قضايا راهنة

حجاي مطر

*

ّ
ينزع القفاز :عن حرب حكومة نتنياهو الرابعة
ّ
اإلسرائيلي
على اإلعالم

«ما قيمة االحتاد إن ك نّا ال ن سيطر عليه؟ على الوزير أن ُي سيط ر.
ماذا؟ هل نعطيهم املال ومن ثم يب ّث ون ما يريدون؟»
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الطبيعي
«اإلعالم ك لّه ض ّد الليكود اليوم ،لنأخذ األمور بحجمها
ّ
إذن .إنه ح ٌر أكثر من الالزم».
قيلت اجلملة األولى املقتب سة هنا في نهاية شهر متّوز على ل سان
وزيرة الثقافة اإلسرائيل ّي ة ،ميري ريغيف ،في معرض حديثها عن
احتاد البثّ العام اجلديد الذي جتري إقامته في هذه األ ّي ام« .الوزير»
الذي يجب أن ي سيط ر ،بح سب ريغيف ،هو وزير اإلعالم الذي هو ذاته،
وليس ذلك مبحض الصدفة أب ًدا ،رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو.
احلكومي،
أما اجلملة الثانية فقد جاءت على ل سان رئيس االئتالف
ّ
عضو الكني ست دافيد بيطان ،في جل سة الكني ست للنظر بهذا
راديكالي.
سياسي
صحافي وناشط
*
ّ
ّ
ّ
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الشأن .ريغيف وبيطان كالهما أعضاء كني ست عن الليكود ،مواليان
لنتنياهو ومق ّربان منه ،ويبدو أنهما في هاتني اجلملتني املباشرتني
والواضحتني قد ع ّب را عن أفكار قائدهما ،وجند في هذا التعبير
ً
سلة من اخلطوات التي اتخذها نتنياهو بشأن
أيض ا تف سي ًرا ل سل ٍ
اإلسرائيلي ككل.
احتاد البثّ العام اجلديد حتدي ًدا ،وبشأن اإلعالم
ّ

أردوغان للفلسطينيين ،نتنياهو لليهود
اإلسرائيلي عالق ًة ج ّي دة منذ
لم تكن عالقة نتنياهو باإلعالم
ّ
التسعين ّي ات .في حملته االنتخاب ّي ة عام  ،1999والتي خسر فيها
لصالح إيهود باراك و ُأبعد عن منصب رئيس احلكومة لعشر سنوات،
ألقى نتنياهو خطا ًب ا تاريخ ًي ا تط ّرق فيه إلى دعم اإلعالميني خلصمه،
وقد هتف في حينها« :إنهم خا-ئ ـِ-فون!» «إنهم خا-ئ ـِ-فون!»

ّ
ّ
جبهات كثيرة ومختلفة:
اإلسرائيلي على
يتوزع صراع نتنياهو مع اإلعالم
ٍ
ً
ً
تداول هذه ّ
ً
األيام) ،وصول
بدء ا بالسيطرة على اإلعالم العام (وهو الشأن األكثر
ّ
ّ
ّ
ّ
الحكومي،
ميزانيات اإلعالن
التجاري ،وحتى
لتنظيم سوق التلفزيون واإلذاعة
ّ
ّ
ومن خالل تشريعات مختلفة وعن طريق تحالفات مع وسائل إعالمية عدة
من مجال الصحافة المكتوبة ومن أجل ضرب اآلخرين.

مكر ًرا اجلملة مر ًة تلو األخرى .ومثل اليوم ،يرى نتنياهو ب املؤس سة
اإلعالم ّي ة العريقة – إلى جانب األكادمييا وجهاز القضاء – رم زًا
للنخبة الي سار ّي ة القدمية التي حتاول أن ت س ّد الطريق أمام حكم
اليمني وأن تب ّدله بأي طريقة.
ولكنّ التصعيد في صراع نتنياهو ضد اإلعالم بلغ ذروته في
االنتخابات األخيرة للكنيست ،التي ُأجريت مبكر ًة بعامني اثنني
قبل موعدها املتو ّق ع على خلف ّي ة قض ّي ة متع لّ قة باإلعالم (سأتطرق
إليها الح ًق ا بالتفصيل) ،وبخطوات رئيس احلكومة ووزير اإلعالم في
عام ونصف العام .ومع تشكيل احلكومة ،طالب نتنياهو من
آخر ٍ
بند خاص يلتزمون
جميع مر ّك بات االئتالف
احلكومي التوقيع على ٍ
ّ
من خالله بدعم أي عمل ّي ة إصالح ّي ة يبادر إليها نتنياهو في مجال
اإلعالم ،واالعتراض على كل اقتراح قانون يعترض عليه رئيس
بكلمات أخرى :فإن أي عضو كني ست
احلكومة في هذا املجال.
ٍ
من االئتالف احلاكم يخطر له أن يؤ ّي د سياسة إعالم ّي ة مناقضة
ل سياسة رئيس احلكومة ،ميكنه أن يؤدي إلى إسقاط هذه احلكومة.
وقد أ ّدت خطوات نتنياهو األخيرة إلى أن تنشر صحيفة «نيويورك
شامل عنونته بـ»كيف ّ
تاميز» ً
ً
يحط م بنيامني نتنياهو اإلعالم
مقال
ا ُ
حل ر في إسرائيل».
جبهات كثيرة
اإلسرائيلي على
يتوزّع صراع نتنياهو مع اإلعالم
ٍ
ّ
ومختلفة :بد ًءا بال سيطرة على اإلعالم العام (وهو الشأن األكثر ً
تداول
ً
التجاري ،وح تّى
وصول لتنظيم سوق التلفزيون واإلذاعة
هذه األ ّي ام)،
ّ
احلكومي ،ومن خالل تشريعات مختلفة وعن طريق
ميزان ّي ات اإلعالن
ّ
حتالفات مع وسائل إعالم ّي ة ع ّدة من مجال الصحافة املكتوبة ومن
أجل ضرب اآلخرين .وسأحاول في هذه املقالة أن ّ
أوض ح األساليب
املختلفة التي ي ستخدمها رئيس احلكومة على كل واحدةٍ من هذه
اجلبهات ،وأن أستعرض املنطق الذي يدفعه في صراعه الشامل هذا.
قبل أن أبدأ ،ث ّم ة ع ّدة نقاط يجب أن تُقال ع ّم ا حتويه هذه

أول ،مثل ّ
احلرب وما ال حتويهً .
كل شيءٍ في البالدُ ،ي كن الفصل
بني احلرب الذي تش نّها الدولة على الصحافة الفل سطين ّي ة ،وبني
اليهودي .تختلف األدوات
الداخلي مع اإلعالم
اإلسرائيلي
الصراع
ّ
ّ
ّ
العبري
كل ًي ا ،وكذلك اللغة ،ولألسف الشديد بينما يحظى اإلعالم
ّ
ودعم متبادل ،فإننا نكاد ال نرى إطال ًق ا تضامنا
بتضامن ّ
ٍ
معي ٍ
الفلسطيني .وهكذا ،يطلق رجال الشرطة
مشابها مع اإلعالم
ّ
اإلسرائيل ّي ون واجلنود النار على الصحافيني الفلسطينيني في
الض ّف ة الغرب ّي ة (وغ زّة) ،يضربونهم ،يهاجمونهم ويعتقلونهم .يقبع
اإلداري ،ومن بينهم عضو
عدد من الصحافيني حتت االعتقال
ّ
األمانة العا ّم ة لنقابة الصحافيني الفلسطينيني ،عمر ن زّال ،الذي
مؤمتر للصحافيني
حت ّول رم زًا دول ًي ا بعد اعتقاله في طريقه إلى
ٍ
في أوروبا .يغلق اجليش وسائل إعالم فل سطين ّي ة بواسطة أوامر
ع سكر ّي ة ال ميكن التفاوض عليها .وداخل حدود العام ،1948
أغلقت ال سلطات اإلسرائيل ّي ة في العامني األخيرين جريدتني
مرتبطتني باحلركة اإلسالم ّي ة التي أخرجت عن القانون ،رغم أن
الدولة لم متتلك أي اتهامات محددة ضد اجلريدتني .باإلضافة
لذلك ،حتاول الدولة مر ًة تلو األخرى أن تقضي على بث قناة
«م ساواة» («فل سطني  »48ساب ًق ا) التابعة لل سلطة الفل سطين ّي ة،
والتي تبث من رام الله ولها استوديوهات في الناصرة .هذه
اخلطوات ،وغيرها ،أ ّدت إلى أن تكون إسرائيل في املكان الـ101
(وهو األدنى ،نسب ًة لدول تعتبر نف سها دميقراط ّي ة غرب ّي ة) من
بني  180دولة بح سب معايير «حر ّي ة الصحافة» التي تضعها
منظمة «مراسلون بال حدود».
إن هذه األدوات غريبة ك ّل الغرابة عن ميدان الصدام مع اإلعالم
بغالف أكثر
العبري .فاألدوات هنا أكثر نعوم ًة ،وأكثر تركي ًب ا ،و ُم غ لّ فة
ٍ
ّ
جمال ّي ًة .وفيما يتع لّ ق بالصحافة العبر ّي ة فنتنياهو ليس أردوغان ،إذ
ال نرى اعتقاالت أو إغالقا تاما لوسائل اإلعالم من قبل قوى األمن.
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ً
ّ
األيديولوجية أو الخالفات
أمر آخر يجب أن نذكره مسبقا ،وهو أن
ّ
ً
السياسية ليست ً
تقريبا ،وذلك رغم محاولة نتنياهو أن
جزء ا من هذا الصراع
ّ
ّ
يصور «اإلعالم» على أنه معاد يمثل اليسار القديم ويهدد اليمين .إن وسائل
ُ ّ ّ
كلها في الحاضر (ولم تكن ً
دائما كذلك
اإلعالم الكبيرة في إسرائيل تعبر
ّ
في الماضي) عن دعمها المتسق والمتواصل لمعظم سياسات نتنياهو
ّ
ّ
ّ
اليمينية -فيما يتعلق باالحتالل ،وبالحروب على غزة وبالمستوطنات،

«إال بيبي»
أمر آخر يجب أن نذكره مسب ًق ا ،وهو أن األيديولوج ّي ة أو
اخلالفات ال سياس ّي ة لي ست جز ًءا من هذا الصراع تقري ًب ا ،وذلك
رغم محاولة نتنياهو أن يص ّور «اإلعالم» على أنه معاد مي ّث ل الي سار
القدمي ويهدد اليمني .إن وسائل اإلعالم الكبيرة في إسرائيل تُع ّب ر
ك لّ ها في احلاضر (ولم تكن دائ ًم ا كذلك في املاضي) عن دعمها
امل تّسق واملتواصل ملعظم سياسات نتنياهو اليمين ّي ة -فيما يتع لّ ق
باالحتالل ،وباحلروب على غ زّة وباملستوطنات ،وبالعالقات الدول ّي ة
وبالسياسة االقتصاد ّي ة النيوليبرال ّي ة واملضا ّدة للمجتمع ،وبشأن
اإليراني ،وطالبي اللجوء األفارقة وغيرهم الكثير .إنهم
امللف النووي
ّ
يتعاطون بنقد ّي ة اجتاه أفعال رئيس احلكومة ،ألن وظيفة الصحافة،
وبب ساطة ،أن تنتقد أفعال احلكومة.
وشخصي
الذع
إلى جانب ذلك ،فإن جز ًءا منهم ينتقد نتنياهو
ٍ
بشكل ٍ
ّ
يقترب من الهوس ،ح تّى أنه قد كان باإلمكان ،خالل االنتخابات األخيرة،
بشكل عام اسم مع سكر
كامل للصحافيني أطلقوا عليه
ٍ
سكر ٍ
متييز مع ٍ
«إال بيبي» – أي أنهم على استعداد لتبديل نتنياهو بأي شخص آخ ر،
دون اكتراث لهو ّي ته .هكذا ً
مثل ،كان ُي كن جلريدة «يديعوت أحرونوت»،
األساسي لنتنياهو ،أن تدعم إيهود أوملرت ،إسحق هرت سوغ،
وهي اخلصم
ّ
أفيغدور ليبرمان أو نفتالي بينيت ،بذات القدر – كل من يختلف مع
وخاص ة في
رئيس احلكومة في حلظة مع ّي نة يحظى بتغطية ساخنة
ّ
اجلريدة وفي موقعها
الشعبي على شبكة االنترنت – .ynet
ّ

134

عدد 63

تدور املعركة حول قصة شخص ّي ة .يعمل نتنياهو بجد من أجل
يحص ن مكانته باعتباره «امللك بيبي» ،كما أعلنته مجلة TIME
أن
ّ
احلصري ،الوحيد ،املُ س لّ م به ،الذي ال
في العام  – 2012احلاكم
ّ
ّ
كمرش ٍح
العب في احللبة ال سياس ّي ة أن يؤسس نف سه
ي ستطيع أي ٍ
قوي مبا فيه الكفاية وواثق مبا فيه الكفاية ليب ّدله .عدد من وسائل
ّ
بجهد من أجل زعزعة هذه املكانة ،وكشف
اإلعالم املركز ّي ة تعمل
ٍ

"إسرائيل اليوم" ..مطرقة نتنياهو اإلعالمية.

ّ
تتدخ ل بش ّدة في
سيئاته الشخص ّي ة (أو سيئات زوجته ،التي
شؤون الدولة) وتقوية ا ّ
بشخص
ملرش حني البدالء .إال أن االنشغال
ٍ
واحد ،في األساس ،يج ّذر إسكات اخلالفات ال سياس ّي ة واملبدئ ّي ة
ٍ
في املجتمع ،ويص ّدق على الشعور اجلماهيري بأن كل ال سياسة
تدور حول شخص ّي ة نتنياهو وحده ،وبالنسبة للطبقات األضعف
قص ة نتنياهو بأنه مغلوب على أمره
ولليمينيني -فإنه يص ّدق على ّ
وناجح رغم الظروف – »أندردوغ» -وأنه ضحية للـ »نُخب».
حزبي وغير مباشر،
ورغم أن النظام االنتخابي في إسرائيل
ّ
إال أن االنتخابات األخيرة في العام  2015ظهرت وكأنها استفتاء
على نتنياهو ،معه أو ضده ،وإذا ما تواصل هذا النمط فيبدو أن
االنتخابات القادمة ستكون على املنوال ذاته.
ومالحظة أخيرة قبل الدخول في صلب املوضوع :إن املعركة ض ّد
اإلعالم لي ست املعركة الوحيدة التي تديرها حكومة اليمني املتط ّرف

ّ
حزبي وغير مباشر ،إال أن
ورغم أن النظام االنتخابي في إسرائيل
االنتخابات األخيرة في العام  2015ظهرت وكأنها استفتاء على نتنياهو،
معه أو ضده ،وإذا ما تواصل هذا النمط فيبدو أن االنتخابات القادمة ستكون
على المنوال ذاته.

برئاسة نتنياهو ضد منتقديها .منذ سنوات ،حتاول جهات في احلكومة
أن تهدد وتبادر لتشريعات تق ّي د قدرة احملكمة العليا على إلغاء القوانني.
في الصيف األخير ،صادقت الكني ست على «قانون اجلمع ّي ات» الذي
دول أجنب ّي ة ،والذي
ي ستهدف اجلمع ّي ات التي تتلقى التب ّرعات من ٍ
منطلقات غريبة ومناقضة
يصم اجلمع ّي ات بأنّها معادية ،تعمل من
ٍ
للـ»مصلحة اإلسرائيل ّي ة» .وليس من قبيل الصدفة أن تكون  25جمع ّي ة
واضح
بشكل
من أصل  27جمع ّي ة تضررت من هذا القانون تنتمي
ٍ
ٍ
إلى الي سار .ذلك في إطار عمل ّي ة طويلة لنزع الشرع ّي ة اجلماهير ّي ة من
قبل وزراء احلكومة عن مؤسسات حقوق اإلنسان ،وخاص ًة تلك التي
تنتقد سياسات احلكومة في األراضي احملت لّ ة.
كذلك ،وفي الصيف األخير ً
أيض ا ،صادقت الكنيست على
«قانون اإلقصاء» الذي مي ّك ن من إقالة أعضاء كني ست على خلف ّي ة
«دعم اإلرهاب» بأغلب ّي ة  90عضو كني ست ،ح تّى وإن لم يكن أعضاء
الكني ست هؤالء قد ُأدينوا قضائ ًي ا بهذه التهم .بكلمات أخرى :فإن
زمالء لهم في الكني ست سيكونون القضاة عليهم .وأعد القانون،
عل نًا ،للم ساس بأعضاء الكني ست عن كتلة حزب التج ّم ع ،الذين
مت إبعادهم عن جل سات الكني ست في الفترة األخيرة بعد أن زاروا
عائالت فلسطين ّي ة حتتجز إسرائيل جثامني أبنائهم اللذين ن ّف ذوا
هجمات م س لّ حة ضد إسرائيليني .في كل انتخابات ،يحاول أعضاء
الكني ست من اليمني واملركز أن مينعوا أعضاء التج ّم ع من املناف سة
في االنتخابات ،وهم يناف سون في نهاية املطاف فقط بعد ّ
تدخ ل
احملكمة العليا.
إن الهدف األخير في حرب اليمني هو –
بشكل مفاجئ -املؤس سة
ٍ
سلة من القضايا ،والتي ت ستحق اهتما ًم ا واس ًع ا في
األمن ّي ة .في سل ٍ
فرصة أخرى ،يتعامل نتنياهو ووزراؤه مع اجليش وجهاز املخابرات
ٍ
العا ّم ة على أنها محافل للي سار املتط ّرف ،وذلك فيما يتع لّ ق بخالفات
سكري في املناطق احملت لّ ة.
ب سيطة حول طابع احلكم الع
ّ

ٌ
موروث معطوب
بدأت مقالتي هذه باقتباسني لقيادات في حزب الليكود حول
احتاد البثّ العام اجلديد .وقد حت ّول هذا االحتاد إلى ميدان جديد
حلرب نتنياهو على اإلعالم ،ومن أجل فهم ما يدور هناك بد ّق ة ،وما
الذي أ ّدى بالوزيرة ريغيف لتقول ما قالته ،يجب العودة إلى الوراء،
إلى تاريخ سلطة البثّ اإلسرائيل ّي ة التي س ُت ستبدل باالحتاد اجلديد.
تأسست سلطة البث في العام  ،1965وسيطرت على كل البث
التلفزيوني واإلذاعي في إسرائيل ح تّى سنوات الت سعين ّي ات .منذ
ارتباط وطيد
إقامتها ،أ ّدى املبنى التنظيمي لسلطة البث إلى
ٍ
عي املدير العام من قبل احلكومة ،ويخضع التمويل
باحلكومة ،بحيث ُي ّ
ملصادقة احلكومة كما أن رئيس املجلس اإلداري وأعضائه ُم ع ّي نون
من قبل وزير في احلكومة .ح ّول هذا االرتباط سلطة البث مع الزمن
إلى أداة سياس ّي ة في يد احلكومة القائمة بينما يتنافس ال سياس ّي ون
على سيطرتهم عليها ،يتناف سون على مكافأة أعضاء اإلدارة والعاملني
بش تّى الطرق ،لقاء تغطية مناصرة تقابل هذه املكافآت.
بدأ التح ّول في العام  ،1993عندما بدأت القناة الثانية ب ّث ها
التلفزيوني ،مطلقة عه ًدا جدي ًدا للتلفزة التجار ّي ة .خالل سنوات
قليلة ،بدأت تتضح إشكال ّي ات سلطة البث – من العالقات ال سياس ّي ة
وح تّى جهاز منهك ال يالئم نف سه للتجديدات التكنولوج ّي ة ،وق ّواه
بسرعة كبيرة،
العاملة كبيرة ج ًدا لم تعد مالئم ًة للفترة اجلديدة.
ٍ
ّ
حط مت القناة الثانية أرقا ًم ا قياس ّي ة في نسب املشاهدة ،وحت ّولت

اإلسرائيلي ،بينما تُركت القناة
«نا ًرا للقبيلة» بالنسبة للجمهور
ّ
األولى خلفها .لكنه مع ذلك ،يجدر التنويه إلى تط ّور ثقافة مهن ّي ة
صحاف ّي ة ق ّي مة في سلطة البث ،وكذلك ثقافة خدمة جماهير ّي ة
نقدي ،تتض ّم ن نق ًدا
طابع
ّ
م ّك نت من بثّ تقارير ،برامج وأفالم ذات ٍ
اقتصاد ّي ا لرؤوس األموال املُهيمنني في إسرائيل ،والتي لم تكن
ممكنة في البث عبر القنوات التجار ّي ة.
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أي حال ،فقد انهارت سلطة البثّ .
تبد لت ،على رأس ّ
وعلى ّ
العمال
ً
ً
ّ
السياسية والملتزمة
الملتزمين ،إدارات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيادة
ّ
لسياسيين بعينهم .وقد أبعد هذا الجهاز صحافيين جيدين إلى القطاع
ُ
الخاص .تدهورت سلطة البث مع الوقت ،وقد طرحت محاوالت كثيرة
ً
ّ
إلصالحها إال أنها واجهت مصاعب وفشلت مرة تلو األخرى.

وحني سئلوا – أنكروا .ولكن احلالة كما هي :امتيازات من قبل
ال سياسيني ل سلطة البث وألصحاب املناصب فيها مقابل وقت
البث .سياس ّي ون يجل سون في احلكومة كانوا يهاتفون املدراء في
غرف األخبار ح تّى يتخ لّ صوا من أخبار غير لطيفة ،وح تّى ال
تظهر هذه األخبار في أ ّول النشرة».

تلميع سارة ..هدف مدفوع الثمن.
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استم ّر تدهور سلطة البث أكثر وأكثر ،إلى أن جنح وزير اإلعالم
في العام  ،2014جلعاد إردان (الليكود) ،ب سنّ قانون من شأنه أن
يغلق سلطة البث و ُي قيم احتا ًدا عا ًم ا جدي ًدا للبثّ مح لّ ها« .لقد كان
واضح ا للجميع أنه ال ب ّد من التغيير ،أن هذه ال سفينة تواصل
ً
الغرق .ح تّى أكثر ال سياس ّي ني رغب ًة بالظهور على الشاشة فهموا
أنها نُكتة ،وأن أح ًدا ال يشاهد البثّ فيها ،ولهذا فقد ص ّدقوا على
القانون» ،ح سب ما تقوله بالينط .من جهة ،يؤ ّم ن القانون لالحتاد
اجلديد استقالل ّي ة نسب ّي ة وحت ّرر من االرتباط بال سياسيني ،لكنّ
نقد من قبل عاملي سلطة البثّ
جهة أخرى إلى ٍ
القانون تع ّرض من ٍ
القلقني على ظروف عملهم ً
أول ،وخشية أن تُط ّب ق عليهم عملية
سياسي الختيار من يدخل االحتاد اجلديد.
انتقاء
ّ

أي حال ،فقد انهارت سلطة البث .تب ّدلت ،على رأس
وعلى ّ
ً
ارتباط ا وثي ًق ا بالقيادة ال سياس ّي ة
الع ّم ال امللتزمني ،إدارات مرتبطة
وامللتزمة ل سياسيني بعينهم .وقد أبعد هذا اجلهاز صحافيني
ج ّي دين إلى القطاع اخلاص .تدهورت سلطة البث مع الوقت،
وقد ُط رحت محاوالت كثيرة إلصالحها إال أنّها واجهت مصاعب
وفشلت مر ًة تلو األخرى.

على أي حالُ ،ي قام االحتاد اجلديد في هذه األ ّي ام ويج نّد ا ّ
ملوظ فني،
من سلطة البثّ ومن القطاع اخلاص .وتظهر املؤس سة اجلديدة على
سياسي ،ومتن ّوعة نسب ًي ا من
أنها ،حال ًي ا ،متحرر ًة من التأثير ال
ّ
حيث طاقم العاملني .ويبدو أن ذلك حتدي ًدا ما أزعج بنيامني نتنياهو.

«لم تكن هناك أي مصلحة ألي شخص في احللبة ال سياس ّي ة
ألن يغ ّي ر هذا الوضع ،ألن ّه م ف ّك روا بأنها أداة ق ّي مة وطريقة للتأثير
على اجلمهور» ،تقول د .عانات بالينط ،التي بحثت سلطة البث
على مدى سنوات طويلة ،وتعمل اليوم في نقابة الصحافيني في
إسرائيل مركز ًة حلر ّي ة الصحافة .لم يكن لل سياسيني أي مصلحة
في إعادة الق ّوة إلى اجلمهور .ما سمعناه من ميري ريغيف مؤخ ًرا
هو وصف ملا فعله اجلميع قبلها ،إال أنهم لم يجاهروا بذلك،

وبح سب األنباء الواردة ،فإن رئيس احلكومة ووزير اإلعالم لم يكن
راض ًي ا عن طاقم العاملني الذي يتش ّك ل في االحتاد ،وقد انتبه إلى
ً
مثل -واملُنتمنيأنه ،ورغم وجود الكثير من معتمري الـ»كيباه»
البارزين إلى اليمني ،إال أنّهم لي سوا منتمني إلى الليكود حتدي ًدا أو
يدعمون نتنياهو شخص ًي ا .وكما أسلفنا ،حروب نتنياهو بالصحافة
لي ست متع لّ قة بخالفات سياس ّي ة ،إمنا شخص ّي ة وحزب ّي ة .عضو
احلكومي من حزب الليكود،
الكني ست دافيد بيطان ،رئيس االئتالف
ّ

ّ
البث ،يستمر صراع نتنياهو مع اإلعالم في هذه ّ
األيام
إلى جانب سلطة
على ّ
عدة جبهات ،إحداها هي الذراع الثانية واألصغر للبث العام :اإلذاعة
ّ
العسكرية «غاالتس» (موجات الجيش).
ورغم أنها إذاعة تعمل من داخل الجيش ،إال أنه ،وعلى مدار سنوات،
ّ
ّ
ّ
استقاللية ّ
ّ
النقدية
معينة مكنت من ازدهار الصحافة
تكونت في هذه اإلذاعة
وتعددية ّ
ّ
ّ
معينة
صحافية غير ُمريحة للحكم،
حد ما ،إلى جانب كشوفات
إلى ٍ
ّ
السياسية.
في المواقف

والذي وصفناه ساب ًق ا بأن تصريحاته مت ّث ل رئيس احلكومة ج ّي ًدا،
كان قد قال مؤخ ًرا عن االحتاد« :إني ال أنظر إلى الصحافيني على
أنهم ي ساريون أو ميينيون .إني أنظر إليهم من خالل ال سؤال :من
يؤ ّي د الليكود ومن يعارض الليكود».
أ ّدت هذه احلالة بنتنياهو إلى أن َي ح ِب ك في شهر متوز األخير
اتفا ًق ا مع رئيس اله ستدروت ،آفي ني سانكورن ،من أجل تأجيل بدء
موعد ما في بداية العام 2018
بثّ االحتاد من أكتوبر  2016ح تّى
ٍ
سنة كاملة.
 تأجيل ألكثر من ٍمعني باستمرار
كانت الرسالة واضحة :رئيس احلكومة
ّ
السيطرة على البثّ العام ،وينقل رسالة مفادها بأن بدء البثّ
غير ممكن من دونه ،وهو ُي ضعف املكانة امل ستق لّ ة لالحتاد .أما
من لم ي ستوعبوا هذه الرسائل من خطوات نتنياهو ،فقد ب ّي نتها
كلمات ريغيف وبيطان التي اق تُب ست أعاله ،ومن ثم تف ّوهات
نتنياهو بذاته ،الذي قال إنه نادم على إقامة االحتاد منذ البداية،
وأنها كانت غلط ًة.
هجوم واستنكار
تع ّرضت خطوة تأجيل افتتاح االحتاد إلى
ٍ
واسعني :من القائمني على االحتاد بأنف سهم طب ًع ا ،ومن أحزاب
عدد من أحزاب االئتالف ،ومن نقابة الصحافيني،
املعارضة ،ومن ٍ
وغيرها الكثي ر .واضطر نتنياهو إلى التراجع جزئ ًي ا ،وتقرر في نهاية
يؤج ل إطالق البثّ ح تّى بداية العام  2017فقط .ومع ذلك،
املطاف أن ّ
ّ
التدخ ل ال
فإن اخلشية من استمرار
سياسي في البيت اجلديد للبثّ
ّ
العام في إسرائيل لم تصل إلى نهايتها ،وفي تقديرات الكثيرين
فإنها ومع اقتراب موعد افتتاح االحتاد اجلديد ،ستظهر «إشكال ّي ات»
ّ
التدخ ل .ويحاول عضو الكني ست بيطان
تؤ ّدي بوزير اإلعالم إلى
منذ اآلنً ،
مثل ،سنّ قانون إللغاء االحتاد واحلفاظ على سلطة البثّ
القدمية بصيغتها احلال ّي ة.

إن الصراع على جوهر البثّ العام في أوجه – وهو صراع على
إمكان ّي ة نقل العالقات املرفوضة بني السياسيني ومدراء الهيئة
الصحاف ّي ة إلى داخل هذا البثّ .

ٌ
تضارب في المصالح
إلى جانب سلطة البثّ  ،ي ستمر صراع نتنياهو مع اإلعالم في
هذه األ ّي ام على ع ّدة جبهات ،إحداها هي الذراع الثانية واألصغر
للبث العام :اإلذاعة الع سكر ّي ة «غاالتس» (موجات اجليش).
ورغم أنها إذاعة تعمل من داخل اجليش ،إال أنه ،وعلى مدار
سنوات ،تك ّونت في هذه اإلذاعة استقالل ّي ة مع ّي نة م ّك نت من ازدهار
حد ما ،إلى جانب كشوفات صحاف ّي ة غير
الصحافة النقد ّي ة إلى ٍ
ُم ريحة للحكم ،وتعدد ّي ة مع ّي نة في املواقف ال سياس ّي ة .في الفترة
األخيرة ،تتع ّرض هذه اإلذاعة إلى سلسلة من الهجمات ،ومن
ضمنها هجمة ُش نّت بعد أن ع ّب ر أحد املذيعني البارزين فيها عن
أن مشاعر األسى على موت األطفال يت ساوى بني العائالت اليهود ّي ة
اليهودي) ،وأخرى بعد أن ق ّدم
والفل سطين ّي ة (وأنه ال تف ّوق لألسى
ّ
أحد البرامج قصائد حملمود درويش .وقد أ ّدت مثل هذه األحداث إلى
هجوم م ستعر على اإلذاعة من قبل وزيرة الثقافة ،ميري ريغيف،
وكذلك من جانب وزير األمن اجلديد ،أفيغدور ليبرمان ،الذي و ّب خ
قائد اإلذاعة ب سبب بثّ احللقة عن درويش ،كما يهدد في هذه األ ّي ام
بنقل اإلذاعة من اجليش إلى وزارة األمن ،حيث ميكن له أن ّ
يتدخ ل
في مضامينها.
وباملقابل ،القناة الثانية مهددة هي األخرى ،وهي القناة األكثر
مشاهد ًة في إسرائيل اليوم بفارق كبير عن منافسيها (القناة
األولى الرسم ّي ة والقناة العاشرة) .ورغم أنها لي ست وسيلة إعالم ّي ة
شديدة النقد ،إال أن بعض صحافييها البارزين كانوا جز ًءا من
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ُ
وقد كشف تقرير الصحافي غيدي فايس الضغوطات التي تمارس داخل
هيئة التحرير في «واال!» من أجل تأمين تغطية مؤيدة لنتنياهو وأبناء عائلته،
ّ
إيجابية عن زوجته سارة ،وإخفاء االنتقادات حول أبناء
ونشر صور وقصص
ّ
عائلته .بالمقابل ،وبحسب التقرير ،يدعم نتنياهو المصالح االقتصادية لباقي
ّ
يؤثر عليها ّ
بقوة.
شركات ألوفيتش ،والتي ُيمكنه كوزير لإلعالم أن

جماعة «إال بيبي» .ي ّدعي نتنياهو بأن القناة أقوى من الالزم،
وأن تأثيرها على الرأي العام أوسع بكثير مما ينبغي ،وهو ما
يكبت أصواتا وآراء سياس ّي ة (أو بكلمات أخرى :ليس فيه ما
يكفي من األصوات املؤيدة لنتنياهو نف سه) .يدفع وزير اإلعالم
في هذه األيام مببادرة ستفرض على القناة الثانية أن تنفصل
إلى قناتني مختلفتني ،وتؤدي إلى فتح عدد من القنوات اإلضاف ّي ة،
بحيث أن ا ّ
ملرش حني املباشرين الفتتاح هذه القنوات هم وسائل
ً
أصل في بث وتصوير قضايا ال ساعة ،وهي ك لّ ها
إعالم ّي ة تعمل
تنتمي إلى اليمني ومؤيدة لنتنياهو.
ّ
لتدخ ل وزير اإلعالم ،كان موضو ًع ا
وهناك ميدان آخر
النتقادات من قلب املؤسسة احلاكمة :املستشار القضائي
للحكومة ومراقب الدولة .في أكتوبر  2015نشرت جريدة هآرتس
ً
اخلاص ة بني بنيامني
شامل حول العالقة
تقري ًرا استقصائ ًّي ا
ّ
نتنياهو وشاؤول الوفيتش ،وهو صاحب رأس مال ومالك شركة
التلفزة الفضائ ّي ة ( ،)YESوشركة االتصاالت األرض ّي ة األكبر
في إسرائيل («بيزيك») ،وواحدة من شركات االتصال اخلليوي
األكبر في الدولة («بيليفون») ،وأحد مواقع األخبار األكبر واألقوى
في سوق اإلعالمّ :
«وال!» ( .)Wallaوقد كشف تقرير الصحافي
غيدي فايس الضغوطات التي ُت ارس داخل هيئة التحرير في
«واال!» من أجل تأمني تغطية مؤيدة لنتنياهو وأبناء عائلته ،ونشر
صور وقصص إيجاب ّي ة عن زوجته سارة ،وإخفاء االنتقادات حول
أبناء عائلته .باملقابل ،وبحسب التقرير ،يدعم نتنياهو املصالح
االقتصاد ّي ة لباقي شركات ألوفيتش ،والتي ُي كنه كوزير لإلعالم
أن يؤ ّث ر عليها بق ّوة.
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على أثر نشر التقرير ،قرر املستشار القضائي للحكومة،
تناقض للمصالح
آفيحاي مندلبليط ،عن وجود نتنياهو في حالة
ٍ
بكل ما يتع لّ ق بإمبراطور ّي ة ألوفيتش اإلعالم ّي ة ،ومنعه من مواصلة

ّ
التدخ ل في شؤونها .إال أن الوزارة التي يترأسها نتنياهو تواصل
انتهاج سياسة حتقق أرباحا هائلة لشركات ألوفيتش ،وقد أعلن
مراقب الدولة في األشهر األخيرة عن ن ّي ته التحقيق في عالقات
وزارة اإلعالم بإمبراطور ّي ة اإلعالم املذكورة.

على حساب الكازينو
مستمر
قدم
ٍ
لكنّ املجال الذي يبقى لنتنياهو فيه موطئ ٍ
وبالغ التأثير هو ،من دون شك ،مجال الصحافة املطبوعة.
اليميني
أس س امللياردير اليهودي-األميركي
في العام ّ ،2007
ّ
احملافظ ،شلدون أدل سون ،صحيفة جديدة اسمها «إسرائيل
وم ّول لبنيامني
اليوم» (ي سرائيل هيوم) .أدل سون صديق ،مؤ ّي د ُ
األساسي لـ»ي سرائيل
نتنياهو ،ومؤمن كبير بنهجه ،والهدف
ّ
حدث
هيوم» هو أن تكون بو ًق ا آلراء رئيس احلكومة ،أن تصف كل ٍ
إخباري
بشكل ميدح نتنياهو ،ويقارع خصومه ال سياسيني – من
ٍ
ّ
صحافي القناة
ي سار اخلارطة ال سياس ّي ة ح تّى ميينها .وبح سب
ّ
عدد
العاشرة ،رافيف دروكر ،فإنّ الصحيفة وقبل صدور كل ٍ
منها ،يجري محررها مكاملة هاتف ّي ة سر ّي ة ،من بعدها يغ ّي ر
بعض العناوين وصياغتها في اللحظة األخيرة .يحاول دروكر
اليوم ،بواسطة احملكمة ،أن يكشف إن كان رئيس الوزراء هو
الطرف اآلخر لهذه املكاملات.
أدل سون – الذي يسيطر على دور كازينو في دول مختلفة
ومي ّول ا ّ
ملرش حني اجلمهوريني في الواليات امل تّحدة ،وهو الذي قال
في ال سابق« :ال يهم إن كانت إسرائيل دميقراط ّي ة أو لم تكن» –
يعرض صحيفة «ي سرائيل هيوم» للق ّراء مجانًا ،ويدفع الصحيفة
ّ
محط ات القطار ،واحلافالت،
إلى أيديهم بواسطة جهاز توزيع في
ومفترقات الطرق وغيرها .وال توزّع اجلريدة مجانًا فقط ،إمنا تبيع

ً
لم يستغرق ّ
تحول «يسرائيل هيوم» إلى أكثر الصحف قراءة في إسرائيل
ً
ً
وقتا طويل ،وقد بدأت تأثر على أنماط التغطية في وسائل اإلعالم األخرى،
مؤيد لرئيس الحكومة نتنياهو .باإلضافة
وقد انساقت هذه األخيرة إلى اتجاه
ٍ
لذلك ،أقصت «يسرائيل هيوم» صحيفة «هآرتس» من قائمة الصحف الثالث
ً
ّ ّ
ّ
حكومي تتلقاها
بميزانيات إعالن
األكثر قراءة في إسرائيل ،وبذلك حظيت
ّ
الميزانيات من «هآرتس».
عادة الصحف الكبرى ،وقد ُسحبت هذه

اإلعالنات التجار ّي ة بأسعار أقل من أسعار ال سوق عام ًة .إن الدمج
ملج اني والواسع من جهة ،وأسعار اإلعالنات املنخفضة
بني التوزيع ا ّ
من جهة أخرى ،يك ّب د الصحيفة – بح سب كافة التقديرات -خ سائر
مباليني الشواكل سنو ًي اّ ،
يغط يها إدل سون وإمبراطور ّي ة القمار التي
ميتلكها .لهذا ال سبب ،هناك من يرى بأنها تب ّرعات مرفوضة لدعاية
انتخابية متواصلة لنتنياهو.
لم ي ستغرق حت ّول «ي سرائيل هيوم» إلى أكثر الصحف قراء ًة
ً
طويل ،وقد بدأت تأثر على أمناط التغطية في
في إسرائيل وق تًا
مؤيد
وسائل اإلعالم األخرى ،وقد انساقت هذه األخيرة إلى اجتاه ٍ
لرئيس احلكومة نتنياهو .باإلضافة لذلك ،أقصت «ي سرائيل هيوم»
صحيفة «هآرتس» من قائمة الصحف الثالث األكثر قراء ًة في
حكومي تتل ّق اها عادة
إسرائيل ،وبذلك حظيت مبيزان ّي ات إعالن
ّ
الصحف الكبرى ،وقد ُس حبت هذه امليزان ّي ات من «هآرتس» .أما
جريدة «معاريف» ،التي كانت في ال سابق من بني الصحف األكثر
قراء ًة ً
أيض ا ،فقد انهارت لع ّدة أسباب منها صعود «ي سرائيل هيوم».
أما اجلريدة اليمين ّي ة املتد ّي نة «ماكور ريشون» واملوقع اإلخباري «»nrg
فقد ّ
مت بيعها لشلدون ادل سون .وتك ّب دت جريدة «يديعوت أحرونوت»،
األساسي لنتنياهو والتي كانت األكثر قراءة قبل أن تتربع
اخلصم
ّ
«ي سرائيل هيوم» على هذا العرش ،خ سائر ماد ّي ة صعبة.
لقد أدى صعود «يسرائيل هيوم» إلى تط ّرف واحتدام التغطية
املعادية لنتنياهو في «يديعوت» :يظهر مق ّربو نتنياهو في «القوائم
ال سوداء» للجريدة ،ومن يقفون ض ّده من اليمني والي سار ينالون
تغطية مؤ ّي دة .في الكني ست األخيرة ،حاولت مجموعة من أعضاء
الكنيست التي احتضنتها «يديعوت» أن تبادر القتراح قانون
مينع نشر «ي سرائيل هيوم» مجانًا .وحني بدا وجود أغلب ّي ة مؤيدة
للقانون ،ح ّل نتنياهو احلكومة ما أدى إلى عقد انتخابات مبكرة .في
االنتخابات األخيرة ،حشدت «يديعوت» جهودها في حملة «إال بيبي»،

بينما أظهرت اإلعالنات االنتخاب ّي ة لليكود ال سياسيني اآلخرين على
أنّهم مج ّرد دمى لـ»يديعوت» .بعد االنتخابات ،كما أسلفنا ،اشترط
نتنياهو أال يتمكن أي عضو في االئتالف من أن يدعم اقتراح القانون
في مجال اإلعالم مبا يتناقض مع موقف نتنياهو – وهي محاولة
محاولة إلحياء «قانون ي سرائيل هيوم» .ب املقابل ،يؤيد
إلفشال أي
ٍ
اخلفي في
نتنياهو اقتراح قانون منع املضامني الت سويق ّي ة واإلعالن
ّ
الصحافة – وهو ما حت ّول إلى أحد أهم مصادر متويل «يديعوت».
وقد حاول نتنياهو ً
أيض ا أن ير ّك ز اقتراح القانون ح تّى ينطبق على
«يديعوت» فقط ،دون أي وسيلة إعالم ّي ة أخرى (مثل صحف األحزاب
املتد ّي نة ،التي تدعمه).
أحلقت املعركة ال سياسية-االقتصاد ّي ة بني «ي سرائيل هيوم»
و»يديعوت أحرونوت» أضرا ًرا هائلة بالصحافة اإلسرائيل ّي ة.
معيار حر ّي ة الصحافة بح سب منظمة « »Freedom Houseأعطى
إسرائيل في السنة األخيرة العالمة األدنى في تاريخها بسبب
ما متارسه الصحيفتان ،وقد ُع ّرفت إسرائيل بإنها دولة «ح ّرة
جزئ ًي ا» في تعاملها مع اإلعالم .باملقابل ،فإن التج نّد التام لكل
واحد من الوسيلتني اإلعالميتني إلى جانب سياسيني مع ّي نني
مس بش ّدة بأمانة الصحافة عام ًة ،وسحق قدرة الصحافة
قد ّ
في التأثير على الرأي العام.

«أندردوغ» إلى األبد
حاولت هنا أن أعرض باقتضاب خطوات رئيس حكومة
إسرائيل ،بنيامني نتنياهو ،في ال سنوات األخيرة ،وخاص ًة بعد
انتخابات العام  ،2015باعتبارها خطوات تش ّك ل مبجموعها
منهج ّي ة محاربة لعالم اإلعالم اإلسرائيلي .ذكرت االتفاق ّي ات
احلكوم ّي ة التي تؤ ّم ن لنتنياهو سيطرة تا ّم ة على التشريعات في

139

عدد 63

مجال الصحافة ،ومحاوالته للمحافظة على تأثيره ال سياسي
وعلى البثّ العام املتجدد .تط ّرقت كذلك إلى محاوالت تصعيد
ال سيطرة على اإلذاعة الع سكر ّي ة ،وإلى إضعاف األصوات النقد ّي ة
نو ًع ا ما التي تظهر في القناة الثانية ،وفتح املجال أمام القنوات
اإلخبار ّي ة اجلديدة التي تنتمي ليمني اخلارطة ال سياس ّي ة ،وإلى
تشجيع التغطية اإليجاب ّي ة في موقع «واال!» الكبير ،واالستمرار
في إضعاف «يديعوت أحرونوت» وباقي الصحف املطبوعة عن
طريق التوزيع امل ستقوي جلريدة «ي سرائيل هيوم».

عن املقابالت الصحاف ّي ة ،تلك التي ميكن بواسطتها ان تُطرح
عليه األسئلة باسم اجلمهور وتطلب منه اإلجابةً .
بدل من ذلك،
ينشر عد ًدا ال نهائ ًي ا من األفالم القصيرة في الشبكات االجتماع ّي ة
ومنها «خطابات إلى األ ّم ة» .هذا إضافة إلى استخدامه ،في هذه
مستمر على الصحافة
هجوم
األفالم ،مصطلحات حتتوي على
ٍ
ٍ
والصحافيني .ووصمهم بـ»الي سار ّي ة» (وقد حت ّولت كلمة م ستنكرة
اإلسرائيلي) التي حتاول «أن تُسقط حكم الليكود»
في املجتمع
ّ
فقط ،بح سب أقواله.

وي كن أن نضيف إلى هذه القائمة مبادرة جديدة لوزير اإلعالم،
ُ
أعلن من خاللها مؤخ ًرا عن ن ّي ته تشريع قانون مينع تسجيل
احملادثات دون موافقة
طرفي احملادثة – وهو أحد أهم احتياجات
ّ
وشروط الصحافة االستقصائ ّي ة القو ّي ة .مؤخ ًرا ،حاول رئيس احلكومة
ً
احلكومي،
أيض ا أن ينقل صالح ّي ة تخصيص ميزان ّي ات دائرة اإلعالن
ّ
وهي من أقوى املؤس سات التي تشتري امل ساحات اإلعالن ّي ة في
اإلسرائيلي ،إلى الوزيرة ميري ريغيف التي ُذكرت في ال سابق،
ال سوق
ّ
حد بعيد بأن احلكومة يجب أال مت ّول الف نّانني
والتي تؤمن إلى ٍ
واملؤس سات التي تع ّب ر عن مواقف مناقضة ملواقفها.

ال يتردد نتنياهو في تسويق صورته هذه ح تّى وإن كانت
الصحيفة األكبر وأحد أهم املواقع اإلخبار ّي ة في البالد يدعمونه
علني ،وح تّى حيث ال تق ّدم الوسائل اإلعالم ّي ة
بارز وشبه
ٍ
بشكل ٍ
ّ
األخرى بدائل سياس ّي ة أو اجتماع ّي ة حقيق ّي ة لسياساتهُ .ي ريد
نتنياهو أن ُي فكر الناس أنه «أندردوغ» – مغلوب على أمره وناجح
رغم التآمر عليه -وكلما جنح في أن يجتذب املزيد من العيارات
النار ّي ة باجتاهه من قبل مع سكر «إال بيبي» ،ح تّى ب سبب عالقته
باإلعالم – هكذا تتعاظم صورته هذه بني للجماهير .وعليه ،فمن
خطوات إضاف ّي ة ينتهجها
ملنطقي أن نفترض أننا سنسمع عن
ا
ٍ
ّ
نتنياهو في حربه هذه.

وي كن أن نضيف إلى القائمة كذلك امتناع نتنياهو امل ستمر
ُ

(عن العبرية /ترجمة مجد كيال)
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