سيعم المنطقة حالما يحتل اليهيود أرض فلسيطين ،ويقيول لليهيود :إن السيلطان

 )1اإلعالم في إسرائيل بين تعددية البنية المؤسساتية وهيمنة الخطاب القومي ،مرجع سابق.
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بحاجية لألمييوال الضيرورية أوالً ميين أجيل فييتح فلسييطين لهيم ،وإن مفاوضييات مباشيرة تجييري مييع
السلطان رغم أنه لم ير وجهه)1(.
 تعامل اإلعالم اإلسرائيلي مع االنتفاضة
 توصيف االنتفاضة وتشخيص أحداثها
منذ أن اندلعت انتفاضة األقصى أواخر عام  ،2000سعت إسرائيل لفرض تعتيم إعالمي
عليها ،بحيث قللت من أهمية المواجهات ،وأعطت أرقاما مضللة حول عدد الشهداء الفلسطينيين،
الذين سقطوا في الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي المحتلة عام .1948
وقد حاول اإلعالم اإلسرائيلي إبعاد موضوع االنتفاضة عن موقع الصدارة في الصفحات
األولى في الصحف ،والنشرات اإلخبارية ،فكانت األخبار والعناوين األولى تركز في الغالب
حول الخالفات الحزبية واالنتخابات المبكرة لرئاسة الوزراء ،والمفاوضات الفلسطينية
اإلسرائيلية ،واالهتمام ببعض األخبار العالمية ،على حساب األخبار والعناوين المتعلقة
باالنتفاضة ،ولعل الدراسات اإلعالمية المتخصصة تظهر بشكل أوضح إحصائيات دقيقة تشير
إلى إهمال الخبر المتعلق باالنتفاضة ،سواء في الصحف أو اإلذاعة والتلفزيون.
وفي فترة الحقة ،تبدل تكتيك اإلعالم اإلسرائيلي باتجاه تصوير أحداث االنتفاضة ،وكأنها
اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين والقوات اإلسرائيلية ،لتبرير القصف العشوائي العنيف
ضد األحياء السكنية.
وما لبثت أن أضحت انتفاضة األقصى ،مادة غنية للتشويه في اإلعالم اإلسرائيلي ،فعمل على
إعادة تشكيل األحداث من خالل طاقم صحافي إعالمي "ماهر" يدرك تماما فن التالعب بالعقول
والمشاعر ،بهدف عزل االنتفاضة وحصرها في إطار أعمال " إرهاب ،شغب ،عنف" فلسطيني
موجه ضد اإلسرائيليين.
ورغم أنه لم يصدر أي إعالن فلسطيني ،ولم يتخذ أي قرار في أي هيئة إلعالن االنتفاضة،
إال أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أصرت منذ األيام األولى على االدعاء بأنها مدبرة ومخطط لها.
وتجاهلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن االنتفاضة بدأت كرد فعل على محاولة اقتحام
"أريئيل شارون" محاطا بحراسة أكثر من ألف جندي وشرطي للحرم القدسي الشريف يوم
الخميس  ،2000/9/28وإطالق الرصاص في اليوم التالي على المصلين في ساحة الحرم،
وسقوط خمسة شهداء وجرح العشرات ،مما أدى النطالق مظاهرات احتجاجية في أنحاء مختلفة
من الضفة والقطاع ،وصورتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كمشاغبات واضطرابات واعتداءات
فلسطينية على الجنود.

ويمكننا إجمال منطلقات اإلعالم اإلسرائيلي في توصيفه ألحداث االنتفاضة ،على الشكل
التالي:
أ -الفلسطيني معتدي ،واإلسرائيلي معتدى عليه ،وهذا نهج اتخذه اإلعالم اإلسرائيلي بدون
استثناء :فما يحدث في األراضي الفلسطينية هو اعتداء من الشبان الرعاع ضد الجيش!()2
ب -الفلسطينيون بدأوا الحرب ،واإلسرائيليون يدافعون عن أنفسهم ،وبالتالي يقدم اإلعالم
اإلسرائيلي جميع األعمال والممارسات التي يرتكبها الجيش على أنها رد فعل على "العنف"
الفلسطيني ،وهذا بعد عن الحقيقة والموضوعية ،ألن كلمة رد فعل توفر ضمنيا سببا للقيام
بالهجوم ،وتفسر األمر بنفسها ،ووسائل اإلعالم التي تتبع نهج الحكومة بوالء شديد ،لم تتساءل

 )1باسل النيرب ،اإلعالم اإلسرائيلي رؤية الجالد للضحية ،مجلة البيان ،ع ،209فبراير مارس  ،2005ص.87
 )2الجيروزاليم بوست.2000/10/7 ،
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مثال :لماذا قام الجيش بقصف مناطق مدنية وبيوت سكنية ،بل يلقون بالمسئولية على الطرف
اآلخر؟()1
ت -تبرئة ساحة االحتالل وممارساته في اندالع األحداث ،فكثيرا ما اتهم المراسلون ،أن
خطبة الجمعة في المسجد األقصى تضمنت عبارات تحريضية ساعدت على إلهاب مشاعر
المصلين ،وليس مشاهد الجنود المدججين باألسلحة ،وهم يفتشون المصلين بصورة مهينة!
ث -إبراز السلبيات واألخطاء التي اعترت بعض أحداث االنتفاضة ،وتسليط األضواء عليها،
وإلهام السامع والمشاهد والقارئ باحتاللها مساحة تفوق واقعها العملي ،ومن ذلك:
 -1إطالق النار من بين المنازل ،وخاصة انطالقا من مدينة بيت لحم باتجاه مستوطنة
"غيلو" ،وقد بررت وسائل اإلعالم القصف المستمر لمدينة بيت جاال ،وحاولت من خالل ذلك
بث بعض األكاذيب واختالق أخبار غير حقيقية تهدف الختراق وحدة الفلسطينيين ،وأوردت أن
سكان بعض المدن الواقعة على خط التماس بدأوا بتنظيم أجهزة حراسة خاصة في محاولة لمنع
المسلحين من دخول أحيائهم ،خشية إطالق النار منها باتجاه أهداف إسرائيلية ،مما يؤدي إللحاق
أضرار بهم وبممتلكاتهم نتيجة الرد اإلسرائيلي)2(.
 -2قال المراسلون العسكريون :إن الفلسطينيين يطلقون النار من حي مسيحي ،ربما على
أمل بأن يصاب رمز مسيحي أو مواطنون مسيحيون ،وهذا سيؤدي لمضاعفة اهتمام الرأي العام
العالمي)3(.
وسرعان ما نشرت وسائل اإلعالم أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تساعد عشرات العائالت
المسيحية على مغادرة المناطق الفلسطينية ،وأجرت الوزارة اتصاالت مع سفارات بريطانيا
وكندا وقبرص بهذا الشأن ،إال أن السفارات المعنية أنكرت الموضوع ،كما أن المسيحيين
الفلسطينيين أنكروا القصة جملة وتفصيال)4(.
 -3اختيار قضية اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية ،واتخاذها محور للدعاية واإلشاعات عن
طريق التهويل تارة ،واختالق إشاعة تستند لتلك القضية بشكل ما ،كالتركيز على مقتل عدد من
عمالء المخابرات على يد رجال المقاومة ،وتصوير أن الفلسطينيين يستغلون أحداث االنتفاضة
لتصفية حسابات شخصية وثأرية.
 -4التزام أسلوب التكرار ،في نقل خبر معين ،حيث يشار إلى أن ناطقا موثوقا أكد النبأ
بمناسبة ودون مناسبة ،حتى تغرس الفكرة في نفوس المتلقين لهذه الوسيلة اإلعالمية ،خاصة في
األخبار التي تتناول الشأن الفلسطيني ،السيما األخبار التي تأخذ طابع إثارة الفتن الداخلية.
 -5اعتمد اإلعالم اإلسرائيلي التركيز على المناوشات التي تحدث في بعض األحيان بين
عناصر الفصائل الفلسطينية ،وتضخيمها قدر اإلمكان ،من خالل "حبك" الروايات الخيالية التي
توهم المشاهد ،وكأن الفلسطينيين على أبواب حرب أهلية.
 الرقابة العسكرية
تعتبر الرقابة العسكرية حلقة هامة في سلسلة حلقات ضبط العالقة بين السلطة واإلعالم في
إسرائيل ،ومهمتها إمالء المواقف المحددة في الموضوعات األمنية ،ورغم التطور الكبير الذي
شهده اإلعالم اإلسرائيلي في النقاشات اليومية والشؤون السياسية ،إال أن الجانب األمني ما زال
متحكما في انطالقته ،فارضا نفسه بقوة عليه ،بداعي المصلحة األمنية ،فال زالت بعض
الموضوعات تعتبر أسرارا ال يمكن للصحافة التعاطي معها ،حتى لو روجتها وسائل اإلعالم
الخارجية.
 )1مجلة الرقيب ،المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان ،رام هللا ،ع ،2001 ،3ص. 35
 )2التلفزيون اإلسرائيلي.2001/5/3 ،
 )3فليدمان شاي ،االنتفاضة إجمالي أولي ،مجلة مقدس استراتيجيا ،عدد  ،2غزة ،مركز مقدس للدراسات،
 ،2001ص.43
 )4الجيروزاليم بوست. 2000/10/25 ،
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وزيادة في تشديد الرقابة ،قرر "شارون" بعد تسلمه رئاسة الحكومة منتصف عام ،2001
ضم إدارة سلطة البث لمسؤولياته ،وتشديد سلطة الرقيب العسكري ،وتدخله في حاالت عديدة
لمنع نشر تقارير صحفية عن قضايا عدة بحجة أنها تمس بـ"األمن العسكري" ،وهو ما كان
مجال نقد من اإلعالم ،حتى أن الرقيب وصف في بعض األحيان بأنه يتعامل مع اإلعالم كعدو
في الجبهة العسكرية)1(.
وقد قرر الجيش تقليص التغطية اإلعالمية لعملياته العسكرية ،بعد سماع انتقادات من شارون
وجهها إليه ،ألن صور الجنود ليست مرغوبة لمن هم "وراء البحار" ،وبالتالي تم تغيير السياسة
بحيث تتحول لتواجد مكثف للجنود مقابل تغطية إعالمية محدودة ،وان الحديث يدور عن عملية
محدودة ،وليس عن احتالل واسع.
ليس ذلك فحسب ،بل إن وسائل اإلعالم واجهت مطالبات عديدة بعدم بث بعض األخبار
واألحداث بحجة أنها مواد دعائية معادية ،ومن ذلك ،خطابات زعماء منظمات المقاومة
الفلسطينية ،ألن هدفها بث الخوف واليأس وسط الجمهور اإلسرائيلي ،وكانت حجة الحكومة أن
تلك الزعامات هم "أعداء لنا" ،وال يمكن أن نقدم لهم منصة للخطابة!
كما أن بث أشرطة الفيديو لمنفذي العمليات الفدائية ال يخدم الحقيقة اإلعالمية ،بل يخدم
التأويالت المقصودة " للعدو" ،وبالتالي ال يجب على اإلعالم اإلسرائيلي التعاون معه في هذا
المجال ،كما أنه غير معني بأن يصل "المخرب االنتحاري" في المساء إلى صالون بيته ،بعد أن
زاره ظهرا في المجمع التجاري!()2
وكجزء أساسي في العملية الرقابية ،استخدم اإلعالم اإلسرائيلي عددا من المصطلحات
االنتقائية في الداللة والتعبير ،بكل ما يتعلق باألحداث التي تخص إسرائيل واليهود والجيش
والعالقات اإلسرائيلية مع الخارج ،ولم يقتصر اختيارها على مصطلحات معينة لتستعمل مرة
واحدة فقط ،بل من المالحظ أن كثرتها أصبحت ثابتة ،وذات استعماالت متكررة في حاالت
مختلفة.
وتجدر اإلشارة إلى أن أسلوب االنتقائية في إيراد المصطلحات ال يرتكز لقواعد صحافية
إعالمية فحسب ،بل هي سياسية وعقائدية في معظم األحوال)3(.
وقد حاول اإلعالم اإلسرائيلي التساوق مع المؤسسة األمنية التي أملت عليه عددا من
المصطلحات ،أصبحت فيما بعد جزءا من القاموس اإلعالمي اليومي ،ومنها:
 يهودا والسامرة ،الضفة الغربية المحتلة. المخربين واإلرهابيين ،الفدائيين. الفلسطينيون ،بدال من الشعب الفلسطيني ،ولكل من العبارتين مدلولهما الكبير. العمليات الوقائية ،بدال من عمليات التوغل واالقتحام للمدن الفلسطينية. المستوطنين ،يصفهم بالسكان. المستوطنات ،البلدات واألحياء. اإلدارة المدنية ،بدال من سلطات االحتالل. إغالق ،بدال من منع الدخول إلى إسرائيل. أعمال هندسية ذات طابع أمني ،بدال من تجريف األراضي الزراعية. خطوات أمنية ،بدال من عمليات انتقام وعقاب.4
 عمليات إحباط موضعية ،بدال من تصفية فلسطينيين) (.وبالتالي صاا اإلعالم اإلسرائيلي مصطلحات كثيرة ،حتى ال يتساءل أحد من المسئول عن:
دائرة العنف في الشرق األوسط ،حلقة العنف ،مسئولية الطرفين ،الصدامات والمواجهات بين
 )1هآرتس.2002/8/5 ،
 )2غيء باخور ،حين يضربوننا في نقطة الضعف ،يديعوت أحرونوت.2001/7/16 ،
 )3منصور ،جوني ،االصطالحية االنتقائية في الصحف العبرية ،قضايا إسرائيلية ،ع ،9ص.88
 )4يديعوت أحرونوت.2001/7/9 ،
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الطرفين ،وغيرها مما تسرب بعضها إلى اإلعالمين العربي والغربي ،دون التدقيق في ماهيتها،
ودون أن تتفحص األهداف التي تتخفى تحت "رداء اللغة".
وبتاريخ  15نيسان  ،2002وبالتزامن مع تنفيذ عملية "السور الواقي" ،سلم المسؤول
اإلسرائيلي عن سلطة البث العاملين في قسم األخبار في صوت إسرائيل باللغة العربية التعليمات
التالية:
أ -يمنع استعمال مصطلح "على حد قوله" بالنسبة لتصرحيات من قبل ناطق إسرائيلي
رسمي ،كالناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي ،ألنه يفهم من هذه العبارة أنك تشكك بأقوال الناطق"،
ثم تقول التعلميات" :ال مانع من استعمال هذه العبارة بالنسبة للطرف الفلسطيني".
ب" -ال يجوز استعمال مصطلح "تصفية" ،بل يجب استعمال مصطلح "قتل" في االشارة الى
عمليات االغتيال التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي ضد القيادات الفلسطينية.
ت -ال تقل :الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني ،أو الصراع اإلسرائيلي-العربي .قل :الصراع
الفلسطيني-اإلسرائيلي ،أو الصراع العربي-اإلسرائيلي".
ث -استعمال مصطلح "ضلوع" في حالة تقديم الئحة اتهام ضد فلسطيني بتهمة ارتكاب
عملية ،وتمنع استعمال مصطلح "تورط".
ج -منع استعمال مصطلح "احتالل" ،ومصطلح "ضحايا" لالشارة للمدنيين الفلسطينيين
الذي يقتلون من قبل الجيش اإلسرائيلي ،ويفرض عليهم استعمال كلمة "قتلى" في هذه الحالة ،في
حين تؤكد التعليمات على ضرورة استعمال "ضحايا" لدى الحديث عن اليهود.
ح -منع استعمال كلمة "أكد" لدى اقتباس أقوال لشخصيات عربية أو فلسطينية ،وتفسر
التعليمات هذا المنع بان كلمة "أكد" تعني ان الصحفي يوافق على تلك التصريحات)1(.
خ -منع استعمال مصطلح "نفى" أو "دحض" لدى اقتباس أقوال عضو كنيست تدحض
تصريحات لرئيس الحكومة ،وتوصى التعليمات بالقول" :أعرب عضو الكنيست عن اعتراضه،
أو عارض" .ويسوا المسؤول هذه التعليمات بقوله ان مصطلحات مثل نفي ودحض تظهر
رئيس الحكومة على أنه كاذب)2(.
ومن أشهر األمثلة على الرقابة :قضية اختطاف الباص رقيم  300عيام  ،1984حييث قيام
رجل المخابرات "ايهود ياتوم" ،عضو الكنيست عن الليكود ،بقتل فلسطينيين من مختطفي الباص
بييدم بييارد بعييد إلقيياء القييبض عليهمييا ،وفييي حينييه ادعييت المخييابرات أنييه تييم قتلهمييا خييالل محاوليية
السيطرة على الباص ،لكن صحيفة "حداشوت" نشيرت خبيرا عليى الصيفحة األوليى يكشيف كيذب
هذا االدعاء ،ويظهر الفلسطينيين وهما أحياء.
وكان المصور "اليكس ليباك" قد صورهما أحياء بعد السيطرة على الباص ،لكن "ياتوم"
قتلهمييا بييدم بييارد ،إال أن بقييية الصييحف رضييخت ألواميير الجهييات األمنييية ،وامتنعييت عيين نشيير
التفاصيل ،أما "حداشوت" فقررت فضح القضية ،مما قادها للمحاكم الحقا)3(.
كمييا تتضييح مييدى سيييطرة األجهييزة األمنييية علييى اإلعييالم اإلسييرائيلي ،وفييرض إمالءاتهييا
عليه ،وقيامه بالتستر على أكاذيب الجيش ،عبر اإلشارة لتقريرين نشيرا فيي صيحيفتي "هيآرتس"
و"يديعوت أحرونوت".
فبتاريخ  15نيسان  2002نشرت صحيفة هآرتس تقريرا حول مخيم جنين ،بعيد ان سيمح
الجيش اإلسرائيلي لإلعالم بدخول المخيم ونظم للصحفيين جولية داخليه ،بمرافقية وتحيت إشيراف
ضييباط الجيييش ،وحييدث هييذا بعييد الجييرائم التييي ارتكبهييا الجيييش فييي المخيييم خييالل عملييية "السييور
الواقي".
 )1كابليوك أمنون ،إسرائيل وانتفاضة األقصى،قضايا إسرائيلية،ع ،1رام هللا،المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية ،2001 ،ص.67
 )2منى ياسين ،اإلعالم اإلسرائيلي ضباب إلغماء العيون ،الدراسات الفلسطينية ،ع ،72القاهرة ،مركز الدراسات
اإلعالمية ،سبتمبر  ،1993ص.87
 )3صحيفة حداشوت.1985/6/22 ،
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تقرييير "هييآرتس" موقييع باسييم الصييحفي "عيياموس هارئيييل" ،وفييي نفييس اليييوم نشييرت
"يديعوت أحرونوت" ،تقريرا حول نفس الموضوع ،وفي أعقياب "الجولية" التيي نظمهيا الجييش،
والملفت النظر مدى تشابه التقريرين ،صحيح أنه تم تحريرهما ،وتم تبديل مكيان بعيض الفقيرات،
لكن مراجعتهما ال تترك مجاال للشك بان معدهما نفس الشخص ،أي الجيش اإلسرائيلي.
يذكر ان الجيش بادر لتنظيم هذه الجولة للصحفيين لمحاولة تفنيد التصيريحات الفلسيطينية
حول المجزرة الرهيبة التي ارتكبها فيي مخييم جنيين ،فقيام الجييش بتنظييم الجولية ،قيرر مسيارها،
المسموح والممنيوع ،وزود الصيحافة العبريية بتقريير جياهز ،وبالتيالي قيام اإلعيالم بنشير التقريير
الذي كتبه الجيش!()1
وهكذا يساهم اإلعالم اإلسرائيلي في ترويج المسرحية التي أعيدها الجييش :اليذي يرتكيب
جريمة ،ويخرج مسرحية تخفي معالم الجريمة ،واإلعالم يتطوع لترويج هذه المهزلة.
 التحريض على الفلسطينيين
تعود سياسة التحريض المتبعة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،إلى عقود مضت ،لعل أشهرها
ما حدث عشية اجتياح جنوب لبنان ،حيث قادت وسائل اإلعالم حملة تشكيك ضد دعوات وزير
الجيش "أريئيل شارون" ،ورئيس هيئة أركانه "رفائيل إيتان" ،بضرورة القيام بعمل عسكري
إلمالء نظام جديد في لبنان.
وفي الوقت الذي يطلق فيه مسئولون إسرائيليون تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين ،فإن
وسائل اإلعالم تنقلها كما هي دون أي موقف ديمقراطي إنساني ،ولعل أبرزها ما قاله رئيس
الوزراء األسبق "مناحيم بيغن" إبان غزو لبنان حين قال :الفلسطينيون مجرد حيوانات تسير على
قدمين ،وقال "رفائيل إيتان" :الفلسطينيون عبارة عن صراصير مخدرة في قنينة!
ومن تصريحات المسئولين اإلسرائيليين خالل السنوات األخيرة ،ونقلها اإلعالم دون أي
موقف:
 تصريحات "عوفاديا يوسيف" في نيسان  ،2001الذي قال أن الرب يأسف على خلقالعرب ألنهم أفاعي ،ممنوع التسامح مع الفلسطينيين ،يجب إرسال القذائف عليهم ،إنهم شريرون
وملعونون.
 تصريحات رئيس األركان "موشيه يعلون" الذي قال أن الخطر الفلسطيني على إسرائيلبمقاييس ومميزات سرطانية ،كالسرطان الخطير ،ألنه ال يمكن رؤيته بالعين المجردة)2(.
 تصريحات نائب وزير الحرب "زئيف بويم" الذي قال أن السبب الحقيقي "لإلرهاب"الفلسطيني يعود ألسباب وراثية ،وفي ذلك عنصرية منفرة أثارت عليه عددا من زمالئه في
الكنيست)3(.
وبدال من أن يلعب اإلعالم اإلسرائيلي الدور الناقد ،فقد اكتفى بنقل الحديث والتصريح ،ولعب
دور المتفرج فقط ال أكثر ،كما امتد التحريض للصحافة المكتوبة المحشوة بالمقاالت
والتصريحات التحريضية ،ليست فقط للساسة ،وإنما لكتاب صحفيين ومحررين في هذه
الصحف.
وأجريت مقابالت عديدة مع ضباط وجنود وقناصة إسرائيليين تمتدح فيها "بطوالتهم" ،يقول
أحد القناصة في حوار صحفي :لقد أطلقت النار فأصبت شخصين في أرجلهم ،من المفروض أن
نكسر عظامهم ونعيق حركتهم ،ولكن ال نقتلهم ،لقد شعرت بالرضا عن نفسي ،وأنني أستطيع
القيا م بما أوكل إلي وتدربت عليه ،وأعطاني إحساسا بالثقة بالنفس ،وأنه إذا دخلنا في حرب
سأستطيع حماية نفسي ورفاقي!()4
 )1عبد الواحد ناهض ،القضايا األمنية في الصحافة اإلسرائيلية ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،1998 ،ص.32
 )2هآرتس.2002/12/3 ،
 )3اإلذاعة اإلسرائيلية.2004/2/24 ،
 )4الجيروزاليم بوست.2000/10/27 ،
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 نشرت الصحف تقريرا بعنوان "عزيزي الجندي..أرجوك اقتل مزيدا من العرب"،وجاءت الدعوة على لسان تالميذ بين الصفين السابع والعاشر بعثوا برسائل للجنود العاملين في
الضفة الغربية ،وأن الرسائل كانت تحضهم على عدم االكتراث بالقوانين ،وقتل أكبر عدد ممكن
من العرب!()1
 نشرت إحدى الصحف مقاال لطبيب إسرائيلي يدعى "موشيه روزنبيلت" تضمن الدعوةالستخدام قنابل ضخمة ضد المدن الفلسطينية التي يخرج منها المسلحون ،ألن من حق إسرائيل
قصف المدن الفلسطينية ،تماما مثلما فعلت دول الحلفاء ضد ألمانيا في نهاية الحرب العالمية
الثانية)2(.
في المقابل ،ظهر في اإلعالم اإلسرائيلي بين الحين واآلخر تعابير تشير إلى خوف اليهود
على مستقبلهم ،عبر تشبيه عمليات االعتداء عليهم بما حصل في ألمانيا على وجه التحديد،
والقصد من وراء استخدامها الربط بين "اإلرهاب" الفلسطيني و"اإلرهاب" النازي الذي نبذته
كل دول العالم في حينه ،والغاية هنا تنبيه العالم لما يتعرض له اليهود)3(.
وامتدادا لحملة التحريض ،غالبا ما تقتصر صور الفلسطينيين التي تبث في وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية المرئية على الشبان الذين يعدون الزجاجات الحارقة ،وآخرون يرشقون الحجارة
على جنود ،وآخرون يحملون األعالم العراقية ،ويحرقون العلمين اإلسرائيلي واألمريكي.
وقد وظف اإلعالم اإلسرائيلي أحداث العمليات الفدائية ،للتحريض على الفلسطينيين
باعتمادها تغطية خاصة ألحداث العمليات داخل الخط األخضر ،وضمت التغطية ما يزيد عن
عشر صفحات لعملية واحدة! مع صور للدماء والقتلى والمصابين ،وتكرار صور األطفال
اإلسرائيليين يبكون على الصفحات مع عناوين مثل :دولة تحت اإلرهاب ،هجوم يتبعه آخر،
حرب من اإلرهاب ،مع نشر قائمة بجميع حوادث التفجير التي وقعت وتواريخها وأماكنها منذ
انطالقها)4(.
ومارس اإلعالم دورا تحريضيا للحكومة على بذل المزيد من الجهود لقمع الفلسطينيين ،حيث
تم النظر للمقاومة على أنها فيروس قاتل يحتاج لعالج مكثف وعنيف ،وبالتالي ضرورة التوجه
لحل جذري مهما كان مكلفا ودمويا ،كالعملية الجراحية الكبرى التي مهما بلغت خطورتها فال بد
منها ،وإن ضعف الحكومة تجاهها ليس قضاء وقدرا من السماء على إسرائيل ،بل إن األمر
متعلق بنا "نحن" اإلسرائيليين.
ونحن الذين نقرر ما إذا كنا نريد تحسين قدراتنا في الحكم ورسم المستقبل ،أو البقاء
محكومين بنهج "إطفاء الحرائق" فقط دون استئصال من يشعلها ،ومنع حرائق في المستقبل من
شأنها أن تأتي على كل الدولة ،من الضروري إحداث تغيير في أنماط العمل ،وإذا لم نفعل ،ربما
سنتغلب نهاية األمر على الفيروس األليم ،ولكن في هذه األثناء سيواصل الورم الخبيث االنتشار
في الجسم على نحو لن نجد له عالجا فيما بعد ،وسيفوت األوان!()5
وتشير الوقائع إلى أن هناك تحوال طرأ على اإلعالم اإلسرائيلي بعد االنتفاضة ،فقبلها كان
يحقق ويفحص األمور ميدانيا ،لكنه اليوم أصبح كل صحافي إسرائيلي يشعر بالوطنية ،وال
يفرقها عن مهنته الصحافية ،ولذلك ينقل الحدث من وجهة نظره ،وال يجتهد من أجل البحث عن
الحقيقة ،وبالتالي تحول كل عربي فلسطيني بنظره إلى مشبوه أو سيقوم بعملية فدائية.
كما أدت االنتفاضة لتعميق األزمة في إسرائيل ،بما يقدمه اإلعالم من تحذيرات عن عمليات
تفجيرية ،التي تتغلغل في نفوس الناس ،وتؤثر على مجرى حياتهم ،وفي تصريحات الساسة
 )1يديعوت أحرونوت.2002/5/7 ،
 )2معاريف.2003/10/20 ،
 )3مجلة قضايا إسرائيلية ،مرجع سابق ،ع ،9ص.90
 )4عيد ،باسم ،التراشق بالكلمات..تغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية واإلسرائيلية لالنتفاضة ،مجلة الرقيب ،القدس،
 ،2001ص.28
 )5يديعوت أحرونوت.2001/7/3 ،
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اإلسرائيليين التي تصف كل إسرائيلي بأنه مستهدف ،ويجب الحفاظ على حياته ،ألنهم يصفون
الوضع بأنه "حالة حرب")1(.
وأضحى المراسلون يتنافسون بينهم إلظهار عدائهم للشعب الفلسطيني ،ويتجاهلون في
تقاريرهم الحديث عن القصف اإلسرائيلي ،وكما قال أحد المحللين :لو أن األمر تعلق ببعض
الصحفيين واإلعالميين ألطلقت إسرائيل منذ زمن بعيد الصواريخ ذات الرؤوس النووية على
الدهيشة ورام هللا ،ألنهم يمثلون دورا تحريضيا ،وبدا انعطافهم واضحا نحو اليمين ،وخلقوا
إعالما متعطشا للدم ال مثيل له من قبل.
وتجاوز األمر كل حدود حين أصدر مدير سلطة البث قرارا باستخدام عبارة "قواتنا" في
اإلشارة لجنود االحتالل في األراضي المحتلة ،مثال :أطلق فلسطينيون النار اليوم على موقع
للجيش ،لم يصب أحد من قواتنا بأذى! قواتنا أطلقت النار على متظاهرين فلسطينيين!()2
ووجد اإلعالميون فرصتهم السانحة في اندالع االنتفاضة ،إلعادة نزع الصدأ عن نظريات
واستراتيجيات إعالمية صاغها وعمل حسبها الكثير من مصممي الرأي العام من أصحاب الميول
اليمينية ،فغداة انطالق االنتفاضة كانت معظم التعليقات اإلعالمية والصحفية من هذا القبيل :لقد
صدقنا ،هذا ما قلناه لكم ،هذا ما حذرناكم منه ،العرب ال يفهمون إال لغة القوة)3(.
وبالتالي وجد الصحافيون أنفسهم شركاء في األيديولوجيا الصهيونية ،وليسوا مهنيين ،وابتعدوا
عن صيغ معينة في نقد المؤسسات أو األعمال العسكرية ،وبدأوا يطلقون ألنفسهم العنان على
شاشات التلفزة ،يصولون ويجولون ،ليصبح الواحد فيهم المصدر األول للمعلومات ،فيكفي أن
يكشف عن اسم فلسطيني ليصبح أهم وأخطر شخص مطلوب للسلطات ،ويكفي أن يكشف عن
وجود جسم ما حتى يصبح الجسم والتنظيم األهم.
ليس ذلك فقط ،بل جاهروا بعدائهم للفلسطينيين لدرجة تحريض الجيش عليهم ،ومن ذلك:
دعا المحلل العسكري "رون بن يشاي" بعاطفة جياشة الجيش للقيام بهجمات واستخدام
مختلف أنواع األسلحة للرد على الفلسطينيين ،وقال :يجب أن نفهم عرفات ونظامه ،هم أعداؤنا،
ويجب أن نضربهم بشكل منتظم ودقيق حتى يطلبوا وقف إطالق النار!()4
المحلل السياسي "شلوم يروشالمي" قال بعد تصاعد العمليات الفدائية :الوقت ال يسمح
بجلسات عادية للحكومة ،بل الدعوة الجتماع طارئ للمجلس الوزاري ،واتخاذ خطوات حاسمة
للرد على الفلسطينيين!()5
ومن الواضح أن هذا المحلل تجاوز خط عمله كصحافي ،حين يطلب من الجيش القيام
بهجمات ،وبالتالي يصبح من الصعب التمييز بين دوره كصحافي ،أو ناطق باسم الجيش.
 تسويق األكاذيب وضرب المصداقية
هناك مقولة راجت في الشارع الفلسطيني تصور إلى أي مدى وصل تأثير اإلعالم
اإلسرائيلي في نفوس مستمعيه ومشاهديه وقرائه ،وهذه المقولة :إذا أردت معرفة الحقيقة،
فاستمع إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،ولم يكن ذلك ليتحقق إال لحرص القائمين عليها ،وسعيهم
الدؤوب للوصول إلى الجمهور الفلسطيني ،وترسيخ هذه القناعة لديه.
مع العلم أن من أهم العوامل التي ساعدت على تعزيز هذه القناعة ،ضعف مصداقية اإلعالم
العربي والفلسطيني إلى حد بعيد ،ولذلك لم يعد غريبا أن يستمع المواطن العربي إلذاعة صوت
إسرائيل ،ومتابعة األخبار على شاشة التلفزيون ،لما يجده في نفسه من ميل لتصديق مصادر
األخبار اإلسرائيلية ،وشموليتها أكثر من غيرها من المصادر.
 )3يوم دراسي حول شخصية العربي في اإلعالم اإلسرائيلي ،قضايا إسرائيلية ،ع ،11ص.101
 )2هآرتس.2004/1/4 ،
 )3قضايا إسرائيلية ،ع ،4ص.123
 )4يديعوت أحرونوت.2000/11/21 ،
 )5جريدة كل الوقت.2004/2/27 ،
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ولخدمة سياساته المرسومة ،يقيم اإلعالم اإلسرائيلي وزنا كبيرا "للمصداقية النسبية"،
ويسعى بشكل متواصل للحفاظ على ثقة المستمع ،العدو والصديق معا ،فليس بمستغرب أن
نستمع إلى اإلعالم اإلسرائيلي منتقدا لتصرفات الحكومة ،ناشرا بعض األخبار عن الفساد
المستشري هنا وهناك في المجتمع ،ناحيا بالالئمة على الحكومة ،وتقاعسها وتقصيرها.
ومع ذلك ،وبالرغم من حرص اإلعالم على الظهور بمظهر المصدر الصادق في بث
األخبار والتعليق عليها ،إال أنه أيضا إعالم يعتمد الكذب والدس والتضليل والتحريف في عمله،
وال يخفى مثل هذا األمر على اإلنسان الواعي لسياسات وأهداف هذا اإلعالم الموجه.
وبالتالي فأن يتم تشويه الحقيقة ،واختالق كذبة لتصبح حقيقة في اإلعالم اإلسرائيلي ،ليس
أمرا غريبا أو خارجا عن نطاق السياسة اإلسرائيلية ،بل يدخل في صلبها ،وهذا أسلوب يؤكد أن
القاتل لم يجد ملجأ يسوا من خالله ممارساته إال باالفتراء على الضحية ،عبر اتهامها بأنها سبب
الجريمة التي استحقها ،ولعلنا نذكر المقولة الشهيرة لـ"غولدا مائير" حين قالت :لن أسامح
الفلسطينيين ألنهم يجبرون جنودنا على قتلهم!
وساعد تصاعد المقاومة الفلسطينية على تعرية اإلعالم اإلسرائيلي ،وكشف أكاذيبه وأباطيله،
حيث كانت الجماهير الفلسطينية صانعة األحداث في ساحة المواجهات مع المحتل اإلسرائيلي،
تلمس وبسهولة "البون الشاسع" بين حقيقة ما يجري على أرض الواقع ،وبين ما يطرحه
اإلعالم ،وبالتالي لم تعد تأبه لما يقوله وينقله عن أمور وأحداث ومواقف ليس لها أساس من
الصحة ،وبذلك تهاوى صرح المصداقية المزعومة التي عمل اإلعالم اإلسرائيلي سنين طويلة
في سبيل بنائها وترسيخها)1(.
ومن األساليب التي انتهجها اإلعالم اإلسرائيلي لتسويق األكاذيب وترويجها:
 عمدت وسائل اإلعالم المختلفة الستخدام صيغة المبني للمجهول ،كما في كلمة "قتل"إلبقاء الفاعل مجهوال ،وتقليل مسؤولية الجيش ،فأحداث العدوان التي يتم ارتكابها ضد
الفلسطينيين ،تعرض كأحداث "حصلت ببساطة" ،وهي معادلة تركز على النتيجة ،وليس على
الشخص المتضرر من الحدث.
 تعمد وسائل اإلعالم العتماد روايات مختلفة ،وربما المتناقضة لحادث واحد ،رغبة فيوضع المتلقي بين عشرات عالمات االستفهام حول أي من هذه الروايات األصح ،إن كان فيها
شيء من الصحة أصال.
وبصورة إجمالية ،فإن طريقة تغطية اإلعالم اإلسرائيلي لما يجري في المناطق الفلسطينية
جزئية جدا للوضع القائم ،ومغايرة تماما للصورة التي تصل ألماكن أخرى في العالم ،ألن من
واجب وسائل اإلعالم أن تعكس جوانب أخرى من الصورة ،وفقما تتبدى في أماكن أخرى،
وباستثناء صحيفة "هآرتس" التي تدفع ثمن تغطيتها بالتعرض لحملة انتقادات عامة ،بما في ذلك
تراجع عدد المشتركين ،فإن باقي وسائل اإلعالم والصحف ال تحاول مطلقا عرض الصورة
المركبة على اختالف أبعادها وجوانبها)2(.
 التشكيك بمقتل بعض الفلسطينيين على أيدي الجنود والمستوطنين ،من خالل تلفيقاألكاذيب حول ظروف استشهادهم ،ومن ذلك ما صرح رئيس دولة الكيان "شمعون بيريز" الذي
صرح أن بعض التلفزيونات العربية تبث صورا ألشخاص أصيبوا في حوادث طرق ،وتعرضهم
وكأنهم أصيبوا بجراح خالل االشتباكات مع قوات األمن اإلسرائيلية.
ومن أبرز هذه الحاالت:
 إعدام الطفل محمد الدرة :الذي استشهد بتاريخ  ،2000/9/30بأنه سقط في تقاطع نيران
بين المسلحين والجنود ،فرغم أن الصورة التراجيدية مزقت الكثير من سطوة اإلعالم
 )1هآرتس.2000/10/11 ،
 )2بيري،يورام ،الصحافة اإلسرائيلية :عودة إلى النموذج القديم المجند والمنضبط ،المشهد اإلسرائيلي ،ع،82
.2004/6/15
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اإلسرائيلي ،فما كان منه إال أن خاض حربا إعالمية لتبرير عنصريته ،فعمل على تسويق
األكاذيب التالية:
 أن الطفل قتل برصاص الفلسطينيين. ثم قيل أنه سقط في تقاطع نيران. أن الطفل كان مشاغبا مؤذيا جلب الموت لنفسه. الصيغة الرابعة جاءت في هيئة سؤال :ماذا كان الطفل يفعل هناك؟ بصيغة استفهامية. استشهاد الرضيعة إيمان حجو :التي استشهدت بتاريخ  ،2001/5/7حيث أوردت
مختلف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية رواية مشابهة تمحورت حول سقوط حجو بنيران الجيش ردا
على إطالق قذائف هاون باتجاه المستوطنات جنوب القطاع ،وأسف المسئولين على مقتلها،
وتصريح لوزير الحرب الذي قال إن مقتلها جاء نتيجة لنيران غير متعمدة)1(.
كما اعتاد اإلعالم اإلسرائيلي اختالق أكذوبة التوازن الخاطئ ،بين المحتل والشعب الواقع
تحت االحتالل ،بين القاتل والمقتول ،بين ضدين ال يلتقيان إال في إطار جدلية الصراع،
ومقارعة بعضهما اآلخر ،ومن الممكن االستدالل ببعض األمثلة على هذه األكاذيب:
 حادث مقتل عنصرين من الوحدات الخاصة التي حاولت التسلل إلى مدينة رام هللا فيبداية االنتفاضة ،وتصويره وكأنه مثال للبربرية الفلسطينية ،وتوزيع صور مقتلهما على شاشات
التلفاز العالمية.
 التصريح بسماح السلطات العسكرية آلالف العمال الفلسطينيين بالدخول للخط األخضر،كجزء من سياسة التسهيالت اإلنسانية التي تتبعها ،إال أن الواقع كان كثيرا ما يكذب هذه األنباء.
 إشاعة أنباء أن سيارات اإلسعاف الفلسطينية تقل مسلحين يستغلون المهمة اإلنسانية لهاللوصول إلى أهدافهم بقتل الجنود ،الذين قلما يردون على مصادر النيران بسبب خشيتها من
إصابة هذه السيارات!()2
 تصوير األطفال الفلسطينيون الذين يشاركون في المظاهرات ويلقون الحجارة ،في وسائلاإلعالم اإلسرائيلية على أنهم "كتائب" بيد المنظمات الفلسطينية ،ويدفعون لموتهم دفعا لجني
مكاسب سياسية)3(.
 تبرير سياسة االغتياالت
بعد أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية تبنيها الصريح لسياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين ،بدأت
وسائل اإلعالم مهمة التسويغ اإلعالمي لهذه السياسة عبر عدة مراحل:
 انتقاء مصطلحات ذات وقع أخف على المرء من مصطلح االغتيال ،كالقتل المستهدف،الدفاع اإليجابي ،التصفية الموضعية ،ضربات مختارة ،وهو ما كان مدار جدل كبير بين
الحكومة وعدد من اإلذاعات الغربية ،السيما "البي بي سي" ،التي أوصتها بعدم استخدام كلمة
"يغتال" لوصف قتل اإلسرائيليين للفلسطينيين ،بحجة أن الفعل يستخدم لوصف عمليات اغتيال
شخصيات مهمة ،وأوصتها باستخدام عبارة القتل المستهدف ،وطالما برر اإلعالم سياسة
االغتياالت تحت حجة أن رد الفعل اإلسرائيلي يندرج ضمن السياسة القاضية بإحباط ومالحقة
مخططي العمليات "اإلرهابية")4(.
 إيصال رسالة للرأي العام العالمي مفادها أن دخول المدن الفلسطينية واغتيال المطلوبين،يخلق المصاعب والمعضالت للشعب الفلسطيني ،لكن األكثر صعوبة بالنسبة لإلسرائيليين هو أن
"ننظر إلى أطفالنا وهم يعلمون أن في هذه المدن أناسا يخططون لتنفيذ عمليات ضدهم ،وال
 )1اإلذاعة اإلسرائيلية.2001/5/8 ،
 )2التلفزيون اإلسرائيلي.2001/7/13 ،
 )3القناة العاشرة.2004/2/29 ،
 )4يديعوت أحرونوت.2001/7/18 ،
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نذهب هناك لمحاولة منعهم قبل أن يقتلوهم" ،بمعنى آخر تبرير سياسة االغتياالت واقتحامات
المدن والقرى ،وإحداث المجازر فيها.
 بررت وسائل اإلعالم سياسة االغتياالت ،والقتل والتصفية باعتبارها شرعية وفق قاعدة"من يرد قتلك اقتله " ،ألن القياديين الفلسطينيين الذين قتلوا في عمليات االغتيال مسئولون عن
مقتل عشرات اإلسرائيليين ،ويخططون لعمليات أخرى ،لذا فليس هناك أكثر شرعية من قتلهم
وتصفيتهم جسديا ،ألنه عمل محق وحكيم ،ويعتبر بمثابة تنفيذ حكومة لحكم اإلعدام بحقهم،
ويحبط عمليات مستقبلية خططوا للقيام بها)1(.
 إيجاد مبررات ميدانية لحوادث االغتيال ،بحيث أن أعمال القتل واالغتيال التي تمارسهاقوات االحتالل ضد الفلسطينيين ،أطفاال وشبابا وشيوخا ونساء ،وحتى مختلين عقليا في بعض
األحيان ،ما زال ينظر إليها في العرف اإلعالمي اإلسرائيلي على أنها نتيجة وجود اشتباك مسلح
في تلك المنطقة.
 جرت العادة لدى اإلعالم اإلسرائيلي ،أن يلصق فور اإلعالن عن اغتيال ناشط جميعالتهم المعهودة ،مثل :وضع عبوات ناسفة ،المسؤولية عن قتل عشرات اإلسرائيليين ،التنسيق بين
المنظمات الفلسطينية ،اإلعداد لعملية استشهادية ،ما يشير إلى أن التهم معدة سلفا ،وهي بانتظار
الضحية القادمة ليس إال!
ولعل أبرز مثال على ذلك ،ما أوردته حول اغتيال ثمانية فلسطينيين في مدينة نابلس بتاريخ
 ،2001/7/31بينهم اثنان من قياديي حماس ،وبعد اعتراف الحكومة اإلسرائيلية بمسؤوليتها عن
االغتيال ،لم يجد اإلعالم وسيلة للتنصل منها ،وفي محاولة لتبريرها اعتمد المراسلون سرد سير
ذاتية للقياديين ،هما :جمال سليم وجمال منصور ،ونسب إليهما التخطيط لعمليات فدائية داخل
إسرائيل ،وأن مقتلهما كان حماية ألرواح المئات من اإلسرائيليين!()2
 اتبع اإلعالم اإلسرائيلي أسلوب التهويل من قوة أجهزة األمن في تنفيذ حوادث االغتيال،ولجأت ألسلوب الحرب النفسية المقننة المبرمجة ،في ضوء صراعها الفكري والعسكري مع
الشعوب العربية ،والشعب الفلسطيني بشكل خاص ،ومن خالل رسم السيناريوهات األمنية حول
إلقاء القبض واغتيال نشطاء خاليا المقاومة)3(.
وقام المراسلون العسكريون بالحديث عن عمليات االغتيال ،وكأنها واحدة من "بطوالت"
الجيش اإلسرائيلي ،وقدرته على الوصول لكل فلسطيني مطلوب ،كما يصفها جنراالت الجيش
أنفسهم.
 دراسة حالة :اغتيال الشيخ أحمد ياسين
بعد أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية تبنيها الصريح لسياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين،
وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين ،زعيم ومؤسس حركة حماس ،بدأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
مهمة التسويغ اإلعالمي لهذه السياسة عبر التحريض المتبع في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،الذي
يعود إلى عقود مضت.
وقد وظف اإلعالم اإلسرائيلي أحداث العمليات الفدائية ،للتحريض على قيادات المقاومة
الفلسطينية ،وعلى رأسها الشيخ أحمد ياسين باعتباره الزعيم الروحي للـ"إرهاب الحمساوي"(،)4
باعتمادها تغطية خاصة ألحداث العمليات داخل الخط األخضر ،فقد ضمت هذه التغطية ما يزيد
 )1باروخ ،نيبو ،الجيش اإلسرائيلي واإلعالم في فترات الحرب ،المركز اإلسرائيلي للديمقراطية ،القدس،
 ،2002ص.65
 )2أورن ،توكاتلي ،سياسة اإلعالم في إسرائيل ،الجامعة المفتوحة ،تل أبيب ،2000 ،ص.78
 )3اإلعالم اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية ،ص.14
 ) 4يديعوت أحرونوت.2002/3/25 ،
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عن عشر صفحات لعملية واحدة! مع صور للدماء والقتلى والمصابين ،وتكرار صور األطفال
اإلسرائيليين يبكون على جميع تلك الصفحات.
كما امتألت صفحاتها األولى بعناوين مثل :دولة تحت اإلرهاب ،هجوم يتبعه آخر ،حرب
من اإلرهاب ،ياسين يدير دفة اإلرهاب ،مع نشر قائمة بجميع حوادث التفجير التي وقعت
وتواريخها وأماكنها)1(.
وبالتالي ،فقد مارست وسائل اإلعالم دورا تحريضيا للحكومة اإلسرائيلية على بذل
المزيد من الجهود لتصفية الشيخ أحمد ياسين ،حيث تم النظر إليه على أنه "فيروس قاتل" يحتاج
لعالج مكثف وعنيف ،وبالتالي ضرورة التوجه إلى حل جذري مهما كان مكلفا ودمويا ،كالعملية
الجراحية الكبرى التي مهما بلغت خطورتها فال بد منها!()2
وقد أشارت وسائل اإلعالم إلى أن مصير زعيم حماس قد تقرر في  20آب  ،2003بعد
العملية الفدائية التي نفذتها حركة حماس في باص إيغد رقم  ،2في القدس ،وقتل فيها 22
إسرائيليا ،في أعقاب العملية عقد رئيس الوزراء نقاشا دراماتيكيا" ،الدم كان يغلي في العروق،
اقتراحات حادة جدا للرد انطلقت في الغرفة ،رؤساء جهاز األمن خرجوا من الجلسة بإحساس
واضح :القيادة السياسية أعطت الضوء األخضر للعمل بكل الوسائل ضد قادة حماس)3(.
علما بأن الشيخ ياسين أعلن في الكثير من الحاالت عدم صلته بالعمل العسكري الذي
تنفذه حركته ،مفندا بذلك المزاعم اإلسرائيلية التي اتهمته بإعطاء الضوء األخضر لتنفيذ
العمليات ،مؤكدا أن حكومة االحتالل" تدرك جيدا أن ليس له عالقة بالعمل العسكري ال من
قريب أو من بعيد")4(.
كما اعتبر رئيس هيئة األركان "موشيه يعلون" أن الشيخ ياسين زعيم لمنظمة "إرهابية"
يستخدم المدنيين درعا بشريا له! وإن قيادة التنظيم ،سواء كانت في حماس والجهاد اإلسالمي
التي تستخدم المدنيين درعا بشريا لها ،مستهدفة من قبلنا" ،زاعما أن الشيخ ياسين يشارك في
تحديد اإلستراتيجية التي تحدد ما إذا كان التنظيم سيقوم بعمليات داخل إسرائيل أو ال ،كما يحدد
في مسألة إطالق صواريخ القسام ،واتهمه بالمصادقة على العملية الفدائية التي وقعت على
حاجز ايرز ،في بداية )5(.2004
وقد ذكرت بعض التحليالت والتقارير اإلعالمية التي نشرت عقب االغتيال أن "حركة
حماس ال يمكن التمييز فيها بين المستويين السياسي والعسكري ،كتائب عز الدين القسام التابعة
للحركة خرجت لقتل إسرائيليين بمباركة زعمائها ،وعلى رأسهم ياسين ،الذي لم يمنح حصانة
ألي مواطن في إسرائيل ،من القدس ونتانيا ،تل أبيب وأسدود ،لم يكن لديه أي حق أخالقي
بحصانة كهذه من مس إسرائيلي ،ياسين لم يوفر مبررات قوية إلعفائه من الموت ،وبذلك فإن
اغتياله كان مبررا ،بقدر ال يقل عن االغتياالت األمريكية  -التي لم تنجح بعد  -بحق أسامة بن
الدن ومساعديه!()6
وقام المراسلون العسكريون بالحديث عن اغتيال الشيخ ياسين ،وكأنها واحدة من
"بطوالت" الجيش اإلسرائيلي ،وقدرته على الوصول لكل فلسطيني مطلوب ،كما يصفها
جنراالت الجيش أنفسهم ،بل إن وسائل اإلعالم سردت عددا من المصطلحات البوليسية

 )1باسم عيد ،التراشق بالكلمات :تغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية واإلسرائيلية لالنتفاضة ،مجلة الرقيب ،القدس،
 ،2001ص.28
 )2يديعوت أحرونوت.2001/7/3 ،
 )3شمعون شيفر ،سوف ننهيه ،يديعوت أحرونوت.2004/3/23 ،
 )4صحيفة الخليج.2004/1/16 ،
 )5القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي.2004/1/21 ،
 )6هآرتس ،االفتتاحية.2004/3/23 ،
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"الدرامية" لتوصيف اغتيال الشيخ ،مثل :التصويت الدراماتيكي ،الفرصة المفوتة ،االنتظار
المتوتر! وكأن الحديث يدور عن مطلوب يتخفى بين األدغال ،وينتقل من نفق آلخر)1(.
 تغييب الرواية الفلسطينية
هدف اإلعالم اإلسرائيلي باألساس هو التقليل من شأن الفلسطينيين كشعب ،وأبرز نموذج
على ذلك استبدال عبارة الشعب الفلسطيني بعبارة الفلسطينيين ،ولكل من هاتين العبارتين مدلول
كبير ،وإن متابعة وسائل اإلعالم تثير عالمات سؤال عديدة حول مهنية ومصداقية مراسليه
ومحرريه وصحفه ،ليس فقط بما يقولونه ،بل بما ال يقولونه أيضا.
وفي تغطيتها ألحداث الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،انتهجت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
أسلوبا لترويج الموقف الرسمي ،وقامت رواية األحداث على النحو التالي:
 -1عدم إحضار متحدثين فلسطينيين في البرامج الحوارية ،وإنما إسرائيليون يتحدثون مع
بعضهم البعض ،ويكيلون التهم للفلسطينيين دون أن يدافع عنهم أحد ،وقد تلقى مديرو األقسام في
التلفزيون واإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية ،تعليمات من جهات أمنية طالبت بتشديد الرقابة
على التقارير الصحفية ،وتلك التي تجري مع شخصيات فلسطينية وأعضاء كنيست عرب.
وربما جاء ذلك تماشيا مع التعليمات التي أصدرها شارون الذي انتقد أداء اإلعالم
اإلسرائيلي ،السيما الذي يفتح أبوابه لـ"أعداء إسرائيل" ،وطالب بأن تكون سلطة البث خادمة
لمصالح إسرائيل أوال وقبل كل شيء ،ألنها في معركة كبيرة ضد "اإلرهاب الفلسطيني" ،وعلى
التلفزيون أن يكون رديفا للدولة في هذه المعركة ،وعدم منح العدو وقتا من برامجه)2(.
 -2جزء بسيط من اإلعالم اإلسرائيلي الذي حاول إبراز الرواية الفلسطينية بخالف غيره،
مثل صحيفة هآرتس ،لم تستخدم المصادر الفلسطينية بطريقة عادلة ،فدائما كان كتابها يستخدمون
كلمة "يدعي أو ادعاء" عند ذكر الفلسطينيين ،فيقولون :ادعى مصدر فلسطيني ،يدعي
الفلسطينيون.
 -3المعلومات التي تغطي األحداث والتقارير اإلخبارية من تزويد المصادر الحكومية
الرسمية ،كمكتب رئيس الحكومة ،الوزراء ،أعضاء الكنيست ،المسئولين العسكريين ،جهاز
الشرطة ،ما يدفع الصحافيين واإلعالميين لقبول خطاب األمن من أجل فهم األحداث)3(.
 -4لم تنقل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قراهم ومدنهم ،أكثر
من ثالثة ماليين إنسان كانوا وما يزالون محاصرين ،وهناك قرى معزولة تماما عن العالم ،وما
يشمله ذلك من نقص في اإلمدادات الغذائية والتموينية ،وقد وجه مدير عام البث التلفزيوني
توبيخا لمراسل برنامج إخباري لنشره تقريرا عما يحدث للفلسطينيين عند حاجز إيريز شمال
قطاع غزة ،وتطرقه للظروف الصعبة التي يعيشونها.
أما ما يتعلق بالتغطية اإلسرائيلية ألحداث العمليات الفدائية ،فجاءت على النحو التالي:
 -1استخدام أسلوب معروف وهو البعد اإلنساني للعملية الستقطاب الجمهور ،القتلى
اإلسرائيليون في العمليات ،العمر ،الحالة االجتماعية ،عدد األطفال ،صورة العربات لألطفال،
وهكذا.
 -2استخدام طريقة عرض صحفية متطورة تعتمد على التناقضات والتقلبات ،مثل تصوير
والدة الجندي باكية ،وعلى نفس الصفحة سرد بأسماء حوادث القتل التي استهدفت الشبان
الصغار.
 -3إبراز العناوين خالل العمليات االستشهادية باللونين األحمر واألسود ،بلوني الدم
والحداد.
 )1يديعوت أحرونوت.2004/3/23 ،
 )2معاريف.2002/3/24 ،
 )3سالم ،جبران ،الصحافة العربية في إسرائيل ،مؤسسة كيشر ،تل أبيب.1999 ،
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 -4تخصيص كامل الصفحات للحديث عن العملية)1(.
 تصوير الفلسطينيين كأنهم أرقام
يسقط يوميا شهداء فلسطينيون ويصاب عشرات آخرون ،ومعظمهم من األطفال ،وتكتفي
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،المسموعة والمرئية والمكتوبة ،بنشر عدد القتلى والجرحى،
وجميعهم سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش عندما أطلقوا النار على جنود وألقوا حجارة ،أي
أنهم هم المعتدون والجنود يدافعون عن أنفسهم ،ال ذكر لألسماء واألعمار ،أماكن سكناهم،
ظروف استشهادهم ،وتغييب أي وجهة نظر فلسطينية.
هذا األمر له عالقة بميزان التغطية لصالح اإلسرائيليين ،فإن تغطية "العنف" ،إن صح
التعبير ،الذي يعاني منه الطرفان غير متوازن ،ولذلك نرى أن تغطية عنف الفلسطينيين أعلى من
عنف اإلسرائيليين على عدة مستويات ،ويتم تزويد تفاصيل مسهبة ذات عالقة بالضحايا
اإلسرائيليين ،فيما ال تظهر تلك التفاصيل فيما يتعلق بالضحايا الفلسطينيين)2(.
وقد أقيل المحرر الصحفي "عمير ربابورت" من صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعد نشره
قائمة بأسماء  16فلسطينيا قتلوا على يد الجيش اإلسرائيلي في يوم واحد 11 ،من بينهم مدنيين
و 5أطفال ،وأثارت ردود فعل غاضبة من عشرات القراء الذين ادعوا أن االستعراض الصحفي
غير وطني من جانب المحرر!()3
ولكن متى تنشر أسماء الضحايا الفلسطينيين؟
 -1عندما ال يكونون عربا ،كالطبيب األلماني األصل "هاري سيشارد"  55عاما الذي قتل
بشظايا صاروخ في بيت جاال عندما كان يستعد لنقل الجرحى إلى المستشفى في بداية االنتفاضة.
 -2رغم اتباع اإلعالم اإلسرائيلي ألسلوب المبني للمجهول في مقتل الفلسطينيين ،فإنه في
المرات المعدودة التي قدمت األخبار بصيغة المبني للمعلوم ،كانت عند حدوث عمليات اغتيال،
وهدفت من ذلك لتبيان وتعزيز القناعة بأن الجهود األمنية اإلسرائيلية تتعامل بفعالية مع التهديد
الكامن الذي يمثله الفلسطينيون.
 -3في حين أن وسائل اإلعالم ،تتجاهل بشكل دائم أسماء الشهداء الفلسطينيين وأعمارهم،
وما يخصهم من معلومات شخصية ،إال أنها تعمد لذكر القتلى المشتبهين بالتعاون مع سلطات
االحتالل ،شارحة مسيرة التعذيب التي مروا بها لدى النشطاء ،ويالحظ أن هذه األنباء تأخذ وقتا
أطول بكثير من فقرة األوضاع الميدانية في الضفة والقطاع)4(.
 -4تلجأ وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،السيما المرئية منها ،للتالعب بالصورة التلفزيونية من
خالل تقريب العدسة على الجمهور أثناء تشييع أحد قتالهم ،مما يعطي تأثيرا كبيرا للمشاهد،
ويخلق حالة تضامنية معه ،في حين تغيب صورة الضحايا الفلسطينيين تماما ،وبينما كان
التلفزيون بمختلف قنواته يبث صورا لجنازات الشهداء الفلسطينيين عن بعد ،من خالل لقطات
قصيرة ال توحي بمظاهر الحزن واأللم التي تعتصر قلوب المشاركين في الجنازة.
ومن ذلك تجاهل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اإلشارة إلى استشهاد األطفال في العديد من هذه
الحوادث ،وبث الصور المؤثرة عن انتشال المدنيين من تحت األنقاض التي تناولتها شبكات
التلفزة العربية واألجنبية!()5


انتهاج سياسة لوم الضحية

 )1هيكلية اإلعالم اإلسرائيلي ،ص. 14
 )2بثينة شعبان ،الرؤية اإلعالمية الصهيونية وأثرها على الحق العربي ،محاضرة في دمشق ،آب .2001
 )3هآرتس.2003/8/14 ،
 )4انتفاضة األقصى :الحرب اإلعالمية ،الهيئة العامة لالستعالمات ،غزة ،2001 ،ص.7
 )5صوان ،أحمد ،اإلعالم الصهيوني واالنتفاضة ،الدراسات اإلعالمية ،مركز الدراسات اإلعالمية ،القاهرة،
ع ،2002 ،106ص.45
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يمارس اإلعالم اإلسرائيلي منذ انطالق الصراع الحالي ،سياسة غريبة قامت على لوم الضحايا
الفلسطينيين ،ليس ألن آلة القتل اإلسرائيلية حصدتهم جماعات وفرادى ،بل ألن أجسادهم
"تصدت" للرصاص ،كما جاء على لسان أحد الصحفيين ،أن اإلعالم اإلسرائيلي ال يبالي بقتل
الضحية الفلسطيني ،بل بتعب الجالد اإلسرائيلي في قتلها ،فاإلعالم إذن ال ينظر إلى الجثة
الهامدة ،وإنما يفكر كم أتعبه قتل هذه الضحية!
وقد تبني هذه السياسة رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو" الذي أكد أن الجيش يحرص
على توجيه أعماله بقصد الدفاع عن النفس ضد المسلحين ومن يرسلهم ،وإذا ما قتل أطفال أو
أبرياء آخرون ،فهذا نتيجة لهذه األعمال ،أو نتيجة خطأ محض ،فقط!()1
ووردت تعليقات إسرائيلية مختلفة تبرر مقتل الفلسطينيين ،تشير لعدم وجود ما يعرف
بـ"الحرب النظيفة" ،وبالتالي ال يجب على إسرائيل أن تتأسف على اإلصابة غير المقصودة
بالمدنيين الفلسطينيين في إطار حربها ضد المقاومة ،خاصة وأنها تخوض حرب شاملة ،كما أن
السكان المدنيين الذين يقدمون المأوى والدعم للمسلحين ،ال يستحقون أن يطلق عليهم اصطالح
األبرياء ،ولذلك ال ينبغي ذرف الدموع والتأسي على اإلصابة غير المقصودة ضدهم)2(.
ليس هذا فقط ،بل إن ما حدث في جنين كان مدار بحث ونقاش أكاديميين لدى المؤسسات
اإلعالمية اإلسرائيلية ،فقد جرى يوم دراسي نظمه "مركز يافي للدراسات اإلستراتيجية" بعنوان:
إستراتيجية اإلعالم اإلسرائيلي :جنين مثاال ،كان خالصته أن ما حدث في المدينة من دمار
ومعاناة للفلسطينيين ،ال نستطيع تجاهله ،ولكن يجب أن نعلم أن ذلك نتيجة ذنب "االنتحاريين"
الذين كانت جنين "عاصمتهم" ،وحولوا السكان المدنيين إلى دروع بشرية!()3
ولعل أكبر مثال على إتباع هذه السياسة ،األمثلة التالية:
ما يحدث في مدينة الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين ،حيث تنتهج وسائل اإلعالم
طريقة شبه موحدة في وصف األحداث هناك ،كما يلي :تراشق عشرات من الفلسطينيين
والمستوطنين بالحجارة قرب كريات أربع في الخليل ،مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين،
ولسبب لم يعرف بعد! فيما الحقيقة أن غالبية المواجهات تنجم عن اعتداء يشنه المستوطنون على
منازل الفلسطينيين ومحالتهم التجارية ،وفي الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون إلقاء بالونات
الغاز على الفلسطينيين وإحراق محالتهم ،تصور وسائل اإلعالم هذه الممارسات بقولها:
المستوطنون اليهود يواصلون احتجاجاتهم في الخليل!()4
مع احتفاالت بيت لحم بأعياد الميالد سنويا ،يبث التلفزيون اإلسرائيلي تقريرا عن
المدينة ،عارضا لصور المحالت التجارية الخالية من الزبائن ،وإلقاء اللوم في تدهور الوضع
السياحي على الفلسطينيين ،ويورد أن سلطات الجيش سمحت لجميع المسيحيين والسياح بدخول
المدينة دون أي قيود أو تصاريح رسمية ،فندت بعض الفضائيات هذه المزاعم بسبب وجود
الحواجز العسكرية على مداخل المدينة!()5
وبالتالي ،استخدمت االستراتيجية اإلعالمية اإلسرائيلية أسلوب لوم الضحية عند االستخدام
المفرط للقوة الذي تقوم به قوات االحتالل ضد الفلسطينيين ،ولذا فإن نشر التقارير حول العنف
الرسمي الذي تنفذه الدولة ضد الفلسطينيين يتالزم مع معلومات تحاول تبريرها ،كالمعلومات
المفصلة حول العنف ضد قوات األمن ،واتهام الفلسطينيين األبرياء بأنهم يبيتون نية الهجوم)6(.
 استهداف اإلعالم الفلسطيني واألجنبي
 )1بنيامين نتنياهو ،كفى لسياسة ضبط النفس حتى في مجال اإلعالم ،معاريف.2001/9/9 ،
 )2هآرتس.2003/10/28 ،
 )3ميرون بنفنستي ،هآرتس.2002/7/4 ،
 )4التلفزيون اإلسرائيلي.2001/4/1 ،
 )5معاريف2003./2/27 ،
 )6ريناوي ،خليل ،التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية النتفاضة األقصى ،قضايا إسرائيلية  ،المركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا ،ع ،6ربيع  ،2002ص.68
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يدعي اإلسرائيليون أن بعض وسائل اإلعالم العالمية ،وخلفها الدعاية العربية ،تسعى
لتشويه صورة إسرائيل ،ونقل حقائق مغلوطة عن المواجهات الدائرة مع قوى المقاومة
الفلسطينية ،علما بأن الممارسات اإلسرائيلية كان لها أكبر األثر في نقل هذه الصورة.
ودار هذا الجدل في جلسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،حيث تبادل وزير الخارجية
في حينه "شمعون بيريس" االتهامات مع رئيس الحكومة "أريئيل شارون" الذي انتقد بدوره
اإلعالم بمسؤوليته عن الموقف المعادي إلسرائيل في أوروبا ،إال أن "بيريس" رد عليه بأنه ال
يستطيع بالقيام بالدعاية للدولة في الوقت الذي تبث فيه صور هدم المنازل وصور األوالد القتلى،
ألن كل الكلمات ال تغطي صورة واحدة ،تظهر كيف يهدم الجنود بيتا ،ويقتلون طفال!()1
ومع ذلك ،اتخذت إسرائيل عدة خطوات في مواجهة اإلعالم العربي واألجنبي:
 -1المقاطعة اإلعالمية :حيث اتخذت شركة الكابل اإلسرائيلية قرارا بإيقاف بث قناة
الـ  CNNعبر الكابل إلى المشاهد اإلسرائيلي ،واستبدالها بقناة فوكس اإلخبارية ،المعروفة
بانحيازها الصارخ إلسرائيل ،على خلفية التغطية أحادية الجانب من قبلها ،واتهم مدير عام شركة
الكوابل تغطية القناة بأنها مغرضة ،وبمثابة فضيحة)2(.
 -2قادت إسرائيل حملة عبر الجالية اليهودية في الواليات المتحدة ضد عدد من الصحف
األمريكية التي تتهم باالنحياز للفلسطينيين ،كالحملة التي شنت ضد صحف نيويورك تايمز ،لوس
أنجلوس تايمز ،شيكاغو تريبيون ،وتم إلغاء آالف االشتراكات ،وموجات عديدة من التهديد
وخطابات االحتجاج ،وفيضان من االتصاالت التليفونية والرسائل االلكترونية ،مرورا بتنظيم
احتجاجات على أبواب الصحف ،منتقدينها لعدم استخدامها كلمة "إرهاب" في وصف
الفلسطينيين المسلحين.
 -3إعالن وزير االتصاالت اإلسرائيلي السابق "روبين ريفلين" أن وزارته تدرس إمكانية
إيقاف البث الكامل لقناة الجزيرة الفضائية عبر الكابل وخدمات األقمار الصناعية ،بسبب عدائها
إلسرائيل واستضافتها شخصيات تدعو عرب إسرائيل للتمرد ،وامتد هذا الضغط لليهود
األمريكيين ،حيث هدد مركز "ويزنشتال" في لوس أنجلوس بتنظيم حملة لمقاطعة قناة الجزيرة
بسبب لهجتها المعادية للسامية)3(.
 -4استهداف الصحافيين الفلسطينيين واألجانب ،وارتكاب ممارسات االحتالل سجال قاتما
من االنتهاكات السافرة ضد حرية التعبير عن الرأي ،وتسجيل الحدث عن قرب ،من خالل:
 إطالق النار باتجاههم ،حيث قتل العديد منهم ،وأصيب العشرات ،برصاص الجنودوشظاياهم،
 سحب البطاقات الصحفية منهم ،ومنعهم من دخول المدن والقرى ،ألنها مناطق عسكريةمغلقة.
 االعتداء على المؤسسات اإلعالمية ،كقصف مقار اإلذاعات والفضائيات الفلسطينيةبالصواريخ)4(.
 استهداف المواقع االلكترونية لعدد من فصائل المقاومة ،وإرسال رسائل التهديد ،وشنحملة عليها.
 أثر االنتفاضة في اإلعالم اإلسرائيلي
في مقابل ما ذكر في الصفحات السابقة ،سعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بصورة حثيثة
إلى أن تتعامل مع الصراع مع الفلسطينيين بطرق متعددة ،في محاولة منها لتقليل الخسائر التي
 )1يديعوت أحرونوت.2002/10/14 ،
 )2معاريف.2002/6/19 ،
 )3يديعوت أحرونوت.2001/226 ،
 )4إخراس الصحافة ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،غزة  ،ديسمبر  ،2004ص.23
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أحدثتها االنتفاضة في المجتمع اإلسرائيلي ،ومع كثرة هذه الطرق وتعددها ،إال أنها اتسمت بعدد
من السمات ،لعل أهمها :اإلرباك ،التوتر ،التناقض في كثير من األحيان.
وتمثلت هذه السمات بالنماذج التالية:
أ -محاولة الجيش اإلسرائيلي فرض تعتيمه اإلعالمي على انتفاضة األقصى منذ اندالعها.
ب -إغالق وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية أمام الفلسطينيين ،بمن فيهم فلسطينيو .48
ت -التقليل من قيمة المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين والجنود اإلسرائيليين.
ث -إعطاء أرقام مضللة ومتناقضة حول أعداد الضحايا الفلسطينيين.
ولكن سرعان ما تناقضت الرواية الرسمية مع هذه الرواية ،بعد ان كانت تعمل على
التقليل من أهميتها ،فقد تبدل التكتيك اإلعالمي اإلسرائيلي باتجاه تصوير المواجهات الدائرة في
الضفة والقطاع ،وكأنها اشتباكات مسلحة بين طرفين متكافئين ،بهدف تبرير القصف العشوائي
العنيف ضد األحياء السكنية.
وحاولت إسرائيل ،معتمدة على تجاربها السابقة في مواجهتها مع الفلسطينيين والعرب،
استخدام سالح اإلعالم بشكل كبير في حربها ضد الفلسطينيين لتحقيق الغلبة في ساحة المواجهات
معهم ،وإنزال الهزيمة النفسية والمعنوية في صفوفهم.
ومن أهم النقاط التي ركز عليها اإلعالم اإلسرائيلي في تناوله ألخبار الصراع:
 تصويره النتفاضة األقصى خاصة في بداياتها األولى على أنها هبة عاطفية ،وثورة آنيةكاالنتفاضات والهبات السابقة التي لم تدم طويال.
سرعان ما تم توجيه االتهام للسلطة الفلسطينية بأنها تقف وراء هذه األحداث ،بعد فشل
محادثات كامب ديفيد في أواخر عام .2000
لما اشتدت االنتفاضة وازداد اشتعالها ،بدأ اإلعالم بدعوة الفلسطينيين للهدوء ،وإعادة
األمور لسابق عهدها ،ألن إسرائيل راغبة في تغيير أحوالهم ،واالرتقاء بها نحو األفضل.
إبراز أن الطرف المتضرر من االنتفاضة هم الفلسطينيون أنفسهم ،وليس إسرائيل،
والقول باستمرار أن استمرار االنتفاضة معناه الزيادة في معاناة وآالم الشعب الفلسطيني ،وأن
إسرائيل كدولة لن تؤثر عليها االنتفاضة بالشكل الذي يتوقعه الفلسطينيون.
دعوة الفلسطينيين لالنضباط والتعقل ،بالقول أن المفاوضات هي الكفيلة بتحقيق ما
يطمحون إليه ،والتركيز على أن إسرائيل راغبة حقا في الجلوس إلى مائدتها.
القول من حين آلخر بأن شعلة االنتفاضة قد خفت ،وأن األمور تسير بشكل طبيعي،
والهدوء يعم المناطق ،وتكرار نغمة أن هناك مؤشرات كثيرة على قرب انتهاء االنتفاضة.
نقل أقوال المسئولين اإلسرائيليين الذين يتوعدون الشعب الفلسطيني ،والتهديد باستخدام
1
القوة لقمع أي مظهر من مظاهر االنتفاضة ،إللقاء الرعب في نفوس الفلسطينيين) (.
كما انتهجت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أسلوبا يعتمد على سرد وتكثيف وتكرار رواية
معينة ،وفي معظم األحوال تكون الرواية الرسمية ،فقد عبرت الصحفية "عميرة هاس" عن ذلك
بقولها :اعتمد "إعالمنا" في نقله ألحداث انتفاضة األقصى ،وجهة نظر الخط الرسمي الذي صدر
عن المسئولين السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين ،وبعض الصحافيين تحولوا ألبواق للحكومة
وسياستها.
ومن هذا التكثيف لمواد معينة ،ما تعمد إليه هذه الوسائل من تشويه للحقائق ،وتزييف
للوقائع ،فالفلسطينيون ال يقومون بمظاهرات ،بل بمشاغبات واضطرابات وأعمال عنف،
ويرجمون الحجارة ،ويضعون العبوات الناسفة ،ويطلقون النار ،فيما يقوم الجنود بالرد على
االعتداءات ،ومصادر إطالق النار.

 )1عز الدين ،خالد ،االنتفاضة في الصحافة العبرية  ،المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث ،واشنطن،1991 ،
ص.16
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من جهة أخرى ،دأب اإلعالم اإلسرائيلي على االعتماد على المصادر الثانوية بصفة عامة،
والمصادر المجهولة بصفة خاصة ،وهذا يعود لسياسة التضليل التي تنتهجها هذه الوسائل في
تعاملها مع األخبار لتهدئة االنتفاضة ،وخفض وتيرة الغضب لدى الشعب الفلسطيني.

 التعامل مع عرب 48
منذ تأسيس الكيان اإلسرائيلي تعامل إعالمه مع المواطنين العرب على أنهم أعداء وعائق
أميام المشيروع الصيهيوني ،ورغيم مسياحة المنياورة المتاحيية ليه ،فقيد تجنيد بكامليه لخدمية الدعاييية
اإلسرائيلية الرسمية ،خاصة حين يتعلق األمر بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،وباألقليية العربيية
داخل إسرائيل.
وهو تعامل لييس جدييدا ،بيل آخيذ بالتصياعد نحيو األسيوأ ،حييث يالحيظ فيي العقيد االخيير
ازدييياد الميييول اليمينييية والعنصييرية لإلعييالم اإلسييرائيلي وكتابييه ،الييذي لييم يكتييف بتبنييي موقييف
حكوماته والجيش والشرطة ،بل كثيرا ما يأخذ دور المحيرض عليى العيرب والفلسيطينيين لمجيرد
كونهم كذلك)1(.
وعمل اإلعالم عبر خلق تمايز وفصل بيين العيرب واليهيود فيي الكييان اإلسيرائيلي ،عبير
منح تسميات ونعوت للمشاركين في األحداث ،وتحت تعريف "مواطني إسيرائيل" تيم إعيادة شيمل
جميع المصابين اليهود ،في المقابل ،ومع المصابين العرب استعملت تسميات أخرى مثيل "عيرب
إسرائيل" أو "عرب سكان الجليل")2(.
وهنا نصل إلى استنتاج مفاده أن اإلعالم عمل يدا بيد مع السلطة اإلسرائيلية لترسيخ نهيج
التعامل المخابراتي والسلطوي ميع الجمياهير العربيية ،ويمكين القيول وبشيكل قياطع ،ان الصيحافة
استعملت التعريفات التي زودتها بها الشرطة وأجهزة تطبيق القانون لشيرح وتسيويغ نهيج الرقابية
والسيطرة)3(.
وعندما يسيتعمل اإل عيالم التعريفيات التيي تيزوده بيه الشيرطة ،تتحيول لتعريفيات مهيمنية،
وتتحول وسائل اإلعالم ألداة فاعلة ،وجزء من عملية السيطرة والرقابة نفسها)4(.
والمتابع لوسائل اإلعالم العبرية خالل هبة أكتوبر عام  2000وطريقة تغطيتها لألحيداث
وجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الشرطة وحرس الحدود ،وقتلت  13عربيا في الجلييل والمثليث،
يتبين له كيف تبنى هذا اإلعالم الرواية اإلسرائيلية الرسمية لألحيداث ،ووضيع نفسيه فيي مواجهية
العرب ،إلذكاء العداء والكراهية والعنصرية.
وليييم يلعيييب اإلعيييالم خيييالل هبييية أكتيييوبر  2000دور المحقيييق ،والتظييياهر بنيييوع مييين
الموضييوعية ،بييل اتخييذ دورا فعيياال فييي هييذه األحييداث ،ووضييع نفسييه موقييف العييداء مييع الجميياهير
العربييية ،تييارة يحييرض عليهييا ،ويطلييق تهديداتييه ،وأخييرى يحييث الشييرطة والقييوات الخاصيية علييى
ممارسة العنف والبطش ضدها.
وهكييذا تميييز اإلعييالم اإلسييرائيلي بييالتحيز الفاضييح ضييد فلسييطيني المحتليية عييام ،1948
وجاءت تغطية أحداث هبة أكتوبر  2000مثاال حيا ،وأخذ أشكاال عدة ،منها:
أجرت وسائل اإلعالم العديد من اللقاءات لإلحاطة بجوانب هذه األحداث مع شخصيات
إسرائيلية فقط ،واستبعدت سياسيين ومحللين من عرب .48
وصفت المتظاهرين العرب بـ"المشاغبين" ،فيما وصفت اليهود الذين اعتدوا على
السكان العرب في مدينة الناصرة ،بالمتظاهرين الذين ردوا على استفزازات العرب.
 )1عصام أبو ريا ،العرب في الصحافة العبرية ،مؤسسة دراسات السالم ،تل أبيب ،1998 ،ص.67
 )2موطي نايغر ،وايال زندبرا ،إعالم عبري أم إعالم إسرائيل؟ ،المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ،يناير .2001
 )3ألينة كورين ،تعامل االعالم العبري مع يوم األرض ،جامعة بار ايالن ،1998 ،ص.54
 )4نواف عثامنة  ،اإلعالم العبري :بين الوالء للسلطة والعداء لألقلية العربية.2004/04/25 ،
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تعمدت وسائل اإلعالم التعتيم على األحداث الساخنة التي زخرت بها فلسطين المحتلة في
حينه ،واإليحاء بأن األوضاع هادئة ،فيما الشهداء يتساقطون بنيران الجيش والشرطة.
 بعد مقتل ثالثة عشر شابا من فلسطينيي  ،48ذكرت الصحف اإلسرائيلية أسماءهموأعمارهم وأماكن سكناهم ،لكنها خالل أسبوع كامل لم تنشر صور الضحايا وتفاصيل ظروف
مقتلهم إال من مصادر الشرطة ،ولم تنشر عن عائالتهم وأمهاتهم ،كما تفعل مع القتلى
اإلسرائيليين.
ومع أنه ليس حدثا عاديا أن يقتل مواطنون بالرصاص الحي من بنادق الشرطة المكلفة
قانونيا بالحفاظ على أمنهم ،إال أن وسائل اإلعالم اكتفت بنقل ادعاءات الشرطة التي وصفت
الضحايا بأنهم مثلوا خطرا على حياة أفراد الشرطة وحرس الحدود ،لتبرير قتلهم ،علما بأنه من
بين الضحايا شبان قتلوا برصاص قناصة صوبوا عليهم من مكان بعيد.
تعامل اإلعالم اإلسرائيلي مع أفراد الشرطة الذين اتهموا بإطالق النار على الشبان
العرب ،على أنه سلوك جنائي ،ال يوجد فيه أي بعد سياسي عنصري ،وتم إغفال األبعاد السياسية
للموضوع على المجتمع اليهودي ذاته ،وعلى العالقات بين المجتمعين العربي واليهودي ،مع
العلم أن الشرطة وأفرادها ليسوا بمعزل عن توجه باقي مؤسسات المجتمع والسلطة ،من حيث
"التسامح" مع قتل العرب)1(.
 في ظل وجود عدد من اإلذاعات العربية في الداخل ،فرضت الجهات المختصة رقابةشديدة عليها ،تمثلت في نقطتين هامتين:
 -1إلزامها بترجمة نشرة األخبار باللغة العبرية إلى العربية ،ومن ثم بثها للجمهور العربي،
وبالتالي لم تكن نشرة أخبار عربية في فحواها.
 -2تدخل سلطة البث في عملها ،كان عليها تقديم الئحة البرامج ،وهم يتدخلون في قبول
ورفض برامج معينة ،كما عينت موظفا يهوديا خاصا لتسجيل كل ما يقدم فيها ،ومراقبة كل
شيء)2(.
 أخطر خطوة اتخذتها الحكومة بهدف حجب الرواية العربية لفلسطيني  ،48تمثلتبإغالق صحيفة صوت الحق والحرية التابعة للحركة اإلسالمية بناء على توصيات جهاز األمن
"الشاباك" ،الذي قال أن المواد المنشورة فيها تحرض ضد الصهيونية ومؤسسات الحكم في
إسرائيل ،وتشكل خطرا على سالمة الجمهور)3(.
كما قامت الجهات األمنية بإغالق راديو  ،2000اإلذاعة الوحيدة الخاصة بعرب  48في
أعقاب التغطية اإلعالمية التي قامت بها.
وبالتالي يمكن اعتبار ما يحدث في اإلعالم اإلسرائيلي من تجاهل لرواية فلسطينيي  ،48ليس
بعيدا عما يحدث في السلوك السياسي للمجتمع اليهودي ،الذي يستثني ويميز ضد الفلسطينيين في
كافة المجاالت ،ويمكن الجزم أن عملية التهميش هذه في كافة المجاالت الحياتية تتغذى وتستمد
شرعيتها من االستثناء اإلعالمي لهويتهم وحضارتهم ووجودهم ،بل تدل األحداث على أن
اإلعالم اإلسرائيلي ساهم في بلورة التعامل السلبي تجاه الفلسطينيين من قبل الشارع والمؤسسة
الحاكمة في إسرائيل)4(.
 الحرب اللبنانية
خلفت الحرب اإلسرائيلية على لبنان صيف  2006وراءها العديد من الملفات ،التي ال
تزال مفتوحة على مصاريعها ،ولعل أحد أكثر هذه الملفات إثارة لالهتمام المتعلق بأداء اإلعالم
 )1مركز إعالم ،تغطية اإلعالم اإلسرائيلي لنتائج عمل لجنة أور ،الناصرة ،2003 ،ص.3
 )2المشهد اإلسرائيلي ،العدد  ،2003/9/30 ،45ص.2
 )3هآرتس.2002/12/23 ،
 )4جعفر فرح ،خارطة اإلعالم االلكتروني اإلسرائيلي ،قضايا إسرائيلية ،العدد  ،2ص.80
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اإلسرائيلي فيها ،حيث اعتبرت ،بحق ،األشد إعالمية من كل الحروب السابقة ،بفعل التكنولوجيا
اإلعالمية المتطورة في السنوات األخيرة)1(.
ووجهت لإلعالم اإلسرائيلي اتهامات كثيرة ،من قبل أوساط واسعة بين الجمهور ،ومن قبل
المؤسسات األكاديمية والسياسية والعسكرية ،ومن قبل وسائل اإلعالم نفسها ،تحيل إليها سلسلة
من اإلخفاقات والقصورات واألخطاء والتجاوزات ،وقد تضافرت عدة عوامل خلف ذلك ،أهمها:
 -1سلوك اإلعالم اإلسرائيلي أثناء الحرب ،الذي تميز "بإطالق مقوالت غير حذرة ،وتفاؤل
مبالغ فيه وتفصيل زائد حول تحركات القوات العسكرية والعمليات الحربية"،
 -2االعتماد على معلقين ذوي معلومات "يعلوها الصدأ" وليست مستجدة ،وعلى ثرثرة
كبيرة استدعتها على ما يبدو ساعات البث الحي الطويلة ،غير المبررة في أغلب األحيان،
 -3من السهل إظهار الود لوسائل إعالم تجلب البشائر الطيبة ،مثلما أن من السهل مقت
وسائل اإلعالم التي تكون أنباؤها سيئة ،جملة وتفصيالً،
 -4كان اإلعالم اإلسرائيلي "نذير" أخبار السوء ،سواء عن القتلى والمصابين واألضرار،
أو عن القصورات واإلخفاقات ،ونقتبس قول المعلق العسكري للقناة التلفزيونية العاشرة" ،ألون
بن دافيد" ،الذي جاء فيه" :كانت حربًا غير ناجحة؛ وعكسناها كما هي ،بكل بساطة كانت حربًا
غير ناجحة ،وأقول إن اإلعالم عكس حربًا لم تكن جيدة ،وخرج الناس بعد  33يو ًما من
المالجئ ،خائبو األمل جدًا من نتائجها"،
 -5الجمهور الواسع يرى في اإلعالم جز ًءا من المؤسسة الحاكمة ،ومن األجواء الرسمية من
جهة ،ويرى فيها حصن اإلجماع ورمزه الفاقع من جهة أخرى ،ولذا فإن خيبة األمل منها تبقى
جز ًءا من خيبة األمل األهم واألعم من المؤسسة الحاكمة ،التي منيت بالفشل الذريع في مهماتها
كافة ،وفي هذا الشأن نقتبس قول المعلق السياسي "عوزي بنزيمان" رئيس تحرير مجلة "العين
السابعة" المذكورة والكاتب الدائم في صحيفة "هآرتس" ،الذي ورد فيه" :في حرب لبنان شهدنا
تكتالً غير مألوف لإلعالم حول عمليات الحكومة وخطواتها ،ومنذ اللحظة األولى لوقوع حادثة
االختطاف التي أدت النفجار الحرب"،
 -6تصرف الصحافيون اإلسرائيليون كمجندين كاملين ،أيدوا قرارات المستوى السياسي،
وحركوا الرياح في أشرعة مبادرات المستوى العسكري ،واستمر هذا التكافل طوال الحرب
تقريبًا ،لدرجة لم يكن باإلمكان فيها تمييز ما إذا كانت مواقف اإلعالم هي صدى لتوجهات
أصحاب القرار ،أم أنها تقود هذه التوجهات فعالً ،وفي هذا االنجرار أصبح اإلعالم اإلسرائيلي،
باستثناء صحافيين قالئل "غردوا خارج السرب" ،إعال ًما مجندًا،
ومتطورا ،ذا قدرات إعالمية وبنية تحتية إعالمية
 -7واجهت إسرائيل خص ًما إعالميًا ذكيًا
ً
لم تعرف إسرائيل مثيالً لها في تاريخها ،وبالتالي عانى اإلعالم اإلسرائيلي فيما يتعلق بالحرب
من قصور شديد وعدم مصداقية ،لدرجة أن قطاعات واسعة من الجمهور كانت ميالة لالعتماد
على تقارير حزب هللا ،والثقة بصدقية بياناته ،أكثر من ثقتها بسائر المتحدثين اإلسرائيليين،
الساسة والعسكر على حد سواء)2(.
 العدوان على غزة
ليس خفيا أن اإلعالم اإلسرائيلي لديه خبرات كبيرة في مجال "حرب الكلمات" ،حيث
يضع عناوين حروبه ،ويستخدمها بدالالت محددة تخدم هدف التخويف والترهيب بجانب أهداف

 )1البروفيسور غابي فايمان ،اإلعالم في حرب لبنان ،مدرسة روتشيلد -قيسارية لإلعالم ،جامعة تل أبيب ،يناير
 ،2007ص.54
 )2أنطوان شلحت ،خصم إعالمي ذكي ومتطور ،المشهد اإلسرائيلي ،أكتوبر .2006
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فرعية ،وحين يقول "عناقيد الغضب" يقصد بها سلسلة الهجمات المتفرقة التي استهدفت
األراضي اللبنانية ،لتعبر عن غضبة إسرائيلية.
نفس األمر في العملية التي تستهدف غزة اآلن ،التي أطلق عليها "الرصاص المتدفق"،
وكأنه يريد تهيئة الرأي العام العالمي إلى أن الحملة العدوانية على غزة قوية وطويلة أيضا)1(.
وبالتالي فإن "الرصاص المنصهر ،عناقيد الغضب ،السور الواقي ،أمطار الصيف،
الشتاء الساخن ،حقل األشواك" ،مجموعة أسماء أطلقتها إسرائيل على عمليات حربية عدوانية
نفذتها في األراضي الفلسطينية واللبنانية في األعوام الثالثين الماضية.
ويأتي اللجوء اإلسرائيلي إلطالق مثل هذه األسماء والمبالغة فيها في إطار "حرب
نفسية" موجهة ضد الفلسطينيين والعرب ،تستغل فيها إسرائيل ثقافات العرب التي "تعلي من
القول على حساب الفعل" ،وتعكس حرصها على إخفاء إخفاقاتها أمام المقاومة.
وفي محاولة لتفسير إطالق مثل هذه األسماء ،الذي يعد تقليدا عسكريا عند خوض معارك
حربية ،يمكن القول أنها ليست موجهة للداخل اإلسرائيلي ،بقدر ما هي محاولة للتأثير على
العرب في سياق حرب نفسية مدروسة ،كما أن مبالغتها في إطالق هذه األوصاف يهدف للتغطية
على اإلخفاقات الكبيرة التي واجهتها في السنوات األخيرة أمام المقاومة.
وهناك مصطلح شائع في األدبيات اإلعالمية اسمه "حرب الكلمات" ،فالحروب
العسكرية يتم التحضير لها بما يمكن أن نطلق عليه "الزفة اللفظية" التي تختزل أبعاد الحدث
العسكري في عنوان محدد ،لتتناغم مع طبيعة الجمهور التي تميل لالختزال ،ووضع األحداث
المتناثرة في عناوين كبرى.
كما أن الم تابع للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،وحتى قبل أيام قليلة لبدئه الفعلي على
األرض ،يندهش من تلك المهارة التي تميز بها إعالم االحتالل في تضليل ما يخفيه المستوى
العسكري واألمني والسياسي اإلسرائيلي للقطاع ،وهي نفس المالمح التي نستنتجها في كل حرب
يخوضها االحتالل.
فالحرب اإلعالمية كانت وما زالت من أهم الوسائل المصاحبة ألزيز الرصاص وهدير
القذائف ،وأهميتها في تهيئة أجواء الحرب والتفنن في إدارتها باتت أكثر سمات الفضاء المفتوح،
و ما ال يمكن أن ننكره جميعا خالل األيام الماضية لهذا العدوان أن اإلعالم اإلسرائيلي خاض
غمار المعركة العسكرية عبر صفحاته ،قبل أن تدك عجالت الدبابات اإلسرائيلية أرض القطاع،
وصواريخ طائراتها تحول الجثث إلى أشالء.
ومن غير المبالغة في القول ،إن قدرة اإلعالميين اإلسرائيليين على قلب الحقائق وتسويق
األوهام ،على أنها مسلمات بطريقة فائقة تجعل الشخص غير الملم بحقيقة االحتالل لألراضي
الفلسطينية ينحاز لوجهة النظر اإلسرائيلية ،وبالتالي يقع في الشرك الذي رسمه القائم باالتصال.
علما بأن قدرتهم على قلب الحقائق وإدارة الحرب اإلعالمية ال نفاخر بها ،ألنهم إعالميون
إسرائيليون ،بل ألنهم عرفوا حقيقة اإلعالم والدور الذي يمكن أن يقوموا به في رسم الخطة التي
من خاللها تنفيذ سياسات القادة في هذا الكيان.
والسؤال دائما يتكرر ،وفي كل حادثة مشابهة للعدوان اإلسرائيلي ،كيف يمكن أن نقرأ ما
ينشره إعالم العدو؟ وما الذي يجعله إعالما فاعال حقا؟ السيما أننا بتنا نعيش في فضاء العالم
المفتوح عبر األقمار االصطناعية وشبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت")2(.
األمر األكثر بروزا في العدوان األخير على غزة ،الذي أخذ اسم "الرصاص المنصهر" ،أن
اإلعالم اإلسرائيلي تمكن من قيادة حملة تحريض واسعة قبل البدء فعال بالعدوان على القطاع،
ففي أحد أعدادها َحملت صحيفة "معاريف" عنوانا عريضا ملفتا على صفحتها األولى يقول:

 )1غيورا إيالند ،الجيش اإلسرائيلي واإلعالم األجنبي ،التقرير االستراتيجي ،نوفمبر  ،2001ص.176
 )2سليمان بشارات ،اإلعالم اإلسرائيلي ..الشريك الخفي لعدوان غزة ،اسالم اون الين.2009/1/1 ،
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"وزراء ضد باراك ..رد على غزة" ،وعنوان آخر" :خائفون من حماس" ،ما يمكن أن يشكل
نوعا من االستفزاز.
في المقابل ،نشرت "هآرتس" موضوعا آخر يحمل عنوانا يقول" :في غزة مستعدون
للحرب" ،وهو ما يصور للجمهور اإلسرائيلي أن غزة دولة قوية تستعد للحرب بامتالكها أسلحة
قادرة ،ويجب محاربتها)1(.
حتى على صعيد رسوم الكاريكاتير كان هناك نوع من التوجيه االستهزائي لقدرات الجيش،
فقد حملت بعضها صورة لمقاومين من حماس يطلقون صواريخ على إسرائيل ،ويقول أحد
المطلقين لزميله اآلخر :أال تعتبر أنها مهينة بأال يرد علينا الجيش اإلسرائيلي؟
ولم يكتف اإلعالم بقض مضاجع السياسيين ،بل تسلل إلى قلوب وعقول الجماهير ،ممارسا
نوعا من "اإلرهاب" عليه من خالل تصويره كضحية ،فالعنوان الرئيسي الذي حملته صحيفة
"األسبوع" قبل بدء العدوان على القطاع يقول" :واحد من كل ثمانية إسرائيليين تحت مدى
الصواريخ" ،وإلى جانب هذا الخبر خرائط تبين مدى الصواريخ التي قد تنطلق من غزة باتجاه
إسرائيل.
لهذا فإن البعد عن الواقع والذهاب للتحريض والتضليل جعل من توفير الخيارات شيئا
محدودا أمام صاحب القرار السياسي واألمني في إسرائيل ،فليس من الممكن أن يصمد الكيان
أمام تعبئة داخلية هدفها األساسي هو الدفع لتنفيذ المخططات العدوانية واقعيا ،وما يمكن قوله
أيضا إن إعالم االحتالل يعيش حالة من التجنيد الذاتي "للمصالح" الخاصة بالكيان اإلسرائيلي،
فهناك دافع ذاتي داخل المؤسسات اإلعالمية اإلسرائيلية يجعل من كل فرد فيها يمارس دوره
"الوطني" ،دون أن يكون هناك من يجبره على ذلك.
وهذه المرحلة التي وصل لها القائم باالتصال جاءت بعد أن مر اإلعالم اإلسرائيلي في عدة
مراحل من الوصاية الرسمية من قبل الحكومة ،حيث أنه منذ القدم عملت الحكومة على تجنيد
اإلعالم لصالح سياستها من خالل قرارات رسمية ،وبقيت كذلك إلى أن أخذت تتحول لنموذج
التحكم برؤساء التحرير الذين يتوجب عليهم حضور اللقاء األسبوعي أو الشهري برئيس الدولة،
و يضعهم في صورة السياسة العامة تجاه العديد من القضايا المستقبلية مع ضمان حفظ السرية في
القضايا الحساسة.
وفي أيام العدوان األخير أتقن اإلعالمي اإلسرائيلي حفظ دوره ،ومعرفة كيفية االهتمام
بالمصالح "الوطنية" ،ما جعله يعيش ضمن مرحلة ثالثة من الرقابة الذاتية لكل ما يسعى لوضعه
على صفحات الصحف وعبر شاشات التلفزيون)2(.
وقد كشف النقاب أن الحكومة اإلسرائيلية أنشأت منذ ثمانية أشهر" ،هيئة اإلعالم القومي"،
لتوضح خلفية الحملة العسكرية على غزة لوسائل اإلعالم والسياسيين ،بالتنسيق مع سكرتير
الحكومة ،ومع قوى األمن المختلفة ،واعترف رئيس الهيئة" ،ياردن فاتيكا" ،بأنه أعدت سلفا ً
المواد اإلعالمية التوضيحية والمقابالت والرسائل ،وبات الموضوع اإلعالمي يتوحد مع عملية
اتخاذ القرارات في العملية العسكرية على القطاع.
وقال :نحن ال نحل محل الناطقين باسم الخارجية ،أو الجيش ،أو المؤسسات األخرى ،بل
نساعدهم وننسق بينهم ليتحدثوا بخط واحد)3(.
 ظواهر إعالمية إسرائيلية
رغم أهمية الخبر الفلسطيني واعتباره أساسيا ،فإنه ال يأخذ من مساحة البث العبري
سوى بين صفر إلى خمس دقائق من نشرات األخبار المتلفزة ،التي تمتد مساحة بثها إلى
خمس وأربعين دقيقة في المرة الواحدة ،يدل على وجود سياسة منهجية ومخططة ،الهدف
 )1هآرتس.2008/12/31 ،
 )2اإلعالم اإلسرائيلي ..الشريك الخفي لعدوان غزة ،مرجع سابق.
 ) 3يديعوت أحرونوت.2009/1/7 ،
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منها تعريف الجمهور اليهودي بكم محدود من األنباء الفلسطينية ،وعدم السماح لليهود
بمعرفة أكثر مما تريده أجهزة االستخبارات االمنية.
وهناك ما يمكن أن يسمى بـ"األعراف الدارجة" في اإلعالم اإلسرائيلي:
أ -األخبار المركزية تبث عند الثامنة مساء ،ويكون في االستوديو مذيع أو مذيعة على
قدر من المهنية والكفاءة ،بمشاركة محلليين سياسيين وعسكريين ،دائمي التركيز والتعقيب
على األنباء والتقارير.
ب -يجري ترجمة نشرات األخبار للغة الروسية ،كجزء من سياسة دمج واستيعاب
المهاجرين.
ت -نشرة إخبارية في القناة الثانية ظهر يوم الجمعة لمدة نصف ساعة فقط باللغة
األثيوبية ،وترجمة للعبرية ،في محاولة إلثبات أن اليهود األثيوبيين ال يتعرضون للتمييز
العنصري ،رغم أنه يمنع عليهم التبرع بالدم في مشافي الدولة العبرية!
ث -على المراسل العسكري ان يتحدث قبل المراسل الذي يعمل في األراضي
الفلسطينية ،لجذب انتباه المشاهد واستقطابه ،وإقناعه بوجهة نظر الجيش أوال.
ج -المحلل العسكري يتحدث قبل نظيره السياسي ،وعادة ما تضع وسائل اإلعالم
المكتوبة أية تقارير تخص الفلسطينيين في المالحق ،وليس في الصفحات الرئيسة ،فالجمهور
اليهودي يفهم ما يحدث في األراضي الفلسطينية من قبل المحلل العسكري ،والناطق بلسان
الجيش ،قبل المراسل الصحفي)1(.
ح -في دراسة لمنظمة "مراسلون بال حدود" نشرت عام  2003تبين أن الصحافي
اإلسرائيلي حصل على درجة  92من أصل  122دولة على سلم الموضوعية ،ما يعني
تدهورا في اإلعالم اإلسرائيلي.
خ -طبيعة العالقة السائدة بين اإلعالم والسلطة اإلسرائيلية ومؤسسات صنع القرار ،التي
تحدد عبر دوائر ثالث :هيئة رؤساء التحرير ،المراسلون العسكريون ،المراسلون
السياسيون ،ذوي العالقات المؤثرة مع المسئولين ،وتعمل هذه الدوائر وفق أسلوب تحقيق
التوازن وتوزيع المعلومات حسب التخصصات والقدرات ،ونتيجة لذلك تقل الضغوطات
على اإلعالميين إلى حد كبير)2(.
وتعتبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من أهم وأقوى نظيراتها في الشرق االوسط ،لعدة
أسباب أهمها :التعاون الواسع مع أجهزة االستخبارات ،وامتالكها ألدوات حديثة ،وكفاءات بشرية
مهنية عالية ،وباهظة التدريب ،ووسائل اتصال حديثة ،مع ضرورة اإلشارة لتحوله خالل
السنوات األخيرة إلى "إعالم نجوم وليس إعالم مؤسسة" ،ما عكس نفسه سلبيا على موضوعية
الخبر وسالمة مصادره ،حيث يعمل في الدولة العبرية  1500صحفي ،بمن فيهم المصورون،
مما يعني ان هناك صحافيا محترفا لكل  3000نسمة.
وبالتالي ،بات لإلعالم اإلسرائيلي في المجال األمني ،عدا عن تغطية أحداث المواجهات،
مهمة القاضي والحكم ،ففي فترة االنتفاضة ،نجد اإلعالم هو من يحدد المنتصر والمهزوم ،بمعنى
أنه ال يصف فقط ما يحدث في ساحة المعركة ،وإنما يحدد مالمح الصورة التي سترسخ في وعي
الجمهور وصانعي القرارات.
ويلعب اإلعالميون اإلسرائيليون دورا خطيرا ومهما في المعركة اإلعالمية التي تشن
على الشعب الفلسطيني ،ورغم محاوالت كثير منهم إلقناع الرأي العام ،السيما الفلسطيني منه،
بحيادية تقاريرهم ،وبأنهم ال يمثلون الذراع الدعائي للحكومة اإلسرائيلية بمختلف أجهزتها ،إال
أن تغطية بعض األحداث الهامة ،محليا وإقليميا ،أكدت الحقيقة التي يحاولون إنكارها.

 ) 1محمد اللبدي ،العقل اإلعالمي الصهيوني ،منشوررات الصمود العربي ،نيقوسيا ،1986 ،ص.76
 )2دان كاسبي ،وسائل اإلعالم في إسرائيل  ،1990-1948منشورات عام عوفيدن تل أبيب ،1992 ،ص.76
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ولعل ما قاله "توماس فريدمان" الكاتب األميركي المقرب من الدوائر اليهودية في
الواليات المتحدة يعبر عن ذلك" :إن جزءا من الصحافة تسيره دوافع أيديولوجية ،ففي بعض
األحيان يعمد المراسل والذي مهمته نقل األخبار ،إلى دمج الخبر وابتاعه بالتحليالت ،والنتيجة
تكون خليطا من الحقائق ،ما يعني أن تقليد التقارير الموضوعية ليس راسخا في اإلعالم
اإلسرائيلي")1(.
ووجد ذلك طريقه للترجمة العملية من خالل:
 يرتأى المراسلون نقل نصف الحدث للمستمعين والقراء والمشاهدين ،ويترك النصفاآلخر لفبركة القائمين على العملية اإلعالمية ،بهدف التضليل ،وإيجاد حالة من التشويش،
وصناعة أكثر من رواية للحدث.
غالبا ما يبدأ المراسلون تقاريرهم بسرد قصص أقرب ما تكون إلى الخيال ،عن حوادث
2
إطالق النار على مواقع إسرائيلية ثابتة أو متحركة) (.
وأشار "البروفيسور شلومو زند" المحاضر بجامعة تل أبيب أنه منذ األيام األولى لبداية
االنتفاضة ،الحظ أن معظم الصحفيين من اليسار واليمين ،يندفعون لمواقف قومية متلهفة ،وقال:
ال يفاجئني المراسلون العسكريون ،فلم أتوقع منهم شيئا آخر ،فوجودهم مستمد من معلومات
تصدر عن العسكريين ،وبالتالي تراهم يجلسون كل مساء أمام الشاشة ،مع ثقة غير عادية
بالنفس ،ويقررون كل ما يجري على األرض ،مما حولهم لمحرضين وملتصقين بجهاز
الدولة!()3
علما بأن جميع المراسلين اإلسرائيليين أو معظمهم على وجه التحديد ،يتوزعون على
ثالث فئات:
 -1اليهود ،خريجي المخابرات اإلسرائيلية ،أو من كانوا على عالقة بالمؤسسة األمنية.
 -2الدروز ،خريجي الوحدات المختارة في الجيش اإلسرائيلي ،وبعضهم مؤيد لتكتل الليكود.
 -3العرب ،الحاصلين على موافقة أمنية ،وتم تصفية بعضهم على أنهم عمالء)4(.
وهناك عدة صحافيين تسمح لهم سلطات االحتالل بدخول األراضي الفلسطينية ،بعد
التوقيع على تنازل عن الحماية العسكرية ،وتحولوا للمصدر اإلخباري العبري الوحيد ،وهم:
تسفي يحزقيلي :مراسل القناة العاشرة ،يورام بن نور :مراسل القناة الثانية ،آفي يسخاروف:
مراسل القناة االولى ،عميره هاس :مراسلة صحيفة هآرتس ،عميت كوهين ،مراسل صحيفة
معاريف ،عمير رابيبورت ،يديعوت أحورنوت ،ومن أهم المراسلين ذوي الخلفيات العسكرية،
وبرزوا مؤخرا ،وساهموا في توجيه الرأي العام اإلسرائيلي:
 -1إيهود يعاري :محرر الشؤون العربية للقناة الثانية ،مرتبط بشكل واضح بالمؤسسة
األمنية ،يمتلك شبكة صداقات مهمة مع "أمنون شاحاك" رئيس األركان السابق" ،مارتين أنديك"
السفير األمريكي في إسرائيل" ،عاموس مالكا" رئيس قسم االستخبارات العسكرية" ،شمعون
شامير" السفير اإلسرائيلي السابق في األردن.
 -2يوني بن مناحيم :محلل الشؤون العربية في التلفزيون اإلسرائيلي ،ضابط احتياط في
جيش االحتالل ،شارك في عملية الليطاني جنوب لبنان ،وإضافة لعمله اإلعالمي فهو يحاضر في
إحدى المستوطنات ،ويمتلك شبكة عالقات مهمة مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.
 -3روني شكيد :محرر الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت ،عمل محققا في
الشاباك ،وأسهم في تعذيب الفلسطينيين حتى عام  ،1983في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.
 -4شمعون شيفر :المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت ،ويمتلك عالقة صداقة
وطيدة مع "شمعون بيريس" ،ويلتقي معه أسبوعيا في منزله.
 )1هآرتس.1987/6/5 ،
 )2النعامي ،صالح ،العسكر والصحافة في إسرائيل ،دار الشروق ،القاهرة ،2005 ،ص.90
 )3هآرتس.2000/10/27 ،
 )4ناطور سلمان ،وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واالنتفاضة ،المركز اإلعالمي ،حيفا ،2000 ،ص.86
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 -5شاؤول منشيه :محرر ومذيع في اإلذاعة اإلسرائيلية ،يهودي من أصل عراقي وضابط
سابق في المخابرات ،كان يحرض المحققين على "اقتالع" عيون األسرى الفلسطينيين ،خالل
زيارات ألقبية التعذيب.
 -6يهودا ليطاني :محرر الشؤون السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت ،عمل كناطق
لجيش االحتالل في الضفة الغربية ،وهو اآلن ضابط احتياط.
 -7بنحاس عنبري :كاتب صحفي ،عمل في دائرة اإلحصاء العسكرية في الضفة الغربية.
وهناك العديد م ن المراسلين والمحللين مثل :ناحوم برنياع ،رون بن يشاي ،زئيف شيف،
إليكس فيشمان ،ألون بن دافيد ،روني دانيئيل ،يوآف ليمور ،ونظرا لمتانة العالقات بين هؤالء
والمستويات السياسية واألمنية ،كثيرا ما نسمع ونقرأ ،صحفيا يستند لما يعرف بـ"مصدر أمني
كبير" أو "مصدر سياسي مطلع".
وبالتالي فإن هؤالء المراسلين يعتمدون على الجيش مصدرا لمعلوماتهم ،وباتت
الموضوعية واألمانة الصحفية بعيدة كل البعد عن تقاريرهم وأخبارهم ،ولم يكتف هؤالء بأن
يصبحوا "مجندين" في خدمة الخط اإلعالمي الرسمي ،السياسي والعسكري ،باالكتفاء بمصادر
المؤسسة األمنية والعسكرية لنقل المعلومات لمشاهديهم ومستمعيهم وقرائهم ،بل في توجههم
للشخصيات الفلسطينية التي يقابلونها بين الحين واآلخر.
وبلغ التساوق بين اإلعالم والمؤسسة العسكرية حدا ال يكاد يوصف ،لدرجة الكذب على
الجمهور ،وابتداع مصطلحات وتعابير يرغب الجيش بتسويقها بشكل تطوعي ،ومن ذلك ،ما قام
به الجيش بعد مقتل أحد المستوطنين في مدينة بيت لحم ،حيث أعلنت وسائل اإلعالم أن الجيش
يقوم بحملة لـ"تتويج" المدينة!
قد يظن البعض أن "تتويج" مدينة أمر لطيف ومحبب ،األمر ليس كذلك ،بل هو استخدام
لعبارة باللغة العبرية لوصف عمل عسكري ،قام به الجيش ،ويبدو أن معرفة المحررين
العسكريين بأن الناس ال ترغب كثيرا في سماع أخبار العمليات العسكرية ،جعلت هؤالء
المراسلين يبتكرون مصطلحا أكثر قبوال ،فجاءوا بكلمة "تتويج" المأخوذة من تاج ،والتاج في
العبارة ليس سوى الجيش الذي أعاد احتالل مدينة بيت لحم!
وأفادت دراسة إعالمية أن "أغلبية الصحفيين اإلسرائيليين يشوهون االقتباسات التي تتضمنها
تقاريرهم الصحفية" ،وأظهر استطالع للرأي أجرته أن "المشاكل الثالث المتعلقة بآداب المهنة
األكثر انتشارا في عمل الصحفي هي تشويه اقتباسات لشخصيات تم إجراء مقابالت صحفية
معهم ،وتغطية صحفية غير عادلة ناجمة عن عالقات بين الصحفيين ومصادرهم ،وتأثير
االعتبارات التجارية على العمل الصحفي")1(.
وباإلضافة لعمل المراسلين ،جرت العادة أن تختار وسائل اإلعالم اإلسرائيلية محللين
لها ،خاصة في المجالين السياسي والعسكري ،وتختارهم بناء على توصيات حكومية في بعض
األحيان ،لفرض نبرات استبدادية ألغراض سياسية ،ومن هؤالء :إيتان بن إلياهو محلل عسكري
للقناة الثانية ،رئيس سالح الجو السابق ،عاموس مالكا المحلل العسكري للقناة األولى ،رئيس
االستخبارات العسكرية السابق.
 توصيات الدراسة
بعد استعراض أبرز مالمح اإلعالم اإلسرائيلي أثناء خوضه للحروب ،البد من التطرق
في توصيات الدراسة إلى طرح التساؤل الموجه للطرف اآلخر وهو الضحية ،الفلسطيني
والعربي ،كيف له أن يتابع هذا اإلعالم ،وما جدوى متابعته؟ وكيف يحصن ذاته؟
لمحاولة اإلجابة على هذه التساؤالت ،يمكن القول إنه بات من الضروري جدا أن تعرف
الضحية مع من تتعامل ،وكيف يفكر اآلخر ،بل يجب قراءة العمق الذاتي له من خالل كلمات أو
 )1مجلة العين السابعة ،معهد شؤون االعالم ،تل أبيب ،ديسمبر ،2003 ،ص.54
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عبارات يسطرها عبر وسائل إعالمه ،لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون ذلك ضمن محاذير
عدة:
 -1الرصد والمتابعة :األولية والدقيقة لكل ما ينشر في اإلعالم اإلسرائيلي عن مجريات
الواقع ،لتشكل مخزونا كبيرا من المعرفة ،ما يساعد على تحليل ذات العدو ،ومعرفة أهدافه
وتفكيره ،وكيفية الرد عليه.
 -2التشكيك :هناك قاعدة أساسية يتوجب التعامل معها في متابعة اإلعالم اإلسرائيلي ،وهي
أنه ليس كل ما ينشره حقيقة ،فالبد من التشكيك في كل جزئية منه.
 -3الحقائق :نشر الحقيقة دائما والتواصل مع المواطنين ،أحد األسلحة التي يمكن فيها
مواجهة اإلشاعة والحرب النفسية التي يحاول االحتالل من خاللها التسلل لنفوسهم ،عبر عرض
الحقائق للمواطن دون التهوين أو التهويل.
 -4التوازن :الخطاب العاطفي وحده يزول بزوال السبب ،والخطاب العقالني وحده يجعل
الجماهير تعيش في جمود من شأنه أن ينفرها ،وهنا البد من أن يتم تشكيل إعالم ذاتي داخلي
يوازن في طرحة للواقع الذي يعيشه المواطن ،بحيث يكون مزيجا ما بين العاطفة والخطاب
العقلي المستندين لحقائق على األرض.
ولهذا ،توصي الدراسة بوضع عدد من المقترحات والتوصيات ،كجزء من حلول يمكن
الرجوع إليها لمواجهة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية ،ومنها:
 -1ضرورة متابعة جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية :المرئية والمسموعة والمكتوبة ،من
قبل الجهات المختصة ،بصورة أكثر تركيزا ،ورصد ما فيها من أخبار وقضايا ،وتحليلها ،وبيان
خطورتها.
 -2دعوة الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي إلفراد مساقات خاصة ومستقلة لدراسة
اإلعالم اإلسرائيلي ،ومعرفة خفاياه وأساليبه ،وإجراء المزيد من الدراسات التي تهدف للتعرف
على األساليب الدعائية ،في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،لتحديد أسسها ومناهجها في تعاملها مع
الشؤون الفلسطينية.
 -3فضح السياسات والرسائل اإلعالمية المشوهة التي تبثها هذه الوسائل ،للمجتمع
اإلسرائيلي.
 -4تعزيز تجارب التلفزيونات العربية التي تبث بعض البرامج باللغة العبرية ،مع التركيز
على تحسين لهجة المذيعين ،وإطالة مدة هذه البرامج ،ضرورة إنشاء محطة إذاعية وتلفزيونية
على المدى البعيد ،باللغة العبرية ،موجهة للمجتمع اإلسرائيلي ،تفند مزاعم المؤسسة العسكرية،
وترد على تحريض المؤسسة السياسية.
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محتويات الدراسة
مقدمة
أوال :تطور اإلعالم اإلسرائيلي ومهامه
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حاص ل عليى شيهادة اليدكتوراه حيول التطيور التياريخي للمقاومية الفلسيطينية ،مين جامعية
دمشق.
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة األمة للتعليم المفتوح-غزة فلسطين
يعمييل باحثيا ً ومترجميا ً ميين وإلييى اللغيية العبرييية ،لييدى بعييض مراكييز األبحيياث الفلسييطينية
والعربية.
نشر عددا ً من الكتيب والدراسيات حيول قضيايا ذات صيلة بالصيراع العربيي اإلسيرائيلي،
ومنهييا :الحركيية اإلسييالمية فييي قطيياع غييزة بييين الييدعوة والسياسيية ،والجييذور التاريخي ية
للصييراع علييى المييياه فييي فلسييطين ،ودور المقاوميية فييي االنسييحاب اإلسييرائيلي ميين غييزة،
والموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين ،ثغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي.
تييرجم عييددا ً ميين الكتييب ميين اللغيية العبرييية إلييى العريييية ومنهييا :إحييداث ثييورة فييي الجيييش
اإلسييرائيلي ،موسييوعة ألييف يهييودي فييي التيياريخ الحييديث ،دروس مستخلصيية ميين حييرب
لبنان.
شارك فيي ميؤتمرات علميية فيي فلسيطين وخارجهيا ،وقيدم أوراق عميل وأبحياث سياسيية
وتاريخية.
نشر عددا ً من الدراسات في دوريات سياسية ،منهيا :رؤيية نقديية لوثيقية جنييف ،الخطياب
السياسي لحكومة حمياس ،اإلسيرائيليون ومرحلية ميا بعيد عرفيات ،المشيروع اإلسيرائيلي
ومؤشرات التراجع ،واآلثار العسكرية واألمنية للحرب على لبنان.
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