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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 

مركز األبحاث
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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
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21 كانون الثاني )يناير( 2022

ــات  ــا لقط ــن كتابه ــات م ــم مقتطف ــذي يض ــا ال ــي مقاله ــتاين ف ــكا ش ــة ريبي ــا الثقافي ــتاذة األنثروبولوجي ــز أس ترك

الشاشــة: عنــف الدولــة علــى الكاميــرا فــي إســرائيل وفلســطني الصــادر عــن مطبعــة جامعــة ســتانفورد عــام 2021، 

علــى أن لقطــات احلــرب التــي صورهــا الفلســطينيون كانــت غيــر مســبوقة مــن حيــث حجــم وســرعة انتشــارها، فقــد 

شــهدت األوســاط اإلعالميــة نقطــة حتــول علــى صعيــد شــبه عاملــي فيمــا يتعلــق بتعاطيهــا مــع تغطيــة األحــداث 

ــو  ــني ه ــراء واملتابع ــار اخلب ــت أنظ ــا لف ــر م ــل أكث ــة. ولع ــطني احملتل ــي فلس ــدوان ف ــرب والع ــاهد احل ــية ومش السياس

اللقطــات التــي صورهــا شــهود عيــان أثنــاء القصــف اجلــوي علــى قطــاع غــزة، وصــور املظاهــرات الفلســطينية التــي 

امتــدت مــن مدينــة القــدس حتــى مدينــة حيفــا وربطــت بذلــك جغرافيــات فلســطينية ســعت دولــة إســرائيل طويــالً 

إلــى اســتدامة فصلهــا السياســي.

ــار وصــور مــا يعانيــه الفلســطينيون إلــى  ــة التطــورات األخيــرة فــي الكيفيــة التــي انتقلــت فيهــا أخب تناقــش املقال

العالــم، حيــث تتنــاول أهــم التغيــرات احلاصلــة بــني املاضــي واحلاضــر والتــي ســاهمت فــي نقــل املشــهد الفلســطيني 

إلــى األوســاط العامليــة. توضــح الباحثــة أن ثــورة الفيديــو فــي فلســطني ليســت وليــدة العــدوان األخيــر علــى قطــاع 

غــزة، حيــث تعــود جذورهــا إلــى األيــام األولــى لالنتفاضــة الفلســطينية األولــى )1993-1987( فقــد انتشــر آنــذاك فيديــو 

جملموعــة مــن اجلنــود اإلســرائيليني وهــم يعتــدون علــى شــابني فلســطينيني مقيديــن ومعصوبــي األعــني فــي نابلــس. 

لكــن االختــالف األساســي بــني األمــس واليــوم يكمــن فــي نــدرة كاميــرات الفيديــو الشــخصية فــي تلــك الســنوات وفــي 

تركــز فيهــا إنتــاج الصــورة الصحفيــة مــن األراضــي احملتلــة فــي أيــدي املصوريــن واملراســلني احملترفــني دون غيرهــم. وال 

يختلــف األمــر كثيــراً عنــد احلديــث عــن ســبب عــدم توثيــق العمليــات العســكرية اإلســرائيلية الســابقة فــي قطــاع غزة 

بالشــكل الــذي مت توثيقهــا فيــه خــالل العــدوان األخيــر حيــث تُرجــع الباحثــة ذلــك إلــى عــدة أســباب لعــل أبرزهــا عــدم 

توفــر التكنولوجيــا الرقميــة احملمولــة واالتصــال اجليــد باإلنترنــت ال ســيما أن القطــاع يعانــي ظروفــاً اقتصاديــة صعبــة 

وانقطاعــاً فــي التيــار الكهربائــي، باإلضافــة إلــى احلصــار املفــروض علــى دخــول الصحفيــني إلــى قطــاع غــزة وتنامــي 

الوجــود العســكري فــي وســائل التواصــل االجتماعــي؛ ممــا مكــن االحتــالل اإلســرائيلي مــن احتــكار الرســالة املرئيــة 

خــالل العــدوان.

أمــا اليــوم، فقــد أصبــح التوثيــق باســتخدام الهواتــف الذكيــة جــزءاً منتظمــاً مــن املمارســة السياســية الفلســطينية 

ــات  ــى شاش ــر عل ــدس تظه ــزة والق ــن غ ــطينية م ــات الفلس ــت اللقط ــة وأصبح ــي احملتل ــاء األراض ــع أنح ــي جمي ف

ــات  ــه عدس ــا التقطت ــع مل ــار الواس ــب االنتش ــد لع ــم. لق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــات احملمول ــون والشاش التلفزي

اجلماهيــر الفلســطينية دوراً فــي بــث التفــاؤل واألمــل فــي نفــوس الناشــطني الفلســطينيني بــأن يقــدم هــذا األرشــيف 

ــر  ــكان اجلماهي ــد بإم ــم يع ــذي ل ــرائيلي ال ــالل اإلس ــف االحت ــول عن ــة ح ــن األدل ــة م ــي مجموع ــطيني املتنام الفلس

العامليــة جتاهلــه. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن املعيقــات مازالــت حتــاول اعتــراض الصــورة الفلســطينية املوجهــة إلــى 

العالــم، خاصــة أن الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي يتصــدر أهــم األخبــار العامليــة أحيانــاً ممــا يجــذب األنظــار العامليــة 

حــول مــا يحــدث علــى األرض، إال أنــه يعــود فيتراجــع أمــام األحــداث العامليــة األخــرى أحيانــاً أخــرى وهــو مــا قــد يــؤدي 

إلــى إزاحــة األنظــار عــن فلســطني. 
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تنهــي الكاتبــة مقالهــا بدعــوة القــرّاء إلــى وضــع فلســطني نصــب أعينهــم حتــى عندمــا يخفــت بريــق الفيديوهــات 

والصــور الرائجــة التــي توثــق عنــف دولــة إســرائيل جتــاه الفلســطينيني الفتــة النظــر إلــى أن االســتثمار فــي التغطيــة 

ــورة  ــق الص ــى بري ــا يتالش ــى عندم ــتمر حت ــد أن يس ــطني ال ب ــع فلس ــن م ــن التضام ــاً لك ــون مؤقت ــد يك ــة ق اإلعالمي

وتخفــت األضــواء احمليطــة باحلــدث.


