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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث

مركز األبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية  - القدس- فلسطني / تلفاكس :9702966228 +

e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف كــز األبحــاث ا  مخرجــات مرا

يناقــش رشــيد الخالــدي، المــؤرخ الفلســطيني البــارز وأســتاذ التاريــخ فــي جامعــة كولومبيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، التحــول 

الحاصــل فــي الخطــاب األمريكــي بخصــوص فلســطين وإســرائيل والــذي أثارتــه األحــداث األخيــرة فــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص ومــا 

لفتــت النظــر إليــه مــن تســاؤالت تتعلــق باضطهــاد دولــة إســرائيل للشــعب الفلســطيني بحيــث أصبــح التحالــف االســتراتيجي بيــن 

الواليــات المتحــدة وإســرائيل موضــع جــدل عــام بســبب الممارســات العنصريــة التــي تنتهجهــا األخيــرة ضــد الفلســطينيين.  

تحوالت صورة إسرائيل في الخطاب اإلعالمي األمريكي

ينظــر الخالــدي فــي مقالتــه هــذه إلــى التحــول فــي الخطــاب اإلعالمــي األمريكــي عنــد تنــاول القضايــا المتعلقــة بالصــراع الفلســطيني 

اإلســرائيلي بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي الحــد المســموح بــه عنــد نقــاش المواضيــع المتعلقــة بإســرائيل مــن خــالل التركيــز علــى 

ــي  ــاؤالت الت ــي، والتس ــكل مثال ــرائيل بش ــر إس ــن تصوي ــاد ع ــطينيين واالبتع ــة للفلس ــر واقعي ــر أكث ــو تصوي ــالم نح ــه اإلع ــياقين: توج س

يطرحهــا اإلعــالم حــول القضايــا األساســية المتعلقــة بالصهيونيــة، وإســرائيل، والفلســطينيين بمــا فــي ذلــك غيــاب المســاواة، والتمييــز 

ــة إســرائيل. ــم، والطبيعــة االســتعمارية االســتيطانية لدول العنصــري، والظل

طــرأت تغيــرات عديــدة علــى مــدار الســنوات فــي تنــاول اإلعــالم لمجريــات الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي وســلوكيات إســرائيل 

العدوانيــة فــي المنطقــة حيــث لــم يكــن باإلمــكان دائًمــا التغاضــي عــن ممارســات إســرائيل الوحشــية بحــق الفلســطينيين خــالل أحداث 

ــال. وعلــى الرغــم مــن أن  غــزو لبنــان، وحصــار بيــروت، واالنتفاضــة األولــى، واالعتــداءات المتتاليــة علــى قطــاع غــزة علــى ســبيل المث

ــا فــي ذاكــرة الجماهيــر، فــإن التغطيــة اإلعالميــة دائًمــا مــا كنــت تعــود إلــى ســابق عهدهــا 
ً

هــذه األحــداث طبعــت تفاصيلهــا عميق

ــة وضحاهــا إنمــا جــاءت  ــن ليل ــأت بي ــم ت ــة، فالتحــوالت العامــة التــي نشــهدها اليــوم ل عندمــا يتعلــق األمــر بصــورة إســرائيل اإلعالمي

نتيجــة تراكــم الخطــوات التــي ابتعــدت فيهــا وســائل اإلعــالم عــن التصويــر الخاطــئ تماًمــا إلســرائيل فــي كل مــرة اضطــرت فيهــا أن 

تنقــل حقيقــة الفظائــع التــي كانــت تحــدث علــى مــرأى مــن مراســيلها وأمــام عدســات كاميراتهــم. بالتــوازي مــع هــذه التحــوالت 

فــي نقــل الحقائــق، شــكلت ردود الفعــل الســلبية التــي ســلطها اللوبــي اإلســرائيلي فــي الواليــات المتحــدة علــى وســائل اإلعــالم أداة 

رِجــع األمــور إلــى ســابق عهدهــا وتحافــظ علــى اســتدامة الصــورة المثاليــة إلســرائيل.
ً
ضغــط دائًمــا مــا كانــت ت

ــرائيلي  ــون اإلس ــة القان ــى طبيع ــًرا إل ــون أخي ــت األمريكي ــد التف ــرائيل فق ــة إس ــتعمارية لدول ــة االس ــى الطبيع ــي عل ــياق الثان ــز الس يرتك

العنصــري وإلــى نظــام الســيطرة المفــروض علــى الفلســطينيين داخــل إســرائيل وفــي األراضــي المحتلــة، وإلــى الظلــم العميــق الناجــم 

عــن ذلــك خاصــة أن التغطيــة اإلعالميــة فــي االحــداث األخيــرة بــدأت مــن أحــداث حــي الشــيخ جــراح فــي مدينــة القــدس ومــن بعــده 

انتقلــت إلــى العــدوان علــى قطــاع غــزة. ال ترتكــز التحــوالت التــي نشــهدها اليــوم علــى وحشــية الممارســات اإلســرائيلية فــي قطــاع 

ــا مــن منظــور غيــاب  غــزة أو مدينــة القــدس، أو الســرقة المســتمرة لممتلــكات الفلســطينيين، بــل انطــوت علــى فهــم هــذه القضاي

المســاواة والطبيعــة االســتعمارية االســتيطانية للصهيونيــة وللدولــة اإلســرائيلية مــا مّيــز هــذا التغيــر عــن ســابقاته. ســاهمت التقاريــر 

ــا فــي تقبــل النظــر إلــى إســرائيل باعتبارهــا تمــارس أحــد أشــكال 
ً

الالذعــة التــي قدمتهــا منظمتــي بيتســيلم وهيومــن رايتــس ووتــش أيض

الفصــل العنصــري.

انعكاسات األوضاع الداخلية األمريكية على تغير الخطاب اإلعالمي 

تزامــن التحــول فــي تنــاول فلســطين وإســرائيل إعالمُيــا مــع ظاهرتيــن فــي السياســة الداخليــة األمريكيــة حيــث شــهدت الســاحة 

السياســية فــي الواليــات المتحــدة تصاعــًدا فــي شــعبية الســيناتور الديمقراطــي بيرنــي ســاندرز، وقطيعــة بيــن نتنياهــو والحــزب 

الديمقراطــي. ترتبــط الظاهــرة األولــى بالحــراكات الشــعبية المناهضــة للتمييــز العنصــري فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة والمناصــرة 

لحقــوق الســكان األصالنييــن، مــا لفــت أنظــار الناشــطين الشــباب إلــى التشــابه بيــن مطالبهــم ومطالــب الفلســطينيين. أمــا بنياميــن 

نتنياهــو، فقــد تركــت تدخالتــه فــي الشــأن الداخلــي األمريكــي آثــاًرا ســلبية فــي صورة إســرائيل لــدى الحــزب الديمقراطــي والمجتمعات 



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف كــز األبحــاث ا  مخرجــات مرا

اليهوديــة فــي أمريــكا، حيــث ربــط مســتقبل إســرائيل بالحــزب الجمهــوري وبقاعدتــه مــن الناخبيــن وهــو مــا لــن يغفــره الديمقراطيــون 

مــن جهــة، ولــن يوافــق عليــه اليهــود األمريكييــن الذيــن شــعروا باإلهانــة إزاء هــذا التوجــه خاصــة أن غالبيتهــم يتبنــون الفكــر الليبرالي 

وإن كانــت مؤسســاتهم وقادتهــم ذوي طابــع محافــظ. 

يذهــب الكاتــب أبعــد مــن مراقبــة التغيــر فــي المصطلحــات اإلعالميــة ليســلط الضــوء علــى االنقســام علــى مســتوى النخــب السياســية 

االمريكيــة حــول األهميــة االســتراتيجية إلســرائيل بالنســبة للواليــات المتحــدة االمريكيــة وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مؤشــًرا لواقــع جديــد ال 

تتمتــع فيــه إســرائيل بنفــس األهميــة االســتراتيجية التــي تحظــى بهــا اليــوم. ارتبطــت قيمــة إســرائيل االســتراتيجية التي شــكلت األســاس 

ــي  ــي ف ــل إقليم ــا كوكي ــدة معه ــات المتح ــت الوالي ــا تعامل ــط حينم ــة فق ــة معين ــة بمرحل ــدة األمريكي ــات المتح ــع الوالي ــا م لعالقته

الحــرب البــاردة ومــن بعدهــا الحــرب علــى اإلرهــاب. أمــا اليــوم، فقــد تســببت عدوانيــة إســرائيل وتعاملهــا العنصــري مــع الفلســطينيين 

ــات  ــرف بـــــ »اتفاقي ــا ُيع ــالل م ــن خ ــب م ــت إدارة ترم ــك، حاول ــع ذل ــي. م ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــدة األمريكي ــات المتح ــراج للوالي بإح

أبراهــام« إعــادة إحيــاء أهميــة إســرائيل مــن الناحيــة االســتراتيجية عــن طريــق جعلهــا ســوًيا مــع حلفائهــا الخليجييــن وكالء إقليمييــن 

ضــد إيــران بنفــس األســلوب الــذي لعبــت بــه إســرائيل ودول أخــرى فــي الشــرق األوســط دور الوكيــل ضــد الــدول المقربــة مــن االتحــاد 

الســوفيتي فــي الحــرب البــاردة.

ــزود  ــي ت ــة الت ــة األمريكي ــى السياس ــيؤثر عل ــطينيين س ــأن الفلس ــد بش ــي الجدي ــاب اإلعالم ــا إذا كان الخط ــول م ــاؤالت ح ــد التس تتصاع

ــا للواليــات 
ً

االحتــالل اإلســرائيلي باألســلحة وتوفــر لــه التمويــل والحمايــة الدبلوماســية. ويشــير الخالــدي فــي هــذا الصــدد، بــأن ال حليف

المتحــدة يتمتــع بمــا تتمتــع بــه إســرائيل ســواء أكانــت اليابــان أم بريطانيــا أم كنــدا، ومــع ذلــك فــإن مــا ُيبقــي الجــدل قائًمــا هــو عــدم 

ارتــكاز العالقــات اإلســرائيلية األمريكيــة علــى النواحــي االســتراتيجية منــذ نهايــة الحــرب علــى اإلرهــاب. يختــم الخالــدي مقالته بــأن األمور 

ــر متوافقــة مــع القيــم والحســابات السياســية  ــة تجــاه الفلســطينيين علــى أنهــا غي ــار ممارســات إســرائيل القمعي قــد تــؤول إلــى اعتب

ــا.
ً

المحليــة للسياســيين األمريكييــن، وحتــى إن حصــل أي تغيــر ُيذكــر فــي هــذه الحســابات فإنــه ســيتطلب وقت


