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 هتدف هذه الدراسة إىل معرفة الكيفية واألساليب والتقنيات املستخدمة يف:ملخص
 بوصفها حماولة هلندسة اجلمهور فيام يتعلق،اخلطاب اإلعالمي األمريكي الرسمي
َم
 بوصفه،العال
 والدفع باجتاه التدفق اإلعالمي للمصطلح إىل،"بـ"صفقة القرن
تعرف املصطلحات
ضمنيا
هد ًفا
ً
ًّ
ّ  إضافة إىل،ومدروسا للخطاب الرسمي األمريكي
،املستخدمة والصور الذهنية التي حتاول اإلدارة األمريكية تنميط أطراف الرصاع هبا
ومعرفة األطراف واملكونات الرئيسة لتعريف مصطلح "صفقة القرن" بحسب الرؤية
 إضافة إىل. وأبعاد كل ذلك، ودراسة السياقات التي اس ُت ْخ ِد َم املصطلح فيها،األمريكية
أمهية إدراك خماطر التدفق اإلعالمي ملصطلح "صفقة القرن" ومضامينه اإلعالمية عىل
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ABSTRACT This research aims at providing the know-how, methods, and techniques
that are used in the official American media discourse in a bid to propagating what
is known as 'Deal of the Century.' The American media discourse also aims at,
deliberately and implicitly, normalize the media-wide usage of the term across the
globe. Additionally, the research defines the American narrative, public image, and
the terms used in describing the issue through which the American administration
endeavors to standardizing the main conflicting parties, the main components defining
the term: 'Deal of the Century' according to the American vision. In addition to
studying the contexts within which the term has been used and its dimensions, the
researcher emphasize the importance of realizing the hazards of media-wide usage of
the term and its implicit reflections on the receiving populace.
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مقدمة
وانتش�ارا لوصف اجله�ود األمريكية يف
ب�ات مصطلح "صفق�ة القرن" األكثر اس�تخدا ًما
ً
التوصل إىل اتفاق سالم ،بوصفه حلاًّ للرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل خالل العامني املاضيني،
ّ
وانترش املصطلح يف وسائل اإلعالم املحلية والدولية ،وعىل لسان القيادات السياسية والنخب
روج هلا،
الفلسطينية ،من دون معرفة حقيقية ورسمية بدالالته ومضامينه وبنود الصفقة التي ُي َّ
املتحكم بغموض املصطلح وداللته واملس�ؤول عن تدفقه إىل مَ
ّ
العال
يف حني أن الطرف الوحيد
ضمنيا بعد ت�ويل الرئيس األمريكي
هو اجلهات الرس�مية األمريكي�ة التي بدأت باحلديث عنه
ًّ
احل�ايل دونالد ترامب الرئاس�ة األمريكية يف هناية ع�ام  ،2016إال أنه حتى هناية عام  2018مل
تصور واضح ورسمي حول "صفقة القرن" يف وسائل اإلعالم.
يطرح أي ّ

وق�د اس�تخدمت هذه الدراس�ة نظري�ة "هندس�ة اجلمه�ور" (The Engineering of
 )Consentالتي تتبع علم االتصال و العالقات العامة ،والتي تستخدم للتعامل مع دراسة
األزم�ات اإلعالمية ،واحلمالت االنتخابية ،واالتصال الس�يايس ،ومحالت العالقات العامة،
كام أن هلندس�ة اجلمهور مس�تويني :هندسة الرس�ائل اإلعالمية بدقة عالية آخذة بعني االعتبار
مجيع عوامل التأثري وقوة اخلطاب ،ومس�توى دراس�ة وحتليل اجلمهور نفسه والوسيلة املناسبة
ملخاطبته ،إال أن هذا البحث لن يتطرق إىل دراس�ة اجلمهور املس�تهدَ ف نفس�ه ،وإنام ّ
يركز عىل
بني�ة اخلط�اب اإلعالمي األمريكي ومس�تواه .1وكذلك عىل مفهوم التدف�ق اإلعالمي املرتبط
بتحكم احلكومات بمضامني اإلعالم مَ
العالي وتد ّفق املعلومات فيه بام خيدم مصاحلها.

منهجية الدرا�سة
اس�تخدمت ه�ذه الدراس�ة املنه�ج النوع�ي  )Approach) Qualitativeالذي يقوم
على اس�تخدام أدوات املالحظة العلمية جلم�ع املعلومات والبيانات النوعي�ة غري اإلحصائية
والعددية ،ودراسة السلوك واملواقف اإلنسانية ،بتقديم التفسريات الشاملة ملوضوع أو مشكلة
الدراس�ة ،كام أنه يركز عىل حتليل الظواهر ووصفها وص ًفا عمي ًقا وتس�تخدم هذه الدراسة أدا َة
ُسمى "التحليل النقدي للخطاب" اإلعالمي (CDA) - (Critical Discourse
حتليلٍ ت َّ
 )Analysisلـ"تون فان دايك" ( ،)Teun A. Van Dijkو ُي َعدّ التحليل النقدي للخطاب
أح�د املنهجيات واألدوات املتقدمة يف دراس�ة اخلط�اب ،التي تتعامل مع اللغ�ة بوصفها أحد
أش�كال املامرس�ات االجتامعي�ة ،كما ت�درس كيفية إس�هام النص وال�كالم يف خلق الس�لطة
ً
كلي�ا .وهيدف حتليل
االجتامعي�ة والسياس�ية ،فاللغ�ة والس�لطة مرتبطتان مع بعضهما
ارتباطا ًّ
اخلط�اب النقدي إىل ّ
فك ش�يفرة الن�ص بتحليل ما حيمل�ه من افرتاضات ،ورس�ائل ،وميول،
والتع�رف إىل عالق�ات الق�وة التي تكمن وراء النص�وص والرموز واخلطاب�ات ،ووضعها يف
س�ياقها التارخيي واالجتامعي ،حيث إن اخلطاب أكرب من النص ،وأش�مل من األيديولوجيا.2
واستخدم الباحث برنامج التحليل النوعي إنفيفو )10NVivo( 10من أجل تسهيل التحليل
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النقدي للخطاب ،وهو برنامج متخصص يف عملية التحليل النوعي للمحتوى والنصوص يف
جم�االت العل�وم اإلنس�انية واالتصال واإلعالم بش�كل خاص ،كام يس�اعد الباحث يف عملية
الرتمي�ز للبيانات ( ،)Codingوتصنيف البيانات إىل جمموعات وعناوين ( )Nodesرئيس�ة
3
وفرعية .

يف إطار ما س�بق ،فإن هذه الدراس�ة حتاول اإلجابة عن األس�ئلة البحثية الرئيسة من خالل
حتليل خطابات البيت األبيض الرس�مية املنشورة عىل موقعه اإللكرتوين  4حول صفقة السالم
أو "صفق�ة الق�رن" ،التي بلغ عددها  23مادة إعالمية خلال الفرتة الواقعة بني  2017وحتى
آب /أغسطس  ،2018ويكمن إجياز أسئلة الدراسة فيام يأيت:

 .1كيف استخدم اخلطاب األمريكي الرسمي منهج هندسة اجلمهور يف تعامله اإلعالمي
مع "صفقة القرن"؟
الص�ور الت�ي صدّ رها البي�ت األبيض إىل وس�ائل اإلعالم حول مصطل�ح الصفقة
 .2م�ا
ُ
باالعتامد عىل مبدأ التدفق اإلعالمي؟

م�صطلح "�صفقة القرن"

التوصل إىل صفقة هنائية
بع�د تويل دونالد ترامب مقاليد الرئاس�ة األمريكية ،أعلن عن عزم�ه
ّ
خاصا بالذك�ر الرصاع العريب-اإلرسائيلي .واعدً ا بأن حي ّقق
للصراع املزمن يف الرشق األوس�طًّ ،
املهمة.
ما أخفق فيه س�ابقوه من الرؤس�اء األمريكيني ،وك ّلف صهره "جاريد كوشنر" القيام هبذه ّ
ويف إبري�ل م�ن عام  2017التقى الرئي�س األمريكي دونالد ترامب بالرئي�س املرصي عبد الفتاح
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ً
حتدي�دا عن دع�م جهود
ب � ��ات م�صطلح "�صفقة الق � ��رن" الأكثر ا�ستخدا ًما الس�ييس ،وحتدّ ث الس�ييس فيه
التوص�ل إىل ما وصفه للم�رة األوىل بـ"صفقة
ّ ترام�ب يف
ّ
وانت�ش � ��ا ًرا لو�ص � ��ف الجهود الأمريكية ف � ��ي التو�صل
ّ
س�تحل مش�كلة القرن يف داللة عىل الرصاع
القرن" التي
اًّ
�إل � ��ى اتفاق �سالم بو�صفه حل لل�صراع الفل�سطيني -العريب اإلرسائييل .5وفيام بعد انترش هذا املصطلح بش�كل
الإ�سرائيل � ��ي خ �ل ��ال العامي � ��ن الما�ضيي � ��ن وانت�شر واس�ع ج�دًّ اُ ،
وأ ِ
طلق عىل ه�ذه الصفقة أسماء خمتلفة من
الم�صطلح في و�سائل الإعالم المحلية والدولية املؤيدي�ن واملعارضني هل�ا ،مثل" :صفقة احل�ل النهائي"،
و"صفقة القرن" ،و"صفقة ترامب" ،و"صفقة الصفقات"،
و"الصفقة اإلقليمية الكربى" ،و"صفعة القرن" ،و"مؤامرة القرن" .وأعلنت اإلدارة األمريكية عدة
م�رات أهنا س�تطرح هذه الصفق�ة ،وحدّ دت مواعيد لذل�ك مثل خريف ( )2017وش�تاء وربيع
6
رسمي حتى هناية أكتوبر .2018
ُطرح بشكل
 ،2018إال أن الصفقة مل ت َ
ّ
دخل مصطلح الصفقة إىل نطاق وس�ائل اإلعالم وشغل مضمونه ودالالته وأبعاده الرأي
العام العريب والفلس�طيني حتديدً ا ،وتنوعت ردود الفعل الرس�مية والش�عبية املحلية والدولية
اً
يزود وس�ائل اإلعلام بمواد وبيانات صحفية من مس�ؤولني أو
علي�ه،
ودائًم� كان هنالك من ّ
واضحا أن
متك�رر ،وكان
مص�ادر لوكاالت عاملية وحملية تذكر املصطلح وتس�تخدمه بش�كل
ً
ّ
اللقاءات الرس�مية للقيادة الفلسطينية والرؤساء العرب مع الرئيس ترامب يدور فيها احلديث
عن صفقة تُط َلق عليها أوصاف إجيابية من دون احلديث يف التفصيالت يف حال كانوا عىل علم
هبا .لكن يبدو أن الصفقة مل تكن مكتملة للبدء بتنفيذها ،حيث كان ُيعدَّ ل عليها بشكل مستمر،
جليا بع�د القرار األمريكي
والس�يام بعد م�ا ظهر الح ًقا الرفض الفلس�طيني هلا ،وال�ذي ظهر ًّ
ّ
بنق�ل الس�فارة األمريكي�ة إىل القدس ،عىل أهن�ا عاصمة لدول�ة االحتالل اإلرسائيلي ،القرار
ال�ذي رفضته  14دولة من أص�ل  15يف جملس األمن ،اً
والقمة
فضل عن انعقاد القمة العربية،
ّ
اإلسلامية مرتني ،لتأكيد رفضه ،إضافة إىل رفضه من ِق َبل  128دولة يف اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،وتأييد  9دول فقط له ،من ضمنها "إرسائيل" والواليات املتحدة ودول أخرى صغرية
احلجم واألمهية.7 6
خلال عا َمي  2018-2017بدأت مالمح ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" بالتش�كل من
خلال الترسيبات اإلعالمي�ة -املقصودة وغري املقصودة -التي نرشت ج�ز ًءا مهماًّ منها مواقع
إرسائيلي�ة ،ويمك�ن تلخيصها بـقيام دولة فلس�طينية ذات س�يادة حمدودة عىل نصف مس�احة
الضف�ة الغربي�ة وكل قطاع غ�زة ،واحتف�اظ "إرسائيل" باملس�ؤولية األمنية على معظم الضفة
الغربية ومعابر احلدود ،وبقاء وادي األردن حتت الس�يادة والس�يطرة العسكرية اإلرسائيلية .8
كام تتشارك فلسطني واألردن السلطة الدينية عىل األماكن املقدسة يف مدينة القدس .إضافة إىل
االعرتاف بـ"إرسائيل" بوصفها وطنًا للش�عب اليهودي ،وبفلس�طني بس�يادة حمدودة بوصفها
وطنًا للفلس�طينيني .وضم األحياء العربية يف القدس الرشقية إىل الدولة الفلس�طينية ،باستثناء
البلدة القديمة ،التي س�تكون جز ًءا من "القدس اإلرسائيلية" ،و"أبو ديس" العاصمة املقرتحة
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للدول�ة الفلس�طينيةً .
وأيضا دم�ج غزة يف الدولة الفلس�طينية اجلديدة بشرط موافقة "محاس"
ُ
واملالحظ ع�دم تط�رق اخلطة إىل الالجئين الفلس�طينيني ،مع إنش�اء آلية
على ن�زع السلاح.
تعوي�ض وإدارة لالجئين من قب�ل املجتمع الدويل .وجتاهل�ت اخلطة ً
أيضا قضية "االس�تعامر
االستيطاين"؛ وقد ُيفهم من هذا التجاهل أن املستوطنات ست َُض ّم ضمنًا بام فيها البؤر العشوائية
إىل "إرسائيل"
عمليا،
من جهة أخرى ،سعت أمريكا إىل الضغط عىل الفلسطينيني للقبول بـ"صفقة القرن" ًّ
واضحا من خالل
واقعا بعد حماوالت الرتويج اإلعالمي هلا ،وبدا ذلك
ً
أمرا ً
وتقبله�ا بوصفها ً
ُّ
التف�رد األمريك�ي يف اختاذ قرار نقل الس�فارة األمريكية ،والذي ترافق مع�ه اختاذ إدارة ترامب
تصب يف ذات االجتاه .7وش�ملت ه�ذه القرارات :إغالق مكتب منظمة التحرير
قرارات عدة
ّ
بواش�نطن ،وجتديد إغالقه يف ش�هر أيل�ول  ،2018وتأكي�د تصنيف منظم�ة التحرير "منظمة
إرهابي�ة" ،وقط�ع املس�اعدات عن الش�عب الفلس�طيني الت�ي تتعلق بخصم قيم�ة خمصصات
األرسى والش�هداء واجلرح�ى من املعونات املقدمة للفلس�طينيني إضاف�ة إىل العمل عىل مترير
قان�ون جي�رم مقاطعة "إرسائيل" ،وقانون حماس�بة الفلس�طينيني ،الذي فتح الب�اب عىل ترشيع
سلس�لة من العقوبات عىل الفلس�طينيني واملنظومة الدولية ،وقرارات أخرى مثل قرار ترامب
بقطع مجيع املساعدات عن الفلسطينيني ما مل يقبلوا العودة إىل املفاوضات بالرشوط األمريكية،8
وتقليص املساعدات عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق
األدنى (األونروا) 9 ،والسعي إللغائها وتغيري صفة الالجئ ،وذلك قبل صدور قرارها بوقف
ومؤخرا صدر قرار
كل التموي�ل ال�ذي كان�ت تقدمه لوكالة األونروا يف هناي�ة آب .10 2018
ً
دعم قيمته  25مليون دوالر ،كان من املخطط دفعه مس�ب ًقا ملصلحة
الرئي�س األمريكي بوقف ٍ
شبكة مستشفيات رشقي القدس.11

هند�سة الجمهور والتدفق الإعالمي ل�صفقة ال�سالم
تس�تخدم هذه الدراسة نظرية هندس�ة اجلمهور ()The Engineering of Consent
لرائدها النمس�اوي إدوارد بريني�ز ( )Edward Bernaysالذي وصل إىل الواليات املتحدة
مهاج�را بعد أن ترشَّ ب أف�كار خاله ،عامل النفس س�يغموند فروي�د (Sigmund
األمريكي�ة
ً
 ،)Freudمع ظهور مدارس ونظريات الدعاية السياسية قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها،
حيث نرش أول مقالة علمية له عن هندسة اجلمهور عام  .12 1947و ُي َعدّ برينيز ً
أيضا رائد علم
العالقات العامة بعد نجاحاته يف محالت العالقات العامة السياسية منها والتجارية ،والتي ت َُعدّ
أش�هرها محلة "مش�اعل احلرية" التي ربط فيها بني تدخني الس�جائر والعقل الالواعي للمرأة
بأهنا تش�كل بالنس�بة هلا الق�وة واحلرية يف عرشيني�ات القرن املايض ،ونجحت محلة "مش�اعل
احلرية" برفع مبيعات الس�جائر ،وهي الغاية التي كان ينش�دها رئيس الرشكة األمريكية للتبغ
جورج واشنطن هيل.13
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يقوم مفهوم هندسة اجلمهور عىل القدرة عىل برجمة اجلمهور وبناء خطاب إعالمي بشكل
برجمي دقيق ،من خالل خماطبة احلاجات والغرائز الالعقالنية والالواعية ،بام يتفق مع مصالح
النخ�ب األقوى يف املجتمع واألكثر س�يطرة ،وهي يف العادة اجلهة املرس�لة .وقد اس�تخدم يف
س�بيل ذلك الدعاية السياسية (الربوبوغاندا) ،ومحالت العالقات العامة ،والتدفق اإلعالمي،
وغريها من اإلستراتيجيات والوس�ائل اإلعالمية الت�ي تؤثر يف قرارات اجلمه�ور وتوجهاته
فروع�ا وأدوات هلندس�ة اجلمهور .وم�ن تعريفات هندس�ة اجلمهور ،بأهنا املامرس�ة
بوصفه�ا
ً
املتقدمة لالتصال الس�يايس ،ويرى بينيت أن هندس�ة اجلمهور هي قصف مجهور حمدد برسائل
إسرتاتيجية لتضليلهم ،وختويفهم ،وتثبيطهم ،والتالعب باملعلومات التي تصلهم للتأثري فيهم
ً
وسيطا بني النخب واحلكام وبني
جتاه قضايا حمددة ،كام أن وظيفة هندس�ة اجلمهور هي العمل
اجلمهور .15 14

وتس�تخدم احلكوم�ات والدول هندس�ة اجلمهور للتأثير يف قرارات مجهورها املس�تهدف
جت�اه قضاي�ا حمددة ،وت َُعدّ فك�رة صناعة الرأي العام التي حتدث عنه�ا وولرت ليبامن عام 1922
إحدى وس�ائل هندس�ة اجلمهور ،ال�ذي تُف َ
رتض فيها ق�درة النخب عىل تش�كيل الرأي العام
للجمهور املحكوم واهليمنة عليهم من دون اس�تخدام القوة ،من خالل إقناع قادة الرأي العام
والنخب بآراء معينة ،وأحيانا تس�تخدم احلكومات منهج هندس�ة اجلمهور بطريقة ديامغوجية
أله�داف غير ديمقراطية؛ للتحك�م باجلمهور املس�تهدف لتحقيق أهدافها السياس�ية ويكون
ذلك باس�تخدام أدوات التأثري النفيس والعقل الالواعي ،و ّ
خلص برينيز هذا املنهج يف أمرين:
ّأوهلما تأكي�د موقف الرأي العام املوايل بالدرجة األوىل ،وثانيهما إقناع الرأي العام غري املوايل،
واحلصول عىل الدعم منهم ،وثالثهام إسكات األصوات الناقدة .12

ويمكن تعريف هندسة اجلمهور بحسب جممل الدراسات التي بحثت هذه النظرية وناقشتها
بأهنا عملية التأثري يف الالوعي ،وحاجات اجلمهور وغرائزه ،والرأي العام املستهدف من خالل
دراس�ة تقس�يامته كافة ،أو إعادة تش�كيل هذه احلاجات والغرائز من خالل منهج هنديس قائم
عىل دراس�ة جوانب العملية االتصالية كافة ،وفهمها ،والتخطيط باس�تخدام الوسائل النفسية
واالجتامعية والسياس�ية ،وتقنيات اإلقن�اع والربوباغاندا والعالق�ات العامة ،من أجل حتقيق
أهداف ومصالح حمددة .كام أن هندسة اجلمهور ت َُعدّ جوهر املجتمعات والدول الديمقراطية،
ديمقراطيا حدي ًثا ،وقد نش�أ املصطلح ،وكان أغلب تطبيقاته يف
حتو اًل
أو التي ش�هدت وتش�هد ّ
ًّ
الواليات املتحدة األمريكية التي بدأت مطلع القرن العرشين بإرشاف برينيز نفسه.

التدفق الإعالمي ل�صفقة القرن
إعالميا يعني التعامل يف األساس مع بيانات عالقات
إن التعامل مع بيانات البيت األبيض
ًّ
عامة تصدر عن مؤسس�ة سياس�ية تستخدم منهج هندس�ة اجلمهور إليصال الرسائل والصور
الذهني�ة ،والتأثير يف اجلمه�ور بما خي�دم مصاحلها ،ويس�تعني البي�ت األبيض يف س�بيل ذلك
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بأس�اليب الدعاية السياس�ية والتدفق اإلعالمي بوصفها وس�يلة من وس�ائل هندسة اجلمهور
جتاه القضايا التي تطرحها .لكن يف س�ياق هذه الدراس�ة من امله�م احلديث عن مفهوم التدفق
مصدر ق�وة وانطالق يف خطاب�ه جتاه العامل
اإلعالم�ي ،وكيف اس�تخدم البيت األبي�ض ذلك
َ
وقضية فلس�طني حتديدً ا .وقد ظهر هذا املصطل�ح " "Information of Flow Freeبداية
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف أربعيني�ات الق�رن �إن التعام � � ��ل م � � ��ع بيان � � ��ات البي � � ��ت الأبي�ض
17
ويعرف تقرير اللجنة العربية لدراس�ة قضايا
املايضّ . .
واالتصال يف البل�دان العربية التدفق اإلعالمي �إعالم ًّي � � ��ا يعن � � ��ي التعامل ف � � ��ي الأ�سا�س مع
اإلعلام
بأن�ه تدفق املنتج�ات اإلعالمية واملعلوم�ات التي تعتمد بيان � � ��ات عالقات عامة ت�صدر ع � � ��ن م�ؤ�س�سة
عليه�ا وس�ائل االتص�ال اجلامهيري ،ويدخ�ل يف ه�ذا �سيا�سي � � ��ة ت�ستخدم منهج هند�سة الجمهور
النط�اق ،اخلبر والتعلي�ق والصورة والربنام�ج اإلذاعي لإي�صال الر�سائل وال�صور الذهنية والت�أثير
والربنام�ج التلف�ازي ،والفيل�م الس�ينامئي واملعلوم�ات
والبيانات الصحفية .وقد اس�تخدمت ه�ذه الدول مبدأ في الجمهور بما يخدم م�صالحها
التدفق أدا ًة اقتصادية وأيديولوجية للسيطرة عىل شعوب
الدول النامية.18

يق�وم التدف�ق اإلعالم�ي يف كثير م�ن األحي�ان وبخاص�ة يف دول الع�امل الثالث عىل
اس�تخدام اإلعلام ض�د اجلمهور ع�ن طري�ق التحك�م بمضمونه من خلال احلكومات
وال�دول والق�وى السياس�ية العظم�ى ومّل�اّ ك وس�ائل اإلعلام ،وغال ًب�ا م�ا تس�تخدمه
وس�ائل اإلعلام يف ال�دول املتقدمة جتاه دول الع�امل الثالث حتديدً ا ،من خلال التالعب
بتدف�ق املعلوم�ات واألخب�ار والبيان�ات السياس�ية عبر وكاالت األنب�اء وش�بكات
نوع�ا جديدً ا
اإلنرتن�ت والسوش�يال ميدي�ا ،وذلك باس�م التدف�ق احلر لإلعلام بوصفه ً
م�ن الس�يطرة واهليمن�ة هلذه الدول على ال�دول النامية "الس�يطرة اإلعالمي�ة والثقافية"،
ً
مرتبطا بدول�ة صغرية وبقضية
وخصوصا إذا كان
وي�ؤدي تدف�ق املعلومات باجتاه واح�د
ً
سياس�ية كالقضي�ة الفلس�طينية -إىل ع�دم التوازن يف تدف�ق األخبار ،وهيمن�ة معلوماتية،
يف الوق�ت ذات�ه ،فإن الوكاالت العاملية املس�ؤولة عن  % 80من املعلوم�ات التي تنرش يف
الع�امل َت ْت َب�ع اً
دول قوية من الع�امل األول كأمريكا ،وفرنس�ا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وروس�يا،
يوميا م�ن معلومات وأخبار عىل
وغريه�ا ،وم�ن َث ّم فإن حج�م ما توزعه هذه ال�وكاالت ًّ
الع�امل ه�و  41مليون كلم�ة منها  34مليون من وكاالت أمريكية ،وهو ما يؤكد الس�يطرة
األمريكي�ة على األخب�ار واملعلوم�ات .وهلذا آث�ار كبرية يف حض�ور مثل ه�ذه الدول يف
الوع�ي العامل�ي؛ ألن هذه ال�وكاالت مرهون�ة ملصالح دوهلا بالدرج�ة األوىل ،كام أهنا قد
تركز عىل األخبار الس�لبية التي تس�هم يف تش�كيل صورة ذهنية عن دولة أو قضية ما عىل
عك�س الواق�ع ،والتحيز الواضح جت�اه الغرب وأمريكا و"إرسائي�ل" ،وهو ما يؤدي إىل
ع�دم ت�وازن يف التدف�ق اإلعالم�ي والوع�ي العامل�ي.
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إن البيانات الصحفية التي تصدر عن إدارات القوى
ُيع � � ِ ّ�رف تقري � ��ر اللجنة العربي � ��ة لدرا�سة ق�ضاي � ��ا الإعالم
السياس�ية الكربى تكتس�ب قوهتا اإلعالمي�ة من قوهتا
واالت�صال في البلدان العربية التدفق الإعالمي ب�أنه تدفق
السياس�ية ،وتدخل بياناهتا يف عملي�ة اختيار املعلومات
المنتج � ��ات الإعالمي � ��ة والمعلوم � ��ات التي تعتم � ��د عليها وانتقائه�ا ،وتس�مح للمعلوم�ات املنتق�اة بامل�رور عرب
و�سائل االت�صال الجماهيري ويدخل في هذا النطاق الخبر بواب�ات اإلعلام ال�دويل ،ويف الوق�ت نفس�ه يش�كل
والتعليق وال�صورة والبرنامج الإذاعي والبرنامج التلفازي جماع�ة معلوماتي�ة؛ إذ إن م�ا ينشر يف وكاالت األنب�اء
الدولي�ة ووس�ائل االتصال م�ا هو إال ص�ورة خمترصة
والفيلم ال�سينمائي والمعلومات والبيانات ال�صحفية
ومس�لية ،ال توفر معرفة حقيقية للناس تس�اعدهم عىل
ٍ
قرارات م�ن حجب وإبراز  ،وتس�طيح وتعميق.
اخت�اذ
فغال ًبا الذي يتناسب مع البيت األبيض وسياسته يمر عرب بوابات اإلعالم والوكاالت الدولية
واألمريكي�ة على األقل ،ومثال ذلك تغطيتها للحرب عىل الع�راق ،حيث ض َّللت الرأي العام
الدويل واملحيل يف الواليات املتحدة ،عندما بثَّت اإلشاعات واملعلومات املغلوطة عن الرتسانة
العراقية وسالحها النووي.
إن نق�ص املعلومات ع�ن مواقف األطراف األخرى يف الرصاعات الدولية يؤدي إىل خلق
مشوهة لدى اجلامهري ،وتضليلهم ،ودفعهم إىل اختاذ مواقف تريدها القوة املسيطرة عىل
صورة ّ
19
النظام اإلعالمي الدويل.
ومن األمثلة التي ش�هدها العقدان األخريان يف مسألة هندسة اجلمهور من خالل أسلوب
التدفق اإلعالمي شامعة "احلرب عىل اإلرهاب" التي أطلقتها إدارة بوش بعد هجامت احلادي
يس�وغ كل األعامل
عشر م�ن س�بتمرب  ،2001والتي حتول�ت إىل مفه�وم إعالمي فضف�اض ّ
عامليا ،بعد
االستعامرية األمريكية يف العامل ،وأصبح احلديث عن "اإلرهاب" َّ
يتبوأ املكانة األوىل ًّ
أن تدفق بداية من أمريكا وقوهتا السياس�ية .20ويف ذات الس�ياق ظه�ر ً
أيضا مصطلح "الرشق
األوس�ط اجلديد" بعد اهلجوم اإلرسائييل عىل لبنان يف حرب  .2006وهو املرشوع األمريكي
يف املنطق�ة املعروف�ة بالرشق األوس�ط للس�يطرة على النفط العامل�ي ،ووضع مجل�ة خمططات
عس�كرية وسياس�ية واقتصادية ألجل تقسيم العامل العريب واإلسالمي إىل دويالت إثنية ودينية
خمتلفة ،حتى يس�هل التحكم فيه ،ولفرض هوية جديدة عىل املنطقة اً
بدل عن اهلوية العربية من
أجل استيعاب "إرسائيل" فيها .22 21
َّ
املتحكم به بالنس�بة ل�دول العامل الثالث وفلس�طني يس�اعد عىل اخرتاق
ه�ذا التدفق غير
سياس�يا ،والوص�ول إليها هبدف نقل قيم سياس�ية وتكريس�ها،
املجتمع�ات العربي�ة والنامية
ًّ
وتش�كيل ص�ورة ذهني�ة معينة للجمه�ور لقبوهلا والتس�ليم هب�ا و ُي َعدّ ه�ذا االحت�كار لألنباء
نابعا من النزعة االس�تعامرية للقوى العظمى ،فمن يملك القوة السياس�ية يملك
واملعلوم�ات ً
املعلوم�ة واإلعلام .لذلك فإن ما يص�ل إىل الوعي العاملي يف غالب األحيان هو ما تس�مح به
هذ الدول والوكاالت بأن يمر عربها 23.وباختصار فإن الوضع الدويل احلايل يف جمال اإلعالم
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واالتصال مبني عىل س�يطرة القوى العظمى ،حيث تتمركز منابع املعلومات يف مراكز إعالمية
ُس�هل عىل ال�دول العظمى نرش أي معلومة تريد  ،فتخل�ق التضليل اإلعالمي والذي
حمددة ،ت ّ
بمس�مى التدفق احلر لألنباء واملعلومات ،وأصبح من الصعب عىل الدول
عملت عىل تغطيته
ّ
النامي�ة مواجه�ة هذا االحت�كار والتضلي�ل اإلعالمي ،الذي زادت ش�دته مع تطور وس�ائل
االتصال يف عرص العوملة.

تحليل خطابات البيت الأبي�ض
يسعى الباحث يف هذا القسم إىل اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة املطروحة ،من خالل التحليل
النقدي لبيانات البيت األبيض املتعلقة بـ"صفقة القرن" باستخدام برنامج  ،NVivo 10ويمكن
رسد أبرز نتائج التحليل يف اآليت:

ً
ا�ستخداما وتكرارًا في عينة الدرا�سة
الم�صطلحات الأكثر
ت َُع�دّ س�حابة املصطلحات ( )Word Cloudالظاهرة يف الش�كل 1من التقنيات البحثية
تك�رارا يف نص�وص الدراس�ة بطريقة آلي�ة من خالل
املهم�ة للتع�رف إىل أكث�ر املصطلح�ات
ً
ّ
اً
اس�تخدام برامج التحليل النوعي ،ويشير الش�كل إىل أن الكلامت األكرب حجم هي الكلامت
تكرارا يف نصوص التحليل .ويظهر بشكل جيل أن كلمة "إرسائيل" هي املصطلح األكثر
األكثر
ً
وتك�رارا يف البيانات الصحفي�ة التي نرشها البيت األبيض على موقعه اإللكرتوين
اس�تخدا ًما
ً
واملتعلق�ة بـ"صفقة القرن" ،ويد ّل�ل ذلك عىل اهتامم اخلطاب والرؤي�ة األمريكية بـ"إرسائيل"
األهم الذي تتمحور حوله "صفقة القرن" .إضافة إىل ذلك ،فإن
ومصاحلها ،واعتبارها العامل
ّ
ه�ذا يعكس املوق�ف األمريكي اً
أول املتعلق بـ"صفقة القرن" و"إرسائيل" ،ويؤثر يف املتل ّقني يف
ترس�يخ دور "إرسائيل" وأمهيتها وصورهتا بحسب رؤية الواليات املتحدة ،من خالل التكرار
والتدفق اإلعالمي للرؤية األمريكية يف وس�ائل اإلعالم ،وهذا جيعلها تصبح جز ًءا من العقل
الالواعي للجمهور املتلقي بأطيافه.

املصطلح�ات األخ�رى الت�ي تك�ررت يف احلدي�ث ع�ن "صفق�ة الق�رن" تشير إىل البيئ�ة
اجلغرافي�ة والسياس�ية املحيطة بالقضية الفلس�طينية وإىل العنارص الرئيس�ة للصفقة ،ومن أبرز
ه�ذه املصطلح�ات (ترامب ،الق�دس ،السلام ،الفلس�طينيون ،عاصم�ة ،الس�فارة ،اليهود،
صفقة) وغريها .وتشري هذه املصطلحات بشكل أو بآخر إىل أن "صفقة القرن" تشمل كل هذه
املكونات أو العنارص .وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح "صفقة القرن" مل ُي َ
ذكر بذات الوضوح،
ب�ل ُذ ِك�ر باس�م "صفقة" ،إال عىل لس�ان رؤس�اء ع�رب ،ومن ه�م خ�ارج اإلدارة األمريكية،
واس�ت ِ
ُخدم لإلش�ارة إىل عملية سالم أو اتفاق سالم ،وقد يعود ذلك إىل عدم الرغبة األمريكية
باملواجه�ة والتص�ارح يف مواقفه�ا بع�د ردة فع�ل العامل جت�اه قرار نق�ل الس�فارة األمريكية إىل
مهمة ،حيث يعود إىل الصفقات التجارية
القدس .واملصطلح نفس�ه "صفقة" حيمل مدلوالت ّ
بين الرشكات ورجال األعامل ،والقائمة عىل املرابح املادية واملصالح الش�خصية ،وهو عىل ما
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يبدو ما حتاول اإلدارة األمريكية حتقيقه مع حلفائها فيام يتعلق بـ"صفقة القرن" .ويمكننا اجلزم
ب�أن التدف�ق اإلعالمي لصفقة القرن مل يكن مصدره البيانات الرس�مية للبيت األبيض بش�كل
أسايس ،وإنام حصل هذا التدفق من خالل مسؤولني أمريكيني ولقاءات مع قيادات فلسطينية
وعربي�ة ،وترسيب�ات مقصودة ملصادر إرسائيلية .وهذا يظهر أن هنال�ك اً
حتكم عال ًيا يف بيانات
اإلدارة األمريكية حول صفقة القرن ،بإضفاء الغموض عليها ،وعدم الكش�ف عن تفصيالهتا
بشكل رسمي ،يف حني ترى قيادات سياسية وحم ّللون أن ما حيدث اليوم هو تطبيق فعيل هلا من
طرف واحد.24

الشكل  :1املصطلحات األكثر استخدا ًما وتكرا ًرا يف بيانات البيت األبيض املتعلقة بـ"صفقة القرن"
املصدر :أعدّ ه الباحث باستخدام برنامج ()NVivo 10

عنا�صر ال�صفقة و�أطرافها
املكونة لتعري�ف "صفقة الق�رن" التي حياول
يمثّ�ل الش�كل2
ً
نموذجا للعن�ارص الرئيس�ة ّ
اخلطاب الرسمي للبيت األبيض تشكيلها لدى اجلمهور ،وقد ُأ ِعدّ هذا النموذج باالعتامد عىل
تكرارا يف بيانات البيت األبيض ،وباالعتامد عىل تصنيف وجتزئة القضايا التي
الكلمات األكثر
ً
كان�ت هذه البيانات تناقش�ها من خلال عملية الرتميز ملضمون النصوص باس�تخدام برنامج
( .)NVivo 10حتاول الدراس�ة التطرق إىل كل عنرص ملعرفة الدالئل والسياقات واألهداف
والصور الذهنية التي حياول اخلطاب الرسمي األمريكي تشكيلها.
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الشكل  :2عنارص تعريف مصطلح "صفقة القرن" بحسب بيانات البيت األبيض املتعلقة بـ"صفقة القرن"
املصدر :أنتجه الباحث باستخدام برنامج (.)NVivo 10

"�إ�سرائيل" �أهم مكوّنات ال�صفقة
ركز اخلطاب الرس�مي األمريكي كام يظهر يف الش�كل 3عىل اس�تخدام كلمة "إرسائيل"
أكث�ر من كلمة "اإلرسائيليون" خالل ترصحيات ترامب وحمارض اجتامعاته املتعلقة بالصفقة،
يف داللة عىل أن "إرسائيل" دولة مس�تقلة ،وكاملة الس�يادة ،وكيان قائم ومعرتف به .يف حني
مل ت َ
ُذك�ر "فلس�طني" ،وإنما اكت ُِف َي باإلش�ارة إىل "الفلس�طينيون" من دون ذكر اس�م الدولة،
لنف�ي فكرة االعرتاف بالدولة الفلس�طينية أو اس�تقالليتها .من جه�ة أخرى ،كانت دالالت
الس�ياقات بأن "إرسائيل" من حقها أن تعيش بسلام ،وبعالقات طبيعية مع العامل ،وبخاصة
مع الدول العربية واإلسلامية املحيطة هبا ،وأمهي�ة التطبيع العريب معها .إضافة إىل الترصيح
بش�كل جيل بأن الدول العربية قبلت بـ"صفقة القرن" ،والتي ت َُعدّ "إرسائيل" حمورها ،بل إن
عدوا كام يف الس�ابق.
"إرسائيل" اليوم باتت حلي ًفا للدول العربية ال ً
ح�اول اخلط�اب األمريكي مع انحي�از تأكيد املزاع�م اإلرسائيلية ،وترس�يخ وجودها،
وأحقيتها فيها ،وأش�ارت الس�ياقات إىل الرتكيز األمريكي عىل االعرتاف بالقدس بوصفها

�شتاء 63 2018

الأبحاث  -الدرا�سات عمر �أبو عرقوب

منكرا
عاصم�ة لدول�ة "إرسائي�ل" ،وبيهودية دول�ة االحتلال"،" The Jewish State
ً
بذلك الوجود العريب فيها ،وبأن "إرسائيل" دولة ديمقراطية لدهيا س�يادة وأحقية يف حتديد
عاصمته�ا كام تش�اء ،كما أنه ال يمك�ن تنفيذ الصفق�ة إذا مل تقبل "إرسائيل" هبا بحس�ب ما
يلبي طموحاهتا .ويف الس�ياق ذاته ،حياول اخلطاب األمريكي التأكيد واإلش�ادة بصمود ما
ّ
وصفه بـ"الش�عب اإلرسائييل" " ،"people of Israelوس�عيه إىل احلص�ول عىل حريته،
واحلرص عىل اس�تخدام هذا املصطلح ،إضافة إىل إيامن اإلدارة األمريكية بالعمق التارخيي
والدين�ي والروح�ي يف الوج�ود اليهودي يف م�ا وصفها ب�ـ"أرض امليعاد" ،وأهن�م حاربوا
وحتمل�وا كل الش�دائد من أجل الوص�ول إىل ما وصلوا إليه الي�وم .هذا اخلطاب
وصبروا ّ
حي�اول أن يف�رض على اجلمهور املتل ّقي التس�ليم باحل�ق اإلرسائييل يف أرض فلس�طني ،كام
أن الرب�ط بين املفاهي�م الديني�ة كـ"اليهودية" و"احلق
�إن نق� � � ��ص المعلوم � � ��ات ع � � ��ن مواق � � ��ف الدين�ي" و"أرض امليع�اد" هي كلها هت�دف إىل حماولة
الأط � � ��راف الأخ � � ��رى ف � � ��ي ال�صراع � � ��ات ربط احل�ق اإلرسائيلي يف فلس�طني بالعق�ل الالواعي
الدولية ي�ؤدي �إلى خلق �صورة م�شوّهة للجمه�ور باس�تخدام املؤث�رات الديني�ة الت�ي حتف�زه
لتقب�لذل�كالإراد ًّي�ا.

لدى الجماهير وت�ضليلهم ودفعهم �إلى
رك�ز خط�اب البي�ت األبي�ض على إظه�ار ق�وة
اتخاذ مواقف تريدها القوة الم�سيطرة
التحال�ف األمريك�ي -اإلرسائيلي ،ب�أن أمري�كا
على النظام الإعالمي الدولي
س�تواصل دعم دولة االحتلال والوقوف معها ،وأهنا
"ل�ن ترتك إرسائيل لوحدها" ،مشيرً ا إىل أن نتنياهو
وترام�ب لدهيام "هدف مشترك" .وقد ظهر ذلك يف ترصحيات البيت األبيض والس�ياقات
الظاه�رة يف الش�كل ،3القائل�ة برصي�ح العب�ارة إن أمريكا ل�ن تضغط على "إرسائيل" من
أج�ل االستسلام أو التنازل عن عاصمته�ا التارخيية والدينية القدس .وأش�ار اخلطاب إىل
أن أس�اس هذا التحالف هو "حماربة اإلرهاب" ،وهو الشماعة لتسويغ ترصفات الواليات
واملس�وغ الحتالل الع�راق وأفغانس�تان .ولكن ربط
املتح�دة جت�اه دول الرشق األوس�ط،
ِّ
ه�ذا التحال�ف بمحاربة اإلره�اب -املصطل�ح الفضفاض -له دالالت ع�دة يف التأثري يف
اجلمه�ور بالتجري�م التلقائ�ي للط�رف الذي يق�ف يف معارضة أمري�كا وحلفائها ويس�اند
اإلره�اب ،صارف� ًة النظ�ر عن تفردها يف تعري�ف اإلرهاب وتصني�ف اإلرهايب عن غريه،
وبطبيع�ة احلال فإن الفلس�طينيني ليس�وا ه�م حلفاء أمري�كا يف املنطقة .وم�ن جهة أخرى،
جاءت س�ياقات اس�تخدام كلمة "إرسائيل" يف الغالب لتمجيد دولة االحتالل ،ولإلش�ادة
بازدهارها االقتصادي والعلمي والتقني يف العامل ،وأن تنفيذ السالم سيزيد هذا االزدهار،
وس�يفيد العامل أمجع.
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محل اخلطاب األمريكي الرسمي معا َ
ين ورسائل كثرية إضافة إىل ما ذكر ،فقد حرص عىل

إبراز أن دولة االحتالل هي الدولة احلريصة عىل السالم ،وعىل حتسني أوضاع الفلسطينيني.

ووردت عب�ارات م�ن قبي�ل "إرسائيل بحاجة إىل م�ن يقف معها ال ضدها"" ،رمز السلام"
ال�ذي يصارع القمع واالس�تبداد يف املنطق�ة ،والدولة التي اس�تطاعت البقاء يف وجه اإلبادة

ضمت
واملحرق�ة ،وأن "م�ا حيصل من مقاطعة إلرسائي�ل هو فعل غري عادل لألس�ف" .كام ّ

الس�ياقات الكثير من التعبريات بأن املرشوعات املشتركة مع دولة االحتالل والتس�هيالت

التي س�تقدّ مها للفلس�طينيني وبخاصة يف جم�االت املياه والوقود والتج�ارة واملعابر بموجب

"صفقة القرن" تس�تحق املوافقة والقبول ،كام أن االقتصاد الفلس�طيني سينتعش من خالل

والس�يام يف جماالت الذكاء االصطناعي
وتس�هل العمل،
جمموعات عمل مشتركة ،تس�اعد
ّ
ّ
واألم�نوالتقني�ةوالتكنولوجي�ا.

مرارا تأكيد أن "إرسائيل" لدهيا اجلدية يف حتقيق السالم وأنهّ ا ليست هي
وحاول اخلطاب ً

املش�كلة " "Israel is not the problemوإنام املشكلة لدى الفلسطينيني .فمن الواضح
ترصح هبا
أن اخلطاب األمريكي ال حيمل س�وى اإلجيابية جتاه دولة االحتالل ،اإلجيابية التي ّ
الدولة األقوى واألهم يف العامل هي التي يس�هل عىل اجلمهور تقبلها واألخذ هبا.

من جهة أخرى ،سعى البيت األبيض إىل تعزيز الرواية الصهيونية القائمة عىل االعرتاف

بيهودي�ة "إرسائي�ل" ،ونرش خط�اب نتنياهو ح�ول مطالبته الفلس�طينيني برضورة االعرتاف
بيهودي�ة الدول�ة ،ووق�ف تدريس م�ا يتعلق بام وصف�ه "رضورة تدمري إرسائي�ل" يف املناهج

الفلس�طينية ،بوصفه أحد املحددات اإلرسائيلية للقبول بصفقة السلام .كام حرص اخلطاب

األمريك�ي على تذكري الع�امل بـ"املحرقة" ،وأن الش�عب اليهودي عانى كثيرً ا ،وال بدّ له من
االستقرار بدولته ،واحلصول عىل السيادة الكاملة ،هذا و"جيب أن ّ
يذكر العامل أن أمن وحرية
وسلامة الش�عب اليهودي ال تكون إال بدولة مستقلة كاملة الس�يادة ،قادرة عىل الدفاع عن

كرر ترامب حماول�ة عكس صورة إجيابية عن "الش�عب
نفس�ها بنفس�ها" .ويف ذات الس�ياقّ ،
اليهودي" ،والثناء عليه ومدحه ،وتعظيم دوره ،وعدّ ه ش�ع ًبا يعمل ويتطور ويتقدّ م" ،ش�عب

حول الصحراء إىل حديقة ،واملرض إىل صحة ،واألمل إىل مس�تقبل" ،ش�ع ًبا
حيوي ونش�يط ّ
مل ي�ر يو ًما واحدً ا من السلام ،ومع ذلك أصبح خالل فرتة قصيرة أعجوبة العامل وداع ًيا إىل

السلام .مع اإلش�ارة إىل أن املقصود باليهود يف هذا اخلطاب ه�م "اإلرسائيليون" أو احلركة
الصهيونية ،ال كل هيود العامل أو الديانة اليهودية نفسها ،هذه الصورة والرواية التي يعكسهام

خطاب البيت األبيض الرس�مي عن اليهود ستتدفقان إىل العامل ،وبخاصة أن من يتحدث هبا

هو الطرف األقوى يف كل املعادلة السياس�ية.

�شتاء 65 2018

الأبحاث  -الدرا�سات عمر �أبو عرقوب

الشكل  :3السياقات التي وردت فيها كلمة "إرسائيل" يف نصوص بيانات البيت األبيض املتعلقة بـ"صفقة القرن".
املصدر :أنتجه الباحث باستخدام برنامج (NVivo 10
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الفل�سطينيون وعبا�س في خطابات ال�صفقة
أساس�يا يف بيان�ات البيت األبي�ض املتعلقة بـ"صفق�ة القرن"،
عنرصا
مثّ�ل الفلس�طينيون
ً
ًّ
وكام ظهر من خالل التحليل الس�ابق فإن اخلطاب الرس�مي للواليات املتحدة س�عى إىل رسم
ٍ
قائمة عىل االنحياز جتاه "إرسائيل" ،حيث اعتمد
صورة سلبية عن الفلسطينيني لدى اجلمهور،
البيت األبيض كلمة "الفلس�طينيون" ومل ت َ
ُذكر "فلس�طني" أو دولة فلس�طني عىل لسان ترامب
وإدارت�ه ،عىل عكس "إرسائيل" التي ُذ ِكرت بأهنا الدولة الديمقراطية ،واليهودية ،واملس�تقلة،
والت�ي م�ن ح ّقه�ا أن حتدّ د عاصمته�ا وحتافظ عىل س�يادهتا .من جهة أخ�رى كانت الدالالت
احلقيقي
املس�بب
واضح�ة بأن الطرف الفلس�طيني ه�و الطرف الذي يمثّ�ل "اإلرهاب" ،وأنه
ّ
ّ
لتعثّ�ر عملية السلام ،إضافة إىل اس�تخدام أس�لوب التهديد عند احلديث عنه�م ،وأن عليهم
الع�ودة إىل طاول�ة املفاوضات بأي ثم�ن ،وإال لن يكون هنالك سلام ،وإن مل يقبلوا بالصفقة
فإن املس�اعدات املالية س�تتوقف عنهم .ويف ذات الس�ياق ،نرش البيت األبيض حديث نتنياهو
مجا الفلسطينيني بأهنم ينكرون التاريخ ،وحياولون تسميم احلارض ،وأن السلطة الفلسطينية
مها ً
تدعم "اإلرهاب" ،وما أسماهم بـ"القتلة" وعائالهتم ،وتعطيهم رواتب ش�هرية يف داللة عىل
احتياجا
األرسى الفلسطينيني .كام حاول اخلطاب تصوير الفلسطينيني عىل أهنم أشد حاالهتم
ً
إىل مس�اعدة "إرسائي�ل" والواليات املتحدة ،م�ن أجل حتقيق االزده�ار والتطوير االقتصادي
والتجاري والعلمي كام هو يف "إرسائيل".

أما حول صورة الرئيس عباس نفس�ه يف اخلطاب األمريكي ،فقد استش�هد البيت األبيض
بنشر حديثه اإلجيايب حول "صفق�ة القرن" ،وتعبريه عن ثقته يف الرئيس ترامب ،بأنه س�يعمل
أي تفصيلات عن "صفقة
على حتقي�ق اتّفاق سلام ع�ادل .وكان
واضحا أن عب�اس ال يعلم ّ
ً
القرن" يف بداية األمر ،عىل عكس نتنياهو ،حيث إن ترامب نفس�ه فيام بعد عبرّ عن أس�فه بإدانة
الفلس�طينيني للصفق�ة م�ن دون أن يطلعوا عليها .كام أن حضور ش�خص عباس كان بش�كل
أق�ل من حضور بنيامين نتنياهو ،ومل َ
ع�ام ّ
حيظ بحجم الثن�اء والتمجيد الذي نال�ه نتنياهو من
ترامب يف أكثر من مناسبة .إضافة إىل وصف البيت األبيض عباس برئيس السلطة الفلسطينية،
ال برئي�س "دولة فلس�طني" ،وهو ما يعكس حقيقة الدور األمريك�ي ،وانحيازه إىل طرف عىل
حساب اآلخر.

ال�صفقة في الخطاب الأمريكي
يعبرّ هذا اجلزء عماّ يمكن وصفه بالرؤية األمريكية املتعلقة بـ"صفقة القرن" ،أو اتفاق السالم
املنش�ود بحس�ب ما ورد يف خطاب البيت األبيض ،إال أنّه مل ترد تفصيالت رس�مية وواضحة
ح�ول بنود الصفقة نفس�ها .ويمكن القول ّ
إن عملية السلام بني الفلس�طينيني واإلرسائيليني
ه�ي مفتاح إحالل السلام واهلدوء يف الرشق األوس�ط ،وم�ن هنا فمن األمهي�ة أن يطبق هذا
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السلام بحس�ب الرؤية األمريكية .مع اإلش�ارة إىل أن هذا هو اهلدف األمريكي الذي يس�عى
إليه ترامب وإدارته ،بل هو جهد دويل هبدف محاية "حياة األبرياء" يف حماولة لـ[أنس�نة] عملية
السلام ،وهو ما يس�اعد اجلمهور عىل تقبلها ،ويف ذات السياق حاول اخلطاب إظهار الصفقة
بأهنا مانحة القيم العليا للمجتمعات اإلنس�انية ،كالكرامة ،واإلنسانية ،واالستقالل ،واحلرية،
واالس�تقرار ،بل إن االتفاق سيس�مح للطرفني العيش والعبادة والنجاح واالزدهار يف سالم،
ومواجه�ة "اإلرهاب ومن يقف ض�د حياة األبرياء" .من جهة أخرى ت�رى اإلدارة األمريكية
أن عملية السلام فرصة كبرية لدحض "اخلطر اإليراين" عن الرشق األوس�ط ،وتطبيع وجود
"إرسائيل" مع حميطها العريب.

تكرر
عن�د احلدي�ث ع�ن "صفق�ة الق�رن" وعملي�ة السلام يف بيان�ات البيت األبي�ض ّ
إطلاق األوص�اف عليها ،يف حماولة إلعطائه�ا الصفة اإلجيابية مثل "إنج�از عظيم للعامل"،
مهمة لتحقيق السلام" وغريها .إال أن اخلطاب
وأن الصفق�ة متث�ل "هد ًفا نبيًلً" و"فرصة ّ
الرس�مي اعتم�د إستراتيجية الغم�وض وع�دم الكش�ف ع�ن تفصيلات صفقة السلام
وبنوده�ا ،ب�ل االكتف�اء بالوص�ف والتعمي�م .كما حاول اخلط�اب ً
أيض�ا تغيي�ب اجلانب
احلقوق�ي يف عملي�ة السلام م�ن خلال اس�تخدام اخلط�اب العاطف�ي اإلنس�اين ،ألمهي�ة
اً
وحم�اول بن�اء آمال لدى ش�عوب أط�راف الرصاع ،ب�أن الصفقة
الصفق�ة ،وم�ا س�تحققه،
س�تكون مناس�بة هلم ،وبخاصة الشعب الفلس�طيني ،متناس ًيا حقوق الفلس�طينني اإلنسانية
والسياس�يةواملدني�ةالت�يينتهكه�ااالحتلال.

ح�اول اخلط�اب األمريك�ي جت�اه صفق�ة السلام تأكي�د أن القدس هي أس�اس السلام،
وأن تعريفه�ا ه�و "عاصم�ة إرسائيل" ،وع�دَّ ذلك ً
أساس�يا من أجل حتقيق السلام بني
رشطا
ًّ
الفلس�طينيني واإلرسائيليين .كما أن اخلط�اب ه�دف إىل إظهار القب�ول الفلس�طيني والعريب
بصفقة سالم يقودها ترامب ،وأهنم جاهزون لذلك ،وكان ذلك من خالل الرتكيز عىل تفاؤل
ويل العه�د الس�عودي حممد بن س�لامن بالصفقة ،ومن خلال لقاء الرئيس الفلس�طيني حممود
عباس برتامب يف البيت األبيض وإعرابه عن أمله بقدرة ترامب عىل حتقيق صفقة سالم عادلة
بين الفلس�طينيني واإلرسائيليني  .25لكن يف ذلك الوقت مل تكن مالمح الصفقة متش�كلة ،ومل
يكن الرئيس الفلسطيني نفسه عىل علم بتفصيالت "صفقة القرن" األمريكية وأبعادهاُ ،
حيث
رفضه�ا بعد ذل�ك ،وبخاصة بعد أن اتخّ ذ ترامب قرارات جمحفة بحق الفلس�طينيني ،التي كان
أوهلا قرار نقل الس�فارة األمريكية إىل القدس .من جهة أخرى يظهر التناقض بني الترصحيات
األمريكي�ة وما جي�ري عىل أرض الواقع يف حماولة إلجبار الفلس�طينيني على القبول بالصفقة،
رصح ترام�ب بقول�ه" :عىل الطرفين أن يقدّ ما تنازالت صعبة" ،لكن يبدو أن الفلس�طينيني
إذ ّ
وحدهم من س�يقدّ م هذه التنازالت ،حيث رصح ً
أيضا بأنّه لن يساوم أبدً ا عىل أمن "إرسائيل"
وسالمها.
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دونالد ترامب وال�صفقة
ح�اول ترامب ومن خالل دوره يف اخلطاب الرس�مي للبيت األبيض بربط مفهوم "صفقة
مسمى اس�م "صفقة" وداللتها نابعان من خلفية ترامب التجارية؛
القرن" بش�خصه ،حيث إن ّ
سياس�يا ،كام عكس
لكون�ه رج�ل أعامل ،قب�ل أن يكون
ًّ
اخلط�اب األمريكي إعطاء ترامب صورة الواثق والقادر ح � � ��اول الخط � � ��اب الأمريك � � ��ي تج � � ��اه
الوحي�د على صن�ع السلام ،وإعط�اء األمل لش�عوب �صفق � � ��ة ال�سالم ت�أكي � � ��د �أن القد�س
أط�راف الصراع ،عىل أنه أحد أس�اليب إقن�اع اجلمهور ه � � ��ي �أ�سا�س ال�س �ل ��ام و�أن تعريفها هو
بالصفقة ،واعتمد ً
أيضا عىل اس�تخدام "أنا" و"نحن" يف
ً
�شرطا
"عا�صمة �إ�سرائيل" وع ّ َد ذلك
احلدي�ث عن جهوده ودور الوالي�ات املتحدة األمريكية
و"إرسائيل" إلنجاح الصفقة ،حيث َيعدّ ّأن موقف دولة �أ�سا�س ًيّا من �أجل تحقيق ال�سالم بين
االحتلال يمثّل الرؤية األمريكية للصفقة .ويف الس�ياق الفل�سطينيين والإ�سرائيليين
تضم�ن اخلط�اب األمريك�ي يف جممل�ه أس�لوب
ذات�هّ ،
ترامب من حيث إطالق األوصاف العاطفية عىل الصفقة ،وحماولة (أنسنتها) ،وأهنا تأيت هبدف
القضاء عىل انتش�ار الكراهية والعداء ،وإظهار ترامب بصورة الرجل الصالح الذي يسعى إىل
حتقيق السلام ل�كل العامل من دون أفضلية ٍ
دولة عىل أخ�رى ،وأن اهلدف من ّ
حل الرصاع هو
حل للمعاناة واملشكالت اإلنسانية .ومن جهة أخرى ،كان خطاب ترامب اً
إجياد ّ
قائم عىل فكرة
متجي�د "إرسائيل" ،وما أسماه بنضاالهتا ،وأهن�ا اتخّ ذت الكثري من الق�رارات الصعبة من أجل
السلام ،كام ّ
عظم دور مس�ؤوليها ،وبخاصة نتنياهو وجهوده جتاه حتقيق اتفاق سلام ،حيث
وصفه ترامب بالصديق الشخيص له قبل أن يدخل ميدان السياسة.

وس�عى ترام�ب بتص�دّ ره دور املس�ؤول ع�ن "صفق�ة القرن" إىل سياس�ة ف�رض األمر
مَ
والع�ال ،ومتثّل ذلك بقول�ه" :يف هناية األمر الق�دس هي عاصمة
الواق�ع عىل الفلس�طينيني
دول�ة إرسائي�ل ،وعلى اجلميع ختطي ذلكّ ،
ألن الدول�ة اليهودية لن تذه�ب إىل أي مكان،
إعالميا دفع مَ
تقبل نقل الس�فارة
ويتوج�ب علين�ا التعامل معها" ،واهلدف من ذلك
ًّ
العال إىل ّ
واالقتناع بقراراته .عمل ترامب ً
أيضا عىل تش�ديد الضغط عىل الفلس�طينيني ،وأنه سيوقف
ظاه�را انحياز ترامب الش�خيص
امل�ال والدع�م م�ا مل يقب�ل الفلس�طينيون الصفق�ة ،وكان
ً
إىل الط�رف اإلرسائيلي ،وحماولت�ه إقص�اء الفلس�طينيني ،وظه�ر يف قوله إنه يعم�ل جاهدً ا
ّ
حل�ل الرصاع الفلس�طيني اإلرسائيلي ،هبدف إحالل السلام يف "إرسائيل" “We want
 ،”Israel to have peaceهذا اخلطاب من شأنه أن يعبرّ عن الرؤية األمريكية لصفقة
الق�رن ،وه�و ما س�اعد الفلس�طينيني الح ًقا عىل تش�كيل صورة ذهنية س�لبية ع�ن "صفقة
الق�رن" ،على عكس الصورة التي كانت س�اب ًقا لبداية توليّ ترامب مس�ؤولياته ،والتي كان
يتطل�عإليه�االرئي�سعب�اس.
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القد�س في خطابات ال�صفقة
ت َُع�دّ قضية القدس كربى قضاي�ا احلل النهائي للرصاع الفلس�طيني-اإلرسائييل ،وهذا هو
أساس�يا من مكونات تعريف صفقة السلام أو القرن التي حتضرّ هلا
األمر الذي جعلها مكو ًنا
ًّ
ريا يف س�ياقات بيانات البيت األبيض عند احلديث عن عملية السلام
أمري�كا ،وقد وردت كث ً
أو الصفق�ة كما أرشنا يف العناوين الس�ابقة .لك�ن الرؤي�ة األمريكية للقدس أصبح�ت تقري ًبا
واضح�ة ،من خالل اخلط�اب اإلعالمي الرس�مي ،ومن خالل القرارات على أرض الواقع،
والت�ي كله�ا هتدف إىل إقناع العامل ب�أن القدس جيب أن تكون حتت الس�يادة اإلرسائيلية ،وأهنا
ٌ
معرتف هب�ا لدولة االحتلال .وحاول اخلطاب الرس�مي األمريكي تصوير مش�كلة
عاصم�ة
الق�دس عىل أنهّ ا ُح ّلت ومل تعد عقبة يف وجه السلام ،وذلك م�ن خالل االعرتاف هبا عاصمة
لدول�ة االحتلال ،وهب�ذا فه�ي أصبحت خ�ارج طاولة
�سع � � ��ى ترام � � ��ب بت�ص � � � ّ�دره دور الم�س � � ��ؤول عن املفاوض�ات ،كام أن نقل الس�فارة األمريكية إليها هيدف
"�صفق � � ��ة القرن" �إل � � ��ى �سيا�س � � ��ة فر�ض الأمر بش�كل أس�ايس إىل جعل األطراف كافة أق�رب لتحقيق
ّ صفقة السلام .من جه�ة أخرى ح�اول البيت األبيض
َ
والعالم وتمثل
الواقع عل� � ��ى الفل�سطينيي� � ��ن
إب�راز خطاب�ات دع�م األقلي�ات ون�واب الوالي�ات
ذل � � ��ك بقول � � ��ه :القد� � � ��س ه � � ��ي عا�صم � � ��ة دولة األمريكية لقرار ترامب بش�أن نقل الس�فارة إىل القدس،
�إ�سرائي � � ��ل وعل � � ��ى الجميع تخط � � ��ي ذلك ل ّأن وإبراز حجم التوافق األمريكي الداخيل عىل اخلطوة ،يف
حماولة لكس�ب القبول العاملي للخط�وة األمريكيةّ ،
وأن
الدولة اليهودية لن تذهب �إلى �أي مكان
انطباعا
تدفق هذه الصورة إىل وس�ائل اإلعالم س�يعطي
ً
ب�أن ما جتمع عليه أمريكا -ملكانتها السياس�ية -هو ما س�يتحقق ،وبأن اجلهود الفلس�طينية لن
تنجح يف ثني ترامب عن خمططاته ،وعىل اجلميع التسليم بذلك.

الخال�صات واال�ستنتاجات
توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج التي جتيب بوضوح عن األسئلة البحثية املطروحة،
ّ
حي�ث ّ
إن اخلط�اب األمريكي املتعلق بصفقة السلام أو ما عرفت بـ"صفق�ة القرن" هيدف إىل
هندس�ة اجلامهري املخاطبة واجلمهور الفلسطيني باس�تخدام تقنيات خطابية ووسائل متعددة،
منه�ا التدفق اإلعالمي ،والتأثير يف العقل الالواعي من أجل تش�كيل صورة ورأي عام لدى
اجلمهور بكل أطيافه بحيث ختدم املصالح والرؤى األمريكية املتعلقة بصفقة السالم يف املنطقة،
ويمك�ن إمجال كل ذلك يف عدة نقاط ،متثل هذه الصورة التي يعكس�ها خطاب البيت األبيض
واألساليب املستخدمة يف خدمة ذلك ،عىل النحو اآليت:
ومكوناهتا الفاعلة والرئيس�ة هي( :إرسائيل ،الفلس�طينيون ،ترامب،
• أط�راف الصفقة
ّ
ّ
السلام ،الق�دس) ،وهذه األطراف ش�كلت جوهر احلدي�ث عن صفقة الق�رن ،مع مالحظة
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غي�اب واض�ح ألي طرف عريب ودويل آخر ربام قادر عىل التدخل يف الصفقة ،وهو ما يزيد قوة
املوقف األمريكي واإلرسائييل ،وقوة تأثريمها اإلعالمي املرتبط بقوهتام السياس�ية .واألهم هنا
وتك�رارا ،يف داللة واضحة على االنحياز هلا،
ه�و أن كلم�ة "إرسائيل" هي األكثر اس�تخدا ًما
ً
بوصفها دولة مس�تقلة وكاملة الس�يادة ،وكيا ًنا اً
قائم ومعرت ًفا به ،يف حني مل ت َ
ُذكر "فلسطني" ،بل
ُيكتَفى باإلشارة إىل "الفلسطينيون".
• أثبت�ت الدراس�ة أن اخلط�اب األمريك�ي الرس�مي بحس�ب بيانات البي�ت األبيض مل
يس�تعمل مصطل�ح "صفقة الق�رن" ،بل اس�تعمل مصطلح "صفقة سلام" ،لكن املس�ؤولني
األمريكيين اس�تخدموه يف مقابالت خاصة معهم خارج البي�ت األبيض ،يف حني مل يعرتضوا
فلس�طينيا .ويف كل
املس�مى ،بل نجح�وا يف إعطاء معن�ى إجيايب للصفق�ة يف بداي�ة األمر
على ّ
ًّ
احل�االت ف�إن الرئيس الفلس�طيني حممود عباس مل يكن عىل علم بتفصيلات الصفقة يف بداية
احلديث عنها ،وقبل إعالن ترامب نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
• اعتمد اخلطاب األمريكي عىل أهم مبادئ هندسة اجلمهور ،وهو مبدأ التأثري يف العقل
الالواع�ي للجمه�ور املخاط�ب ،م�ن خالل حماول�ة رب�ط الصفقة بالص�ور والقي�م اإلجيابية
واإلنس�انية ،وبأهنا متثل (العدل ،والعظمة ،والتارخيية ،واإلنجاز ،واملستحيل الذي سيتحقق،
ومحاي�ة األبري�اء ،وإنعاش االقتص�اد ،واملفيدة للفلس�طينيني ،وحمقق�ة االس�تقرار ،واملحاربة
لإلره�اب ،وغريه�ا) .إضاف�ة إىل احلفاظ على إبراز غم�وض تفصيالت الصفق�ة ،وعمومية
اخلط�اب ،وحج�ب تفصيالهت�ا وتعميقها .كذل�ك ً
أيضا اس�تعمل التأثري يف العق�ل الالواعي
كرر حماولة رب�ط ما ترتكبه "إرسائي�ل" بأهنا نضاالت
لكس�ب تأيي�د اليهود وتعاطفه�م عندما ّ
الش�عب اليه�ودي ،إضاف�ة إىل متجيده�م ،و(أنس�نة) قضيته�م والصراع ،وتأكي�د حقوقهم،
وغريها.

• كام ّ
مهمة وتأثري يف العقل
أن استخدام مضامني مبطنة يف اخلطاب األمريكي له دالالت ّ
الالواع�ي ،منها :ربط الصفقة بق�وة التحالف األمريكي اإلرسائييل؛ لذلك عىل الفلس�طينيني
أي بديل آخر ،أو القدرة عىل مواجهة هذا التحالف .وتطبيع
القبول بالصفقة؛ ألنه ليس لدهيم ّ
اً
عربيا بالصفقة،
ريا
العالقات بني "إرسائيل" وحميطها العريب وهذا األمر أحرز تقدّ ًما كب ً
وقبول ًّ
وهو ما يؤدي إىل عزل الفلس�طينيني وإجبارهم عىل القبول بالصفقة .وربط الصفقة بش�خص
ترام�ب وإدارت�ه احلاليةّ ،
أي ضغط عىل أطراف أمريكي�ة ودولية أخرى لوقف الصفقة أو
وأن ّ
تعديل مسارها لن ينجح؛ ألن ترامب من يتزعم املوقف بشخصيته املتعنتة.
• اعتم�دت اإلدارة األمريكي�ة يف نقل صورة الصفق�ة عىل مبدأ التدفق اإلعالمي ،الذي
عززت�ه الق�وة األمريكي�ة؛ لكوهنا املص�در اإلعالمي واإلخب�اري األول والوحي�د القادر عىل
احلديث عن الصفقة وما يتعلق بتفصيالهتا ،وهو ما سمح بأن تتدفق املعلومات بحسب الرؤية
األمريكي�ة إىل مجي�ع وكاالت الع�امل وصحفه .ومن َث ّم توظيف وس�ائل اإلعلام لنرش الصور
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الذهنية التي تصدرها أمريكا عن منطقة الرشق األوسط والفلسطينيني و"إرسائيل" ،وترسيخ
صورة األخرية حتديدً ا ،للتأثري يف اجلمهور وإقناعهم بتقبل فكرة "صفقة القرن" ،والقبول هبا،
ترسخ مضمون "صفقة القرن" عىل أهنا األفضل،
ومع عوامل التكرار والزمن ستنتج قناعات ّ
ومن يرفضها فهو الرافض للسلام واالس�تقرار ،كام أهنا س�تصبح جز ًءا م�ن العقل الالواعي
أي صفقة سالم مقبلة.
للجمهور نفسه،
ومعيارا لتقيم ّ
ً
الرسمي إسرتاتيجية الغموض املتعلق بالصفقة وتفصيالهتا،
• اعتمد اخلطاب األمريكي
ّ
وتكم�ن قوة الغموض يف املصطل�ح ،واجلهل به ،وعدم توفر التفصيالت عنه ،والتي يمتلكها
طرف واحد هو أمريكا ،وهذا يسمح بتدفق املعلومات فقط ضمن اجتاه واحد ويف إطار واحد،
بحس�ب ما هو ّ
خمطط له ،وأ ّدى ذلك إىل إثارة وعي اجلمهور واهتاممه ،وبخاصة العريب ،فك ّلام
ق ّلت املعلومات كان التالعب بوعي اجلمهور أسهل .ويعود ذلك لعدة أسباب ،من أبرزها:
" .1صفقة القرن" يشء أكرب ممّا ُك ِش َ
ف حتى اآلن.

 .2الغم�وض القائ�م عىل تفصيالهتا؛ بس�بب الرفض الكبير هلا ،يف حماول�ة لتنفيذها ّ
بأقل
ورسمي.
شعبي
اعرتاض
ّ
ّ
 .3الغموض يس�اعد عىل كس�ب الوقت؛ لتجهي�ل مَ
العال بتفصيالهتا ،يف حين أن التطبيق
العميل هلا كان قد بدأ منذ إعالن ترامب القدس عاصمة لدولة االحتالل اإلرسائييل.

َ
ه�دف اخلط�اب األمريك�ي الرس�مي إىل تعزي�ز الرواي�ة الصهيوني�ة ح�ول الصراع
•
الفلس�طيني -اإلرسائيلي ،معرت ًف�ا بيهودي�ة الدول�ة والق�دس ،وه�و بذل�ك ينك�ر الوج�ود
الفلسطيني اً
كامل.

اً
تضليًل� واختال ًفا ما
• يظه�ر م�ن خلال متابعة اخلطاب الرس�مي األمريك�ي أن هناك
بين اخلط�اب الرس�مي وما ي�دور على أرض الواقع من إج�راءات لفرض صفق�ة القرن عىل
الفلس�طينيني وحدهم ،وقد متثّل ذلك يف أش�كال التهديد االقتصادي والسيايس ،ففي الوقت
الذي يتحدّ ث فيه ترامب عن رضورة إجياد السالم العادل يفرض العقوبات عىل الفلسطينيني
للموافقة عىل صفقة سالم هتضم حقوقهم.
• االنحياز األمريكي الواضح إىل "إرسائيل" واليهود ،وقد متثّل ذلك يف الصورة اإلجيابية
الت�ي ح�اول اخلط�اب األمريك�ي عكس�ها عنه�م أو بعكس ص�ورة س�لبية عن الفلس�طينيني
وجتاه�ل حقوقهم القانونية والسياس�ية ،وجتاه�ل االنتهاكات اإلرسائيلية على أرض الواقع،
ونقض "إرسائيل" اللتزاماهتا يف االتفاقيات الس�ابقة ،مثل أوس�لو ،وتضمني رس�ائل التهديد
ب�أن عىل الفلس�طينيني والعامل القبول بما تراه أمريكا؛ لكوهنا الطرف األق�وى يف املعادلة ،وإال
فعليا قد بدأت .كام أن السلام بالنس�بة ألمريكا
ف�إن التضيي�ق والعقوبات يف االنتظار ،والتي ًّ
قائم عىل هضم احلقوق الفلسطينية ،واالعرتاف بيهودية الدولة ،إضافة إىل دعوة مَ
العال للتسليم
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وتقبل "إرسائي�ل" كام هي واحرتام س�يادهتا ،وربام يفسرّ ذل�ك ما حتدث به
بيهودي�ة الق�دسّ ،
ترامب خالل املؤمتر السنوي للويب ا ٍ
إلرسائييل يف أمريكا بتنظيم أكرب مؤسسات اللويب؛ منظمة
أيب�اك ( )AIPACع�ام  2016خلال دعايت�ه االنتخابي�ة بأن�ه يعدهم باالعتراف بالقدس
عاصم�ة لدولة "إرسائي�ل" اليهودية .واملح�ارصة والتضييق املايل عىل الفلس�طينيني .وحماربة
ّ
كل من يعارض "إرسائيل" وأمريكا يف مؤسسات األمم يظه� � ��ر من خالل متابع� � ��ة الخطاب الر�سمي
ّ
اً
ً
املتح�دة26،وه�و فعًل� ما حت ّق�ق بعد تولي�ه مقالي�د البيت الأمريكي �أن هناك ت�ضليلاً
واختالفا ما بين
األبيض .

تو�صيات الدرا�سة

الخطاب الر�سمي وما يدور على �أر�ض الواقع
م� � ��ن �إج� � ��راءات لفر�� � ��ض �صفقة الق� � ��رن على
الفل�سطينيي� � ��ن وحدهم وق� � ��د ّ
تمثل ذلك في
�أ�شكال التهديد االقت�صادي وال�سيا�سي

متثّ�ل ه�ذه الدراس�ة وغريه�ا م�ن الدراس�ات
الرس�مي
اختب�ار ا للخط�اب األمريك�ي
املش�اهبة
ً
ّ
املتعل�ق بالقضي�ة الفلس�طينية والشرق واألوس�ط
بش�كل ع�ام ،وتد ّل�ل على أن اخلط�اب اإلعالم�ي
األمريك�ي ال يعّب�رّ بالضرورة عن حقيقة م�ا جيري عىل أرض الواق�ع ،أو خفايا اخلطط
والصفق�ات والرؤى التي تس�عى إىل حتقيقها يف املنطقة ،وهذا يس�تدعي من السياس�يني
واإلعالميين احل�ذر يف هذا التعام�ل ،واالعتامد عىل ما يرد فيه بافتراض صحته ودقته.
كما ت�ويص الدراس�ة اإلعالميني ووس�ائل اإلعالم باالنتب�اه إىل عدة حم�ددات إعالمية
عن�د التناول اإلعالم�ي لـ"صفقة الق�رن ،إضافة إىل السياس�ات واملحدّ دات اإلعالمية
امل ّتف�ق عليه�ا خلدم�ة القضية الفلس�طينية بش�كل عام ،ويمك�ن إمج�ال أ مهّه�ا فيما ي�أيت:
• التعريف باملصطلحات التي يستخدمها السياسيون ،مثل "صفقة القرن" ،ومضامينها،
وبنوده�ا ،وتأثرياهت�ا ،وع�دم االكتف�اء بنق�ل املصطل�ح كام ه�و بغموض�ه وانتش�اره ،وهو ما
ّ
والتأك�د من دقتها
يس�تدعي أمهي�ة انتق�اء املصطلحات املس�تخدمة يف الصياغ�ات اإلعالمية،
ومصدرها.

• توحيد اخلطاب اإلعالمي حول الصفقة بام خيدم القضية الفلسطينية ،والرتكيز عىل نرش
وتعميم الرؤية الفلس�طينية للسلام ،أو ألي اتفاق أو مبادرة دولية ّ
حلل الرصاع الفلس�طيني-
اإلرسائييل.

• أمهية االس�تحضار اإلعالمي لوحدة الصف الفلس�طيني الداخلي يف مواجهة "صفقة
الق�رن" ،وجت ّن�ب اخلالف�ات السياس�ية الداخلي�ة يف امل�وا ّد املتعلق�ة بس�ياق "صفق�ة الق�رن"
واخلطابات الرسمية.
• رضورة االعتماد على املص�ادر الصحفية الوطني�ة ذات املصداقي�ة يف القضايا املتعلقة
بـ"صفقة القرن" ،وعدم االعتامد عىل ما ينرشه اخلطاب األمريكي واملصادر اإلرسائيلية.
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ني واإلرسائيلي ِ
• رضورة تفنيد الرواية واخلطاب األمريكي ِ
ني املتع ّلقني بصفقة القرن والرد
عليهما بموضوعية ،بع�رض حقيقة الصفقة ،وبنوده�ا ،وآثارها ،وحتلي�ل أبعادها ،والتعقيب
الفلس�طيني عليها .إضافة إىل الرتكيز على خطوات ترامب ودعمه لـ(إعالن القدس عاصمة،
ونق�ل الس�فارة ،وقانون هيودي�ة الدولة ،وقط�ع متويل األون�روا ،واالجتاه نح�و تصفية قضية
الالجئني ،وغريها) بأهنا جمحفة بحق الش�عب الفلس�طيني ،من خالل إبراز خمالفتها للقرارات
الدولية ،واالتفاقيات السابقة ،والقوانني الدولية واإلنسانية.
• أمهي�ة رب�ط االنته�اكات اإلرسائيلي�ة باملوق�ف األمريك�ي الداعم إلرسائي�ل ،وتكرار
استعراض ما عاناه الشعب الفلسطيني من التهجري والقتل واألرس واالعتداء ورسقة األرض.
إضافة إىل إثارة األس�ئلة يف وس�ائل اإلعالم حول ما يتوجب عىل الفلسطينيني فعله ،وما سبل
احلل والتعامل مع الصفقة من خالل اس�تضافة واستنطاق النخب واملثقفني واملسؤولني حول
يعزز وعي الرأي العام الفلسطيني والعريب بجوانب القضية كافة.
ذلك ،وهو ما ّ

• على املؤسس�ة الرس�مية الفلس�طينية والناطقني باس�م الدولة الفلس�طينية واألحزاب
الفلس�طينية أن يس�تخدموا لغة إعالمية وخطابي�ة آخذة بعني االعتبار مبادئ هندس�ة خطاب
وقانونيا،
إنس�انيا،
مبني عىل تقس�يامت اجلمهور العامل�ي ،ومؤث ٍر
ًّ
ًّ
ش�امل للقضية الفلس�طينيةّ ،
وسياس�يا ،وخياط�ب العقل الالواعي للجمهور الرس�مي والش�عبي ،بحيث ت�وازي يف قوهتا
ًّ
ً
ومضامينها ورس�ائلها خطابات الدول العظمى .وهو ما يقتيض أيضا من اإلعالم بش�كل عام
تفعيل اخلطاب اإلعالمي باللغات األجنبية ،وبخاصة اإلنكليزية.
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