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شكر

األول  البحث. شكرنا  إمتام هذا  أشخاص ساعدوا يف  إىل عدة  الشكر  نقدم 

إىل كل َمْن ساعد يف جمع بعض املواد من الصحافة اإلرسائيلية وهم: رامي حيدر 

وُسمى أبو تايه وروان عباس.

مواد  بعض  تحضري  منار محمود عىل مساعدتها يف  إىل  كذلك شكر خاص 

التي  فيخرت  شاين  إىل  أيضاً،  ونوجه شكرنا،  البحث.  يف  الواردة  التاريخية  الخلفية 

التقرير اإلحصايئ عن العالقة  التحليل الكمي للمعطيات ويف تحضري  ساعدت يف 

بني املعتقدات الشائعة تجاه النكبة وبني نوع الصحيفة وموقع نرش التقارير وفق 

امللف  التي ساعدت يف تصميم  إىل وداد حلو  والشكر موصول  املتعددة.  الزوايا 

تحضري  يف  مساعدتها  عىل  فاهوم  زين  وإىل  عليه،  التصويبات  بعض  إدخال  ويف 

قسم من رسوم اإلكسل البيانية الظاهرة يف البحث. كام نشكر إعالم، املركز العريب 

باللغة  الدراسة  للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث لفسحه املجال لنرش هذه 

العربية.
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ً  »تحليل التفكير هو استعاري دائما
بما يخص الخطاب الذي يستخدمه«

)فوكو 2005، ص 29(

مدخل 

بالنكبة  الخاصة  واملدارك  العقائد  هيكلة  مناهج  عىل  البحث  هذا  يركز 

اإلعالمي يف  الخطاب  تتكشف يف  الجامعي اإلرسائييل كام  الوعي  الفلسطينية يف 

الفلسطينية  بالنكبة  الوقوف عىل مدى االعرتاف اإلرسائييل  إرسائيل. ويهدف إىل 

أو التنكر لها، ومدى قبول املسؤولية عن وقوعها. وتحمل أمناط االعرتاف بالنكبة، 

الشكل  أو املسؤولية عنها، ما قد ميّكننا من اإلطالل عىل  والتنكر ملجرد حدوثها 

النكبة  كون  مدى  وعىل  اإلرسائييل،  العام  الحيز  داخل  إليها  فيه  يُنظر  الذي 

الجمهور اإلرسائييل يف  السلوكية لدى  بلورة األمناط  وذاكرتها عنرصين مهمني يف 

السنوات األخرية. وتنسحب هذه السلوكيات وصوالً إىل ترشيع قانون يقيّد إحياء 

ذكرى النكبة يف الفعاليات والبامج الجامهريية العامة، األمر الذي يشكل انتهاكاً 

أساسياً ملبادئ حرية الفكر والتعبري.

اإلعالمي،  الخطاب  بأن  البحث  عليها  يقوم  التي  األساسية  الفرضية  تفيد 

عن  التعبري  يف  دوره  ينحرص  ال  املركزية،  الصحف  يف  الرأي  مقاالت  وخصوصاً 

فحسب،  النكبة  تجاه  اإلرسائييل  الجامعي  الوعي  يف  ومتنوعة  رائجة  مواقف 

املُستحَسن  الخطاب  حدود  وتحديد  املواقف  هذه  بلورة  نحو  ذلك  يتعدى  بل 

للكشف  الفلسطينية  النكبة  بشأن  اإلعالمي  الخطاب  تحليل  ويسعى  تجاهها. 
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املواقف  يف  الكامنة  الدقيقة  للفوارق  معمق  بفهم  والسامح  املواقف،  هذه  عن 

املتعددة التي تتجىل فيه، والوقوف عند مميزات هذا الخطاب الذي يُعرّف حدود 

بالنكبة كحدث  االنشغال  مسألة مرشوعية  وترتبط  بالنكبة.  االنشغال  مرشوعية 

التبيرات  شكل  مع  التعامل  بكيفية  جدلية،  بصورة  جامعية،  وكذاكرة  تاريخي 

الذاتية أو انعدامه يف الحيز العام اإلرسائييل )Nets–Zehngut 2011(. وبكلامت 

الخطاب  يف  والشائعة  بالنكبة  املتعلقة  املعتقدات  أن  األمر يف  ينحرص  ال  أُخرى، 

اإلعالمي تعكس تعامل الحيز العام اإلرسائييل مع الفلسطينيني ونكبتهم فحسب، 

بل تعكس أيضاً الالوعي السيايس يف املجتمع اإلرسائييل من خالل العالقة القامئة 

بني مدى استعداده لالعرتاف بالغنب الالحق بالفلسطينيني وتحمل مسؤوليته – أو 

البحث يف  إن  آخر،  بتعبري  أو،  بكونه عىل صواب.  الذاتية  ثقته  له– وبني  التنكر 

مواقف املجتمع اإلرسائييل من النكبة، واستكشاف التسويغات التي تدعم هذه 

فيام  اإلرسائيلية  الرواية  بناء  عملية  كنه  يكشفان  ومتنطقها،  وترشعنها  املواقف 

يتعلق بتاريخ الدولة ورشعية وجودها وكيفية االنشغال املستمر بتوفري الدعائم 

التاريخية واملنطقية واألخالقية للحفاظ عىل اتساق املواقف اإلرسائيلية، وخصوصاً 

فيام يتعلق بتامسك ادعاء رشعية املرشوع الصهيوين وأخالقيته، مبا يف ذلك إنكار 

التطهري العرقي يف فلسطني خالل سنة 1948، الذي كان السبب يف نشوء قضية 

صدقية  بشأن  األكب  املبارش  التساؤل  يطرح  الذي  األمر  الفلسطينيني؛  الالجئني 

الرواية التاريخية واألخالقية اإلرسائيلية. وبالتايل يسمح تفكيك الخطاب اإلرسائييل 

إذ   – أيضاً  الحارض  بل يف  املايض فحسب  بتقيص مكوناته، ال يف  بالنكبة  املتعلق 

أجل  وذلك من   – تتعاظم  الجامهريية  والدعائية  قامئاً  زال  ما  الخطايب  البناء  إن 

بشأن  ادعاءات إرسائيلية مركزية  التي تكشف عورة  التاريخية  األبحاث  مواجهة 

النكبة وتبعاتها حتى اليوم. 

ردم  يف  املساهمة  محاولة  من  أيضاً  النوع  هذا  من  بحث  أهمية  وتنبع 

الهوة بني عدد األبحاث التي تشتغل بالنكبة الفلسطينية ومضامينها من الناحية 
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معها  والتعامل  النكبة  استيعاب  إىل  تتطرق  التي  األبحاث  عدد  وبني  التاريخية، 

بشأن  الباحثني  بني  عميقة  خالفات  مثة  أن  صحيح  اإلرسائييل.  العام  الحيز  يف 

الوعي  كامالً ألبحاث تفحص  إالّ إن مثة غياباً  النكبة وتطورها،  مالبسات أحداث 

العام اإلرسائييل وأشكال هيكلته فيام يتعلق بالنكبة كحدث تاريخي يُنظر إليه يف 

(traumatic). زد عىل هذا  َصْدمية  الفلسطيني من خالل مصطلحات  املجتمع 

أن املواقف السائدة يف املجتمع اإلرسائييل تستوي مع الرواية الصهيونية املهيمنة 

النكبة  ضحايا  كاهل  عىل  بها  وتلقي  املسؤولية  من  الدولة  زعامة  تعفي  التي 

أنفسهم، عىل الرغم من أن مثة أبحاثاً كثرية تتعامل مع أحداث النكبة من خالل 

مصطلحات ذات صلة بالرشخ العميق الذي نشأ يف املجتمع الفلسطيني يف أعقاب 

السياسة املوجهة التي اعتمدت تهجري السكان من مناطق كانت مخصصة للدولة 

 Ben Ze’ev 2011; Beinin 2005; Pappe( التقسيم  خطة  يف  اليهودية 

التقسيم وبني تبير ما حدث  املبارش بني رفض مخطط  الربط  يزال  2004(. وال 
يبره  رائجاً  إرسائيلياً  موقفاً  و1949   1948 سنتي  يف  برمته  الفلسطيني  للشعب 

تجاهل املأساة الفلسطينية وغياب االستعداد لتقبل ولو جزء صغري من املسؤولية 

عن حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني، حتى أولئك الذين بقوا داخل حدود دولة 

إرسائيل وحصلوا فيام بعد عىل املواطنة اإلرسائيلية، مثل مهجري الغابسية وإقرث 

وبرعم. )موريس 2010(

يف  الحربية  الخطوات  يخص  فيام  البحثية  املعطيات  بني  القامئة  الهوة  إن 

وال  اإلرسائييل،  الجمهور  وسط  السائدة  املواقف  وبني  وتفصيالتها،   1948 سنة 

سيام منها: الخوف من التعامل مع الطرد، والرتويع، وتشجيع الهرب، ومنع عودة 

الالجئني إىل أماكن سكنهم، وهدم القرى املهجرة، كلها أمور تستوجب التوضيح، 

هذا  يعرض  أُخرى،  وبعبارة  جزيئ.  بشكل  ولو  البحث  هذا  فعله  ينوي  ما  وهذا 

الفلسطينية،  النكبة  بشأن  الرائجة  اإلرسائيلية  املعتقدات  هيكلة  أمناط  البحث 

تأثرياتها  ويحدد  املعتقدات،  هذه  وراء  من  القامئة  الدوافع  عند  يتوقف  وهو 
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تكوينات  يبحث يف  أنه  أي  والفلسطينيني،  العالقات بني اإلرسائيليني  املحتملة يف 

األفعال الكالمية اإلرسائيلية التي تُسكت الخطابات البديلة، وبالتايل متحو وجودها 

األنطولوجي )ontological( من الوعي، وتُخضع املخاطب إلدراك ال ينحرص يف 

لنفسها.  الواعية  غري  جزئيته  بسبب  أيضاً  استعاليئ  هو  بل  فحسب،  جزئياً  كونه 

والسيميايئ   )empirical( اإلمبيقي  بني  يدمج  الذي  املنهج  من  الرغم  وعىل 

الخطاب  مبنى  تفكيك  يبقى  اآليت  للتحليل  األسايس  الهدف  فإن   ،)semiotical(
اإلرسائييل وتكويناته تجاه النكبة الفلسطينية، وبالتايل محاولة فهم الطريقة التي 

املهيمن، ال من خالل  الخطاب  البديلة من  الخطابات  تتم فيها عمليات إسكات 

الخطابات  تستغل  سجالية  احتواء  عمليات  خالل  من  وإمنا  كامل  بشكل  محوه 

املنافسة لتأكيد نفسها، وإخضاع األخرية لعمليات تبير ذاتية غري نهائية.   

تجاه  اإلرسائييل  العام  الوعي  ببلورة  متنوعة،  وبوسائل  جهات،  عدة  تقوم 

النكبة الفلسطينية. ومن الصعب عىل أي مراقب التفكري يف أي مجال من مجاالت 

والطعام  النبات  وعلم  اآلثار  وعلم  التحتية  املواصالت  إرسائيل – بنى  الحياة يف 

والرتبية الرسمية وغري الرسمية والعامرة والسياحة وغريها – من دون أن يكون 

النكبة  تأثري  وبطمس  الفلسطيني،  التاريخ  تغييب  مبحاوالت  عالقة  املجال  لهذا 

الجمهور  وعي  فإن  لذا،  عادي.  إرسائييل  مواطن  لكل  املُعاش  اليومي  الواقع  يف 

اإلرسائييل للنكبة هو يف حده األدىن وانتقايئ جداً )سموحة 2013(، إذ يشري سامي 

أن  إىل  والعرب سنة 2012،  اليهود  املتعلقة مبؤرش عالقات  سموحة يف معطياته 

52.5٪ من اليهود ال يصدقون حدوث نكبة للفلسطينيني، وهو يُرجع هذا األمر 

النكبة. ويضيف سموحة:  بهذه  يتعلق  التنصل من أي ذنب  اليهود يف  إىل رغبة 

عودة  بحق  باالعرتاف  املطالبة  سيعزز  النكبة  وقوع  عن  املسؤولية  تحمل  »إن 

تشويه  إىل  هذا  وسيؤدي  املهدمة،  بلداتهم  وترميم  إرسائيل  إىل  العرب  الالجئني 

طابع الدولة اليهودي« )سموحة 2013، ص61(. ونتيجة ذلك، مثة حساسية خاصة 

يف الحيز العام اإلرسائييل إزاء النكبة الفلسطينية، وإزاء مجرد طرح هذه املسألة 
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عىل  النكبة  مسألة  تجاه طرح  املتطرفة  الفعل  ردات  وتدل  الجامهريي.  للنقاش 

أورون  2001؛  )شابريا  اإلرسائيليني  لدى  املسألة  هذه  تسببه  الذي  التوتر  مدى 

2013؛ Masalha 2012(. كذلك مثة بَْون شاسع جداً بني موقف كل من اليهود 

والعرب إزاء كل ما له عالقة بالحديث عن النكبة يف املناسبات العامة، ذلك بأن 

املوقف  هذا  يؤيد  بينام  األمر،  هذا  عىل  يوافقون  العرب  املواطنني  من   ٪81.5

27.2٪ فقط من اليهود. وال تستحسن أغلبية الجمهور اليهودي مجرد إحياء ذكرى 

النكبة من خالل نشاطات جامهريية، ولذا فإنها تدعم »قانون النكبة« الذي ُسّن 

يف آذار/مارس 2011. )سموحة 2013(

ويتغذى الوعي العام اإلرسائييل تجاه النكبة مبعلومات ال تزوده بها أذرع 

الدولة الرسمية فحسب، مثل جهاز الرتبية والتعليم أو جهاز التنشئة االجتامعية 

العسكري، بل أيضاً أجهزة اإلعالم اإلرسائيلية، إذ يقوم اإلعالم اإلرسائييل بتكريس 

املوقف  رأسها  وعىل  املركزية،  الجوهرية  املسائل  من  الخاصة  الرسمية  املواقف 

اإلرسائييل الذي يلقي بكامل املسؤولية عن املأساة التي وقعت سنة 1948 عىل 

عن  مسؤولية  أي  من  اإلرسائيلية  األخالق  يطّهر  بهذا  وهو  الفلسطينية،  القيادة 

املنضوي  اإلرسائييل  اإلعالم  يؤدي  وبالتايل،  الفلسطيني.  الشعب  يف  الحرب  تأثري 

مع  يستوي  الذي  العام  الوعي  تكريس  يف  مركزياً  دوراً  السائد  الخطاب  تحت 

عليه  تقوم  الذي  املهيمن  األخالقي  املعتقد  صيانة  يف  ويساعد  الرسمي،  املوقف 

الرواية الصهيونية.

وتنبع أهمية هذا البحث، أيضاً، من محاولة تبيان الفارق القائم بني نتائج 

العام اإلرسائييل  الحيز  الرائجة يف  النكبة، وبني املواقف  التاريخية بشأن  األبحاث 

األبحاث  عدد  فإن  سابقاً،  ذكرنا  وكام  ودالالتها.  النكبة  بأحداث  يتعلق  فيام 

إذ خلصت  اليوم،  النكبة يف تصاعد مستمر منذ سنة 1948 حتى  التاريخية عن 

الخاصة  نتائج تقّوض االدعاءات اإلرسائيلية  األبحاث األساسية يف هذا املجال إىل 

إرسائيل  يف  شاعت  التي  األكرثية«  مقابل  يف  »األقلية  خرافة  وخصوصاً  بالنكبة، 
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وقبلها يف العامل لسنني طويلة، وخرافة »الهرب الجامعي يف مقابل التهجري والطرد 

املتعمَدين«، وخرافة »طهارة السالح« )أورون 2013؛ موريس 2010(. وال تتغلغل 

الحيز  يف  بالرضورة،  ومالبساتها،  النكبة  أحداث  فيام خص  الكثرية  األبحاث  هذه 

هذا  دون  تحول  التي  املعوقات  تفحص  مبكان  املهم  من  ولذا  اإلرسائييل،  العام 

األمر، واملواقف الرائجة إزاء النكبة يف الحيز العام اإلرسائييل، والوقوف عند دوافع 

هذه املواقف وتبعاتها.

اإلرسائييل،  الجامعي  الوعي  يف  النكبة  مسألة  بشأن  البحث  أهمية  وتنبع 

العقود  يف  اإلرسائييل  العام  الوعي  يف  النكبة  لخطاب  العداء  مركزية  من  أيضاً، 

األخرية، والتي تتجىل يف املعارضة اإلرسائيلية الرسمية وغري الرسمية لذكرى النكبة 

وأهميتها يف الحيز العام الفلسطيني يف إرسائيل وخارجها، كام تنعكس يف أقوال 

رؤساء الحكومات والوزراء ورجاالت األمن واألكادمييني والصحافيني والرأي العام، 

تجريها  التي  الدعاية  جوالت  ويف  اإلرسائيلية  العامة  الدبلوماسية  يف  وخصوصاً 

Gilboa 2006(. كذلك ميكننا متييز  البلد وخارجه )سموحة 2013؛  إرسائيل يف 

املعتقدات عن النكبة يف الحيز العام اإلرسائييل من خالل فهم أكرث عمقاً لعنارص 

هذه املعتقدات ومركّباتها وملصادرها أيضاً، إذ ميكن أن يعود هذا الفهم بفائدة 

الجمهور اإلرسائييل تجاه  التسامح لدى  لفهم وإدراك فضاءات  كبرية تكون عوناً 

حلول سياسية ممكنة تُبَم بني القيادة الفلسطينية والقيادة اإلرسائيلية مستقبالً.

إن التعمق يف معتقدات النكبة يف الحيز العام اإلرسائييل ميّكننا من التحقق 

أعقاب  يف  بالفلسطينيني  لحق  الذي  بالغنب  إرسائييل  اعرتاف  وجود  إمكان  من 

الغنب من أجل حل  للتعامل مع هذا  »االستقالل« اإلرسائييل، واستعداد إرسائيل 

الرصاع مستقبالً. فاالعرتاف اإلرسائييل بالغنب وباملسؤولية عنه، ولو جزئياً، يشكل 

اإلرسائيلية  املواقف  تحليل  فإن  وعليه  الشعبني،  بني  العالقات  يف  مركزية  مسألة 

إزاء النكبة رشط الزم لفهم تعقيدات العالقات بني الطرفني، وخصوصاً يف ظل كون 

إرسائيل الطرف األقوى، وكون سياستها تستند إىل معتقدات قيمية وأيديولوجية 
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عميقة سيمّكننا فحصها عن قرب من مواجهتها يف أي محاولة لحل الرصاع.

إزاء كل ما  العام اإلرسائييل  الحيز  الرائجة يف  املواقف  الكشف عن  وبغية 

اإلعالمي يف خمس صحف  الخطاب  اخرتنا فحص  الفلسطينية،  بالنكبة  له عالقة 

َهيوم« و»هآرتس«  أحرونوت« و»معاريف« و»يرسائيل  »يديعوت  مركزية هي: 

و»َهمودياع«، وأخذنا عينة هي عبارة عن أعداد من هذه الصحف قبل أسبوعني 

من يوم »االستقالل« اإلرسائييل وبعد أسبوعني من 15 أيار/مايو – يوم النكبة – 

وذلك عىل مدى خمسة أعوام )2008–2012(. ومل نخرت هذه العينة ألنها تسمح 

لنا بتبيان مميزات املعتقدات بشأن النكبة فحسب، بل ألنها تساعدنا يف تعقب 

»قانون  املسمى  القانون  سن  عشية  وخصوصاً  أيضاً،  السنني  مر  عىل  التطورات 

النكبة«، سنة 2011. 

هذه  أن  افرتاض  إىل  يستند  اإلرسائيلية  الصحافة  عىل  البحث  اقتصار  إن 

تتجىل  إذ  اإلرسائييل،  املجتمع  مجمل  يف  السائدة  املواقف  تعكس  الصحافة 

إىل  إضافة  صحف،  عدة  يف  املتعددة  وعنارصه  املجتمع  هذا  مركّبات  مواقف 

والتي  للمسألة،  اإلخبارية  التغطية  وإىل  املقاالت،  كتّاب  من  العديد  مؤلفات 

املذكورة عن  الخمس  الصحف  وتعّب  الصحف.  اإلخبارية يف  الصفحات  تظهر يف 

»هآرتس«  صحيفة  يف  واملتمثلة  اإلرسائييل  املجتمع  يف  يسارية  األكرث  املواقف 

املواقف األكرث دينية واملتمثلة يف صحيفة »همودياع« من جهة  من جهة، وعن 

أُخرى. كام تأخذ هذه العينة بعني االعتبار املواقف القومية املحافظة املتمثلة يف 

صحيفتي »يرسائيل هيوم« و»معاريف«، واملواقف التي تعكس الوسط اإلرسائييل 

واملتمثلة يف صحيفة »يديعوت أحرونوت«. ويعكس مجمل هذه الصحف أغلبية 

وبالتايل  اإلرسائييل،  املجتمع  يف  والسياسية  والقيمية  األيديولوجية  املعسكرات 

ميكننا االدعاء أن املواقف من النكبة الفلسطينية املنعكسة يف الصحافة اإلرسائيلية 

تعليل  شأنها  من  والتي  اإلرسائييل،  املجتمع  وعي  يف  املتجذرة  املواقف  متثل 

سلوكيات هذا املجتمع وإمكانات التحول يف هذه املواقف مستقبالً. 
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مدى  يظهر  أن  املقاالت،  جانب  إىل  األخبار،  إىل  االستناد  شأن  من  كذلك 

املعلومات  كمية  يعكس  وأن  اليومي،  املستوى  عىل  النكبة  مسألة  إىل  التطرق 

يف  يكشف،  أن  ميكنه  كام  جودتها،  ومدى  العادي  اإلرسائييل  عليها  يحصل  التي 

املقابل، املواقف املبدئية والنفسية التي تتبلور عىل أساس فهم املعلومات البادية 

يف الخطاب اإلعالمي. وسنقوم بتحليل نتائج البحث وفق منهج التحليل الكيفي 

التصنيف  أي   ،)2003 )شكدي  املتعاقبة  املراحل  تحليل  إليه  يضاف  الكالسييك، 

اقتفاء  بغية  املتعددة،  املوضوعات  متثل  فئوية  تقسيامت  عىل  القائم  املفتوح 

أثر أغلبية املوضوعات املدرجة يف النصوص التي دخلت العينة. وقد قمنا بهذه 

التقسيامت استناداً إىل فحص األفكار املركزية املوجودة يف النصوص. وتسمح لنا 

هذه املرحلة بتطوير فئات وتفسريات تتلقى أسامء من عامل املضامني الواردة يف 

النصوص. وبعد التصنيف األويل أجرينا »تحليالً اقرتانياً« بهدف خلق تكامل بني 

الفئات املتعددة التي وردت يف الرتميز األويل، وميّكننا جمع الفئات املتشابهة من 

وضع نظام مفهومي جديد، عب تشخيص ُمزاَمالت بني الفئات املتعددة تساهم يف 

تشخيص العالقات فيام بينها. ثم أجرينا »تحليالً بؤرياً« ملركزة )تبئري( املعلومات 

متامسك  تفسري  طرح  من  التمكن  سبيل  يف  االقرتاين  التحليل  من  نتجت  التي 

للفئات املركزية التي نجمت عن الرتميز. ويف هذا السياق، تركز اهتاممنا عىل أن 

الخطاب،  ترد يف  التي  األُخرى  الفئات  كبري من  بعدد  متعلقة  مركزية  فئة  تظهر 

لظاهرة  تفسري  توفري  يف  مبارش  بشكل  تساهم  أن  وعىل  النص،  يف  عالية  بوترية 

املعتقدات العامة اإلرسائيلية بشأن النكبة الفلسطينية. وعىل أساس التحليل الذي 

نظرية  تفسريات  توفري  إىل  يهدف  نظري  تحليل  بإجراء  قمنا  اآلن،  أنجزناه حتى 

إىل  البؤرية  الفئات  ترجمة  فإن  ذلك،  عىل  زد  وجدناها.  التي  للفئات  وتحليلية 

يُعتب  ما  وهذا  ملضامينها،  نظرية  تفسريات  بتوفري  لنا  تسمح  نظرية  مصطلحات 

مرحلة مهمة تتخطى مجرد العرض النظري للنتائج. )املصدر نفسه( 

التحليل املقرتح من توجيه األنظار إىل تصنيف املضامني من دون  وميّكننا 
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 ،)2011 )باور  املتعددة  لالدعاءات  مالءمتها  عدم  أو  مدى صدقيتها  إىل  التطرق 

فنحن ال نهدف إىل طرح نقاش بشأن املواقف الواردة يف عينة املقاالت، وإمنا إىل 

تصنيف هذه املضامني وفق معايري تتعلق بالتطرق إىل النكبة، بدءاً بالتنكر التام 

املتنوعة  املواقف  والوقوف عند مصادر هذه  بالتامثل مع ضحاياها،  وانتهاء  لها 

األهداف  إىل  ووصوالً  السياسية  املصادر  من  انطالقاً  العام،  الخطاب  يف  الواردة 

إىل فهم عميق ملختلف  بالتوصل  الطريقة  لنا هذه  والقانونية. وتسمح  النفسية 

بعملية  القيام  دون  من  اإلرسائييل،  العام  الحيز  يف  النكبة  بشأن  السائدة  اآلراء 

تفكيك كاملة للخطاب اإلعالمي، وهو األمر الذي قد يكون موضوعاً لبحث متمم 

مستقبالً.

 وهذه الدراسة ال تقوم عىل مناقشة االدعاءات الواردة يف مختلف وسائل 

املواقف واالدعاءات وتسويغاتها األخالقية  لكنها متكننا من اإلطالل عىل  اإلعالم، 

والتاريخية والسياسية واأليديولوجية والتعمق يف الدوافع الكامنة خلف املواقف 

الرائجة يف الحيز العام اإلرسائييل يف كل ما له عالقة بالنكبة الفلسطينية وشكل 

التطرق إليها. كام ميكننا هذا النوع من التحليل الخطايب االقرتاين من التحقق مام 

له  داً  مهدرِّ معارصاً  وعياً  أم  املايض  من  حدثاً  تُعتب  الفلسطينية  النكبة  كانت  إذا 

التعامل مع  إليها عند  التنبه  انعكاسات سلوكية يجب  له  السياسية كام  أهميته 

املجتمع اإلرسائييل. إضافة إىل ذلك يفرتض البحث أن الدوافع املحركة للمواقف 

اإلرسائيلية تجاه النكبة الفلسطينية واملتجلية يف الخطاب اإلعالمي ترد يف مقاالت 

فإن  أُخرى،  وبكلامت  للبحث.  اخرتناها  التي  العينة  تؤلف  التي  والتقارير  الرأي 

الفرضية األساسية التي تقف يف صلب التحليل التايل تفيد بأن لكل موقف يُطرح 

يف الحيز العام اإلرسائييل بشأن النكبة أسباباً ودوافع تبره. وتتمثل إحدى غايات 

البحث يف متابعة دوافع املواقف املتعددة، يف محاولة لفهم املسببات الجوهرية 

واالسرتاتيجية،  واألخالقية  السياسية  وتسويغاتها  الرائجة،  املواقف  وراء  املاثلة 

مواقف  صلب  يف  الكامنة  األسباب  تحليل  بواسطة  الغاية  هذه  نحقق  ونحن 
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مختلف الُكتّاب وتصنيفها.

تفيد الفرضية األوىل يف هذا البحث بأن مثة يف الخطاب اإلعالمي اإلرسائييل 

تحليالً معمقاً  إن  إالّ  الفلسطينية،  النكبة  السائدة بشأن  املواقف  يف  قامئاً  تنويعاً 

يخفي  القائم  التنوع  هذا  أن  يظهر  والكيفي  الكمي  املستويني  عىل  للخطاب 

هيمنة شبه تامة للخطاب املتنصل من املسؤولية عن النكبة، والذي ينكر مجرد 

أن وعي  ويعتب  اليوم،  الحارضة حتى  انعكاساته  له  حقيقياً  تاريخياً  كونها حدثاً 

الفلسطينية مسؤولية  السياسية  النخب  تتحمل  فلسطينية  سياسية  بدعة  النكبة 

وجودها. ويراوح مجمل اآلراء الواردة يف البحث بني موقَفني هام: املوقف السائد 

والتلفيق  بالتجني  الفلسطينيني  واتهام  النكبة  لوجود  التام  اإلنكار  يف  واملتمثل 

إرسائيل،  دولة  عليها  تقوم  التي  األخالقية  القاعدة  تقويض  إىل  يهدفان  اللذين 

أيضاً  بل  فحسب،  املايض  من  حدثاً  ليست  النكبة  بأن  القائل  األقلية  وموقف 

األساس  لتقويض  تسعى  هذا،  يومنا  حتى  ومتواصلة  متعمدة  إرسائيلية  سياسة 

التي تؤيد  البلد. ويؤدي موقف األقلية،  الفلسطيني يف  الذي يقوم عليه الوجود 

رضورة التعامل مع النكبة ومنحها الرشعية، إىل »تبييض« املوقف املتنكر السائد، 

يؤدي إىل  أن  نقاش سيايس من دون  إىل  النكبة  بشأن  النقاش  يحول  الذي  األمر 

وأخالقي.  رشعي  استفهام  موضع  برمته  اإلرسائييل  املرشوع  تضع  تاريخية  نتائج 

منح  يجري  بالذات،  العام  اإلرسائييل  الحيز  يف  النكبة  بشأن  النقاش  خالل  ومن 

القامئة  وللحاجة  الفلسطينية،  النكبة  عن  اإلرسائيلية  املسؤولية  إلنكار  الرشعية 

إىل التعامل معها كرشط مطروح لحل الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل. وينعكس 

دعايئ  مجهود  )وهي  َخرْطَة«  »نكبة  الدعائية  الحيلة  يف  للنكبة  املتنكر  املوقف 

قامت به منظمة »إم ترتسو«، ومعناها بالعربية أن كل الرسد بشأن النكبة ما هو 

إالّ كذبة وبدعة فلسطينيتان(، فيتم استخدام كلمتني عربيتني من أجل نفي مجرد 

يف  هذه.  أيامنا  يف  مهم  تاريخي  كشاهد  وإسقاطاتها   1948 حرب  تبعات  طرح 

املقابل، ينعكس املوقف اآلخر يف ادعاء »النكبة مستمرة« الذي يقوض مرشوعية 
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املرشوع الصهيوين من الناحية األخالقية، عىل الرغم من التسليم الجزيئ بوجوده 

من الناحية العملية.

أحداث  وقوع  مجرد  إنكار  بني  دقيق  متييز  بوجود  الثانية  الفرضية  وتفيد 

النكبة وبني إنكار املسؤولية عنها، ومثة موقف يتنكر ملجرد وقوع هذه األحداث 

بروزاً  األكرث  املوقف  أّما  الخيال.  من وحي  ابتداعاً  الفلسطينية  الذاكرة  يف  ويرى 

فهو ال ينكر أن الفلسطينيني كانوا ضحية كارثة يف سنة 1948 فحسب، بل ينكر 

عىل  كامالً  الذنب  ويلقي   ،1948 سنة  أحداث  عن  إرسائيلية  مسؤولية  أي  أيضاً 

القيادة الفلسطينية، إذ يقول داعمو هذا املوقف إن القيادة الفلسطينية مل ترفض 

قرار التقسيم فحسب، بل عملت أيضاً من أجل القضاء عىل اليهود ومنع إقامة 

نشوء  مسألة  عن  إرسائيلية  مسؤولية  أي  من  املوقف  هذا  يتنصل  كام  دولتهم. 

هذه  وجود  استمرار  عن  واملسؤولية  الطرد  تاريخ  ويتجاهل  الالجئني،  مشكلة 

املشكلة، ويحّمل القيادة الفلسطينية املسؤولية يف هذا الشأن.

فإن  لها،  ووفقاً  املواقف.  هذه  مركزية  مدى  إىل  الثالثة  الفرضية  وتتطرق 

املوقف املُنِكر للنكبة، والذي يتهم الفلسطينيني باخرتاعها عن سوء نية، هو األكرث 

تخلق  لطافة  أكرث  أشكال  عدة  يف  ينعكس  إنه  بل  فحسب  هذا  وليس  مركزية، 

الخطاب  يشكك  وال  املسألة.  إىل  التطرق  أثناء  يف  والرتيث  باملوضوعية  شعوراً 

يلقي  وهو  إرسائيل،  ودولة  الصهيونية  الحركة  أخالقيات  يف  والطاغي  املركزي 

بالالمئة عىل الفلسطينيني يف كل ما له عالقة بأحداث املايض، مثل رفضهم قبول 

ال  املضاد  الخطاب  أن  ومع  والصهيونية.  لليهود  كراهيتهم  أو  التقسيم  مخطط 

يشكك يف أخالقيات الصهيونية ودولة إرسائيل، إالّ إنه ينسب إليهام ارتكاب أخطاء 

مل يكن يجدر بهام ارتكابها، وهو يهيب بهام إصالح أخطاء املايض واألمور اآلنية 

غري السوية، ويُعتب هذا الخطاب املضاد هامشياً ضمن الخطاب العام، كام يعتبه 

أنصار الخطاب املركزي املهيمن َختّاراً أو سادراً. وعىل الرغم من هذا، فإن أصحاب 

موقف اإلنكار يستخدمون هذا الخطاب من أجل تعزيز ادعاء دميقراطية إرسائيل 
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وكونها دولة حرة، خالفاً لطغيان العنف يف الثقافة السياسية وانعدام الدميقراطية 

اتباع  النكبة  إنكار  موقف  أصحاب  يواصل  أُخرى،  وبكلامت  الفلسطينيني.  لدى 

بأثر  تبير  الراهن من أجل إضفاء  الفلسطيني  الوهن  خط دعايئ قومي يستغل 

رجعي إىل األفعال التي ارتُكبت يف املايض.

وتفيد الفرضية الرابعة بأن كرثة املواقف املتعلقة بالنكبة تكشف خالفات 

تجاه  وسياساتها  إرسائيل  دولة  تأسيس  بشأن  اإلرسائييل  املجتمع  يف  عميقة 

الفلسطينيني التي تتجىل يف التبيرات املتعددة املعطاة للمواقف املتنازعة. وتتنوع 

جذور املواقف الرائجة يف الحيز العام اإلرسائييل بشأن النكبة، فمنها جذور نفسية 

تستند إىل التنكر للفظائع التي ارتُكبت يف املايض، وترتبط مبواقف سياسية تسعى 

الفلسطيني بإصالح ما تم ارتكابه يف السابق  البساط من تحت املطلب  لسحب 

من أفعال فيها غنب، وذلك من خالل إقامة دولة فلسطينية وإعادة الالجئني الذين 

للنجاة، وخشية من شدة االقتتال يف مناطق سكنهم، وبحثاً  طُردوا أو فروا طلباً 

عن مالذ يف أماكن أُخرى خالل أحداث النكبة )1948–1949(. إىل جانب ذلك مثة 

مواقف أخالقية، أساساً، مهمتها الذود عن أخالقية الصهيونية وأداء دولة إرسائيل 

إزاء الفلسطينيني، إذ تؤسس هذه املواقف الدعاء طهارة السالح الذي تحول إىل 

حافز )motive( مركزي يف سبيل تشييد املناعة القومية والعسكرية اإلرسائيلية. 

وتتصل هذه الجذور مع جذور عقالنية – اسرتاتيجية تستند إىل معتقد املواجهة 

بني الروايتني الصهيونية والفلسطينية يف املايض والحارض، وتتجسد هذه الجذور 

يف مصطلحات مثل حرب »التحرير« وحرب »السيادة« وحرب »االستقالل«، وهي 

مركّبات مركزية يف الرواية الصهيونية والوعي اليهودي.

ومن أجل تبيان دالالت املواقف السائدة يف الحيز العام اإلرسائييل، واقتفاء 

جذورها ومصادرها فيام يتعلق بالنكبة، وهو ما ميكن أن يفرّس قرار التعامل مع 

التحليلية  األدوات  بدايًة  سنعرض  قانونية،  بوسائل  النكبة  أحداث  ذكرى  إحياء 

)اإلمبيقي(،  التجاريب  البحث  تنفيذ  يف  استخدمناها  التي  واملنهجية  والنظرية 
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الخلفية،  الراهن. ومن هذه  التاريخي والسيايس  ثم سنضع البحث ضمن سياقه 

سنعرض نتائج البحث التي تلقي الضوء عىل االدعاءات الواردة أعاله، األمر الذي 

قسمني  إىل  النتائج  عرض  وينقسم  بها.  املتعلقة  النتائج  باستخالص  لنا  سيسمح 

النكبة،  الرائجة بشأن  التايل: يعرض القسم األول املدارك واملعتقدات  النحو  عىل 

ويقتفي  النكبة.  عن  العام  الخطاب  من  استُخرجت  معتقدات  خمسة  وهي 

القسم الثاين أثر الجذور واملصادر التي ُعرضت يف القسم األول من النتائج، وذلك 

الرأي  – صّناع  مؤثرِّرة  قيام شخصيات  وراء  املركزية  الدوافع  عند  الوقوف  بهدف 

العام – باالنتصار ملوقف ما من املواقف املتعلقة بالنكبة، وسنعرض هذه املواقف 

سنناقش  بالتلخيص  الخاص  القسم  ويف  مقتضب.  بشكل  تبنيها  إىل  والدوافع 

التأثريات النظرية والسياسية لهذه النتائج وسنخلص إىل االستنتاجات. 
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الفصل األول

األطر النظرية والتحليلية والمنهجية

اإلرسائييل  العام  الحيز  يف  الفلسطينية  النكبة  مكانة  يف  البحث  يستحرض 

بعض املصطلحات املهمة التي ال بد من التطرق إليها من أجل تبيان أهمية هذا 

تثري  بأنها  ذلك  الذاكرة،  هو  الذهن  إىل  يتبادر  الذي  األول  فاملصطلح  املوضوع؛ 

املستقبل  يف  املايض  تأثري  وكيفية  والحارض  املايض  بني  العالقة  بشأن  التساؤالت 

العالقة واملالبسات  الدخول يف فلسفة هذه  لكن، ومن دون  التأثري.  ومدى هذا 

إىل  إضافة  الذاكرة  فالسفة  من  العديد  أن  عن  التغايض  ميكن  ال  فيها،  البحثية 

الباحثني يف كنه العقل البرشي يُظهرون بوضوح أن فهمنا لذواتنا وملحيطنا مرتبط 

وبرؤيتنا  املاضية  باملفاهيم  يتأثر  الواقع  تأويل  بأن  ذلك  املايض،  بتذكر  جذرياً 

ملاضينا، سواء أكان عملية فردية أم جامعية. وهو ما يعني أن الوعي القائم يتأثر 

بفهمنا للاميض، وبالتايل يتحول املايض إىل فاعل مهم يف تعاملنا مع واقعنا الحايل. 

يجعل  ما  وهذا  بالضبط،  حدث  كام  املايض  تذكّر  الصعب  من  أُخرى،  وبعبارة 

عملية التذكر عملية تأويلية من شأنها أن تغري املايض. فعملية االستذكار انتقائية 

تخضع لحيثيات حالية منها عفوي، إذ ال نتحكم كلياً يف عملية التذكّر، ومنها ما 

قد يكون اسرتاتيجياً، فيتم بشكل مقصود استحضار ذكريات معينة من دون غريها 

أو تأويل بعض الذكريات بقصد التأثري يف وعينا للاميض أو الحارض أو املستقبل 

 .)White 1966; Hacking 2002; Gadamer 1960; Derrida 2002(

األمر  واملستقبل،  الحارض  يف  مهامً  عامالً  تظهرها  للذاكرة  الرؤية  وهذه 

الذي يجعل استبعادها عىل جانب كبري من األهمية يفصح لنا كنه الواقع الذي 
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نعيشه من خالل استحضار آلية التذكر وأشكاله املتنوعة، والتمحيص يف معلالت 

عندما  وخصوصاً  متعددة،  سياقات  يف  غريها  دون  من  معينة  استذكار  عمليات 

هي  كام  ومكنوناته،  املايض  بشأن  جهات  عدة  فيه  تتصارع  واقع  عن  نتحدث 

الفلسطينية، حيث الرصاع عىل املايض ال يقل أهمية، إن مل  الحالة اإلرسائيلية – 

إضافية  الحالة مصطلحات  تستحرض هذه  كذلك  الحارض.  من  أهمية،  أكرث  يكن 

تقبّل  بأن  ذلك  الذاكرة،  ملصطلح  مرافقة  كمصطلحات  واإلنكار،  االعرتاف  أهمها 

ذاكرة معينة ألحداث وقعت يف املايض أو إنكارها قد يقودان إىل رصاع يرى فيه 

إنكار هذه  البعض رصاعاً وجودياً، إذ إن االعرتاف بأحداث معينة وتأويالتها، أو 

واستمراريته.  الحايل  الوجود  برشعية  وإمنا  ولّت  مبقاصد  يرتبطان  ال  األحداث، 

يف  مركزي  مصطلح  إىل  املايض،  القرن  أواخر  يف  االعرتاف،  مصطلح  تحول  ولقد 

من  إليها  الجوهرية  والحاجة  الهوية  مركزية  يطرح  كونه  الفلسفية  األدبيات 

 Taylor 1994; Honneth( أجل اتساق الذات اإلنسانية، الفردية أو الجامعية

موضوع  عن  نتحدث  ال  أننا  املهم  املصطلح  هذا  منظرو  أوضح  وقد   .)1995
إسقاطات  بسبب  أيضاً  بل  فحسب،  للمصطلح  داللية  تفسريات  بسبب  خاليف 

لوجود  الوعي  االعرتاف  مصطلح  يتضمن  ال  إذ  وتبعاتها،  املتعددة  التفسريات 

آخر محدد، سواء أكان فرداً أم جامعة، بل يشمل إمكان تقبل هذا اآلخر وحتى 

رشعنته، األمر الذي ميكن أن يكون له تأثري عميق يف مفهوم الذات ورشعيتها، كام 

 تظهر الحاالت الخالفية يف علم النفس أو يف أبحاث الرصاعات اإلثنية أو القومية

  .)Jamal 2016(

ميّز بيري نورا متييزاً تحليلياً مهامً بني الذاكرة والتاريخ. ونحن نتعامل مع هذا 

التمييز باعتباره نقطة انطالق تحليلية مهمة لدى تطرقنا إىل كيفية إدراك النكبة 

نورا  ادعى  وقد  التاريخية.  تدويناتها  مقابل  يف  اإلرسائيلية،  الجامعية  الذاكرة  يف 

أن الذاكرة والتاريخ ليسا مفهومني متشابهني أبداً، حتى إن أحدهام يتعارض مع 

اآلخر )نورا 1993(، وهو يرى أن »الذاكرة هي الحياة، وهي تُحَمل دامئاً عىل يد 
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مجموعات حية، ولذا هي دامئة التطور، ومفتوحة عىل جدلية التذكر والتغييب، 

واالنبعاثات  الُكمون  فرتات  تألف  والتضليالت،  االستخدامات  كل  إزاء  وحساسة 

»التاريخ«  مصطلح  نورا  يعرض  املقابل،  يف   .)6 ص  نفسه،  )املصدر  املفاجئة« 

كنقيض للذاكرة، ويقول إن »التاريخ هو إعادة بناء ما كان ومىض، بصوره األكرث 

عيشت  عالقة  دوماً،  جارية  ظاهرة  هي  والذاكرة  دامئاً.  املكتملة  وغري  إشكالية 

)املصدر  وساحراً«  مشاعرياً  كونه  املايض  ممثل  هو  والتاريخ  األزيل؛  الراهن  يف 

نفسه(. وينعكس متايز آخر يفنده نورا بني التاريخ والذاكرة يف موضوعات الذاكرة 

املريحة  التفصيالت  إالّ مع  والتعامل معها، إذ يرى أن »الذاكرة ال تكيرِّف نفسها 

وبالذكريات  ببعض،  بعضها  واملرتبطة  املموهة،  بالذكريات  تتغذى  وهي  لها، 

عالقات  كل  عىل  فعل  ردة  لها  أن  كام  الرمزية،  أو  الذاتية  املحلّقة،  أو  الشاملة 

)املصدر  التبَعات«  أو  الرقابة  عمليات  كل  وعىل  الشاشات،  كل  وعىل  املايض، 

نفسه(. يف املقابل، يشدد نورا عىل »استدعاء التحليل والخطاب النقدي« بحكم 

بني  نورا  يراه  آخر  متايز  وينعكس  نفسه(.  )املصدر  وُمَعلِْمناً«  فكرياً  »فعالً  كونه 

املقدس، والتاريخ  الحيز  الذكريات يف  مُتوِضع  التالية: »الذاكرة  األمور  الشيئني يف 

يخلّصها منه، ويكتب كل يشء نرثاً. والذاكرة تنبع من مجموعة هي التي تجمعها 

يتبع  فهو  التاريخ  أّما  وفردية.  جمعية  ومقلصة،  تعددية  طبيعتها  يف  وهي   }...{

للجميع وال يتبع ألحد، وهي صفة تؤهله للقيام مبهمته الكونية. والذاكرة ترضب 

جذورها يف العيني، ويف الحيز، ويف اإلمياءة، ويف الصورة والغرض. أّما التاريخ فال 

يربط نفسه إالّ باملتسلسالت املتبدلة، وبالتطورات والعالقات بني األشياء. الذاكرة 

بالنسبي« )نورا 1993(. ويواصل نورا تشييد  إالّ  التاريخ ال يعرتف  بينام  مطلقة، 

التناقض بني التاريخ والذاكرة، ويبز إلغاء أحدهام لآلخر، وهو يوضح هذا املعتقد 

فالذاكرة  العفوية.  الذاكرة  تُتلف  نقدية  عملية  تنشط  التاريخ  قلب  »يف  بقوله: 

مشتبه فيها دامئاً لدى التاريخ الذي تتمثل مهمته األساسية يف هدمها وإقصائها« 

)املصدر نفسه(.
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وتعيننا تشخيصات نورا هذه عىل الوقوف عند الهوة القامئة بني التدوين 

التاريخي للنكبة وبني ذاكرتها. وعىل الرغم من أن التحليل الوارد هنا ال يتطرق 

ورمبا  ذلك  مع  هذه،  نورا  تشخيصات  فإن  مقرتفيها،  إىل  بل  النكبة  ضحايا  إىل 

لهذا السبب بالذات، تعود علينا بفائدة كبرية من أجل تحليل الذاكرة الجامعية 

بني  االتساع  اآلخذة يف  الُهَوى  بأن  ذلك  الفلسطينية،  النكبة  سياق  اإلرسائيلية يف 

املؤرخني  العديد من  اإلرسائييل، مبساهمة  العام  الحيز  النكبة وذاكرتها يف  تأريخ 

التشخيصات التي تحدث عنها نورا. فمركّب  اإلرسائيليني، ميكنها أن تجسد جيداً 

الذاكرة اإلرسائييل واملواقف املتجلية فيه بكل ما يتعلق بحرب 1948، إىل جانب 

مقابل  يف  »األقلية  شاكلة  عىل  آنفاً،  وال��واردة  الحرب  بهذه  املرتبطة  الخرافات 

األكرثية« و»الهرب الفلسطيني« ومسؤولية القيادة الفلسطينية عن الكارثة التي 

دالالت  تجسد  أن  ميكن  كلها   – السالح«  »طهارة  أو  شعبها،  وبأبناء  بها  حلت 

الذاكرة املطلقة وتقديس موضوعاتها يف مقابل نسبية التاريخ وعلمنة موضوعاته.

وعليه، فإن ذاكرة النكبة يف إرسائيل مسألة مركزية ميكن من خاللها تبيان 

عنرصاً  الذاكرة  آنية  تشكل  إذ  بواسطتها،  تتم  التي  والتضليالت  الذاكرة  انتقائية 

ذا صلة فورية بالوعي الجامعي لدى من يحملونها. ومن هنا، فإن الوعي  مهامً 

والذاكرة الجامعيني عنرصان مهامن يف ُمعاش كل أمة ومناعتها، وهام يتجليان يف 

بواسطة  الواقع  إىل  فيها  املرغوب  النظرة  وتثبيت  املراد  املُعاش  يالئم  ما ال  محو 

الذين  أوائل  الذاكرة إىل حقيقة عينية. وقد كان موريس هالبواكس من  تحويل 

يستوعب  الذي  الشكل  فيها  رأى  إذ  الجامعية«،  »الذاكرة  مصطلح  إىل  تطرقوا 

األفراد من خالل ماضيهم )Halbwachs 1992(، موضحاً أن كل ذاكرة جامعية 

تحدث يف نطاق حيز معطى، وهي تتهيكل وفق عالقة مبارشة بهذا الحيز الذي 

يتحول مع الزمن إىل جزء من اإلدراك الذايت لكل فرد يف املجتمع ).Ibid(. وبناء 

عىل ذلك، يشدد هالبواكس عىل جامعية الذاكرة التي ميوِضع الناس فيها أنفسهم 

نسبة إىل اآلخرين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من فعل التذكر والتموضع الذايت 
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)Ibid.( .يف سياق تاريخي ما

إالّ  فردانية،  كونها  الذاكرة  أهمية  عند  جهته،  من  ريكور،  بول  وتوقف 

تتغذيان  اللتني  الجامعية  والذاكرة  الفردانية  الذاكرة  بني  القامئة  العالقة  أبرز  إنه 

إحداهام باألُخرى )Ricoeur 2004(. وتحمل الذاكرة بني طياتها تطرقاً إىل اآلخر، 

وهي بهذا تكون  ذات تأثريات جامعية ).Ibid(. ويقبل جويل كاندو، هو أيضاً، 

وجود  كون  جامعي،  بشكل  تعيش  الذاكرة  إن  ويقول  هالبواكس  تشخيصات 

جامعة ما يساعد الفرد عىل التذكر بشكل أفضل، عىل األقل، إىل جانب أنه يبز 

الذاكرة كفعل فردي ال كانعكاس للمجموع فقط )Candau 1998(. يف  أهمية 

املقابل، ويف السياق اإلرسائييل، تّدعي ياعيل زوربفل أن الذاكرة الجامعية ليست 

إالّ تشكيلة من التصاوير املستعادة التي تخلق هوية جامعية، إذ إنها الذاكرة التي 

يحملها األفراد لكنها تتجاوزهم، وهي تستند إىل نقل املايض من جيل إىل جيل 

 .)Zerubavel 1995(

الذي  الشكل  التطرق إىل  الجامعية من دون  الذاكرة  التفكري يف  وال ميكننا 

اإلنساين  مايض محيطها  مع  أيضاً  وتَعاملها  األمة،  الذاكرة وعي  فيه هذه  تهيكل 

والجغرايف. وعىل غرار ما جاء يف مقالة ريكور، فإن للذاكرة أبعاداً داخلية وخارجية 

يدور  حني  وخصوصاً  األُخرى،  األمم  إىل  النظرة  تحول  ولذا   ،)Ricoeur 2004(

الحديث عن ذاكرة جامعية يف وضعيات نزاعية، الذاكرة إىل منطقة رصاع وبلورة 

الذاكرة  وتتحول  واألع��داء.  األصدقاء  من  واضحة  عالقات  منظومة  ذات  هوية 

الجامعية إىل حلبة مشادات بني مختلف املواقف املتعلقة بالذايت وبالعالقة باآلخر 

 .)Hacking 2002; Hoy 2012(

إىل  بالرضورة  تتطرق  اإلرسائيلية  الجامعية  الذاكرة  فإن  هذا،  سياقنا  ويف 

لألوضاع واملالبسات  الذاكرة مهيَكلة ومبلَورة وفقاً  أن  الفلسطيني، ومبا  محيطها 

متعددة،  بوسائل  هيكلتها  عمليات  وتطور  الذاكرة  نواحي  تأمل  فإن  التاريخية، 

والحيز  التذكارية  والُنصب  االستشهاد  ومنطق  التاريخ  كتب  مبساعدة  وخصوصاً 
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فإن  وفرييل،  هولستي  يقول  وكام  األهمية.  بالغة  مسألة  إىل  يتحوالن  اإلعالمي، 

املستوى  عىل  الرضورية  العدو  منظومة  داخلها  يف  تتضمن  الجامعية  الذاكرة 

النفيس، كوسيلة اسرتاتيجية للهيكلة االجتامعية بغية تجنيد أبناء األمة يف سبيل 

 Holsti and( املعتقد الرائج بشأن أمنها والتزامها بالدفاع عن نفسها بشكل فعال

Farley 1967(. صحيح أن هولستي وفرييل يتطرقان إىل األبعاد النفسية املتعلقة 
بالحاجة إىل وجود عدو ملموس، لكن من املهم مبكان أن نذكر أن هيكلة وعي 

وأن  الجامعي،  الوعي  هيكلة  يف  تتجسد  أن  ميكن  ما  عدو  يشكله  الذي  الخطر 

تحظى بانعكاس رمزي وقيمي عىل حد سواء.

يعزز هذا االدعاء املعتقدات التي ترى يف األمة جامعة متخيلة لها تفسري 

يعزز  كام  إليها،  النتامئهم  أفرادها  وعي  وهو  وجودها،  ملجرد  واحد  مركزي 

الغابرة  العهود  منذ  قامئة  قدمية  إثنية  كيانات  األمم  يف  ترى  التي  املعتقدات 

)Anderson 1983; Smith 1986; Gat 2013(. ويّدعي بنديكت أندرسون 

واحتامالت  البعض  بعضهم  يعرفون  ال  اإلط��الق  عىل  األصغر  األم��ة  أف��راد  أن 

لقائهم ضعيفة جداً، بينام يّدعي أنطوين سميث أن األمم نوع من أنواع اإلثنية 

الهامدة التي تستيقظ يف أعقاب مالبسات وأوضاع تاريخية مالمئة. ويُعزز هذان 

بيانات  الوعي الجامعي املشرتك يشكل قاعدة  بأن  الذي يفيد  املعتقد  االدعاءان 

باالنتامء  الوعي والشعور  لذا، فإن   .)Ibid.( القوميات وتطورها  رضورية لوجود 

يشكالن جوهر وجود األمة التي تجد لنفسها تجسداً سياسياً وملموساً ذا تبعات 

وإسقاطات ملموسة. وتتحول الذاكرة القومية إىل عنرص مركزي يف وجودية وكيان 

التذكارية،  والنصب  الذاكرة  طقوس  بواسطة  وتكراراً  مجدداً  تحرض  التي  األمة 

 Elam( الجامعي.  االنتامء  لوعي  خارجياً  األمة تجسيداً  أفراد  لدى  والتي تشكل 

)and Gedi 1996
التي  الفلسطينية  النكبة  بشأن  اإلرسائييل  للمجتمع  العام  الوعي  فهم  إن 

تشكل تجربة َصْدمية )traumatic( يف الوعي الفلسطيني، وبالتايل حدثاً مؤسساً 
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منظومة  يف  مهمة  مسألة  إىل  يتحول  الفلسطينية،  للقومية  إدراكية  تحتية  لبنية 

العالقات بني الطرفني )Jamal, 2013(، ذلك بأن الوعي العام املتعلق باملسائل 

إىل  فرتة  من  يتبدل  إذ  ثابتاً،  معطًى  ليس  البحث  بساط  عىل  املطروحة  املهمة 

أُخرى ويتأثر بعوامل كثرية، فورية ومؤجلة، مبارشة وغري مبارشة. وقد يكون هذا 

السبب بأن الوعي العام هو عنرص مهم يف االعتبارات السياسية لتأثريه يف بلورة 

السياسات.

وتُعتب بلورة وعي عام مريح للقيادة أحد املؤرشات املركزية إىل نجاح أي 

الدعم  لذلك  البارزة  األمثلة  ومن  قدماً.  سياساتها  ودفع  رؤاها  تحقيق  يف  قيادة 

الجامهريي العام اإلرسائييل لسياسة االستيطان اليهودية يف أرجاء الضفة الغربية، 

يشكل  كذلك  سواء.  حد  عىل  والفعال  الخامل  املستويني  عىل  ينعكس  والذي 

باملعنى  القومي  األمن  مدارك  ويف  القومية  املناعة  يف  مهامً  عنرصاً  العام  الوعي 

الواسع للكلمة )McEvoy Manjikian 2010; Nye 2011(، فكلام كان الوعي 

بهدوء  أن تطبق  للقيادة صار يف وسع هذه األخرية  أكرث راحة  العام  الجامهريي 

السياسات التي تالئم هذا الوعي، وأن تعيد التشديد عليها طوال الوقت. وعندما 

تنشط القيادة ضمن وعي جامهريي غري مريح يف مسألة معينة، فإنها تستصعب 

دفع سياساتها قدماً يف هذا املجال.

إن الوعي الجامهريي ليس معطًى موضوعياً. صحيح أن مثة مؤرشات تقوم 

بفحص هذا الوعي وتحديد حجمه يف عدة مسائل مطروحة عىل بساط البحث، 

بيد أنه، بال شك، يشكل مسألة أكرث شمولية وعمقاً بحيث ال ميكن تحديد حجمه 

وقياسه يف لحظة ما، إذ يخضع هذا الوعي للتأثريات الزمنية وميكن بلورته عمداً. 

ونحن ال نتحدث هنا عن موقف واضح من موضوع عيني، وإمنا عن وعي عام 

املتعددة. كام  الحياة  لسياسات عينية يف مجاالت  أو  للمواقف  يُستخدم حاضنة 

أننا ال نتحدث عن مزاج عابر، وإمنا عن معتقد رائج بشأن مسألة معرَّفة متتد عىل 

إىل  نشري  أن  مبكان  املهم  ومن  األمد.  بعيدة  للسريورات  وفقاً  وتتغري  زمنية  فرتة 
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أن الوعي الجامهريي ليس موقفاً اعتباطياً، بل محصلة سياسات دعائية وتربوية 

تغيريها »فوراً«. ويشكل  الصعب  يتم تجذيرها خالل فرتة زمنية متواصلة، ومن 

الجهازان الرتبوي واإلعالمي، عىل غرار الرتبية األرُسية، حقيل عمل مهمني يف سياق 

 Bandura 1971; Beck( بلورة الوعي الجامهريي السائد يف موضوعات مركزية

and Jennings 1991; Jennings 2007(، إذ يؤثر هذا املعتقد يف اإلمكانات 
املطروحة أمام القيادة ضمن عمليات صنع القرار، ويف املسائل الوجودية، أو يف 

مع  الجمهور  تعامل  بأن  ذلك  والسلبية،  منها  اإليجابية  الكبرية،  األحداث  أثناء 

هذه املسائل أو األحداث املطروحة يَُعدُّ عنرصاً مهامً يف عمليات صنع القرارات 

)Zaller 1992; Zaller 1999( .الدعائية واملنهجية

املركزي  الخطاب  يف  معينة  مبسألة  الخاص  الجامهريي  الوعي  وينعكس 

املتعلق بتلك املسألة. وعىل غرار ما قال ميشيل فوكو، فإن للخطاب املركزي تأثرياً 

كبرياً يف بلورة الواقع، ومن هنا فإن فهم هذا الواقع قد يتأىت من التأمل التحلييل 

املهامت  إحدى  وتتمثل   .)2005 )فوكو  ومبناه  وج��ذوره  الخطاب  مصادر  يف 

التحليلية التي يضعها فوكو أمامنا يف »التشكيك يف تلك التوليفات املعدة سلفاً، 

ويف تلك التشكيالت التي قُبلت بصورة عامة قبل فحصها، ويف تلك الصالت التي 

يُعرتف سلفاً برسيانها؛ إذ يجب الكشف عن األشكال والقوى املعتمة التي اعتدنا 

أن نربط بواسطتها عادات الخطاب اإلنسانية بعضها ببعض. كام يجب طردها من 

الظل الذي تنتقل تحت غطائه.« )املصدر نفسه، ص 24(

وال يُعتب هذا الخطاب مجرد مجموعة من الكلامت املبهمة بشأن ظاهرة 

يحمل  معني،  مجال  يف  أو  معينة،  مسألة  عن  مقبول  كالم  َشكُل  هو  بل  معينة، 

الذي  الواقع  عىل  والُحكم  ببعض  بعضهم  وعالقاتهم  اجتامعيني  وكالء  ثناياه  يف 

بشكل  الخطاب  يتبلور  وال  التأثري.  عالقات  قوامه  عميقاً  وادعاء  فيه،  ينشطون 

مستقل، بل تجري هيكلته ضمن منظومة عالقات مركبة تعكس الرصاعات القامئة 

بني الهويات وعالقات القوى التي يُبلورها الخطاب ويعكسها يف الوقت ذاته – أي 
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قوى  مبنى  عن  عبارة  الخطاب  فإن  ذلك،  ظل  ويف  ب(.   2005 )فوكو  املنظومة 

، عىل أساس التناقض القائم  يحدد فضاء إمكانات العمل املتاحة داخل نطاق معنيَّ

بني الحقيقة والكذب، وبني الخري والرش، وبني العادل واملُجحف، وغريها. )املصدر 

نفسه(

املتكلم،  بالفرد  يتعلق  مستقالً  املركزي يف طياته معتقداً  الخطاب  ويحمل 

هنا  ومن  الخطاب.  هذا  إليهم  يتطرق  الذين  والوكالء  املسائل  مجمل  إىل  نسبة 

تأيت أهمية أمناط العرض الذايت يف الخطاب يف مقابل النظرة إىل اآلخر، وخصوصاً 

يف وضعيات الرصاع )Bar–Tal and Hammack 2012(. كذلك يتحول فحص 

إىل  القومي،  الخطاب  يف  ترد  كام  اآلخر،  إىل  النظرة  مقابل  يف  الذات  إىل  النظرة 

مسار مهم لفهم مميزات الخطاب املركزي ومركّباته، وخصوصاً يف وضعية الرصاع 

القومي املستمر. وعندما نتأمل الخطاب القومي يف وضعية الرصاع، ميكننا افرتاض 

أنه يتضمن يف ثناياه النظرة إىل الذات إضافة إىل املعتقد الذي يُعرّف اآلخر كعدو، 

ويبر شكل التعامل معه، ويحول هذا التعامل إىل جزء أسايس من املنطق العام 

)Baumann and Gingrich 2004(. (common sense) القومي

بناء عىل ما تقدم، يتحول إدراك اآلَخرية )otherness( الكامن يف الخطاب 

القومي إىل مسألة تستحق الفهم كعامل رضوري لتحليل تعقيد الرصاع واإلمكانات 

املستقبلية الكامنة فيه. إذ تشكل اآلَخرية، مبا تحتويه من مركّبات هويتها، ومن 

 Hobson 2003;( الذاتية  الهوية  تبلور  يف  مركزياً  عنرصاً  لذاتها،  عرضها  خالل 

النقاشات  أنها عنرص مركزي يف تطور  Honneth 1995; Taylor 1994(، كام 
اآلخر  إدراك  ويتحول  اآلَخرية.  هذه  مع  املتعددة  التعامل  أشكال  بني  الداخلية 

إىل متغري بالغ األهمية يف فهم املواقف الرائجة لدى الجمهور. كام يتحول مدى 

يف  مهم  مؤرش  إىل  املركزي،  الخطاب  يف  ينعكس  والذي  ومتيزه،  باآلخر  االعرتاف 

فهم الخطاب الذايت واعتبارات تعامله مع اآلخر. زد عىل ذلك أن النظر إىل املايض 

واستخدام أحداثه من أجل تبير الوجود اآلين، أو من أجل دفع سياسة معينة يف 
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الراهن، هام وسيلتان مركزيتان لفهم أفضل لإلدراك الذايت وأمناط هيكلة الرواية 

ويكتسب   .)Bar–Tal and Hammack 2012( اآلخر  مع  وتعاملها  القومية 

الذايت  التعريف  بأن  ذلك  القومي،  النضال  سياق  يف  خاصة  أهمية  األمر  هذا 

وإدراك اآلخر يشكالن لب الرصاع بني األطراف الضالعة.

ويشكل إحياء الذاكرة وتوسيع حدود االنتامء وتطويره شكلني من أشكال 

تثبيت الوجود الجامعي )Ricoeur 2004(، من دون أن نتحدث هنا عن عملية 

متجانسة وموحدة، انطالقاً من مجرد وجود اختالف داخيل بني أفراد األمة عىل 

أساس مواقعهم داخل متالزمة االنتامء، وانطالقاً من وجود مصالح متعددة. لكن 

القومية  الرواية  ضمن  يتعزز  الجامعي  الشعور  وجود  فإن  هذا  من  الرغم  عىل 

والخطاب الجامهريي العام، ويرُتجم إىل مضامني تنتقل من جيل إىل جيل وتُدرّس 

 Eisenstadt and Giesen( املتعددة  اإلعالم  وسائل  يف  وتُستهلك  املدارس  يف 

مادي  وجود  ذي  جامعي  وعي  إىل  االنتامء  دالالت  ترجمة  وتشكل   .)1995
ملموس عملية متواصلة ومركبة، تتم بواسطة عدد متنوع من »الحراس« الذين 

يحملون عبء تنمية الذاكرة والعناية بها، إىل جانب هيكلة الوعي الجامعي.

هالمي،  متغري  الجامعية  الهوية  أن  السياق  هذا  يف  نذكر  أن  املهم  ومن 

وبالتايل يصعب متييزها مبصطلحات ثابتة ودامئة )Brubaker 2009(، ولذا فإن 

نظريات الهوية، وخصوصاً املعتقدات املاقبلية عىل شاكلة تلك التي تصوغ الهوية 

عيزر  أو  السابق  يف  أنطوين سميث  اّدعى  كام   – الِقدم  بالغ  اإلثني  االنتامء  عب 

ال  التاريخية،  العملية  من  االنتامء  بإخراج  تقوم  والتي   – الراهنة  أيامنا  يف  غات 

توفر تفسرياً لحقيقة تغري الهوية يف التاريخ )Smith 1991; Gat 2013(. إذاً، 

يرعاها  متواصلة  وتصنيف  فرز  عملية  أو عن  نتحدث عن شعور جامعي،  نحن 

التي  املضامني  ويصوغونها يف  االنتامء  يرسمون حدود  اجتامعيون  وكالء  وينّميها 

موضوعات  العملية  هذه  وتُبز  األُخرى.  املجموعات  عن  األم  املجموعة  تفصل 

ميكن  الذي  املوضوعي  التاميز  وتنّمي  وترعى  االنتامء،  مميزات  وتحدد  التامثل، 
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االنتامء  مثل  الوجود،  تعريف  مجرد  من  أكرث  قصوى  أهمية  إليه  ننسب  أن 

الجيني أو رباط الدم، ويحدد الوكالء االجتامعيون موضوعات التامثل عىل أساس 

األخطار الوجودية التي متيز بني األصدقاء واألعداء )Brubaker 2004(. وتتأكد 

هذه العملية عند وجود خطر أو خالفات بشأن الهوية الجامعية، أو نضال ضد 

مجموعات لها انتامءات أُخرى، إذ إن هذا النضال ينّمي ويرعى هوية قامئة عىل 

أساس العالقة مبوضوعات التامثل التي تُعتب مركزية لوجود األمة.

وتبنى الرواية القومية والخطاب الجامهريي العام عىل ركيزة بحثية تحمل 

الشعور  وتعزز  الجامعي  الوجود  تثبت  مواقف  وتثبيت  تعريفات  طياتها  يف 

هنا  ومن  موحدة،  وغري  متعددة  وجودية  مستويات  تنعكس يف  باالنتامء. وهي 

قابلة  موضوعية  كمتغريات  وجودها  ألشكال  مواجهتها  وصعوبة  تعقيدها  ينبع 

للقياس. وعىل الرغم من هذه الصعوبات فإنه ال ميكن إلغاؤها كفئات ذات وجود 

حقيقي تؤثر يف منظومات العالقات اإلنسانية عىل املستويني الفردي والجامعي.

والرواية القومية هي مجمل القصص ونظام املعتقدات التي تُعتب يف وعي 

األمة حقائق وأحداثاً واقعية )Bhabha 1990(، وتتجسد عب عدة أشكال، أبرزها 

الغرافيكية والبرصية  التدريس والبحث والتوثيقات  املعتمدة يف كتب  املجموعة 

يف  ملموس  حقيقي  أمر  إىل  القومي  والوعي  التاريخ  تحّول  التي  والسينامئية 

القومي،  الوعي  لنمو  التحتية الرضورية  البنية  القومية  الرواية  نظر األمة. وتوفر 

إدراكية  مرساة  تشكل  وهي  متواصلة،  اجتامعية  تنشئة  عمليات  عب  وتُخّصبها 

تبر مناهج الوجود القومي الجامعي وتوفر مرشوعية لسلّم األولويات القومي، 

ومنها تُشتق املعتقدات واملدارك العينية الخاصة بالواقع، مثل الخطوط السياسية 

فإن  األمة،  ألبناء  الفردية  الذاتية  الناحية  من  أّما  الحياة.  مجاالت  مختلف  يف 

واملشاعري،  املعريف  النظام  يوفر  الذي  املعتقد  من  نوعاً  تشكل  القومية  الرواية 

وتسمح بوجود أمناط املسلكيات السائدة، إذ تقوم هذه األخرية بهيكلة منظومات 

العالقات الداخلية والخارجية لدى أفراد األمة. لذا، فإن للرواية القومية تأثرياً كبرياً 
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يف التعامل مع َمْن يُعتبون »اآلخرين«، وتثبت صحة هذا – بصورة خاصة – عند 

الحديث عن وضعيات رصاع تتحول فيها الرواية القومية إىل أداة نضال مركزية، 

وتصبح صالبتها وقدرتها عىل مواجهة النقد أمراً وجودياً.

القومية عىل  الرواية  التعبري عن  الجامهريي أحد أشكال  الخطاب  ويشكل 

املستوى العميل، إذ تُجرى يف إطاره النقاشات املركزية الخاصة باملسائل املتعددة 

التي تصعد عىل سلم أولويات األمة، كام يشكل مجمل املسائل والنقاشات الدائرة 

يف الحيز العام، بينام يُعّد اإلعالم، مبختلف أشكاله ووسائله، التجسيد املركزي له. 

وميكن لنا فحص الخطاب الجامهريي العام بطرق متعددة، لكن الطريقة املبارشة 

واألكرث سهولة للوقوف عىل املواقف الجامهريية الرائجة بشأن التعامل مع املسائل 

املركزية، هي الخطاب اإلعالمي. وعىل الرغم من االعتقاد السائد أن وسائل اإلعالم 

الذي تنشط داخله، فإن الخطاب اإلعالمي يشكل ما  الواقع  إزاء  ليست حيادية 

يشبه املرآة للمدارك واملعتقدات القامئة لدى الجمهور. ويكتسب هذا األمر صحة 

قومية  مصطلحات  وفق  نفسه  إىل  ينظر  إعالم  عن  الحديث  يدور  عندما  أكرث 

)إلباز  الوجودية.  املسائل  يف  وخصوصاً  الوطنية،  من  نسبياً  كبرياً  قدراً  ويعرض 

)2013

إن الوعي الجامهريي ليس ظاهرة بسيطة، فهو يتجىل يف عدة أشكال كام 

لكن ميكن   ،)Zaller 1999( قياسه  يزيد من صعوبة  الذي  األمر  ثابت  أنه غري 

املواقف  من  مجموعة  إىل  تحويله  عب  للقياس  قابلة  مصطلحات  إىل  ترجمته 

يثري  الرتجمة  هذه  مثل  أن  صحيح  الجامهريي.  الوعي  جوهر  تشكل  الفردية 

الوعي  دالالت  خص  فيام  األفضل  املقاربة  هي  هذه  إن  إالّ  كثرية،  صعوبات 

عىل  والوقوف  ممتدة،  زمنية  ولفرتة  بعمق  قياسه  ميكن  الذي  العام  الجامهريي 

العملية بقياس  املتعددة. وتسمح هذه  التي تطرأ عليه نتيجة مركباته  التغريات 

مدى  وفحص  املركزية،  موضوعاتها  عىل  وبالوقوف  الجامعية،  الذاكرة  دالالت 

للوعي  املركزية  الرتجامت  إحدى  وتتجىل  القومي.  باالنتامء  الشعور  يف  تأثريها 
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العرص  يف  تحول  الذي  العام«،  »ال��رأي  أيامنا  يف  يسمى  مبا  العام  الجامهريي 

الدميقراطي إىل املتغري املركزي يف تعريف الوجود السيايس برمته.

العام  بالرأي  تتعلق  منفصلة  ونظريات  متعددة  ومدارك  معتقدات  مثة 

)Shamir and Shamir 2000(، ومن املهم مبكان أن نذكر أن أغلبية النظريات 

يف هذا املجال توضح أن الحديث يتناول فئة سيالة ومتغرية وفقاً للعوامل بعيدة 

األمد والعوامل اللحظية. وعالوة عىل ذلك، ال يفرتض الرأي العام وجود مواقف 

يوجد  العام  فالرأي  بها،  يؤمن  ملن  والسيايس  املجتمعي  الوجود  تسبق  جامعية 

فإن  املصطلح  سيولة  من  الرغم  وعىل  خارجها.  ال  االجتامعية  العملية  داخل 

مناخ  إيجاد  يف  األقل  عىل  أو  السياسات،  بلورة  يف  أهمية  إليه  ينسبون  الباحثني 

)Zaller 1999( .يدفع بسياسات معينة ويعززها يف مقابل سياسات أُخرى

اإلعالم، موافقة شبه  إىل مختلف مدارس  ينتمون  الذين  الباحثون  ويوافق 

 Hoskins( والزمن  الذاكرة  ومسألة  اإلعالم  بني  عميقة  صلة  وجود  عىل  تامة، 

Hutchings 2007; Ryfe 2001 ;2004(. ومثة باحثون يرون يف الشخصيات 
انطالقاً من حقيقة أنهم املوثرِّقون األوائل ملا يحدث من  اإلعالمية مؤرخني جدداً 

حولهم، إذ يتحول توثيق األحداث كانعكاس للراهن، مع الوقت، إىل منظور مهم 

لألحداث التي وقعت يف املايض. ويقوم شكل توثيق األحداث ببلورة شكل ثباتها 

يف الذاكرة الجامعية املستقبلية بلورة قوية، ويبدو هذا جلياً يف وضعيات النزاع أو 

الحروب التي تسود خاللها مواقف ضدية لدى األطراف الضالعة، بحيث يتحول 

شكل التوثيق إىل جزء ال يتجزأ من النضال.

وهناك صلة أُخرى بني اإلعالم والذاكرة، ذلك بأن اإلعالم مبني عىل التكرار 

األمر  بسهولة،  بها  التذكري  يريد  أحداث  نرش  إعادة  عىل  قدرته  يف  يتجىل  الذي 

الذي يساعد يف تنشيط القدرة عىل إعادة بناء أي مضمون مرغوب فيه بسهولة 

كبري  قسم  بناء  بإعادة  اإلعالم  ويقوم  انتباه مستهلكيه.  تشد  إلكرتونية  وبوسائل 

معني  عمل  روتني  وجود  نتيجة  وذلك  متعددة،  تقنية  بوسائل  مضامينه  من 
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ة متنح مضامني معينة أفضلية عىل حساب  وملجرد كون الصحافيني جامعة مفرسرِّ

هو  اإلعالم  مييّز  ما  أكرث  فإن  أُخرى،  وبعبارة   .)Zelizer 1997( أُخرى  مضامني 

تكرار معتقدات رائجة، إذ تحولت التكرارية إىل عامل مركزي جداً يف بلورة الوعي 

التي  والسياقات  واألحداث  الحوادث  ذكر  مجرد  من  انطالقاً  العام،  الجامهريي 

 Crozier 2007; De’Angelo( تخلق بنية تحتية إدراكية مهمة يف بلورة الوعي

2002(. وحتى لو مل نسلّم باالدعاء القائل بأن اإلعالم يشبه »الجهاز األيديولوجي« 
ويف  عندنا،  التاريخي  اإلدراك  يف  التأثري  أهمية  تجاهل  إمكاننا  يف  فليس  للدولة، 

اإلعالمية  املضامني  لنا  تسمح  كذلك   .)Ryfe 2001( للزمن  وإدراكنا  ذاكرتنا 

باإلطالل عىل املعتقد التاريخي الكائن يف وعي مستهلكيها إذا افرتضنا أنها تنجح 

يف أن تكون مصدر األخبار األول يف حياة مستهلكيها اليومية.

العام  الجامهريي  الوعي  فحص  إىل  هنا  نتناوله  الذي  البحث  ويهدف 

النكبة  سياق  يف  اإلرسائيلية  الذاكرة  تأسيس  عىل  الوقوف  أجل  من  اإلرسائييل 

عملية  ويعكس  جهة،  من  سياسية  أهمية  الوعي  هذا  يحمل  إذ  الفلسطينية، 

ويستند  أُخرى.  جهة  من  الفلسطيني  »اآلخر«  إزاء  اإلرسائييل  العام  الرأي  بلورة 

التقارير واملقاالت املأخوذة من خمس صحف  هذا البحث إىل عينة واسعة من 

يومية تُنرش باللغة العبية، خالل فرتة زمنية امتدت إىل خمسة أعوام، وتحديداً 

يف األسبوع الذي يسبق يوم »االستقالل« اإلرسائييل، كام تقرَّر رسمياً كل سنة، ويف 

أسبوع آخر ييل يوم 15 أيار/مايو. نحن نتحدث هنا عن أربعة أو خمسة أسابيع 

يف كل سنة، يف فرتة يزداد فيها االهتامم مبسألة النكبة اهتامماً كبرياً بسبب صلتها 

للخطاب  نقدي  تحليل  عىل  البحث  يعتمد  كذلك  اإلرسائييل.  »االستقالل«  بيوم 

يشري إىل التصاوير والحوافز )motives( املتكررة، وإىل اإلدراك الذايت والتعامل مع 

اآلخر وجذور املواقف املسيطرة عىل الخطاب كام تنعكس من خالله. 

طرح  وسع  ففي  للخطاب،  تفصييل  تحليل  يف  الدخول  نية  لدينا  ليس 

املضامني كام هي وتنظيمها وفق معايري مضمونية نابعة من الخطاب نفسه ومن 
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االستخدامات الخطابية الواردة يف املقاالت املتعددة أن يعكس املواقف السائدة 

املواقف.  لهذه  ومتساوق  تصنيف ذيك  بإجراء  يسمح  وأن  اإلعالمي،  الخطاب  يف 

لذا، سيجري عرض النتائج وفق تصنيف املواقف الرائجة بشأن النكبة يف الخطاب 

ومبا  اإلرسائييل.  اإلعالم  الرأي يف  مقاالت  انعكست يف  كام  متاماً  اإلرسائييل،  العام 

أن الحديث يدور عن نطاق واسع جداً للمواد قمنا، يف بعض املبزات أو الرسوم 

لدى  السائدة  املواقف  تدعم  التي  املقاالت  زبدة  بعرض   ،)Charts( البيانية 

الجمهور. وسعياً لتجنب التكرار وعدم إتعاب القراء بتفصيالت زائدة، قمنا بعرض 

أجزاء فقط من املقاالت، لكن يف حاالت معينة مل يكن مثة مفر من اقتباس فقرات 

طويلة من بعض املقاالت بغية عرض موقف الكاتب بصورة واضحة. ومن املهم 

يف  طُرحت  التي  املركزية  املواقف  بحسب  ُوضع  املذكور  التصنيف  أن  نذكر  أن 

املقاالت الواردة يف العينة، وهو تصنيف عام هدفه األسايس تنظيم كمية املقاالت 

الكبرية جداً التي وردت يف العينة وترتيبها. وقد أُنِجز التصنيف استناداً إىل موقف 

الكاتب املهيمن عىل املقال، حتى لو كانت اللغة املستعملة يف مختلف املقاالت 

التي عرضت وجهة النظر نفسها غري متشابهة. 

وقد قمنا بتقسيم عرض النتائج إىل قسمني أساسيني وفقاً ألهداف البحث، 

عالقة  لها  التي  العامة  باملواقف  يتعلق  األول  القسم  التايل:  النحو  عىل  وذلك 

بالنكبة، والتي وردت فيها مقاالت رأي تعكس املعتقدات املتعددة بشأن النكبة 

أو ذاكرة النكبة. والقسم الثاين يتضمن مسحاً أجريناه للمقاالت التي أورد كتّابها 

أو  النكبة  لذاكرة  الذع  نقد  عن  فيها  وعّبوا  النكبة،  إلنكارهم  تسويغات  فيها 

االنشغال بها.
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الفصل الثاني

 تاريخ قديم – جديد وأدبيات
»المطالبة باسترداد الذاكرة«

النقاش  يف  وضوحاً  أشكاله  بأكرث  يتجىل  النكبة  إدراك  شأن  يف  الخالف  إن 

النظر  وجهة  بني  السحيقة  الهوة  عىل  منه  نستدل  أن  وميكننا  املؤرخني،  بني 

اإلرسائيلية  النظرة  وبني  إرسائيليني،  مؤرخني  عدة  معها  يتامثل  التي  الفلسطينية 

)جينوسار وبرئييل 1996؛ رام 1996؛ سلبشتاين 1996(. وال مجال لدينا للخوض 

يف مجمل الخالفات القامئة بني العديد من املؤرخني، عىل الرغم من أهمية ذلك 

إىل  باختصار  بالتطرق  سنكتفي  لكن  األوسع،  سياقه  يف  البحث  هذا  موضعة  يف 

الُهَوى السحيقة التي ال تنحرص يف وصف الحقائق التاريخية فحسب، بل تتجاوز 

للذاكرة.  إحياء  بصفتها  النكبة  أحداث  املستخدمة يف فحص  املنهجيات  إىل  ذلك 

ويف األدبيات البحثية متييز واضح وقطعي بني نوعني من املؤرخني هام: املؤرخون 

الوضعيون املؤسساتيون اإلرسائيليون، وهم األقرب إىل الرواية اإلرسائيلية الرسمية، 

 ،1948 لحرب  اإلرسائييل  التأريخ  لصيانة  الالزمة  األساسية  املعلومات  يوفرون  إذ 

استفهام، حتى  التحرير« من دون أي عالمات  يعتبها اإلرسائيليون »حرب  التي 

تلك املتعلقة بهوية األشخاص الذين ُحررِّرت منهم؛ واملؤرخون البناؤون النقديون، 

معتبين إرسائيليني  مؤرخني  عدة  وبينهم  الفلسطينية،  الرواية  إىل   األق��رب 

)رام 1996(.

املهنية، إىل جانب  القامئة يف األدبيات  النقاشات  ويك نتجنب إعادة اجرتار 

إرسائيل،  يف  والتدوينية  التاريخية  النقاشات  عامل  عىل  اإلطالل  من  القراء  متكني 
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بسياقنا،  الصلة  ذي  النقاش  يف  رام  أوري  تلخيصات  مطوالً  نقتبس  أن  يكفينا 

السياسة  بشأن  عليه  املتعارف  املعتقد  ساءلوا  الجدد  املؤرخني  أن  رام  يّدعي  إذ 

من  والخمسينيات  األربعينيات  يف  وخصوصاً  إرسائيل،  لدولة  واألمن  الخارجية 

القرن املايض، ويشري إىل أن هؤالء قالوا إن دولة إرسائيل رفضت )أو مل تستغل، 

عىل األقل( فرصاً للتحاور مع الدول العربية، أو أنها توصلت إىل االتفاق مع األردن 

اإلرسائييل  املجتمع  بأن  السائد  للموقف  خالفاً  وذلك  الفلسطينيني،  عىل حساب 

محب للسالم، وهو يدير معركة عنيفة من منطلق انعدام الخيارات؛ إنها الحاممة 

»رمح  شابريا،  أنيتا  كتاب  عنوان  يف  ورد  كام  منها،  الرغم  عىل  سيفاً  تحمل  التي 

الحاممة« )شابريا 1992(. وجرى االدعاء أن إرسائيل تتحمل مسؤولية كبرية عن 

نشوء مشكلة الالجئني الفلسطينيني يف أعقاب سياسة الطرد التي اتبعها قادة كبار 

يف حرب 1948 بتشجيع خفي، أو بصمت متواطئ عىل املستوى السيايس، وحتى 

 .)1991 )موريس  الحقاً  إرسائيل  اتبعتها  التي  العودة«  »عدم  سياسة  أعقاب  يف 

 .)1996 )سلبشتاين  وتفصيالً  جملة  التبيريون  املؤرخون  يرفضه  االدعاء  وهذا 

باإلضافة إىل ذلك، جرى عرض سياسة األمن يف الخمسينيات، وخصوصاً »عمليات 

الحرب غري  وإىل  التصعيد  إىل  أدت  متهورة  أنها سياسة عسكرية  املُقاصة«، عىل 

املرغوب فيها سنة 1956. وكبديل محتمل من الخط »الفعال« الذي قاده دافيد 

شاريت  موشيه  قاده  الذي  نسبياً  »املعتدل«  الخط  عرض  جرى  غوريون،   – بن 

املتعارف  الصيغة  مقابل  يف   )Pappe 1988 1994؛  كفكفي  )Morris 1994؛ 

عليها والتي ترى يف إرسائيل دولة تدافع عن نفسها ورادعة لكنها ليست عدوانية 

)بارؤون 1990، 1991؛ رام 1996(.

 صحيح أن هذا التلخيص ال يتطرق إالّ إىل جزء واحد من النقاش التاريخي، 

البحثية  األدبيات  تسميه  ما  حول  التمحور  نحو  التقدم  أجل  من  يكفي  لكنه 

املطالبة  الذاكرة« )reclaiming memory(. فقد أتت هذه  »املطالبة باسرتداد 

من   1948 ذاكرة  لتخليص  محاولة  يف  له،  واستمراراً  السابق  النقاش  عىل  رداً 
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»العناق« التاريخي الذي بلورها وفق أشكال استوت وتجانست مع رواية الجانب 

تكتفي  وال  املؤرخني،  نقاش  تؤجج  الذاكرة  باسرتداد  املطالبة  فأدبيات  املنترص؛ 

النقاش املنهجي بني املعسكرين  بتعزيز النقاش التاريخي فحسب بل تعزز أيضاً 

الغرميني.

وتبدأ هذه األدبيات مع سياسة تسمية )politics of naming( األحداث 

التي يدور الجدل التاريخي بشأنها، أي األحداث التي وقعت يف فلسطني بني ترشين 

الثاين/نوفمب 1947 وصيف سنة 1949، ذلك بأن تأّمل هذه السياسة ميّكننا من 

إجراء فحص معّمق للهّوة القامئة بني املعسكرين التاريخيني املختلفني وتأثريهام يف 

بلورة الذاكرة والوعي الجامعيني. ويف حني يقبل املؤرخون املؤسساتيون مصطلحي 

التحرير« أو »حرب االستقالل« كمصطلحني مفهومني ضمناً وال يسائلون  »حرب 

دالالتهام األيديولوجية واألخالقية، فإن املؤرخني النقديني يتعاملون مع هذه الفرتة 

وما تالها وفق مصطلح »النكبة«، وهو ما يلقي الضوء عىل الجانب الضدي لتلك 

األحداث. ويعكس مصطلح »حرب التحرير« الرواية الصهيونية املركزية التي ترى 

الصلة عب–التاريخية بني الشعب اليهودي ووطنه كحقيقة أزلية ال ميكن التناقش 

إذا كانت  أو عمل، وخصوصاً  الحقيقة أي فعل  أو مساءلتها؛ وتبر هذه  بشأنها 

أيضاً.  الوجودي  أمنه  اليهودي يف وطنه ويف  الشعب  بحق  مرتبطة  األفعال  هذه 

ويف املقابل، يعكس مصطلح »النكبة« مدارك الضحية التي حلت بها كارثة أدت 

نزلت  التي  الكارثة  أي مسؤولية عن  الضحية  إىل خرابها، من دون تحميل هذه 

الذي  والتأثري  املعسكرين،  بني  القامئة  الهوة  التسمية عمق  سياسة  وتعكس  بها. 

الذاكرة الخاصة بها، باعتبارها نظريات نقيضة  تحمله تسمية األحداث يف بلورة 

و»النكبة« عالقة من  »التحرير«  بني  إطالقاً. ومثة  األُخرى  إحداها مع  تستوي  ال 

القامئة بني املصطلحني. وهناك  التناقضات  الخضوع تؤكد نفسها بناء عىل مجرد 

مشكلة  نشوء  مسألة  يف  ويتمثل  التسميات  بني  للفوارق  هنا  نورده  آخر  مثال 

والفرار  الهرب  يتحدث عن  املؤسسايت  فاملعسكر  وأسبابها؛  الفلسطينيني  الالجئني 
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و»األمالك  املرتوكة«  »القرى  املصطلَحني  نشوء  إىل  أدى  الذي  األمر  املكان،  وترك 

النقدي عن تطهري إثني  املرتوكة« يف الخطاب اإلرسائييل، بينام يتحدث املعسكر 

بني  السحيقة  الهوة  نرى  أيضاً  وهنا  بالقوة.  العودة  إمكان  ومنع  وترويع  وطرد 

املعسكرين، ال كحقيقة تاريخية مغايرة فحسب، بل أيضاً كروايات ذات فرضيات 

أساسية أخالقية متعددة وتأثريات إثنية متناقضة. وتقع املسؤولية يف كل واحدة 

من هذه الروايات عىل وكيل تاريخي مختلف متام االختالف؛ فاملعسكر املؤسسايت 

تركوا  الذين  أنفسهم  الالجئني  وعىل  الفلسطينية  القيادة  عىل  باملسؤولية  يلقي 

الصهيونية  الحركة  قباطنة  باملسؤولية عىل  النقدي  املعسكر  يلقي  بينام  بيوتهم، 

عام  واألخالقية  القانونية  املسؤولية  يتحملون  الذين  إرسائيل  دولة  وزعامات 

أوقعوه بالفلسطينيني.

ويف هذا اإلطار سنتطرق إىل ما تسميه األدبيات البحثية »املطالبة باسرتداد 

نتأمل،  أن  ويكفي  البحث.  هذا  نتائج  أهمية  بفهم  صلة  ذي  كسياق  الذاكرة«، 

يف  الذاكرة،  باستعادة  املطالبة  عىل  وتبعاته  التاريخي  الجدل  إىل  تطرقنا  لدى 

بعض الكتابات الفلسطينية التي ظهرت مؤخراً يك نجسد عمق الهوة القامئة بني 

املعسكرين التاريخيني الغرميني، والشكل الذي تتحول فيه الذاكرة إىل حلبة نزاع 

تتعداه  بل  السيايس فحسب،  املستوى  الطرفني يف  تأثرياتها يف  تنحرص  ال  مركزية 

يخص  ما  كل  املعسكرين يف  بني  االختالف  وبنتيجة هذا  الوجودي.  املستوى  إىل 

ممكن  غري  أمراً  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  بني  املصالحة  احتامل  يصبح  الذاكرة، 

من دون إجراء تغيريات عميقة يف مبنى الذاكرة لدى الطرفني، األمر الذي يتطلب 

 Jamal( إجراء عملية عميقة من التحويالت الُهويّاتية، التي ال تُرى اليوم يف األفق

2013(. وال نقصد بهذه الكلامت تلخيص كل ما كُتب يف مجال املطالبة باسرتداد 
املنشورات  انتقائية ألهم  السياق سوى عرض عينة  إذ ال ميكننا يف هذا  الذاكرة، 

التي تجسد حرب الذاكرة وأشكال ُمطالبِتها مبواجهة الوضع القائم.

لقد كان إدوارد سعيد من أوائل الفلسطينيني الذين قالوا إن الفلسطينيني 
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قلّلوا جداً من تدوين تاريخهم، من دون أن يقدم تسويغاً لهذا االدعاء، لكن ميكن 

منه  مفروغ  كأمر  الفلسطيني  الوجود  قبول  هو  لهذا  األسايس  السبب  إن  القول 

هذا  تشخيصه  يف  سعيد  سعى  وقد  الحياة.  لنواحي  منهجياً  توثيقاً  يستوجب  مل 

لإلشارة إىل ضعف الفلسطينيني تجاه الرواية الصهيونية يف كل ما يتعلق باالرتباط 

ويف  الدولية.  العالقات  يف  أهمية  ذي  ُمرشِعن  كأساس  الشعب،  وتاريخ  بالوطن 

حني أعادت الصهيونية كتابة تاريخ الشعب واألرض مجدداً، بحيث خلقت رواية 

املوطن األصيل  يُعتب  الذي  املكان  املصري يف  تقرير  متامسكة تبر االعرتاف بحق 

للشعب اليهودي، صمت الفلسطينيون، ثم أُخرِسوا فيام بعد، بالنسبة إىل كل ما 

)Said 1979( .له صلة بارتباطهم وعالقتهم بوطنهم

بالنكبة  االنشغال  من  اإلق��الل  بشأن  سعيد  ادع��اء  من  الرغم  وع��ىل 

الفلسطينية، فإن قسطنطني زريق نرش يف صيف سنة 1948 تحليالً شامالً ألسباب 

النكبة يف فلسطني )Zurayk 1956(. ومل يكن زريق فلسطينياً، وهدفت  وقوع 

كتابته إىل تأسيس االدعاء بأن املشكلة الفلسطينية مشكلة عربية جامعة. كذلك 

نرش موىس العلمي، الفلسطيني، سنة 1949، كتابه »عبة فلسطني«، متطرقاً فيه 

إىل أسباب هزمية 1948 )العلمي 1949(. وعىل الرغم من أن هذين الكتابني ال 

محاولة  تحت  ينضوي   1948 هزمية  أسباب  إىل  تطرقهام  فإن  تاريخيني،  يُعتبان 

تثبيت العالقة بني الشعب الفلسطيني ووطنه الذي سلبه شعب آخر، وبينه وبني 

الكارثة القومية التي حدثت. ويف سنة 1955 نرش محمد منر الهواري كتابه »رس 

الفلسطينية  القومية  الحركة  زعامء  مسؤولية  عن  نظريته  فيه  مسهباً  النكبة«، 

عن الكارثة التي حلت بفلسطني )الهواري 1955(. ومل يُنرش بعد هذه الكتب إالّ 

القليل جداً، باستثناء مجموعة كتب عارف العارف الذي نرش ستة مجلدات تحت 

)العارف   »1949–1947 املفقود،  والفردوس  املقدس  بيت  نكبة  »النكبة:  عنوان 

1956–1961(. وقد أخذت كتابات املثقفني العرب عن املسألة ترتاجع يف أواخر 

عىل  تشديده  عب  ذكرنا،  كام  املوضوع  سعيد  إدوارد  طرح  أن  إىل  الخمسينيات، 
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أهمية الذاكرة والتذكر كعنرصين مركزيني يف نضال الفلسطينيني من أجل وطنهم، 

ويف مقابل الرواية الصهيونية عن هذا الوطن. 

عقود  ثالثة  نحو  امتداد  فلسطني عىل  الفلسطينية عن  الكتابة  كانت  لقد 

كنفاين  النكبة هام غسان  ذكرى  بإحياء  قاما  كاتبَني  أبرز  وكان  األساس،  أدبية يف 

عىل   )2008 )كنفاين  حيفا««  إىل  »عائد  كتابه  يف  يشدد  فكنفاين  حبيبي.  وإميل 

أهمية الذاكرة كنوع من أنواع العودة إىل املايض وإحيائه لتبير الدعوة إىل الفعل 

يف الحارض )غانم 2009؛ جامل 2009(؛ فقد عاد إىل حيفا بغية إحياء الذكريات 

واملطالبة باستعادة املكان عىل خلفية التغيريات التي فُرضت عليه. وكان لعودة 

حبيبي أيضاً مدلوالت متثلت يف إحياء الذاكرة فرتة قبل النكبة وتبعاتها اإلنسانية، 

فيه  إنسانية حدثت  يبعث وجود وطن مفقود وحياة  املتعددة  كتاباته  وهو يف 

قبل الكارثة التي أدت إىل فقدان ال يُغتفر )جامل 2009(.

ويف سنة 1992 نرش وليد الخالدي التوثيق األوسع واألعمق للنكبة وتبعاتها 

املادية واإلنسانية )Khalidi 1992(، مستخدماً الصور وسيلة بالغة القوة تعكس 

الصهيونية  االدعاءات  أحد  تدحض  اجتامعية  لبيئة  صوراً  فنرش  األزيل،  الحضور 

وعزز  بنفسها.  الصهيونية  الحركة  أحيته  قفراً  كانت  فلسطني  أن  وهو  األساسية، 

الذاكرة وبعثها،  باستعادة  التي تطالب  الكتابة  الخالدي نهج  للمؤرخ  النرش  هذا 

الخالدي  كتابات  شكلت  وقد  بريوت.  يف  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  بريادة 

نهجاً واضحاً أخذ يف النمو، قوامه توثيق الذاكرة الجامعية الفلسطينية استناداً إىل 

التاريخ الشفوي ) Manna’ 2013؛ كبها 2006(.

النكبة  أهمية  عىل  غزارة،  املؤرخني  أكرث  أحد  مصالحه،  الدين  نور  وشدد 

كنقطة زمنية ذات مدلوالت يف تاريخ الفلسطينيني، وكمحل مركزي للذاكرة مُيّكن 

التأمل فيه من فهم األحداث التاريخية، إىل جانب فهم الدالالت اآلنية كتسويغ 

للمسلكيات الفلسطينية يف أيامنا الراهنة. فكتب الكثري يف هذا املجال، ونرش كتباً 

 Remembering« بعنوان:  له  مقالة  إىل  هنا  وسنتطرق  السياق،  هذا  يف  مهمة 
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 the Palestinian Nakba: Commemoration, Oral History and
Narratives of Memory« نرُشت سنة 2008، وهي مبثابة ملخص ألبحاثه يف 

هذا املجال.

سياق  يف  دراماتيكية  رشٍخ  سنة  شكلت   1948 سنة  إن  مصالحه  يقول 

استمرارية املوقع والزمن التاريخيني يف التاريخ الفلسطيني، ويرى أن النكبة أدت 

إىل إحداث تغيري غري ُمرتََجع يف حياة الفلسطينيني عىل املستويني الفردي والقومي، 

مامرسة  دون  ويحول  ويهيكلها،  ويحددها  حياتهم  يعرّف  التغيري  هذا  يزال  وال 

الفلسطينيون  يُعاَمل  وبالتايل  بهم،  خاصة  بدولة  والتمتع  االستقالل  يف  حقهم 

الدولية  املنظامت  بدعم  عليهم  تعود  إنسانية«  و»مشكلة  »الجئون«  أنهم  عىل 

مخططات  عب  يتأىت  حالً  تتطلب  اقتصادية  كمشكلة  أو  األون��روا(،  )وخصوصاً 

تشغيلية )Masalha 2008, p. 125(. كذلك يعتقد مصالحه أن ذاكرة أحداث 

1948 الَصْدمية (traumatic( ال تزال مركزية يف حياة الفلسطينيني، وخصوصاً أن 

)Ibid., p. 126( .املاليني منهم يواصلون العيش تحت االحتالل ويف املنفى

الوضعي،  التاريخي  للعمل  مصالحه  يوليها  التي  األهمية  من  الرغم  وعىل 

فإنه يوجه عناية القراء إىل أهمية العمل التاريخي من أسفل إىل أعىل، استمراراً 

يكمال  أن  النهجيني  التوجهني  لهذين  إذ ميكن   ،)Ibid.( التابع«  »دراسات  لتقليد 

السنوات  يف  يهتمون  بدأوا  الفلسطينيني  الباحثني  أن  يذكر  وهو  اآلخر.  أحدهام 

األخرية بذكريات النكبة، وبتسجيل الشهادات ودراسة أنواع التذكار. ويف رأيه، يف 

الوقت الذي ال يزال باحثون كثريون يف الغرب يستندون إىل كتابات ِبني موريس 

باتساع  تأثروا  باحثني آخرين  فإن  املايض وهيكلته،  للكشف عن  أسايس  كمصدر 

مجاالت الدراسات املا–بعد–حداثية واملا–بعد–استعامرية، وطرحوا أسئلة تتعلق 

الفلسطينية  الشهادات  أن  مصالحه  يرى  ولذا،  اإلرسائيلية.  األرشيفات  مبوضوعية 

مهمة وحيوية من أجل فهم املايض واستيعاب ما حدث يف أثناء النكبة، إذ يقول 

إنه ال ميكن الكشف عن األبعاد الفظيعة للنكبة، وال ميكن القيام بوصف مفصل 
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لعملية »التطهري العرقي« من وجهة نظر َمن كانوا ضحيته، إالّ بواسطة مثل هذا 

بأن  القائل  الخالدي  رشيد  ادعاء  ملخصاً   ،)Ibid., p. 137( التاريخي  التوجه 

 .)Ibid., p. 138( »ًمتأصال تاريخياً  املعارص يعاين »انحيازاً  الفلسطيني  التأريخ 

الفلسطينيني نرشوا  واملثقفني  الفلسطينية  النخبة  أن  مصالحه عىل  يشدد  كذلك 

الفلسطينية  كالوثائق  غنية  مصادر  غياب  ظل  ويف  النكبة،  عن  كثرية  مذكرات 

الحالية، فإن التاريخ الشفوي واللقاءات مع الالجئني الفلسطينيني أضحت مصدراً 

الجئون  بها  مر  التي  املُعاشة  التجربة  عن  أكرث  مفهومة  رواية  لهيكلة  حيوياً 

فلسطينيون عىل تنوعهم. 

ومركز  ضحاياها  أسامء  لتخليد  وموقع  للنكبة  متحف  وجود  عدم  إن 

ُدمرت  التي  القرى  ملئات  وشواهد  تذكارية  نصب  أو  الضحايا،  معلومات ألسامء 

كان  فلسطينية،  دولة  غياب  ويف  صعباً.  أمراً  التاريخ  تدوين  يجعل   ،1948 سنة 

قام  التخليد،  ومشاريع  الذاكرة  أحداث  لبعث  املوارد  تخصص  أن  بها  يُفرتض 

إىل  منذ سنة 1948  الالجئون  إذ عمد هؤالء  األمر،  بهذا  الفلسطينيون  الالجئون 

الذي ُدمرت فيه قراهم. ويف الوقت نفسه، وعىل  اليوم  النكبة، أو تخليد  تخليد 

األمل  نتيجة  الفلسطينية  األفالم  ترد يف  النكبة  مسألة  تكد  مل  فرتة طويلة،  امتداد 

عىل  يشدد  مصالحه  لكن   .)Ibid., p. 142( الفعل  هذا  مبثل  املرتبط  الكبري 

بدأ مخرجون  إذ  األخرية؛  السنوات  الصعيد يف  طرأ عىل هذا  كبرياً  تغيرياً  أن مثة 

عىل  العثور  وميكننا  الكارثة.  وذاكرة  التاريخ  إىل  بالتطرق  وغريهم  فلسطينيون 

أمثلة لذلك يف فيلم إدوارد سعيد «In Search of Palestine»، وفيلم محمد 

 Et la terre« دروي��ش  محمود  عن  بيطون  سيمون  وفيلم   ،»1948« بكري 

Ibid., p. 143( «comme la langue(، وفيلم إييل سليامن »الزمن الباقي«، 
وفيلم »مفاتيح« لسليم ضو.

املُعاشة  والتجارب  الفلسطيني  املجتمعي  التاريخ  إن  مصالحه  ويقول 

لالجئني وقصصهم عن األماكن التي أتوا منها، إىل جانب السري الذاتية والروايات 
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ببيوتهم  والعاطفية  الرمزية  عالقاتهم  يُبز  هذا  كل  املذكرات،  وكتب  واألغاين 

القانوين  البلد وحقهم  وقراهم، كام يشكل »شهادة توثيقية« تثبت وجودهم يف 

يف األرض. وتعكس ذاكرتهم عن فلسطني قبل سنة 1948 جامل املناظر الطبيعية 

األرض  عن  الروايات  هذه  مثل  ويشهد  والقرى،  املدن  يف  وحياتهم  األرض  وثراء 

واملروج  األودية  أسامء  وعىل  وكثافتها،  املُعاشة  اليومية  التجارب  حميمية  عىل 

والعنارص  األشجار  أنواع  من  نوع  كل  أهمية  والشوارع، وعىل  والتالل  والجداول 

الطبيعية األُخرى يف ذاكرة املايض ).Ibid(. ويدعي مصالحه أن مسائل متعددة 

الفلسطيني  الشعب  وتشتيت  الفلسطيني،  املجتمع  وهدم  النكبة،  حقائق  مثل 

الالجئني  قومية  وإبطال  العرقي«،  »التطهري  عن  إرسائيل  ومسؤولية   ،1948 سنة 

الفلسطينيني، واملعاناة الكبرية عىل امتداد ستة عقود، واالحتالل واالنتهاك املستمر 

معها فلسطينياً  تعامالً  تتطلب  التي  املسائل  ضمن  كلها  هي  الدويل،   للقانون 

 .)Ibid., p. 150(

اهتاممهم عىل  ركزوا  الذين  أوائل  من  لغد  أبو  وليىل  أحمد سعدي  وكان 

 Nakba: كتابهام  بأن  ذلك  املركزية،  ومكانتها  الفلسطينية  النكبة  ذاكرة  أهمية 

إىل  يتطرق   Palestine, 1948, and the Claims of Memory )2007( 

مدلوالت األحداث يف سنة 1948 واألحداث التي تلتها، من وجهة نظر َمن عاشها 

كضحية – الفلسطينيني. ويشدد محررا الكتاب عىل أهمية التأمل يف الشكل الذي 

وكيف  والجامعية،  الفردية  الفلسطينيني  ذكريات  يف   1948 أحداث  فيه  تتجسد 

يجري عرضها بوسائط متعددة من أجل بعث ذاكرة هذه األحداث املأسوية. وال 

املايض يف  توضيح  إىل  وال  تاريخ حرب 1948  كتابة  إىل  لغد  وأبو  يسعى سعدي 

ضوء تجربة الفلسطينيني يف أثناء الحرب، وإمنا ينشغالن باألسئلة عن ماذا يفعلون 

 Sa’di and Abu–Lughod 2007,( وماذا ميكنهم أن يفعلوا يف الوقت الراهن

النكبة  ذاكرة  فحص  يف  تكمن  الكتاب  من  الغاية  أن  املحرران  ويذكر   .)p. 2
والصدمة  والتاريخ  بالذاكرة  الخاص  املقارن  األدب  ضوء  يف  نقدياً،  فحصاً  املؤملة 
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وذاكرة  الفلسطينية  الذاكرة  بني  واملختلف  املشرتك  فحص  وبالتايل   ،)trauma)
النكبة تشكل  أن  األُخرى )Ibid., p. 4(. ويوضح سعدي وأبو لغد  املجتمعات 

جزءاً من الذاكرة الضدية )counter–history(، أي تذكرياً دامئاً باإلحساس بالغنب، 

كتذكري  تُستخدم  وهي  الصهيوين،  املرشوع  ألخالقية  تحدياً  تشكل  أنها  ويدعيان 

فيام  العامل  أمام  معروض  دائم  وكسؤال  العريب،  والشعب  العرب  القادة  بهزمية 

 .)Ibid., p. 9( يتعلق مبداركه الخاصة بالوضعية اإلنسانية واألخالقية والعادلة

كذلك يذكر املحرران أن الذاكرة الفلسطينية ال تقل عن ذاكرة املجتمعات األُخرى 

أن  بالزمن، وكام  الخاصة  للعالقة  أبعاداً  لكن مثة  بالزمن،  من جهة كونها مكبلة 

ذكريات الشعب الفلسطيني عن أحداث 1948 تُستخدم شهادة عىل ما حدث يف 

عملية هيكلة االدعاءات املتعلقة بالغنب، فإن مثة حاجة قوية إىل تذكر التفصيالت 

عىل مر الزمن. لذا، يُنظر إىل موت »جيل النكبة« عىل أنه أمر مثري للقلق، ذلك بأن 

مصادر الذكريات والذاكرة قد تضيع قبل نقلها إىل األجيال املقبلة. وهام يقوالن 

إن عدة محاوالت جرت يف السنني األخرية لتوثيق هذه الشهادات، وميكن العثور 

 Catastrophe Remembered: الدين مصالحه  نور  عليها يف كتب مثل كتاب 

 Palestine, Israel and the Internal Refugees: Essays in Memory
of Edward W. Said، ويف مجالت محلية مثل »الكرمل« و»مشارف«، ومجالت 
 Journal of بحثية مثل »مجلة الدراسات الفلسطينية«، أو يف مجالت دولية مثل

 .Palestine-Israel Journal أو Palestine Studies
 Remembering Al–Nakba in a« بعنوان  مقالة ألحمد سعدي  ويف 

Time of Amnesia: On Silence, Dislocation and Time«، مسعى ل� 
 Sa’di 2008, p.( البارزة«  الضحايا  النكبة كجزء من سكينة  »تحليل ذكريات 

383(، ويرى أن مثة فارقاً بني الصمت وفقدان الذاكرة، الفتاً إىل أن األمر ال ينحرص 
النقيض من فقدان  يف كون السكوت مختلفاً، بل يف أن يف وسعه أن يكون عىل 

الذاكرة. ويف رأيه أن ذكريات النكبة تحمل صدى لها داخل العديد من التعبريات 
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الصامتة الخاصة باألمل املسترت والجروح والخجل والسوداوية التي يحملها الناس 

حتى يومنا هذا. ويقول سعدي: 

من  شعب  اقتالع  نفسه:  الوقت  في  األشياء  من  خليط  النكبة 
بلده؛ تدمير الُلحمة االجتماعية غير المنقطعة منذ قرون؛ إحباط 
اآلمال الوطنية باالستقالل. والنكبة ذاكرة ضدية تحريضية، وتذكير 
الصهيوني،  المشروع  وبالأخالقية  والالعدالة،  باإلجحاف  مستمر 
سؤال  عن  عبارة  أنها  كما  العربية.  والشعوب  القيادات  وبقصور 
دائم إلى الرأي العام العالمي بشأن النظام األخالقي والعادل الذي 
يريده. وبالنسبة إلى الفلسطينيين، تمثل النكبة الخوف والضعف 
واالقتالع والقتل والمجازر والتدمير غير المتوقع والدائم، وهذه 
واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  مستضعفين  جعلتهم  كلها  األمور 
وفقدان  والفقر  الغربة  من  جديدة  حقبة  بداية  إنها  ونفسياً؛ 

(Sa’di 2008, p. 383) .السيطرة

يفصحون  ال  النكبة  بعد  ما  حتى  ظلوا  الفلسطينيين  أن  سعدي  يدعي  كذلك 

انعكس  الذي  األمر   ،)a non–communicative mood( داخلهم  في  عما 

 a site of ( الجماعية  للذاكرة  كموقع  النكبة  عن  األكاديمية  الكتابة  ندرة  في 

حتى  قامت  الفلسطينيين  من  قليلة  قلة  إن  ويقول   .(collective memory
يوم الذكرى الخمسين للنكبة بنشر شهاداتها وقصص حياتها وتاريخها كي تكون 

متاحة للجمهور. ويذكر سعدي أقوال إدوارد سعيد الذي ادعى، قبل تأليفه كتاب 

عن  تاريخ  كتب  هناك  ليس  أن   ،1979 سنة   The Question of Palestine
إلى  يأتي  كما   ،)Ibid., p. 384( بأنفسهم  الفلسطينيون  الفلسطينيين وضعها 

ذكر غسان كنفاني وإميل حبيبي كأديبين يتميزان بتأثير كبير من خالل الكتابة 

عن النكبة. ويقول سعدي إن النقص في الكتابة عن الرواية الفلسطينية في كل 
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ما له عالقة بالنكبة تحول إلى أمر بارز في ذكراها الخمسين، إذ أُدرك فجأة أن 

جيل النكبة، أي األشخاص الذين يحملون أقرب ذاكرة إلى أحداث النكبة، آخذ في 

االضمحالل ومعه الذكريات التي ال يمكن استعادتها، وبرز تخوف لدى الباحثين 

ناطور  كتاب سلمان  في  أيضاً  تجلت  اليقظة  أن هذه  وأضاف  الوضع.  إزاء هذا 

»ذاكرة« )Ibid., p. 386(. ويتطرق سعدي إلى إدراك الزمن في سياق النكبة، 

ويدعي أن النكبة خلقت هوة ال يمكن جسرها بين فترتين مختلفتين: قبل النكبة 

وبعد النكبة، وهما فترتان تحمالن دالالت مغايرة عن الزمن؛ الزمن الذي تفرضه 

يعرض  إسرائيلي  زمن  وهو  واالجتماعي،  االقتصادي  البقاء  إلى  الماّسة  الحاجة 

الفلسطينية  األجيال  زمن  وهو   – فلسطيني  وزمن  ويكرسه،  اإلسرائيلي  التاريخ 

اإلسرائيلي  الزمن  مركزية  تمثل  الذي  الوقت  وفي  المتعددة.  والمعالم  والتاريخ 

في حياة الفلسطينيين تسليمهم بالخسارة وخنوعهم لألوضاع التي تلت النكبة، 

فإن الزمن الفلسطيني يعبر عن معارضتهم لها. لقد كان هذا الصراع مركزياً في 

الَمْفَهَمة )صوغ المفاهيم( الفلسطينية للنكبة في كتابات أدباء فلسطينيين، وفي 

شهادات األفراد، وفي النقاشات السياسية واألكاديمية )Ibid., p. 387(. ويقول 

سعدي إن في اإلمكان التعامل مع ذاكرة النكبة على أنها ذاكرة يتم التحكم فيها 

المهزومة  بأنها ذاكرة المجموعات أو الشعوب  memory(، ذلك   dominated(

للتجارب  وخالفاً   .)Ibid., p. 389( والتبعية  والفقدان  االقتالع  تمثل  التي 

كالحرب  محدودة،  زمنية  فترة  استمرت  التي  األُخرى   )traumatic( الَصْدمية 

العالمية الثانية أو الهولوكوست أو حرب االستقالل الجزائرية، فإن النكبة لم تنته 

بعد. وبعد 60 عاماً، لم تتحقق بعد الوضعية السوية، ولم تتحقق حتى النقطة 

األرخميدية التي يمكن أن يرجع إليها الفلسطينيون لفحص الماضي. وهذا، في 

)Ibid., p. 390( .رأيه، مميز مركزي يؤثر في مدارك النكبة حتى في أيامنا هذه

وشعراء  أدباء  عدة  نصوص  يف  واملنفى  الذاكرة  مسألة  حبيب  مها  تتناول 

 ،)Habib 2013( املنفى  يف  الذاكرة  بعث  عملية  عكس  أجل  من  فلسطينيني 
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إىل  التوق  عن  تعب  املنفى  يف  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  كتابة  أن  ترى  وهي 

الراهن وتعريفه، وذلك من خالل محاولة السري خطوة إىل األمام.  إعادة ترتيب 

وتحلل حبيب الذكريات الشخصية لألدباء مريد البغويث وفواز تريك ورجا شحاده 

 .)Ibid.( والشاعر محمود درويش، كقصة لتجارب متعددة من املنفى والسلب

وتكمن أهمية املوضوع يف أن واقع األماكن أضحى حارضاً يف أفكار الفلسطينيني 

إن  حبيب  وتقول  والتخليد.  الذاكرة  بواسطة  إالّ  إليها  الوصول  ميكن  ال  التي 

فلسطني تقلصت إىل جغرافيا بحتة، إىل مكان يرزح تحت واقع مغاير، إىل حيز 

بال مكان. وهي تشري عند األدباء األربعة إىل أن العالقة بفضاء فلسطني خاضعة 

لتجسيد يبعث عىل الحزن والصدمة )trauma( وفقدان اإلحساس بالبيت واملنفى 

غري املعرف ).Ibid(، الفتة إىل أن الفلسطينيني رغبوا يف صيانة العالقة ب� »البيت« 

سعوا  وبالتايل  »األنا«،  وشعور  باملكان  الشعور  صيانة  ويف  وحفظها،  و»الوطن« 

ملنح ثقافتهم املرشوعية عب اإلبداع، واملعنى عب التمثيل واملامرسات التي تصب 

الفلسطينيني يف املنفى. وهي تشدد بهذه الطريقة عىل أن  يف خانة هيكلة عامل 

الشعب  بني  العالقة  وباستعادة  بفلسطني،  املطالبة  بإعادة  يأملون  الفلسطينيني 

بهيكلة  تقوم  اإلبادة  من  االستحواذي  للخوف  املؤملة  الذاكرة  فإن  ولذا،  واألرض. 

تعزيزها  أو  استعادتها  أو  مركزية  توازن  نقطة  تذكر  إىل  العامل  هويتهم، ويضطر 

.)Ibid.(
البحث املتعلق باملطالبة  صحيح أن هذه األمور ال تكفي لتلخيص مجمل 

باسرتداد الذاكرة، لكنها تسمح باإلطالل عىل الُهَوى القامئة بني املدارك اإلرسائيلية 

املركزية يف هذا املجال وبني الرؤية الفلسطينية. وسنوضح هذه الصورة وتبعاتها 

اآلنية عىل السياسات اإلرسائيلية يف الفصل الثالث. 
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الفصل الثالث

سياسة الذاكرة وتقنيات ضبطها

املوازنة  أسس  قانون  من   40 رقم  التعديل  ق  ُصدرِّ  2011 آذار/م��ارس  يف 

  وشمل هذا التعديل إضافة املادة 3 ب، تحت عنوان »تقليص املوازنة 
1
اإلرسائييل.

2
أو الدعم جراء نشاطات تناقض مبادئ الدولة.«

ويحدد التعديل املذكور الجهات التي تتطرق إليها املادة املضافة عىل النحو 

أو  مبارش  بشكل  موازنتها  يف  الحكومة  تشارك  مؤسسة   – مدعوم  »جسم  التايل: 

الرسمية،  السجالت  بيان أصدره وتم حفظه يف  املالية، يف  غري مبارش وقرر وزير 

أنه جسم مدعوم وفق قانون أسس املوازنة؛ جسم يحصل عىل موازنة – رشكة أو 

سلطة محلية أو مجلس ديني أو بنك إرسائيل أو رشكة حكومية أو رشكة بلدية؛ 

مؤسسة عامة – جسم ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة، ينشط يف حقل الرتبية 

ويحظى  شابه،  وما  والرياضة  والصحة  والرفاه  والفنون  والعلوم  والدين  والثقافة 

بالدعم وفق قانون أسس املوازنة.« كام يحدد التعديل الحاالت التي يجري فيها 

تقليص املوازنة كام ييل: »يسمح التعديل لوزير املالية، ومبوافقة الوزير املسؤول 

عن بند املوازنة ذي الصلة باملوضوع، وبعد االستامع إىل الجسم املعني، بتقليص 

املبالغ التي يجب تحويلها من موازنة الدولة إىل ذلك الجسم يف الحاالت التالية: 

عىل  يحرض  الجسم  ودميقراطية؛  يهودية  كدولة  إرسائيل  وجود  ينفي  الجسم 

1   هو القانون الذي يفّصل كيفية توزيع الموازنة على مختلف المرافق في الدولة، باإلضافة إلى 

الشروط واالستثناءات.

  http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2286/2286.pdf  2

)تمت الزيارة في 2014/5/16(  
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العنف أو اإلرهاب؛ الجسم يدعم الكفاح املسلح أو األعامل اإلرهابية لدول عدوة 

أو لتنظيم إرهايب ضد دولة إرسائيل؛ الجسم يحيي يوم االستقالل أو يوم تأسيس 

تحقري مادي ميس  أو  إتالف  أعامل  يشارك يف  الجسم  كيوم حزن وحداد؛  الدولة 

كرامة علم الدولة أو رمزها.«

فيه،  يرد  الذي  التقليص  مقدار  إىل  التعديل  هذا  يشري  ذلك،  عىل  عالوة 

التعديل يبلغ حتى  إذ »تنص املادة ]املضافة[ عىل أن تقليص املوازنة وفق هذا 

)أي:  مدعومة  غري  مرصوفات  ملصلحة  الجسم  أنفقه  الذي  املبلغ  أضعاف  ثالثة 

املذكورة أعاله(. ال  الغايات  املرصوفات ملصلحة نشاط يهدف إىل تحقيق إحدى 

املستشار  من  رسالة  يتلقى  أن  بعد  إالّ  املوازنة  بتقليص  املالية  وزير  قرار  ذ  يُنفَّ

التقليص، وبعد تلقيه توصية من  القضايئ تتضمن رأيه يف استيفاء الرشوط لهذا 

التقليصات عىل  املدعومة، وتبعات  طاقم مهني بخصوص حجم املرصوفات غري 

التقليص املالئم مع األخذ بعني  الجسم أو عىل جهات أُخرى متعلقة به، ومبلغ 

االعتبار مالبسات املسألة. ويُعنيرِّ وزير املالية الطاقم املهني الذي يجب أن يضم 

موظفاً من وزارة القضاء، وموظفاً من وزارة املالية وموظفاً من الوزارة التي يرشف 

وزيرها عىل الرصف مبوجب تلك املادة يف املوازنة.«

يوم  إحياء  املذكور هي منع  التعديل  الغاية من وراء  أن  تقدم  يتضح مام 

النكبة بشكل رسمي يف املؤسسات الرتبوية أو املؤسسات الرسمية وغري الرسمية 

أكرث  املطاف  نهاية  يف  ق  ُصدرِّ الذي  التعديل  وهذا  الدولة.  تدعمها  التي  األُخرى 

اعتداالً من التعديل الذي جرى اقرتاحه يف البداية. ذلك بأننا إذا تأملنا يف املقرتح 

األمر  النكبة،  بذاكرة  االنشغال  ضد  َهني  املوجَّ والنقد  املعارضة  قوة  وجدنا  األول 

املحسوبة عىل  الجامهريية  والشخصيات  القيادات  من  العديد  أثار غضب  الذي 

فيه،  الكامنة  العميقة  النية  املقرتح  هذا  يعكس  كام  القومية.  اليمني  أحزاب 

املقرتح  هذا  اسم  كان  إذ  القانون،  ملرشوع  التوضيحية  األقوال  يف  ظهرت  والتي 

»مقرتح قانون يوم االستقالل )تعديل– منع إحياء يوم االستقالل أو يوم تأسيس 
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الدولة كيوم حداد( لسنة 2009«، وورد فيه تعديل املادة األوىل. و»يف قانون يوم 

االستقالل لسنة 1949«، جاء بعد املادة األوىل ما ييل:

كيوم  إسرائيل  دولة  تأسيس  يوم  أو  االستقالل  يوم  إحياء  منع 

حداد 1أ. ُيمنع أي شخص من القيام بنشاط أو حدث إلحياء يوم 

االستقالل، أو التطرق إلى مجرد تأسيس دولة إسرائيل، كيوم حداد 

يكون  )أ(  الفرعية  المادة  تعليمات  يخالف  من  حزن.  كيوم  أو 

عقابه السجن ثالثة أعوام )ب(. 

قانون  ُسن  الدولة،  تأسيس  »فور  القانون:  لمقترح  التوضيحية  األقوال  في  وورد 

يوم االستقالل لسنة 1949، الذي يحصن مكانة يوم االستقالل كعيد رسمي للدولة 

وكيوم عطلة. في تلك األيام، كان يوم االستقالل – على ما يبدو – يوم عيد قومي 

قانوني  نقترح سن حظر  وعليه،  الشعب.  أغلبية  أوساط  في  به  االحتفال  يجب 

كيوم  الدولة  تأسيس  يوم  أو  االستقالل  يوم  ذكرى  إلحياء  فعاليات  إجراء  على 

حداد، وفرض عقاب صارم على كل من يستغل طابع دولة إسرائيل الديمقراطي 

والمتنورِّر لهدمها من الداخل.« وتوضح هذه األمور محاولة الذين وضعوا القانون 

في  يحمل  النكبة  كيوم  االستقالل  يوم  إحياء  أن  بتسويغ  التعبير  حرية  لتقييد 

طياته خطراً أمنياً على الدولة. ويهدف تأطير األمور ضمن خطاب أمني إلى منح 

مقترح القانون مشروعية لدى كل األحزاب التي تَُعّد في إطار المعتقد القومي 

الكنيست  القول إن عضو  المهم بمكان  ال� 18. ومن  الكنيست  الذي ميز أجواء 

تسفي هندل ومجموعة من أعضاء الكنيست قدموا إلى الكنيست مقترح قانون 

إلى  قدمها  مشابهة  قوانين  مقترحات  أن  ذلك  على  زد  )ب/2899(.  مشابهاً 

الكنيست ال� 16 عضو الكنيست أرييه إلداد ومجموعة أعضاء آخرين )ب/37(، 

وعضو الكنيست تسفي هندل )ب/2595( الذي قدم أيضاً إلى الكنيست ال� 17 

المسألة في  العملية مركزية  قانون مشابٍه )ب/17/497(. وتعكس هذه  مقترح 
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نظر أحزاب اليمين المتطرفة التي نجحت في نهاية المطاف في تمرير القانون 

بصيغة أخف، األمر الذي منحها مباركة األحزاب األُخرى.

وطرحت منظامت حقوق اإلنسان، خالل تطرقها إىل تعديل القانون، كثرياً 

ففي  أجلها.  من  ُسن  التي  والغايات  القانون  نيات  تكشف  التي  االدعاءات  من 

ورد  القانون  ضد  املواطن  حقوق  وجمعية  عدالة  مركز  قدمه  الذي  االلتامس 

حول  يتمحور  االلتامس  »هذا  أن  املحكمة،  إىل  املقدمة  املنظمتني  تسويغات  يف 

عدم قانونية مواد القانون التي تخّول وزير املالية فرض غرامة مالية عىل جسم 

الدولة  الدولة أو تدعمه، وذلك بسبب إحياء يوم االستقالل ويوم تأسيس  متوله 

ودميقراطية.«  يهودية  كدولة  إرسائيل  دولة  وجود  نفي  بسبب  أو  حداد،  كيوم 

الذاكرة  »القانون ميس بشكل غري مسبوق أشكال  أن  املنظمتان إىل  أشارت  وقد 

روايات  وقمع  لتغييب  محاولة  يف  األغلبية  قوة  إىل  اللجوء  خالل  من  التاريخية 

األقلية القومية بشأن األحداث والوقائع واألحاسيس واأليديولوجيات. وعىل أقىص 

النقيض للمبادئ الدميقراطية وللحقوق األساسية، يسعى القانون لخنق الخالفات 

اإلرسائييل.«  املجتمع  تخص  أساسية  بأسئلة  املتعلقة  الجوهرية  واأليديولوجيات 

كام أن »إجراء نقاشات يقظة وحية وحرة ومعمقة بشأن مسائل سياسية عسرية 

يَُعّد  إرسائيل،  دولة  يف  العام  الحيز  يف  القامئة  الخالفات  صلب  يف  تقع  ومعقدة 

مصلحة جامهريية من الطراز األول، باإلضافة إىل رضورة استناد القيم الدستورية 

يف الدولة إىل محصالت النقاش الحر واملفتوح كهذا، ال أن تستند إىل كم األفواه أو 

إخراس األقلية بطرق غري دميقراطية.« ويدعي مركز عدالة يف تسويغاته لاللتامس 

يف  كبري  جمهور  عىل  محبط  أثر  »فرض  ستكون  للقانون  الفورية  املحصلة  أن 

ويشتد  األساسية.  الدولة  أسئلة  نقاش حيوي يف شأن  اإلرسائييل، وخنق  املجتمع 

نطاق االنتهاك وجسامته كون القانون يعتمد مصطلحات ضبابية وغامضة، األمر 

الذي يزيد يف عدم وضوح تفسري وزير املالية والجهات الرسمية له.« كذلك ورد يف 

االلتامس أن »القانون ينتهك حرية التعبري السيايس والفني والحرية األكادميية.«
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بالقدر نفسه  القانون مكتوب بشكل حيادي، ويرسي  الرغم من أن  وعىل 

مموَّلة،  أو  مدعومة  مؤسسات  وعىل  يهود،  أو  عرب  إليها  يبادر  نشاطات  عىل 

أكانت عربية أم يهودية، فإن من الواضح أن النية من ورائه وما سيخلفه سيؤثران 

يف املواطنني العرب أساساً. ويحق بخاصة لهؤالء املواطنني، كأقلية قومية، التمتع 

بحامية دستورية معززة لحقهم يف املساواة املدنية الكاملة.

وينتهك القانون الحق يف املساواة عىل أساس االنتامء القومي واملعتقدات 

األيديولوجية أو املوقف السيايس، وبالتايل ينتهك حق املواطنني العرب يف الكرامة 

التعليم  يف  املساواة  يف  الحق  وضمنه  التعليم،  يف  الحق  ينتهك  كام  الجامعية. 

االلتامس  نهاية  ويف  العمل.  حرية  يف  الحق  وكذلك  التعليم،  يف  االختيار  وحرية 

رقم  العليا  املحكمة  إىل  املقدم  االلتامس  يف  الحكم  قرار  عدالة  مركز  يقتبس 

62/243 واملعروف باسم التامس »أولبنيه هرسطاه« )أي استوديوهات التسجيل(، 

وهي املؤسسة التي تقدمت بااللتامس، ضد جريي )إضبارة القرارات ط. ز. 2407، 

2416، 1962(، وقد ورد فيه ما ييل: »نظام الحكم الذي يتحكم يف تقرير ما هو 

جدير باملواطن أن يعرفه، سيصل يف نهاية املطاف إىل أن يقرر أيضاً ما هو جدير 

باملواطن أن يفكر فيه، ولن تجد نقيضاً أكب من ذلك للدميقراطية الحقيقية التي 

الثاقبة، والذي  القايض النداو  امللتمسون: »أقوال  ه من األعىل‹.« وأضاف  ›ال توجَّ

ما زالت صحيحة،  إنها  إالّ  كُتبت قبل نحو خمسني عاماً،  أيام عديدة،  قبل  تويف 

ويجب أن تكون مرشدة كالفتة تحذير أمام مؤسسات الحكم كافة.« )مركز عدالة، 
3
)2011

آخرون  ومثقفون  إرسائيل  جائزة  عىل  الحائزين  من  20 شخصاً  عارض  وقد 

هذا القانون وانتقدوا تبعاته، وصاغوا عريضة جاء فيها: »إن مبدأ فصل السلطات 

http://www.adalah.org/heb/?mod=db&dld_page=law&slg=nakba–  3

law–amendment–no–40–to–the–budgets–foundations–law
)تمت الزيارة في 2014/5/16(   
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قضائيتني  سلطتني  ليسا  )بالتأكيد!(  والحكومة  الكنيست  دميقراطي.  أسايس  مبدأ 

أو عقابيتني }...{ ووفقاً ملقرتح القانون هذا، الذي ميكن أن يؤدي إىل موجة أُخرى 

من العنرصية املناهضة للدميقراطية والتي تهدد بالهيمنة عىل الكنيست، سيكون 

يف وسع السياسيني أن يقاضوا أولئك الذين ال تروق لهم ألفاظهم وأن يعاقبوهم! 

وبالتايل أن يق�رروا أن املس الكالمي ب� ›يهودية‹ إرسائيل، أو إحياء ذكرى املترضرين 

من حرب االستقالل، سيعرضان من يقوم بهام لعقوبة قاسية وغرامة باهظة. ويأيت 

هذا يف أوساط شعب ناضل ضد إنكار الرضر الذي لحق به عىل مر التاريخ.« 

ومام جاء يف العريضة أيضاً أن »السياسيني ليسوا قضاة. ومن مينح السياسيني 

الحق يف دوس حرية التعبري يكون كمن يسعى ضد أسس الدميقراطية اإلرسائيلية.« 

والكنيست  الحكومة  إىل »منع  الكنيست وأعضاءه  رئيس  العريضة  ودعا واضعو 

األكرث تطرفاً يف تاريخ إرسائيل، من تكريس أنفسهام هّدامني للدميقراطية.«

املوقف  يف  سواء  النكبة،  إزاء  اإلرسائييل  التعامل  تغري  الوقت،  مرور  ومع 

تجاه  التعامل  أمناط  تقسيم  وميكن  العام.  الجامهريي  املوقف  يف  أو  الرسمي 

النكبة الفلسطينية يف الحيز العام اإلرسائييل، مبا يف ذلك املوقف الرسمي، إىل عدة 

خطوط متاميزة متتد بينها خيوط رابطة واضحة. ففي مؤرش الحرب والسلم الذي 

أجراه برنامج أفانس لفض النزاعات والتجسري، واملعهد اإلرسائييل للدميقراطية، يف 

التمثيلية املكونة من 503 مستَبيَنني  30 حزيران/يونيو 2009، ُعرض عىل العينة 

عن  املسؤولية  من  جزءاً  رسمي  بشكل  الفلسطينيون  تحمل  إذا  التايل:  السؤال 

مبسؤولية  أيضاً  إرسائيل  اعرتاف  تعارض  أم  ستؤيد  فهل   ،1948 حرب  يف  النكبة 

املذكورة، ومنها  الحرب  أعقاب  بالفلسطينيني يف  التي لحقت  املعاناة  جزئية عن 

موقف  ميثل  ال  الذي  السؤال  هذا  عىل  الرد  ويف  الالجئني؟  مشكلة  نشوء  مثالً 

الجمهور اإلرسائييل عىل امتداد فرتة زمنية، وهو رهن للسياق، أجاب املستبيَنون 

أنني  أعتقد  18.5٪؛   – سأؤيد  أنني  أعتقد  7٪؛  بالتأكيد–  سأؤيد  ييل:  مبا  اليهود 

سأعارض – 17.7٪؛ سأعارض بالتأكيد – 37.9٪؛ ال أعرف/ال موقف – 19٪. ويبدو 
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وفقاً لهذه النتائج أن مثة أغلبية إرسائيلية تعارض تحمل املسؤولية، ولو جزئياً، عن 

املعاناة التي لحقت بالفلسطينيني يف أعقاب أحداث النكبة.

يف  الداخيل  األمن  وزير  نطلع عىل ترصيحات  أن  ميكننا  متصل  سياق  ويف 

حكومة إيهود أوملرت يف الفرتة 2006–2009، آيف دخرت، الذي ترأس جهاز األمن 

العام اإلرسائييل )شاباك( طوال أعوام، إذ إنها ال تعكس املوقف الرسمي اإلرسائييل 

هذه  ذاكرة  مع  الفلسطينيني  تعامل  من  بل   ،1948 سنة  يف  النكبة  أحداث  من 

هو  وكان  العريب،  املجتمع  يف  كَدميا  لحزب  مؤمتر  يف  دخرت  قال  فقد  األح��داث. 

عليهم  تعود  لن  النكبة  أفضل.  تعليامً  النكبة  متنحهم  »مل  وقتها:  الحاكم  الحزب 

مبصدر رزق أفضل }...{ َمْن يجلس سنة تلو سنة يبيك عىل النكبة، يجب أالّ يُفاجأ 

  وال تنحرص أقوال دخرت هذه يف كونها تهديداً واضحاً 
4
بأن يُنكب يف النهاية حقاً.«

ألولئك الذين يحملون ذاكرة حية عن النكبة ، بل هي مبثابة عدم اعرتاف واضح 

)trauma( جامعية  تعرض لصدمة  املايض، وبأن مثة شعباً  النكبة وقعت يف  بأن 

  كذلك ال تحمل أقوال دخرت مفاجأة، ذلك بأنها 
5
مبسؤولية الحكومة اإلرسائيلية.

تعكس موقفاً رسمياً ميتد أعواماً ساعياً ملحو ذاكرة النكبة بكل الوسائل، بدءاً بهدم 

رة وعبَنة أسامء األماكن والعمل املتواصل إلعادة كتابة تاريخ حرب  القرى املهجَّ

النسيان  عىل  لتشجيعهم  الفلسطينيني  إرسائيل  مواطني  »تربية«  وإعادة   ،1948

عىل حساب ذاكرة املايض. )جامل 2010(

يف  حدوثه  مجرد  يف  يتلخص  ال  مركباً  حدثاً  الفلسطينية  النكبة  وتشكل 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L–3483382,00.html  4

)تمت الزيارة في 2014/4/14(  

من المهم اإلشارة إلى أن آفي دختر انتقل إلى حزب الليكود وهو يقف وراء أحد اقتراحات   5

قانون القومية الذي يعزز الهوية اليهودية االستثنائية للدولة. لمزيد من التفصيل انظر: 

Amal Jamal, «Constitutionalizing Sophisticated Racism: Israel’s 
Proposed Nationality Law.» Journal of Palestine Studies, vol. 45, no. 
3 (2016), pp. 40–51.
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املايض، إذ يتضح أنه جزء مركزي يف الرصاع القومي بني اإلرسائيليني والفلسطينيني. 

اليوم نتيجة استمرار  وهي تشكل أيضاً صدمة )trauma( فلسطينية مل تنته إىل 

مشكلة الالجئني من جهة، واستمرار سياسة االحتالل والسلب والقمع اإلرسائيلية 

جهة  من  املبارشة  للسيطرة  فيها  يخضعون  التي  األماكن  يف  الفلسطينيني  تجاه 

أُخرى )املصدر نفسه(. من هنا، تعيش النكبة يف الوعي اإلرسائييل، وقد تعاظمت 

مركزيتها يف السنوات األخرية عقب املفاوضات الفلسطينية – اإلرسائيلية للتوصل 

إىل تسوية سياسية منذ مطلع التسعينيات، وارتفاع عدد األبحاث األكادميية التي 

االنشغال  ازدياد  يعني  )Nets–Zehngut 2013(. وال  الصهيونية  الرواية  تنتقد 

من هذه  موقفاً  متلك  تكن  مل  الرسمية  إرسائيل  أن  األخرية،  السنوات  يف  بالنكبة 

املسألة، إذ ميكننا إيجاز املوقف الرسمي اإلرسائييل، بصورة عامة، بإنكار أحداث 

الذاكرة اإلرسائيلية، وإلغاء  النكبة متاماً طوال أعوام، وبتغييب هذه األحداث يف 

إلقاء كامل  أيضاً  الفلسطينية بشأنها. وإىل جانب ذلك، ميكننا أن نالحظ  الرواية 

املسؤولية عن النكبة عىل كاهل القيادات الفلسطينية والعربية، من خالل تعزيز 

االدعاء  يقول  إذ  برمته،  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية  القيادة  بني  التنافر 

اإلرسائييل إن أغلبية هذا الشعب تحولت إىل الجئني بسبب انعدام حس املسؤولية 

لدى قيادته أساساً. )روجني 2006؛ َسفران 1969؛ سيغف 1984(

ويرتبط االنشغال الجديد بالنكبة ارتباطاً عميقاً، أيضاً، بنرش األبحاث الجديدة 

التي تتناول نشوء مشكلة الالجئني وتأريخ حرب 1948. وقد بدأ نرش هذه األبحاث 

منذ أواخر الثامنينيات حتى أيامنا يف األكادميية اإلرسائيلية وخارجها. وسبق هذه 

األبحاث الكشف عن وثائق جديدة يف األرشيفات البيطانية واإلرسائيلية، زادت يف 

وضوح أهمية البحث يف أمناط نشوء مشكلة الالجئني الفلسطينيني، ويف الدور الذي 

أخذته عىل عاتقها وحدات عسكرية إرسائيلية يف »تطهري« املناطق، التي ُخصصت 

للدولة اليهودية يف خطة التقسيم، من سكانها الفلسطينيني.

ويف السنني األخرية، وخصوصاً منذ فشل قمة »كامب ديفيد 2« صيف سنة 
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املحيل  الوعي  يف  مجدداً  الظهور  إىل  اإلرسائييل   – الفلسطيني  النزاع  عاد   ،2000

واإلقليمي والدويل )Oren and Bar–Tal 2007(. لقد تعامل اإلرسائيليون مع 

التطرق إىل مدارك النكبة والعودة إىل جذور الرصاع كرضورة للتعامل معه وحله، 

  بينام شدد الفلسطينيون يف إرسائيل بصورة خاصة عىل أهمية 
6
عىل أنها تهديد،

رة يف يوم النكبة، وهو اليوم  حق العودة، وتطور تقليد املسريات إىل القرى املهجَّ

الذي تحتفل فيه إرسائيل بيوم استقاللها، وشّكل هذان األمران نقطة تحول مهمة 

فيام يتعلق باالنشغال بالنكبة كحدث من املايض ذي صلة سياسية واسرتاتيجية 

مع الراهن. ومؤخراً، تبنت إرسائيل اسرتاتيجيا جديدة من الدبلوماسية الجامهريية 

وقد  حالياً.  القائم  الوضع  هي  النزاع  مع  للتعامل  االنطالق  نقطة  بأن  تفيد 

الجمود  استغالل  اإلرسائيلية عىل  الحكومة  لقدرة  االسرتاتيجيا وفقاً  تبدلت هذه 

أثناء  يف  تجاهلها  ميكن  ال  األرض  عىل  جديدة  حقائق  تثبيت  أجل  من  السيايس 

استثامر جهد  السياسة يف  )نتنياهو 2011(. وتتجىل هذه  املستقبلية  املفاوضات 

يف  واالستمرار  باملايض،  املتعلقة  اإلرسائيلية  الرواية  تثبيت  بغية  شامل  دعايئ 

تزامناً  أنفسهم،  الفلسطينيني  عىل  الفلسطينيني  بوضع  يتعلق  فيام  اللوم  إلقاء 

مع التشهري بقيادتهم )معهد رئوت 2010(. وتستثمر الحكومة اإلرسائيلية موارد 

كبرية يف سبيل تعزيز دبلوماسيتها الجامهريية، إذ اعتبت التحديات التي يضعها 

وزارة  إنشاء  استدعى  الذي  األمر  اسرتاتيجي،  تهديد  مبثابة  أمامها  الفلسطينيون 

للشؤون االسرتاتيجية بقرار حكومي يف سنة 2009 مسؤوليتها التعامل مع القضايا 

 
7
الدعائية والدبلوماسية الجامهريية وعىل رأسها قضايا مقاطعة إرسائيل.

http://www.psychoactive.org.il/image/users/108771/ftp/my_files/  6

NakbaConference/NakbaNoSuchThingTova.pdf?id=3326529
)تمت الزيارة في 2014/4/15(  

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.3031135  7

)تمت الزيارة في 2016/11/12(  
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وبغية التوقف عند تقنيات ضبط ذاكرة النكبة عىل املستويني الرسمي وغري 

التي استخدمت لتحقيق  الرسمي، سنعرض فيام ييل، وبإيجاز، اآلليات األساسية 

هذه الغاية: 

1( تجاهل رسمي وإقصاء غير رسمي

يعكس كتاب نوغا كدمان »عىل جانبي الطريق ويف هامش الوعي« التعامل 

اإلرسائييل مع ذاكرة النكبة، عىل املستوى املادي امللموس وعىل مستوى الوعي، 

كام يعكس تجاهَل ذاكرة النكبة وكَبتها كحدث صدمي )traumatic( ذي تأثريات 

جوهرية يف رشعية املرشوع الصهيوين برمته. ويتطرق الكتاب إىل الخوف العميق 

إىل مستوى إمكان  الذاكرة فحسب، بل يتعداه أيضاً  الذي ال ينحرص يف مستوى 

إىل فلسطني وطرد  اليهودية  بالهجرة  له عالقة  ما  التاريخ« يف كل  »إعادة عجلة 

أنيتا  الصهيونية  مؤرخة  لخصت  وقد   .)2008 )كدمان  وطنهم  من  الفلسطينيني 

أن  عن  تحدثت  حني  وذاكرتها  النكبة  إىل  التطرق  من  اإلرسائييل  الخوف  شابريا 

ذاكرة الطرد »ال تزال تحلق يف املنطقة الضبابية بني الوعي والالوعي، وبني الكبت 

واالعرتاف.« )شابريا 2001(

بهذه  الفلسطينية  النكبة  مع  اإلرسائييل  التعامل  تسور  بن  إفرات  وتوجز 

مثة  الفلسطينية،  الثقافة  يف  النكبة  لذاكرة  البارز  الحضور  مقابل  »يف  الكلامت: 

يعرتفون  ال  أو   – البتة  املصطلح  يعرفون  ال  ممن  إرسائيل  اليهود يف  من  العديد 

املجتمع  دمار  عن  اإلرسائيليون  يحملها  التي  املعلومات  وتتلخص  بوجوده. 

›حرب  أثناء  يف  ›العدو‹  ترصفات  عن  به  تغذوا  ما  يف   ،1948 سنة  الفلسطيني 

االستقالل‹ ومصريه. أّما أسباب ذلك فبوسعنا الحديث عن مفاهيم الكبت: كبت 

إرسائييل لذكرى النكبة من الذاكرة الجامعية. ويشمل هذا الكبت جهداً الجتثاث 
8
ذكر الحادثة من الوعي الجامهريي وإقصائه إىل الالوعي الجامعي.«

 http://www.psychoactive.org.il/108771/Nakba  8
)تمت الزيارة في2014/4/13(   
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العقود  يف  متيز  النكبة  مع  التعامل  إن  القول  ميكننا  التعميم  باب  ومن 

إىل  أدت  فلسطينية  مأساة  وقوع  ملجرد  الرسمي  بالتجاهل  الدولة  لقيام  األوىل 

هذه  أورون  يئري  ويصف  الالجئني.  مشكلة  ونشوء  الفلسطيني  املجتمع  تفكك 

السياسة كام ييل: »تحاول دولة إرسائيل الحؤول دون خطاب الروايات املتعددة، 

وهي ال تسمح إالّ بوجود رواية واحدة هي الرواية الرسمية التي تحوي يف واقع 

يف  تصدعات  حدوث  ملنع  محاولة  يف  النكبة،  حدوث  ملجرد  نافية  عنارص  األمر 

فإن  معروف،  أنفسنا. وكام هو  التي نحب رسدها عىل  املوحدة  القومية  القصة 

اليهودي يف إرسائيل، وهي تدرَّس بقدر قليل  النكبة ال تدرَّس يف الجهاز الرتبوي 

)أقل كثرياً من املحرقة( يف الجهاز الرتبوي العريب. وعىل سبيل املثال، يف ترشين 

كتاب  من  املوجودة  النسخ  كل  بجمع  املعارف  وزارة  أمرت   2009 األول/أكتوبر 

شزار،  مركز  إصدار  األوسط‹،  الرشق  يف  مدينة  ›نبني  عنوانه  التاريخ  يف  تدرييس 

وهو مخصص للصفني الحادي عرش والثاين عرش، ذلك بأنه يوضح ما هي النكبة 

التدريس  كتب  يف  مرة  ألول  يعرض  وهو  العرقي‹.  ›التطهري  مصطلح  ويستخدم 

ُجمع  وقد  جنب.  إىل  جنباً  اليهودية   – اإلرسائيلية  والرواية  الفلسطينية  الرواية 

الكتاب ومل يَُعد إىل املكتبات إالّ بعد تعديله. وعليه، فإن قدر معرفة الشاب أو 

الطالب اإلرسائييل عن النكبة هو يف الحد األدىن، بشكل متعمد.« )أورون 2013(

وقد قامت إرسائيل الرسمية بالدفع بسياسات تثبت تجاهلها الرسمي عب 

متطور  فلسطيني  مجتمع  لوجود  الوعي،  يف  التي  وتلك  امللموسة،  اآلثار  محو 

الذايت عن مجرد  الفلسطينيني  الخطاب اإلرسائييل دفاع  نكبة 1948، ووسم  قبل 

وجودهم وعن وطنهم بأنه أعامل شغب.

للوجود  امللموسة  اآلثار  للنكبة يف سياسة شطب  الرسمي  التجاهل  د  تجسُّ أ– 

مع  رة  املهجَّ القرى  هدم  سياسة  بدأت  فقد   :1948 سنة  قبل  الفلسطيني 

الفلسطينية  القرى  أماكن  يومنا هذا. ويف  إىل  واستمرت  مطلع حرب 1948 

2006؛  )بنفنستي  ومحته  املايض  أخفت  يهودية  بلدات  ُشيّدت  رة  املدمَّ
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َعْبنة  إىل  هدفت  التي  العبية  الخريطة  اختالق  ويُعتب   .)2008 كدمان 

محو  لجهد  األفضل  التجسيد  وغريها،  والبلدات  واملواقع  املناطق  أسامء 

النكبة من الوعي الجامعي اإلرسائييل )بنفنستي 2006(. وتُعتب أسامء القرى 

عملية  عىل  شاهدة  األصلية  الخريطة  عىل  ظلت  التي  رة  املدمَّ الفلسطينية 

املحو، وإشارة غري مرغوب فيها إىل عملية كبت الوجود الفلسطيني وإخفائه 

من الذاكرة الجامعية الفلسطينية. )إيفن تسور 2010(

د التجاهل الرسمي للنكبة يف عرض مسألة الالجئني كمشكلة إنسانية  تجسُّ ب– 

يتحمل مسؤوليتها القادة الفلسطينيون وزعامء الدول العربية: ويف ظل هذا 

املوقف، أُلقي باملسؤولية عن مشكلة الالجئني يف الدول العربية عىل زعامئها. 

وقد أخذت إرسائيل عىل عاتقها مسؤولية النازحني )مهجري الداخل( الذين 

قانون  إطار  يف  وبيوتهم  أمالكهم  فقدوا  لكنهم  الدولة،  حدود  ضمن  ظلوا 

»أموال الغائبني«. واضطر هؤالء الالجئون إىل السكن يف القرى التي انتقلوا 

إليها خالل النكبة، ويف بعض منها تلقوا إعانة حكومية كان هدفها األسايس 

)Jamal 2005 التخلص من مشكلة النازحني. )كوهني 2000؛

تجاُهل النكبة يف األدبيات العربية والفلسطينية التي صدرت يف الخمسينيات:  جـ– 

ندماً  أساسه  يف  كان  الفرتة  هذه  يف  الفلسطيني  التعامل  أن  بالذكر  والجدير 

لهم  حدث  عام  مالمني  بسذاجة  أنفسهم  رأوا  الفلسطينيني  بأن  ذلك  وأسفاً، 

سادت  إرسائيل  تجاه  والكراهية  العداوة  مشاعر  أن  2010(. وصحيح  )جامل 

بينهم، إالّ إن أفعال إرسائيل ومسؤوليتها عن النكبة مل تَُصغ كرواية فلسطينية 

األولني  العقدين  يف  وخصوصاً  األوىل،  املراحل  يف  ومتناغمة  متامسكة  رسمية 

للقومية  املتقطعة  التجسدات  والقت   .)Sa’di 2008( النكبة  أعقبا  اللذين 

يف  انعكس  منظامً،  إرسائيلياً  دعائياً  رداً  الخمسينيات  مطلع  يف  الفلسطينية 

التعامل  ومتثل   ،)Jamal 2013( األعوام  تلك  يف  اإلرسائيلية  اإلعالم  وسائل 

املركزي لها يف نفي الوجود الفلسطيني ومحاربة تجسداته الثقافية والسياسية.
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محو الذاكرة بواسطة الكتب التدريسية التي تتجاهل البعد اإلنساين لتبعات  د– 

املدارس  يف    – والعربية  العبية   – الكتب  هذه  ركزت  فقد   :1948 حرب 

هذا  إلسقاطات  التام  التجاهل  ظل  يف  إرسائيل،  استقالل  عىل  اإلرسائيلية 

كام   .)Al–Haj 1995( الفلسطينيني  عىل  الرتاجيدية  وتبعاته  »االستقالل« 

جرى تحفيز املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل عىل االحتفال بيوم »استقالل« 

دولتهم الجديدة بواسطة سياسة الحكم العسكري. )بوميل 2007(

سنوات،  طوال  الحكومة  رئيس  مكتب  يف  نشط  الذي  الدعايئ  املركز  عمل  هـ– 

وجهاز الرتبية اإلرسائييل الرسمي، عىل تنمية قصص البطولة التي برزت يف 

التي  الرسمية  الرواية  إذ شددت   ،)Zerubavel 1995( أثناء حرب 1948 

باعتبارها  الدولة  إقامة  عىل  واإلعالمي  الجامهريي  الخطاب  يف  انعكست 

معجزة تاريخية، وذلك من خالل تجاهل تبعاتها الكارثية عىل الفلسطينيني. 

اإلرسائيليني،  األبطال  عجائب  عىل  التشديد  املنشورات  هذه  يف  وجرى 

ونُسبت قدرات شبه خرافية إىل العسكريني اإلرسائيليني والتنظيامت األمنية 

اإلرسائيلية، مثل دورية قائد األركان وجهاز األمن العام أو املوساد. )شطرنهل 

1996؛ نوميان 2009(

2( إنكار رسمي ومباشر

عودة  لدى  خاصة،  بصورة  النكبة،  بشأن  الرسمي  اإلرسائييل  املوقف  برز 

ذاكرة النكبة بقوة إىل األجندة الدولية واإلقليمية وحتى اإلرسائيلية يف الثامنينيات 

والتسعينيات. فقد أدى تطور التاريخ الجديد وتعاظم قوة املوقف النقدي تجاه 

املعتقد التاريخي اإلرسائييل يف كل ما يخص أحداث النكبة، ونشوء مشكلة الالجئني 

الفلسطينيني، إىل ردات فعل مركَّبة ومتشعبة ضد اإلرسائيليني. وربطت إرسائيل 

الرسمية بني التاريخ الجديد وتعاظم قوة النضال الفلسطيني من أجل االستقالل، 

وخصوصاً بعد اندالع االنتفاضة األوىل. وأدى توقيع اتفاق أوسلو ومتركز السلطة 
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الفلسطينية كمؤسسة سياسية مستقلة يف وسعها تنمية وعي جامهريي واسع يف 

تغيري حقيقي يف سياسات  إىل  الدولية،  الحلبة  الداخلية، ويف  الفلسطينية  الحلبة 

والتظاهرات يف  النكبة  أدت طقوس  كذلك  وخارجياً.  داخلياً  اإلرسائيلية،  الدعاية 

تنمية  إىل  الجديدة،  األلفية  مطلع  يف  بدأت  والتي  رة،  املهجَّ الفلسطينية  القرى 

سياسات  يف  أعطاب خطرة  عىل  للتغلب  تسعى  جديدة  دعائية  سياسة  وتطوير 

الدعاية اإلرسائيلية )Gilboa 2006(. ووضعت الحكومة اإلرسائيلية خططاً جديدة 

وعىل  الدعايئ،   – األيديولوجي  املستوى  عىل  الفلسطينية  النكبة  رواية  ملواجهة 

ونافيه  )يوغيف  البحثي   – الرتبوي  املستوى  القانوين، وعىل   – السيايس  املستوى 

2005(. وفيام ييل نورد جزءاً أساسياً من التغيريات التي حدثت يف إرسائيل فيام 

يتعلق بالنظرة إىل النكبة الفلسطينية: 

عن  موريس  ِبني  كتاب  نرش  م�ع  الجديدة:  التأريخات  عـن  الرشعية  نزع  أ– 

نشوء مشكلة الالجئني الفلسطينيني، الذي يستند إىل توثيق تاريخي مفصل 

لحرب 1947–1948 والذي جّسد فيه موريس وهن الرواية الصهيونية فيام 

التي  التاريخية  االدع��اءات  من  كبرياً  جزءاً  وناقض  الحرب  بأحداث  يتعلق 

املؤرخني  بني  شعواء  حرب  اندلعت  إرسائيل،  يف  مركزيون  مؤرخون  طرحها 

يصل  مل  موريس  أن  فصحيح  1996(؛  )رام  للحرب  التاريخية  الحقيقة  عىل 

بعض  عن  تراجع  أنه  كام  العرقي،  بالتطهري  إرسائيل  اتهام  إىل  األمر  به 

تحليالته فيام بعد، إالّ إنه كان املؤرخ اإلرسائييل األول الذي شكك يف املعتقد 

التاريخي الرائج بشأن النكبة الفلسطينية )شافيط 2004(. ويف أعقاب ذلك، 

املؤرخني  رصاخ  وعال  طويلة،  فرتة  الشخيص  املستوى  عىل  موريس  قُوطع 

الذين دافعوا عن املعتقد التاريخي الرائج يف األكادميية اإلرسائيلية والدولية 

إذ  هذا،  يومنا  حتى  متواصلة  املؤرخني  حرب  تزال  وال   .)Beinin 2003(

وتوم  غوالين  وموطي  بابه  وإيالن  موريس  ِبني  كتابات  مع  التعامل  د  يجسرِّ

بيرتبرغ وآخرين، وبصورة واضحة،  زاند وغايب  نافيه وشلومو  سيغف وإيال 
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املعتقد  مركّبات  عند  والوقوف  الجديد  التاريخ  عن  الرشعية  نزع  عملية 

التاريخي املأمسس كام جرى تطويره ومنا منذ أيام الحرب. والذي يذود عن 

الجيش  وأخالقيات  السالح  طهارة  معتقد  وعن  العسكري  املعرتك  موروث 

اإلرسائييل يف أثناء حرب Segev 2002( .1948؛ ياهف 2002؛ مطر 2006(

تعميق االنشغال بالذاكرة القومية وصدقية الطريق يف املدارس: عىل الرغم  ب– 

من وجود فرتات متيزت برشعنة الذاكرة فإن النزعة التي سادت أغلبية الوقت 

الطريق  صدقية  عىل  التصميم  ويف  اآلخر،  بذاكرة  القبول  إبطال  يف  متثلت 

وتعزيز معتقد الحرصية عىل املكان. وانعكس هذا األمر يف السياسات التي 

وجدعون  أورليف  وزفولون  ليفنات  وليمور  ليفي  يتسحاق  من  كل  وضعها 

ساعر وشاي بريون ونفتايل بينيت لدى توليهم منصب وزير الرتبية والتعليم. 

ويشكل مخطط املواقع الرتاثية التي عرضتها الحكومة اإلرسائيلية سنة 2009 

وخصوصاً  اإلرسائيلية،  التاريخية  بالذاكرة  االنشغال  ألهمية  واضحاً  تجسيداً 

من أجل إدغام عالقة طالب الجيل املقبل باملواقع القومية، وذلك من خالل 

تجاهل تاريخها اإلشكايل وتجاهل التاريخ الفلسطيني بصورة عامة. ويجسد 

أُخرى،  جهة  من  وللخليل  جهة،  من  لبولندا  املدارس  طالب  زيارات  متويل 

الضحية. وإىل جانب ذلك جرى كبت  تنمية ذاكرة  املبذول يف سبيل  الجهد 

وإقصاء أي مقابلة بني ذاكرة املحرقة وذاكرة النكبة، ومثة تجاهل تام للذاكرة 

الخليل  زائرو  يعيشه  الذي  األمر  اآلنية،  وتأثرياتها  ومدلوالتها  الفلسطينية 

بشكل ملموس وأكرث وضوحاً.

جـ– درء محاوالت إدخال مضامني جديدة أو رواية اآلخر إىل الحلبة الجامهريية 

طريق  عن  جديدة  معلومات  عىل  الحصول  من  اليهودي  الجمهور  ومنع 

الدراسية  الكتب  إلغاء  النهج يف أشكال متعددة، أهمها  اإلعالم: يتجىل هذا 

أو إعادة صوغها. وإىل جانب ذلك مثة عراك عنيد يف الخطاب اإلعالمي بشأن 

الدعاوى  بتقديم  التهديد  بواسطة  وأحياناً  بالفلسطينيني،  عالقة  له  ما  كل 
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بتقديم دعوى  ألكسندروين  كتيبة  تهديد قدامى  لذلك  املحاكم، ومثال  أمام 

ضد تيدي كاتس الذي كان طالب ماجستري يف جامعة حيفا، والذي تناول يف 

رسالته ترصفات الكتيبة يف قرية الطنطورة، مدعياً وقوع مذبحة هناك. ودلت 

وُغّربوا،  اإلعالمي،  الخطاب  عن  ُعزلوا  الفلسطينيني  أن  عىل  كثرية  أبحاث 

2004؛  وأبراهام  )فريست  وخطرين  وإرهابيني  بالقانون  كُمّخلني  وُصّنفوا 

مصالحه وجامل 2012(. فقد جرت »إبادة« الفلسطينيني رمزياً كشعب كان 

يعيش يف وطنه قبل قيام دولة إرسائيل، وانعكس األمر يف اختفائهم كبرش من 

الخطاب واستحضارهم كتهديد فقط.

تطور نزاع سيايس – قانوين ضد النكبة مبدلوالتها املتعددة: مبا أن السيطرة  د– 

العربية أو األرايض املحتلة غري ممكنة، ونتيجة  الدول  النكبة يف  عىل ذاكرة 

النكبة  ومرشوعية  إرسائيل  يف  الفلسطينيني  ذاكرة  قوة  من  القامئة  الخشية 

وزير  متكني  إىل  يهدف  الذي  النكبة  قانون  إرسائيل  يف  ُسن  شتى،  بوسائل 

التي  الرتبوية  املؤسسات  اقتصادية عىل  والتعليم من فرض عقوبات  الرتبية 

نهج  محاربة  عىل  للقانون  املعلن  الهدف  ينص  كذلك  النكبة.  ذكرى  تحيي 

إحياء يوم »االستقالل« اإلرسائييل كيوم حداد، إذ يجري االعتناء بهذه املسألة 

يسمح  الذي   2011  –  )40 رقم  )التعديل  املوازنة  أسس  قانون  إطار  يف 

بتخفيض مبالغ امليزانيات الحكومية من املبالغ اإلجاملية التي يجب تحويلها 

إحياء  يوم  يف  النكبة  إحياء  يف  ضالعة  كانت  جهة  إىل  الدولة  موازنة  من 

من صيغته  أكرث شمولية  القانون  كان صوغ  وقد  »االستقالل«.  ليوم  الدولة 

هذا  أساس  يف  كانت  التي  الحقيقية  النية  عىل  يدل  الذي  األمر  النهائية، 

  وأدى التغيري القانوين الذي انعكس يف »قانون النكبة« إىل تقليص 
9
الترشيع.

http://www.adalah.org/heb/?mod=db&dld_page=law&slg=nakba–  9

  law–amendment–no–40–to–the–budgets–foundations–law
)تمت الزيارة في 2014/4/27(  
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مشاركة رؤساء البلديات واملجالس املحلية يف مناسبات إحياء يوم النكبة يف 

الوزارة  وهي  لهم،  املالية  وزارة  معاقبة  خشية  اإلرسائييل  »االستقالل«  يوم 

املسؤولة عن تطبيق القانون. 

هـ– استئجار خدمات رشكة مهنية ملنح إرسائيل ماركة تسويقية جديدة وإدارة 

الغنب  ومحو  الفلسطيني  الوجود  تقليص  قوامها   )virtual( افرتاضية  حرب 

الدولة  وبدأت  الفلسطينيني.  مظامل  ضحية  باعتبارها  إرسائيل  إىل  ونَْسبه 

للنكبة  مناقضة  ذاك��رة  دفع  أجل  من  ومتويلها  مدنية  جهات  بتشجيع 

وتعزيزها. ويشكل التمويل الذي متنحه وزارة الرتبية والتعليم لقسم الرتبية 

الشبيبة  أبناء  لدى  وتعزيزه  الصهيوين  الوعي  لتنمية  ساطعاً  مثاالً  القيمية 

برنامج »َمساع« )سفر(  املهيمنة. ويشكل  الرسمية  للرواية  اإلرسائيليني وفقاً 

الصهيونية  الرواية  خص  فيام  الوعي  بتعميق  االنشغال  لتوسيع  جيداً  مثاالً 

العامل. وقد انضمت منظامت مدنية إىل  اليهود يف أرجاء  أبناء الشبيبة  لدى 

املنظامت  بني  التعاون  )اكتشاف(  »تَجليت«  برنامج  ويُجسد  الجهود.  هذه 

الحكومية واملنظامت املدنية ألغراض الدعاية والنزاع عىل الوعي. كام يشكل 

كتيب إيرز تدمور وأريئيل سيغال، »الكتيب الذي يحارب من أجل الحقيقة«، 

مثاالً للجهد الجامهريي العام املبذول بغية مواجهة خطاب النكبة يف إرسائيل. 

زد عىل ذلك أن توقيت نرش هذا الُكتيب يُعتب شهادة عىل هدفه الحقيقي، 

إذ نرُش عشية يوم الذكرى اإلرسائييل سنة 2011 )يوم مخصص لذكرى ضحايا 

معارك إرسائيل وهو يسبق االحتفال بيوم »االستقالل« اإلرسائييل(. ويستند 

إرسائيلية  مواقف  إىل  النكبة  لرواية  املواجه  الدعايئ  الخطاب  من  كبري  جزء 

كالسيكية تم الرتكيز عليها وُعرفت من جديد. وميكن العثور عىل مثال لذلك 

تطرفهم  بسبب  الخراب ألنفسهم  الفلسطينيني جلبوا  بأن  القائل  االدعاء  يف 

إىل  القومي.  للنزاع  كحل  البلد  تقسيم  وقبول  للتسوية  استعدادهم  وعدم 

الفلسطينيني  كاهل  عىل   1948 أحداث  عن  املسؤولية  أُلقيت  ذلك،  جانب 
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قراهم  تركوا  الذين  هم  الفلسطينيني  أن  االدعاء  ملجرد  العربية،  والدول 

بتشجيع من الدول العربية التي قامت هي نفسها بطرد اليهود من أراضيها. 

زعيم  بني  العالقة  عن  بالحديث  اإلرسائييل  الحيز  أُغرق  ذلك،  إىل  باإلضافة 

وبني  الحسيني،  أمني  الحاج   ،1948 سنة  قبل  الفلسطينية  القومية  الحركة 

الوسائل  بشتى  العالقة  هذه  وطُورت  أملانيا،  يف  لليهود  النازي  النظام  قتل 

بني  العالقة  أن  مع  اإلرسائيلية،  القومية  الذاكرة  من  جزءاً  أضحت  أن  إىل 

املحرقة والفلسطينيني ليست عالقة سببية، ذلك بأنهم مل يكونوا وراء محرقة 

اليهود يف أوروبا. إن خلق الصلة بني األمرين حّول املحرقة إىل مسألة ذات 

تجاه  اإلرسائيلية  والحكومة  اإلرسائييل  الجيش  ملسلكيات  ومبرِّرة  بل  صلة، 

الفلسطينيني، منذ فرتة االستيطان اليهودي املبكر حتى أيامنا هذه. وتنعكس 

هذه السياسات، الرسمية وغري الرسمية، يف الحيز العام اإلرسائييل، وتتجىل يف 

الخطاب اإلعالمي املركزي، وهو ما سنتطرق إليه يف الفصل التايل.
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الفصل الرابع

النتائج

من  ومقاالً  تقريراً   19 البحث  لهذا  اخرتناها  التي  الصحف  عينة  تشمل 

و37  َهيوم«،  »يرسائيل  صحيفة  من  ومقاالً  تقريراً  و81  »معاريف«،  صحيفة 

تقريراً ومقاالً من صحيفة »َهمودياع«، و27 تقريراً ومقاالً من صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، و154 تقريراً ومقاالً من صحيفة »هآرتس«.

التقارير  عدد  يف  الرائدة  الصحيفة  أن  الكمية  املعطيات  من  ويتضح 

صحيفة  هي  معها،  اإلرسائييل  املجتمع  وتعاُمل  النكبة  تناولت  التي  واملقاالت 

»هآرتس«. ويف املقابل، ظهر معطيان مفاجئان ومهامن يتمثالن يف كمية التقارير 

يف  نسبياً  الهزيل  التقارير  عدد  ويف  هيوم«،  »يرسائيل  صحيفة  يف  نسبياً  الكبرية 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«. وتبعث هذه املعطيات عىل الدهشة ألن صحيفة 

مركزية  مسائل  إىل  تتطرق  وشاملة  مركزية  تُعتب صحيفة  أحرونوت«  »يديعوت 

إىل  ينتمي  قرائها  من  قليالً  ليس  جزءاً  أن  كام  البحث،  بساط  عىل  مطروحة 

الطبقتني املتوسطة والدنيا، ولذا فإن عدم تناولها النكبة يظهر عدم رغبة واضحة 

لديها يف التطرق إىل مسألة تثري خالفاً عميقاً كهذا يف املجتمع اإلرسائييل. أّما عدد 

القومية  مع املعتقدات  التقارير املرتفع يف »يرسائيل هيوم« فال يستوي ظاهرياً 

القول  املعطيات يف وسعنا  إىل هذه  الصحيفة. واستناداً  التي متيز هذه  املتصلبة 

إن »يديعوت أحرونوت« تتجنب إغضاب قرائها ولذا متتنع من االنشغال مبسائل 

امتنعت  اإلرسائييل  املجتمع  يف  الحساسية  بالغة  النكبة  مسألة  أن  ومبا  خالفية، 

الصحيفة من التطرق إليها كثرياً. يف املقابل، تشكل صحيفة »يرسائيل هيوم« ما 
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يشبه املنصة املريحة للتعبري عن اآلراء املتصلبة تجاه العرب والفلسطينيني، األمر 

الذي يزيد يف تطرقها إىل مسألة النكبة، لكن مع تأطريها ضمن إطار سلبي جداً 

يدفع إىل تبني موقف الٍغ لها.

ويشري تحليل املعطيات الكمية إىل إمكان التمييز بني الصحف العامة التي 

تتوجه إىل الجمهور الواسع، وهي لذلك متتنع من التطرق إىل املسائل الخالفية، 

وبني الصحف امللتزمة أيديولوجياً ذات األجندات الواضحة والجلية. فبينام تقلل 

يفرس  الذي  األمر  النكبة،  إىل  التطرق  من  و»معاريف«  أحرونوت«  »يديعوت 

العينة،  التقارير واملقاالت املنخفض نسبياً، تكرث الصحف الثالث األُخرى يف  عدد 

»هآرتس« و»يرسائيل هيوم« و»همودياع«، من التطرق إىل املوضوع؛ ذلك بأنها 

يف  للجدل  واملثرية  الخالفية  املسائل  إىل  التطرق  تلزمها  واضحة  أجندات  تحمل 

أوساط الجمهور. وتتناول هذه الصحف الثالث مسألة النكبة وفقاً للتوجهات التي 

تالئم معتقداتها العامة. 

تغطية  إن  تأكيد  بكل  القول  ميكننا  أعاله،  الكمية  املعطيات  من  انطالقاً 

التطرق  يجري  وبالتايل  املستجدة،  األحداث  وفق  موجهة  صحافياً  النكبة  ذاكرة 

إىل النكبة وإىل كل ما يتعلق بها عند وقوع حدث يثري الخالفات أو يثري مسألة 

متعلقة باملوضوع. فعىل سبيل املثال، ميكننا أن نرى أن التغطية الصحافية ليوم 

وقعت  التي  األحداث  نتيجة  خاصة،  بصورة  موسعة،  كانت   2011 سنة  النكبة 

الحدود  إىل  قدومهم  عب  اليوم  هذا  بإحياء  فلسطينيون  الجئون  قام  إذ  حينها، 

قرية مجدل  إىل  الحدود ووصل  بعبور  بعضهم  وقام  الجوالن،  منطقة هضبة  يف 

أصداء دولية واسعة. كذلك وقع حدث مشابه يف جوار  أثار  الذي  األمر  شمس، 

قرية مارون الراس اللبنانية قُتل خالله شبان كثريون برصاص الجيش اللبناين بغية 

منعهم من الوصول إىل الحدود.

الحيز  يف  السائدة  واملدارك  املعتقدات  لخريطة  وإدراكنا  فهمنا  ولتجذير 

للتسلسل  وفقاً  الرائجة  املعتقدات  بتصنيف  قمنا  النكبة،  بشأن  اإلرسائييل  العام 
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الذي يراوح بني إنكار مجرد وقوع النكبة، وحتى االعرتاف بها، وبني استمراريتها 

إىل اليوم. ووجدنا من خالل تحليل معطيات البحث كمياً خمسة مواقف مركزية، 

توزيع  تحليل  ويشري  منفصلني.  ثانويني  موقفني  إىل  منها  موقفني  أول  قّسمنا 

املعتقدات الرائجة يف الحيز العام اإلرسائييل إىل وجود تباينات مثرية لالهتامم بني 

كان  الذي  األمر  وأُخرى،  بني صحيفة  املواقف  بروز  ويختلف  املذكورة.  الصحف 

لدى  واأليديولوجية  السياسية  التوجهات  يف  الجوهرية  الفوارق  ضوء  يف  متوقعاً 

هذه الصحف. أّما املعتقدات التي برزت يف هذا التحليل فكانت:

املعتقد األول: إنكار النكبة والتعامل معها كابتداع دعايئ وتزوير للتاريخ

»يديعوت  )“ه��آرت��س«–4؛  كنكبة   1948 أح��داث  وق��وع  مجرد  إنكار  أ– 

أحرونوت«–2؛ »يرسائيل هيوم«– 9(.

»يديعوت  9؛  )“هآرتس«–  للتاريخ  كتابة  وإع��ادة  دعايئ  ابتداع  النكبة  ب– 

أحرونوت«– 3؛ »يرسائيل هيوم«– 9؛ »معاريف«– 5؛ »همودياع«– 2(. 

املعتقد الثاين: إنكار املسؤولية عن النكبة ال عن مسألة وقوعها

»يديعوت  12؛  )“هآرتس«–  لهم  حدث  ما  بشأن  مذنبون  الفلسطينيون  أ– 

أحرونوت«– 1؛ »يرسائيل هيوم«– 3؛ »معاريف«– 4؛ »همودياع«– 0(. 

»يديعوت  13؛  )“ه��آرت��س«–  إرسائيل  عىل  فرضت  حرب  نتاج  النكبة  ب– 

أحرونوت«– 3؛ »يرسائيل هيوم«– 1؛ »معاريف«– 0؛ »همودياع«– 5(. 

املعتقد الثالث: النكبة حدث مأسوي ما زال مستمراً إىل اليوم

2؛  هيوم«–  »يرسائيل  1؛  أح��رون��وت«–  »يديعوت  31؛  )“ه��آرت��س«–   

»معاريف«– 0؛ »همودياع«– 0(.

املعتقد الرابع: النكبة تهديد متواصل بنزع الرشعية عن إرسائيل

28؛  هيوم«–  »يرسائيل  8؛  أح��رون��وت«–  »يديعوت  29؛  )“ه��آرت��س«–   
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»معاريف«– 8؛ »همودياع«– 24(.

املعتقد الخامس: النكبة ذاكرة جامعية يجب احرتامها

5؛  هيوم«–  »يرسائيل  4؛  أح��رون��وت«–  »يديعوت  31؛  )“ه��آرت��س«–   

»معاريف«– 0؛ »همودياع«– 0(.

جدول رقم 1

وفقاً ملا ميكننا رؤيته يف الجدول 1، فإن املعتقد املهيمن يف هذه املعطيات 

متواصالً  تهديداً  يعكس  الذي  الرابع  املعتقد  هو  الصحف،  كل  يف  يظهر  والذي 

الهجمة  ظل  يف  مفاجئاً  املعتقد  هذا  بروز  يكن  ومل  إرسائيل.  عن  الرشعية  بنزع 

الجامهريية والدبلوماسية عىل ذاكرة النكبة التي تحولت إىل طقس سنوي، والتي 

تقف يف صلب االحتجاج عىل سياسة االحتالل اإلرسائيلية وغياب التزامها الفعيل 

يف  الشائع  املعتقد  ليس  املعتقد  هذا  أن  الدولتني. صحيح  حل  بتحقيق مرشوع 

أن  وعلينا  ذلك.  من  قريب  إنه  إالّ  الصحف،  لسائر  خالفاً  »هآرتس«،  صحيفة 

دولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء  تلتزم  يسارية  يدور عن صحيفة  الحديث  أن  نتذكر 
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فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إرسائيل، عىل الرغم من كونها صحيفة ذات 

النزاع  يف  املتصاعد  بالتشديد  هذا  الرابع  املعتقد  بروز  ويرتبط  صهيوين.  معتقد 

تعاظم  الذي  املقاطعة  مجهود  مواجهة  يف  اإلرسائييل،  الجامهريي  الدبلومايس 

التي  األخالقية  األزمة  يبز  موقفاً  يشكل  الذي  األمر  األخرية،  السنني  يف  وازداد 

كام  لذواتيهام،  بتبيرهام  يتعلق  ما  كل  يف  والصهيونية  إرسائيل  دولة  تواجهها 

الفلسطيني  االدعاء  مواجهة  يف  اإلرسائيلية  السياسات  صمود  عىل  خطراً  يعكس 

املركزي بأن املرشوع الصهيوين هو يف مجمله مرشوع كولونيايل ال يكتفي باستنفاد 

حق تقرير املصري ملصلحة مواطني إرسائيل اليهود، بل يسعى أيضاً ملحو العالقة 

النكبة،  معتقد  أن  ذلك  عىل  زد  ووطنهم.  الفلسطينيني  بني  القامئة  التاريخية 

وإىل  اإلرسائييل  العام  الرأي  تجنيد  إىل  يهدف  إرسائيل،  وكانتزاع لرشعية  كتهديد 

للحضور  مركزية  األكرث  التجّسد  ملحاربة  خدمة  اإلرسائييل  الجمهور  وعي  بلورة 

ترى  التي  املعتقدات  املوقف ضمن  ويندرج هذا  النكبة.  ذاكرة  أي  الفلسطيني، 

ومحصلة  الفلسطينيني،  يد  عىل  التاريخ  كتابة  وإعادة  دعائياً  ابتداعاً  النكبة  يف 

لحرب فُرضت عىل إرسائيل. ويدل الربط بني هذه املواقف عىل مجمل املوقف 

الجامهريي اإلرسائييل الذي يتنكر لحقيقة الكارثة التي نزلت بالفلسطينيني سنة 

1948، وملسؤولية إرسائيل عن هذه الكارثة. وتتكامل هذه املعتقدات إذا أضفنا 

إليها املعتقد الذي يُحّمل الفلسطينيني مسؤولية ما جرى يف وطنهم وما تعرضوا 

متامسكني  ليسا  أساسيان  موقفان  مثة  أُخرى،  بكلامت   .1948 حرب  أثناء  يف  له 

بالرضورة: املوقف األول يتنكر ملجرد وقوع النكبة، واملوقف الثاين يتنكر ملسؤولية 

إرسائيل عام حل بالفلسطينيني.

وبني  »هآرتس«  صحيفة  يف  البارز  املعتقد  بني  حادة  ثنائية  رؤية  ميكننا 

معتقدان  بوضوح  ينعكس  فبينام  و»همودياع«.  »معاريف«  يف  الواردة  املعتقدات 

اثنان يف صحيفة »هآرتس« هام: املعتقد الثالث الذي يرى يف النكبة حدثاً مأسوياً ما 

زال مستمراً إىل اليوم، واملعتقد الخامس الذي يرى فيها ذاكرة جامعية يجب احرتامها، 
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ل مسؤولية مبارشة عنها. ويرد هذان الرأيان يف نحو ٪50  حتى من دون التزام تحمُّ

صحيفتي  يف  أبداً  يظهران  ال  بينام  »هآرتس«،  نرشتها  التي  والتقارير  املقاالت  من 

»معاريف« و»همودياع«، ويظهران بشكل طفيف جداً يف صحيفتي »يرسائيل هيوم« 

و»يديعوت أحرونوت«. وتشري هذه النتيجة إىل عمق اإلنكار اإلرسائييل ملجرد حدوث 

النكبة، وإىل نزع الرشعية عن الذاكرة الجامعية يف أوساط الفلسطينيني.

جدول رقم 2 

مر  املتعددة عىل  املعتقدات  بروز  بني  تبايناً  أن مثة   2 الجدول  يتضح من 

السنني. ففي سنتي 2009 و2010 عرثنا عىل أقل تطرق إىل النكبة وإىل األحداث 

عىل  بارزتني  املقابل،  يف  و2012،   2011 سنتا  كانت  حني  يف  بإحيائها،  املتعلقة 

صعيد عدد املرات التي جرى فيها التطرق إىل النكبة واألحداث املتعلقة بذكراها، 

كجزء من الذاكرة الفلسطينية. ويف مؤرش التباين بحسب السنوات ميكننا أن نرى 
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أن التباين األكب كان قامئاً يف سنة 2011، إذ حظي املعتقد الذي يرى يف النكبة 

الذي  الضدي  املعتقد  مقابل  الرشعية عن إرسائيل يف 61 حالة، يف  بنزع  تهديداً 

بالتمثيل يف 14 حالة  ما زال مستمراً، والذي حظي  مأسوياً  النكبة حدثاً  يرى يف 

التوتر القائم يف الحيز العام اإلرسائييل فيام يتعلق  فقط. ويشري هذا التضاد إىل 

بالنكبة ومبركزية املعتقد الذي يرى فيها تهديداً.

بشأن  السائدة  واملعتقدات  اإلعالمية  التغطية  ملميزات  فهمنا  ولتجذير 

مركزية  مؤرشات  ثالثة  استخدمنا  إرسائيل،  يف  املطبوع  اإلعالم  يف  النكبة  أحداث 

بأحداث  الخاص  واملعتقد  املقال،  فيها  ظهر  التي  والزاوية  الصحيفة،  نوع  هي: 

نوع  إىل  سيؤدي   )X( الصحيفة  نوع  أن  املركزية  البحث  فرضية  وتفيد  النكبة. 

هذه  طُرحت  وقد   .(M) الزاوية  بتلطيف  النكبة  أحداث  تجاه   )Y( املعتقد 

أنواع  وجود  تجسد  والتي  األساسية،  املعطيات  توزيع  عملية  ظل  يف  الفرضية 

وتلك  ميينية، وبني هذه  إىل صحيفة  يسارية  الصحف، من صحيفة  متعددة من 

بتطوير  قمنا  العالقة  هذه  فحص  ولغرض  اعتداالً.  أكرث  توجهات  ذات  صحف 

منوذج نظري عىل النحو التايل: 

النموذج النظري
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بني  العالقة  يُلطّف  الزاوية  نوع  أن  أساسية،  بصورة  البحث،  هذا  ويّدعي 

نوع الصحيفة واملعتقد الذي له عالقة بأحداث النكبة. وبغية فحص تأثري املتغري 

 SPSS اإلحصائيني  البنامجني  استخدمنا  واملعتقد،  النوع  بني  العالقة  امللطّف يف 

يف  الواردة  والفرضيات  النموذج  أفضل  بصورة  يفحصان  اللذين   ،PROCESSو

يف   – والتكرار  القيايس  واالنحراف  املعدل   – أساسية  تحليالت  وأجرينا  البحث، 

برنامج SPSS بغية فحص العينة بصورة أعمق، والتمعن يف النتائج التي حصلنا 

املتغريات. وللتحقق من  عليها، والتوصل إىل إدراك بشأن هيكلة االرتباطات بني 

الصحيفة  نوع  بني  تفاعل  استنبطنا عملية  البحث  الواردة يف  املركزية  االدعاءات 

ونوع الزاوية ملعرفة تأثري هذا التفاعل يف املتغري التابع )غري املستقل(، وهو نوع 

املعتقد. وقد استخدمنا لهذا الغرض برنامج PROCESS الذي قام بفحص أداء 

املتغري امللطّف – نوع الزاوية – يف مقابل العالقة القامئة بني املتغري املستقل – 

نوع الصحيفة – واملتغري التابع – نوع املعتقد.

للنامذج  اإلحصايئ  التشخيص  عب  امللطّفة  املتغريات  تحليل  إجراء  وميكن 

تؤثر  إذ   ،(Hayes and Preacher 2012)  PROCESS برنامج  التي يعرضها 

)Y( عب  التابع  املتغري  )X( يف  املستقل  للمتغري  املبارشة  املبارشة وغري  العالقات 

متغري وسيط واحد أو أكرث )M(، أو عب متغريات ُملطّفة )V\W(. ويف حال وجود 

أدلة عىل تلطيف تأثري X يف Y، يصبح يف إمكاننا القول إن املتغري املستقل يؤثر 

يف املتغري التابع عب متغري ملطّف، وإن العالقة بني االثنني مرتبطة بتوجه املتغري 

(Mueller and Hancock 2008( .)امللطّف )الصاعد أو الهابط

الصحيفة  نوع  بني  العالقة  وهي جوهر  التأثريات،  هذه  دراسة  أجل  ومن 

ونوع املعتقد، استخدمنا النموذج رقم 1 الوارد يف برنامج PROCESS )ملحق 

 )X( بهدف فحص العالقة غري املبارشة بني نوع الصحيفة ،)SPSS إحصايئ لبنامج

الزاوية  نوع  يحققه  الذي  التلطيف  عب   )Y( النكبة  أحداث  إزاء  املعتقد  ونوع 

)M(. وميكننا إبراز النموذج النظري الذي يصف التأثري املرشوط لنوع الصحيفة 
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يف املعتقد الخاص بأحداث النكبة، عب املعادلة التالية:

.Y = b1+ b3M
وهذه املعادلة تعرض يف الواقع التفاعل الذي يشيّد معادلة االرتداد الخاصة 

بالنموذج، كام تعكس تأثري نوع الصحيفة )X( يف املعتقد )Y( عب تلطيف متغري 

األوىل  العالقة  ييل:  كام  مركزيتني  عالقتني  عىل  مبنية  وهي   ،)M( الزاوية  نوع 

)b1( تعرض العالقة املبارشة بني املتغري املستقل )نوع الصحيفة( واملتغري التابع 

)املعتقد(. أّما العالقة الثانية )b3( فتعرض العالقة بني التفاعل املوجود بني نوع 

الزاوية.  نوع  وهو   ،)M( امللطّف  باملتغري  مرضوبة   )XM( والزاوية  الصحيفة 

ومينحنا الربط بني هاتني العالقتني النتيجة الخاصة باملتغري التابع يف البحث، وهو 

نوع املعتقد إزاء أحداث النكبة.

أغلبية  تطرقت  التي  الصحيفة  أن   1 رقم  القامئة  من  االستدالل  وميكننا 

 M=1.4,( »هآرتس«  هي  النكبة  بأحداث  املتعلقة  األخبار  إىل  فيها  التقارير 

يف  النكبة  أحداث  عن  األخبار  أغلبية  فيها  ظهرت  التي  الزوايا  وأن   ،)SD=0.8
مجمل الصحف هي زوايا األخبار واآلراء )M=5.6, SD=0.24(، وأن املعتقدات 

مذنبون  »الفلسطينيون  هي:  النكبة  أحداث  تجاه  الخمس  الصحف  يف  الرائجة 

 .(M=2.3, SD=0.53) »ومنتجو حرب

القائمة رقم 1
إحصاء وصفي

MSDTP

005.>1.4.881.4نوع الصحيفة

005.>–5.6.24الزاوية 

005.>12.24–2.3.53املعتقد
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وبهدف معرفة كنه العالقة بني املتغريات يف البحث قمنا بفحص االرتباطات 

بني  البحثي وجود سلسلة سببية  النموذج  ويفرتض   .)2 رقم  )القامئة  بينها  فيام 

املتغريات عىل الشكل التايل: نوع الزاوية يلطّف العالقة بني نوع الصحيفة ونوع 

العالقة بني  التي فحصناها بأن  النكبة. وتفيد االرتباطات  املعتقد بشأن أحداث 

عالقة  مثة  وبأن   ،)–0.26( إحصائية  داللة  ذات  الزاوية  ونوع  الصحيفة  نوع 

الخاص  املعتقد  امللطّف،  واملتغري  الصحيفة  نوع  بني  أيضاً  إحصائية  داللة  ذات 

بأحداث النكبة )0.80(، وكذلك بني نوع الزاوية واملعتقد الخاص بأحداث النكبة 

 .)–0.18(

القائمة رقم 2 
االرتباطات بني متغريات البحث 

123املتغريات

–––نوع الصحيفة

––**26.–الزاوية

–**18.–**80.–املعتقد

املعتقد  ونوع  الصحيفة  نوع  بني  املبارشة  غري  العالقة  البحث  فحص  لقد 

فيها. وتعرض  التقرير  نرُش  التي  الزاوية  نوع  تلطيف  النكبة، عب  أحداث  بشأن 

التابع،  القامئة رقم 3 العالقة املبارشة وغري املبارشة بني املتغري املستقل واملتغري 

كام تعرض وظيفة التفاعل يف العالقة بني االثنني. وعليه ميكننا أن نرى أن عملية 

إثبات وجود املتغري امللطّف – نوع الزاوية – أدت إىل نفي العالقة املبارشة بني 

تكن  مل  أُخرى،  بكلامت  النكبة.  بأحداث  الخاص  املعتقد  ونوع  الصحيفة  نوع 

يف  إحصائية،  داللة  ذات  املستقل  واملتغري  التابع  املتغري  بني  املبارشة  العالقة 

حني وجدنا أن نوع الزاوية يرتبط بعالقات ذات داللة إحصائية بنوع الصحيفة 
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وباملعتقد الخاص بأحداث النكبة أيضاً. باإلضافة إىل ذلك، وجدنا أن تأثري التفاعل 

بني نوع الصحيفة ونوع الزاوية يف املعتقد ذو داللة إحصائية أيضاً. 

كذلك وجدنا أن العالقة املبارشة بني نوع الصحيفة واملعتقد بشأن أحداث 

النكبة ليست ذات داللة إحصائية (b=.50, p=.17). ومع ذلك، فإن التفاعل 

بني نوع الصحيفة والزاوية )القامئة رقم 3( أفىض إىل عالقة ذات داللة إحصائية 

للمعتقد الخاص بأحداث النكبة (b=.02, p=.00). وتشري النتائج الكمية إىل 

النكبة، وذلك عب تلطيف نوع  املعتقد بشأن أحداث  الصحيفة يؤثر يف  أن نوع 

الزاوية التي يظهر فيها التقرير أو الخب. وبعبارة أُخرى، عند الحديث عن زاوية 

إخبارية أو مقاالت رأي فإن تأثري نوع الصحيفة يف املعتقد الخاص بأحداث النكبة 

سيكون أقوى.

القائمة رقم 3

عالقة مبارشة بني املتغرَيين )نوع الصحيفة والزاوية( 

PredictorBSetP

        املعتقد

50.74.07.17.نوع الصحيفة

02.05.04.00.الزاوية )التفاعل(

يظهر من القوائم الثالث أعاله أن نتائج البحث تشري إىل عدم وجود تأثري 

مبارش للمتغري اإلسنادي )نوع الصحيفة( يف املتغري التابع )املعتقد الخاص بأحداث 

العالقة  يوِجد  الذي  وهو  ملطّف،  كمتغري  الزاوية  نوع  إىل  أرشنا  وقد  النكبة(. 

غري  عالقات  امللطّف  املتغري  ويعرض  التابع.  واملتغري  املستقل  املتغري  بني  املعينة 

مبارشة بني املتغرَيين يف نقاط تخص قيامً معينة لهام )القامئة رقم 4(.
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القائمة رقم 4
ف( يف العالقة بني املتغريرّ املستقل واملتغريرّ التابع   تأثري الزاوية )متغري ملطرّ

SeTPالتأثريالزاوية
0.55-0.020.4-0.520.59

1.27-0.800.3-0.260.79

1.990.700.50.120.89

بني  النتيجة  )معدل   1.27 النقطة  يف  الزاوية  وجود  عند  ييل:  ما  نرى  أن  ميكننا 

نوع  بني  ملطّف  كمتغري  الزاوية  متغري  تأثري  مدى  فإن  واألدىن(،  األعىل  املدى 

ذات  النتيجة  0.80–. وهذه  بقيمة  ملطّفاً  تأثرياً  يحمل  املعتقد  ونوع  الصحيفة 

0.79. وبتعبري آخر فإن  P–Value تصل إىل  ال�  نتائج  داللة إحصائية، ذلك بأن 

الزاوية هي املسؤولة عن تلطيف العالقة بني نوع الصحيفة ونوع املعتقد بشأن 

أحداث النكبة. وكلام نرُش عدد أكب من األخبار واملقاالت يف زوايا األخبار واآلراء، 

أشار نوع املعتقد إىل أن »الفلسطينيني مذنبون« و»منتجو حرب«.

النموذج اإلحصائي
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التحليل الكيفي

معتقدات النكبة في الحيز العام اإلسرائيلي

عند تطرقنا إىل النكبة يبز أحد أهم األسئلة وأكرثها مركزية، وهو املتعلق 

املرحلة  بالذكر يف هذه  والجدير  اإلرسائييل.  العام  الحيز  النكبة يف  إدراك  بشكل 

ينفي  منها ال  الواحد  أن  الرغم من  متعددة، عىل  يتناول منظورات  الحديث  أن 

إدراكنا  بتنظيم  يقوم  الذي  األمر  السياق  هذا  يف  باملنظور  نقصد  ونحن  اآلخر. 

ويتعلق   .)Connolly 1973, p. 13( له  وفهمنا  الذي حولنا  املجتمعي  العامل 

بالنشاط  املتعلقة  التوقعات  أو  األساسية  »الفرضيات  من  مبجموعة  املنظور 

›السوي‹ للمجتمع والعامل السيايس، إىل جانب مفاهيم أساسية مبلورة نسبياً توفر 

الوسيط الذي نقوم من خالله بتفسري الواقع« ).Ibid(. لذلك، فإن أهمية فحص 

الحيز  يف  السائدة  املعتقدات  توصيف  يف  تنحرص  ال  للنكبة  املركزية  املنظورات 

نة يف  العام اإلرسائييل، بل يف مساعدتنا أيضاً عىل فهم الفرضيات األساسية املُضمَّ

املعتقدات املتعددة والدوافع الداعمة لهذا املعتقد أو ذاك.

من املهم توضيح أن وجود أكرث من »إطار وسيط« داخل كل منظور أمر 

محتمل. ويعني »اإلطار الوسيط« يف هذا السياق التعامل التحلييل والقيمي مع 

مركَّب،  واقع  داخل  من  معينة  لعنارص  انتقائية  يحوي  والذي  التأمل،  موضوع 

أُخرى،  حساب  عىل  معينة  ملدلوالت  أفضلية  إيجاد  عىل  ينطوي  مبا  وإبرازها 

وتبيرات لتعامل ُمعطى مع هذا الواقع، وتوصيات مسترتة لشكل عمل مرغوب 

 Entman 1989; Gamson et al. 1992;( الواقع  بشأن هذا  أو محبذ  فيه 

الوسيطة  األطر  عىل  الوقوف  أهمية  وتنبع   .)Dearing and Rogers 1996
معينة يف  يجري من خالله دفع مواقف  الذي  الشكل  إىل  اإلشارة  الرغبة يف  من 
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الخطاب اإلعالمي عىل حساب مواقف أُخرى.

عىل  عرثنا  بالنكبة  املتعلق  اإلرسائييل  الخطاب  يف  املعمق  التأمل  ونتيجة 

عدة منظورات غري متناغمة وغري متامسكة فيام بينها، بل أحياناً متضاربة، يجري 

املنظورات  لنا هذه  وتقوميها. وستجسد  واستيعابها  النكبة  إىل  النظر  من خاللها 

الرغبة يف وضع  الوقوف عليها يف  التي سنعرضها الحقاً. وتنعكس أهمية  النتائج 

ما يشبه املرآة أمام الحيز العام اإلرسائييل، ويف اإلشارة إىل مختلف وجهات النظر 

بشأن ما حل بالفلسطينيني يف أعقاب حرب 1948. ويف ضوء هذا، سنقوم برتتيب 

النتائج وفقاً للمعتقد البارز الذي تنتمي إليه. وقد تم استخالص هذه املعتقدات 

كل  توجز  ال  أنها  من  الرغم  وعىل  العينة،  يف  دخلت  التي  املقاالت  مضامني  من 

الحيز  الشائعة يف  املعتقدات  إنها متثل  قلنا  إذا  نبالغ  فإننا ال  املعتقدات املمكنة 

العام اإلرسائييل برمته. 

اإلرسائييل  الوعي  حيز  تعكس  أنها  يف  املدارك  هذه  أهمية  تتمثل  وعليه، 

والرسمي.  العام  املستويني  عىل  مواجهتها  وطرق  بالنكبة  عالقة  له  ما  كل  إزاء 

عمليات  يعكس  الوعي  هذا  أن  يف  بالنكبة  الخاص  العام  الوعي  أهمية  وتتمثل 

التنشئة االجتامعية – السياسية التي مير بها الجمهور اإلرسائييل، وحدود مواجهة 

التي  للنتائج  مفّصل  كيفي  تحليل  إجراء  ننوي  ال  ونحن  املمكنة.  الحدث  هذا 

سنعرضها فيام ييل، إذ إن عرض النتائج سيمّكننا من استخالص االستدالالت بشأن 

 Weber 1990;( الرسائل  متلقي  وهوية  وسياقها  النص،  يف  املنقولة  الرسائل 

مرفقة  البحث  نتائج  أغلبية  وستُعرض   .)2011 باور   Krippendorff 1980؛ 
األقوال  فيه  وردت  الذي  السياق  فهم  عىل  عوناً  ستكون  موجزة،  بتوضيحات 

ومدلوالتها املرجحة. 

المعتقد األول: إنكار النكبة والتعامل معها كابتداع دعائي وتزوير للتاريخ 

يحظى هذا املعتقد برواج كبري يف الخطاب اإلعالمي اإلرسائييل، وهو يتجىل 
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بالنكبة  التام ملجرد وقوع نكبة يف املايض. وميكننا أن نقسم االنشغال  التنكر  يف 

يف هذا الخطاب إىل معسكرين مركزيني؛ األول يتنكر ملجرد وقوع أحداث النكبة 

فلسطينياً  ابتداعاً  النكبة  كون  عىل  يشدد  والثاين  اإلنكارات،  بتدعيم  ويكتفي 

التغلب  كانت غايته  فلسطينياً  دعائياً  ابتداعاً  النكبة  إذ يرى يف  للتاريخ؛  وتزويراً 

عىل الضعف العسكري العريب وتوفري وسيلة أكرث نجاحاً لهزمية إرسائيل، أو إحراج 

إرسائيل يف الحرب الدعائية التي يديرها الفلسطينيون من أجل نزع الرشعية عنها. 

ويحارب أصحاب هذا الرأي ذاكرة النكبة، بطبيعة الحال، وهم يطالبون القيادة 

يعرضونها  التي  الفلسطينية  الذاكرة  مع  تسويات  إبرام  من  باالمتناع  اإلرسائيلية 

كذاكرة كاذبة وخطرة. وعليه، فإن الغاية من ذاكرة النكبة إحراج إرسائيل وإلقاء 

املسؤولية عن ضائقة الفلسطينيني عىل كاهلها.

هذا  عن  كرِمل  عاموس  يُعّب  نكبة:   1948 أحداث  كون  مجرد  إنكار  أ( 

أحرونوت«  املنشور يف »يديعوت  املوقف يف مقاله »أرض إرسائيل ال فلسطني«، 

بتاريخ 2010/5/4، إذ كتب: 

خالفاً لما كتب هيرتسل في »األرض القديمة الجديدة«، فإن اللغة 

المعتمدة في دولة اليهود هي العبرية. ثمة َمْن يّدعي أن بعث 

اللغة العبرية أدى دوراً مركزياً في تأسيس االستقالل اإلسرائيلي 

زاره هيرتسل  الذي  البلد  إن  العبرية.  واللغة  اإلسرائيلية  والهوية 

قبل 112 عاماً هو أرض إسرائيل ال فلسطين، باللغة العبرية ومع 

يوجد  »ولم  صموئيل  سفر  في  جاء  وقد  التاريخية.  شحنتنا  كل 

صانع في كل أرض إسرائيل«، قبل فترة طويلة على قيام القيصر 

»سوريا  والية  إقامة  أو  باركوخبا  تمرد  بقمع  أدريانوس  الروماني 

فلسطينيا« لذكرى الفلستيين. أرض إسرائيل، ال فلسطين، هي التي 

غّذت كل موجات الهجرة اليهودية إلى البلد وكل الطموحات إلى 
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تأسيس سيادة يهودية هنا. حتى أحاد هعام، الذي تحّفظ من مثل 

هذه السيادة واكتفى ب� »مركز روحاني«، َعنَون مقالين شهيرين له 

)سنة 1891 وسنة 1893– قبل زيارة هيرتسل للبلد( »الحقيقة من 

أرض إسرائيل«، ولم يخطر في باله أن يعنون المقالين »الحقيقة 

كان   ،)1917( بلفور  وعد  إعالن  عند  بعد،  وفيما  فلسطين«.  من 

قومي  »وطن  عن  تتحدث  العبرية  صيغته  أن  تماماً  واضحاً 

للشعب اليهودي في أرض إسرائيل.« وعند تأسيس حكم االنتداب 

أجل  من  بحدة  الصهيونية  الحركة  كافحت  البلد،  في  البريطاني 

إطالق التسمية العبرية »أرض إسرائيل« على األرض التي يشملها 

»فلسطين  البعيدة  بالتسوية  االكتفاء  إلى  واضطرت  االنتداب، 

االستقالل  إعالن  يبدأ  أن  مصادَفًة  وليس   }...{ إسرائيل(«  )أرض 

نشأ   – فلسطين  في  ال   – إسرائيل  أرض  »في  التالية:  بالكلمات 

الشعب اليهودي.« وليس مصاَدفًة أيضاً أن يرد فيها اعتراف دولي 

بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بأرض اسرائيل«، ال 

فلسطين. كذلك ليس مصاَدفًة أن تظهر في متن هذا اإلعالن الحقاً 

جملة »إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل – هي دولة إسرائيل.« 

َمْن اهتم بذلك قال بوضوح إن دولة إسرائيل وأرض إسرائيل ليستا 

تغييبه.  كثيرون  يحاول  جلي  لسبب   }...{ متطابقين  مصطلحين 

هيرتسل الذي تم الحديث عنه في سنة 2010، يطابق تماماً عرض 

برعاية  غريباً  بلداً  يقتحم  كولونيالي  كجسم  الصهيونية  الحركة 

اإلمبريالية األوروبية. هيرتسل كهذا يستطيع أن يساعد في تطوير 

إاّل  المجمل  في  ليست  الدولة  هذه  بأن  القائلة  الفكرة  وتنمية 

من  وكل  واالنهيار.  بالتفتت  سلفاً  عليه  محكوماً  صليبياً  مشروعاً 

ر بأن هيرتسل تحدث وكتب  يفكر خالف هذا عليه أن يتذكر وُيذكَّ
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وفكر – باأللمانية – عن دولة اليهود الشرعية في أرض إسرائيل.

إن الجهود المبذولة في سبيل المواجهة اإلسرائيلية للدعاية الفلسطينية ال تنجح 

»ليبرمان  بعنوان   )walla.com( »وااله«  موقع  يرصد  مقال  في  ورد  كما  دائماً، 

والنكبة«، والمنشور في »يسرائيل هيوم« بتاريخ 20 أيار/مايو 2011، وهو يدعي 

قائالً: 

 لم يكن تعبير »سيف ذو حدين« مالئماً وعلى صلة، بهذا القدر، 

بكل ما يتعلق بجهود ليبرمان واليمين في السنة األخيرة بغية سن 

الفلسطينية.  النكبة  لألفواه في مسألة  قوانين وفرض كم قسري 

هذا  القوانين  هذه  بمسألة  واالنشغال  النقاشات  أثارت  وقد 

من  كبير  قسم  لدى  معروف  وغير  غريباً  كان  الذي  التعبير، 

اليهود اإلسرائيليين، األمر الذي أثار فضولهم }...{ كذلك حظيت 

االستعدادات في فيسبوك لدى مجموعات في أرجاء العالم العربي 

عشية يوم النكبة هذه السنة بتغطية إعالمية تناسبية في اإلعالم 

المركزي، وبعدد ال يستهان به من المجموعات الضدية في المنبر 

الحالي،  األسبوع  مطلع  في  الموعود  اليوم  حل  وعندها  نفسه. 

إسرائيلي،  كل  لدى  رواجاً  األكثر  الكلمة  إلى  »النكبة«  وتحولت 

والتي أحاطت به من كل صوب وحدب، إعالمياً واستعارياً. لقد 

أيام  الحدود فعاًل، وهو مصطلح قديم منذ  السوريون على  كان 

حربي الوجود –1967 و1973– لكن هذه المرة من دون دبابات 

ورشاشات، وإنما مع أعالم فلسطين وسورية وهتافات عالية.

وتجسد الرسالة التي وصلت إلى هيئة تحرير »هآرتس« في 9 أيار/مايو 2011، 

أوساط  في  الموقف  من رحوفوت، وجود هذا  تسيبور  موشيه  البروفسور  بقلم 

الجمهور الواسع. فقد جاء في رسالته ما يلي:
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وفيما  »النكبة«  بشأن  المكثفة  الثرثرة  ستبدأ  الوشيكة  األيام  في 

يخص االعتراف بمشاعر العرب الشرعية. علينا محاربة هذا األمر 

»الرواية«  عن  يعّبر  الذي  المصطلح  هذا  استخدام  اجتثاث  عبر 

العربية. هذه الرواية ال تذكر ولو بكلمة واحدة أن »النكبة« هي 

االستيطان  لتدمير  محاولة  في  علينا  فرضوها  التي  الحرب  نتاج 

الذي فشلوا فيه. علينا استبدال هذا المصطلح  اليهودي – األمر 

»يوم  يحيون  العرب  أن  بمقولة  اإلسرائيلي  الجمهور  تبناه  الذي 

السقوط«، الذي يسمونه »النكبة«، والذي يعّبر عن فشل محاولتهم 

تدمير دولة اليهود.

ب( النكبة كابتداع دعايئ وإعادة كتابة للتاريخ: يتكرر هذا املوقف بوترية 

أبيب«، واملنشور يف  النكبة يف تل  املعنَون »إخفاق  عالية يف مقال رونني شوفال 

»هآرتس« بتاريخ 15 أيار/مايو 2012، إذ يدعي أن النكبة ليست إالّ ابتداعاً دعائياً 

فلسطينياً غايته املركزية محاربة إرسائيل. ويكتب: 

على مدى 62 عاماً من أعوام استقالل دولة إسرائيل حاول العدو 

 }...{ الدولة.  هذه  على  القضاء  وتكراراً  مراراً  المسلم  العربي 

المالمون في فضيحة تظاهرات النكبة في جامعة تل أبيب ليسوا 

المتمثل   }...{ السياسي  لموروثهم  وفقاً  ينشطون  العرب  العرب. 

في القضاء علينا }...{. أموال أجنبية تأتي من دول وصناديق دولية 

)تفجيرية(  »عمليات  ب�  تقوم  التي  المنظمات  من  سلسلة  إلى 

دعائية«.

ويعكس موقف شوفال موقف اليمين القومي في إسرائيل الذي ال يكتفي بالتنكر 

العام  الحيز  في  ذاكرتها  وإحياء  ذكرها  لمنع  أيضاً  يسعى  بل  وأحداثها،  للنكبة 

اإلسرائيلي. وهو يصف إحياء ذكرى النكبة ب� »عملية )تفجيرية( دعائية«، هادفاً 
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إلى حصد  تؤدي  قد  سلبية  بصورة  الفلسطينية  الذاكرة  إلى سبغ  ذلك  وراء  من 

أرواح البشر في الجانب اإلسرائيلي. 

للنكبة وإلقاء  التنكر  بدلوه يف موضوع  ويديل بن درور مييني، هو اآلخر، 

مقال  ففي  العرب.  وسائر  الفلسطينيني  عىل   1948 سنة  حدث  ما  مسؤولية 

ونرُش يف صحيفة  العريب«،  »األبارتهايد  كبريين، وهو  وذكاء  بحرص  عنوانه  اختري 

»معاريف« بتاريخ 2011/5/13، يكتب مييني: 

»النكبة«  وقوع  إبان  في   ،1948 سنة  طبعاً  القصة  بدأت 

الفلسطينية. وفي السنين السابقة لتلك السنة كان الطرد والتبادل 

السكاني من المسلكيات المعيارية المتعارف عليها. فقد مر بهذه 

جميعهم  وأضحوا  البشر  من  الماليين  عشرات  الصعبة  التجربة 

وأوكرانيون  وباكستانيون  وهنود  بولنديون  وبينهم  الجئين، 

ورومانيون وألمان ويهود وعرب. وبلغ عددهم في أوروبا وحدها 

سنة  أواخر  وحتى   .1951–1945 الفترة  مليون شخص خالل   20

نشأت  التي  الهجرة  موجات  في  الالجئين  جميع  حظي   1960

في  واالندماج  والمواطنة  بالجنسية  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

الدول التي وصلوا إليها، باستثناء مجموعة واحدة: الفلسطينيين. 

وأي نقاش في النزاع اإلسرائيلي – العربي يضع في مركزه مسألة 

طردها  بسبب  إسرائيل  إلى  االتهام  أصبع  توجيه  مع  »النكبة«، 

األكذوبة  هذه  وتحولت  تعساء.  أناس  إلى  وتحويلهم  الالجئين 

إلى أمر منتشر بين أغلبية األكاديميين والمعنيين بالمسألة. وفي 

ليس  األمر  هذا  أن  أوضحنا  الالجئين  مسألة  عن  سابقة  مقاالت 

رفضت  أواًل،  اإلسرائيلي.   – العربي  الصراع  في  ومحصوراً  متميزاً 

الدول العربية قبول مخطط التقسيم وشنت حرب إبادة على دولة 
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إسرائيل التي كانت في أيامها األولى. كل ما سبق في هذا المجال 

يشير إلى أن من يشن الحرب تحت عنوان إعالن إبادة يدفع ثمن 

تعزيز  وتكراراً  العشر األخيرة جرى مراراً  السنين  }...{ وفي  ذلك 

الفلسطينيين.  إسرائيل عن ضائقة  بمسؤولية  المتعلقة  األكذوبة 

ولذلك من الضروري وضع األمور في نصابها الصحيح. لقد عاش 

النزوح واللجوء، بعضهم  الفلسطينيون تجربة قاسية تمثلت في 

فر وبعضهم ُطرد، إاّل إننا نعود فنكرر أن مثل هذه التجربة مر به 

عشرات الماليين. لكن الفارق هنا يكمن في أن عشرات الماليين 

لم  وهذا  إليها،  وصلوا  التي  الدول  في  كلهم  اسُتوِعبوا  اآلخرين 

يحدث مع عرب فلسطين االنتدابية؛ فقد تعرضوا للعذابات التي 

الدول  جانب  من  الحقوق  وسلب  والتنكيل  القمع  في  تجلت 

العربية التي قررت تكريس أوضاعهم }...{. وتحول »حق العودة« 

– وهو ابتداع دعائي في أساسه – إلى المطلب األهم واألقوى. 

واستترت وراء هذا المطلب، وال تزال، نية واحدة ووحيدة: القضاء 

على دولة إسرائيل؛ فقد أوضح وزير الخارجية المصرية محمود 

في  يهدف  العودة  حق  »مطلب  أن   ،1949 سنة  الدين،  صالح 

الواقع إلى تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على إسرائيل«.

ويتبنى أوري شاني الموقف السابق نفسه في مقال بعنوان »فشلُُهم« نُشر في 

»هآرتس« بتاريخ 2011/5/26، إذ يدعي أنه 

في سنة 1948 شنت الجيوش العربية الحرب بغية القضاء على 
ومن   }...{ إسرائيل  بانتصار  الحرب  لتنتهي  الفتية  إسرائيل  دولة 
تسميتها  يجب  وإنما   }...{ »النكبة«  كلمة  تبني  عدم  الجدير 
الفشل، أو بشكل أوضح: فشل المعتدي في محاولة إبادة شعب. 
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الذاتية« ونشرته  وفي مقال كتبه أريئيل سيغال تحت عنوان »جراثيم الكراهية 

»معاريف« في 16 أيار/مايو 2012 جاء: 

ال خالف في أن عرب أرض إسرائيل عاشوا كارثة أواخر األربعينيات 

من القرن العشرين، وهي ما يسمونها النكبة. إاّل إن خرافة النكبة 

التاريخ.  صوغ  إعادة  غايتها  مسبوقة،  غير  احتيال  عملية  هي 

والمحتمي  ضحية،  أضحى  المعتدي  بأن  الخرافة  هذه  وتفيد 

من المذبحة أصبح مجرم حرب. النكبة كذبة يستخدمها األعداء 

والتمهيد  الطريق  صدقية  ضعضعة  بغية  والخارجيون  المحليون 

لخراب دولة اليهود. }...{ الخامس عشر من أيار/مايو هو التاريخ 

أيار/مايو  الخامس عشر من  النكبة.  العرب يوم  الذي يحيي فيه 

1944 هو اليوم الذي بدأ فيه إرسال نصف مليون يهودي هنغاري 

الحسيني،  أمين  الحاج  المفتي  موروث  أوشفيتس. هذا هو  إلى 

الذي  المفتي  }...{؛  إسرائيل  أرض  في  العربي  القومي  القائد 

يتحمل مسؤولية منع هرب اليهود من أوروبا أواخر الحرب، وكان 

ضمن العناصر المركزية التي دفعت في اتجاه القضاء على يهود 

هنغاريا؛ المفتي الذي قال في اإلذاعة األلمانية: »اقتلوا اليهود في 

كل مكان تجدونهم فيه – من أجل الله والتاريخ والدين«؛ المفتي 

الذي سعى إلقناع هتلر بالقضاء على اليهود الذين كانوا يقيمون 

وحدة  بتأسيس  اهتم  إنه  حتى  األوسط  والشرق  إسرائيل  بأرض 

خاصة من اإلس إس اسمها »آينزغروفا مصر«، بغية تجميع يهود 

أجل  من  جنين  جوار  في  جماعي  معسكر  داخل  إسرائيل  أرض 

إبادتهم }...{. وكما هو متوقع، فإن منظمي مهرجان النكبة هم 

في معظمهم أعضاء الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وهم 
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األبناء الروحيون ألتباع الحزب الشيوعي الفلسطيني. في 1 أيار/
مايو 1936، وفي أوج الثورة العربية الكبرى )التي دعمها الحزب 
على  اليهودية  السيادة  طبعاً  عارض  الذي  الفلسطيني  الشيوعي 
أرض إسرائيل(، اقتص منهم بيرل كتسنلسون، وهو ليس محسوباً 
زعماء حزب  واحد من  وإنما هو  اليمين،  بالضبط على معسكر 

العمل البارزين.

هذه االقتباسات أعاله ليست إالّ جزءاً في سلسلة طويلة جداً من اإلنكار وبث 

الكراهية ضد مجرد استخدام مصطلح النكبة ومدلوالته وتبعاته. وكما نرى، فإن 

منظورات اإلنكار ليست موحدة بالضرورة، إالّ إنها متماسكة لجهة إنكارها وجود 

النكبة أو تحميل إسرائيل أي مسؤولية في هذا الشأن.  

المعتقد الثاني: إنكار المسؤولية عن النكبة ال عن مسألة وقوعها 

تاريخياً وقع يف الفرتة 1947–1949، وال  يرى هذا املعتقد يف النكبة حدثاً 

يُفرتض أن يكون ذا صلة بواقعنا الراهن، إذ يطرح نفسه عىل أنه موقف موضوعي 

عاماً،   65 قبل  وقعت  النكبة  فإن  املوقف،  لهذا  ووفقاً  التاريخي.  باملايض  قياساً 

الفلسطينية  املسؤولية  يُجسد  أنه  من  تنبع  بالراهن  املعتقد  هذا  صلة  أن  كام 

يكن  مهام  مسؤولية  أي  إرسائيل  تحميل  عدم  يجب  ولذا  النكبة،  أحداث  عن 

القانون  يف  وُمتَّبَع  معروف  وكام هو  الحرب،  نتاج  فالنكبة  مأسوياً.  الحدث  هذا 

الدويل، الحرب هي الحرب؛ واملسؤولية عن نتائجها ال تقع بالرضورة عىل املنترص. 

ويتضمن هذا املوقف يف طياته فرضيات أساسية مركزية مهمة، أهمها:

البعيد، وليس  النكبة حدث وقع يف املايض  املاُلمون عىل وضعهم:  أ( ُهم 

له – ويجب أالّ يكون له – تأثري عىل صعيد ما يجري اليوم، باستثناء أنه يجّسد 

ذنب الفلسطينيني يف ما حل وقتها. وحتى لو وقعت مأساة يف سنة 1948 أدت إىل 

خراب املجتمع الفلسطيني، فإن اللوم يقع عىل كاهل الزعامات والدول العربية؛ 
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هزميتهم  وبعد  إرسائيل،  دولة  إقامة  منع  وحاولوا  التقسيم،  قرار  يقبلوا  مل  فهم 

ويُبز  االسرتاتيجي.  خطئهم  مثن  دفعوا  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  يوطّنوا  مل 

إذ  اسرتاتيجية إرسائيلية،  لغايات  النكبة  استغالل ذاكرة  الحاجة إىل  املوقف  هذا 

إىل  السيئ  مصريهم  شأن  يف  ادعاءاتهم  يوّجهوا  أن  الفلسطينيني  عىل  بأن  يقول 

زعاماتهم وإىل الدول العربية يف حال كانت لديهم ادعاءات من هذا القبيل. وال 

يُنظر إىل دولة إرسائيل كمذنبة أو حتى كمسؤولة عن حقيقة فرار الفلسطينيني 

طلباً للنجاة يف أثناء الحرب التي مل تكن إرسائيل راغبة فيها. ويدعم هذا املوقف 

السري قدماً نحو التفكري يف ما يجب عمله بغية إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية 

وغزة.  الغربية  الضفة  نطاق  يف  دولة  إلقامة  السعي  يف  تنعكس  التي  املعارصة، 

ويشكل هذا املوقف استمراراً للموقف اإلرسائييل التقليدي الذي يلقي باملسؤولية 

عن وضع الفلسطينيني، وخصوصاً مسألة الالجئني وغياب االستقالل الفلسطيني، 

النكبة  التعامل مع  املوقف ال ينحرص يف  نفسها. وهذا  الفلسطينية  القيادة  عىل 

املسؤولية  أيضاً  يتجاهل  بل  فحسب،  املايض  من  »مشوَّهة«  ذاكرة  باعتبارها 

الذاتية اإلرسائيلية عام حدث. ومن هنا ينبع االدعاء القائل بأن استخدام مصطلح 

»النكبة« نوع من التالعب أو التبم بهدف استثارة الشفقة والتضامن غري املبَّرين. 

إرسائيل  أرض  »عرب  املعنَون  مرغليت  دان  مقال  يف  االدع��اء  هذا  ويرد 

مسؤولون عن كارثتهم«، واملنشور يف صحيفة »يرسائيل هيوم« بتاريخ 2012/5/16 

)ص 13(:

زد على ذلك أن كل عربي إسرائيلي يعرف أن المأساة التي حلت 
وقد  قيادته.  وفقط  وأخيراً  أواًل  سببها  كان   1948 سنة  بشعبه 
تمادت »هآرتس« أمس إلى درجة القول إن النكبة جزء من قصة 
انبعاث إسرائيل. وقد كان في اإلمكان التسليم بهذه المقولة لو 
أنها قيلت في سياق أقرب إلى الحقيقة التاريخية }...{ وإلى حد 
غرس  أجل  من  النكبة  استغالل  فرصة  ضّيعت  إسرائيل  فإن  ما، 
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كنسها  في  فهي  الشاب؛  العربي  الجيل  وعي  في  متوازنة  صورة 

التعليمية، أبقت  التاريخ الذي يدرَّس في المناهج  وإخفائها من 

هذا الفصل القاسي بيد الدعائيين الفلسطينيين الذين حالوا دون 

إجراء أي نقاش معمق، وحولوا النكبة إلى فأس شيدوا بها سياستهم 

القومية. }...{ لقد كان عرب أرض إسرائيل السبب في كارثتهم بعد 

رفضهم قبول قرار األمم المتحدة سنة 1948 بشأن إقامة دولتين 

ذروة  العبري  االستيطان  محاربة  إلى  نزوعهم  وكان  لشعبين. 

المسلكيات السياسية التي زاد تطرفها منذ االعتداءات على يهود 

لكنها  الفلسطينيين،  النكبة هي معاناة   }...{ الخليل سنة 1929. 

مسوغ اليهود. إسرائيل لن تكرر غلطة إيهود أولمرت الذي عرض 

استيعاب عشرات اآلالف من الفلسطينيين في نطاق الدولة، إاّل إن 

أبو مازن تهرب من األمر ووّفر على إسرائيل مواجهة هذا الفصل 

المحرج والثقيل. }...{ وفي حال ازدياد قوة فهم اليهود ووعيهم 

بأنه ال يوجد »حق عودة« ولن يكون، عندها ليس ثمة ما يمنع 

تفهم مصير الفلسطينيين السيئ والتضامن معهم. }...{ أواًل ألن 

أغلبيتهم تركت بيوتها في حيفا ويافا طواعية، وثانياً ألنهم سكنوا 

المجاورة،  الدول  في  إخوتهم  لدى  بهم  بة  مرحرِّ غير  بيئة  وسط 

حيث لم ُيبِد هؤالء أي اهتمام بمستقبلهم.

النكبة  من  نجونا  »هكذا  بعنوان  له  مقال  في  أيضاً،  هو  إيدار،  درور  ويسلط 

مسؤولية  على  الضوء   ،2011/5/13 بتاريخ  هيوم«  »يسرائيل  نشرته  العربية«، 

الفلسطينيين عن وضعهم وينفض هذه المسؤولية عن إسرائيل، فيقول: 

غداً سيحيي جزء كبير من عرب إسرائيل ذكرى يوم النكبة، وهو 

إسرائيل.  دولة  قيام  مع  إسرائيل  بعرب  حلت  التي  الكارثة  يوم 
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مدى  وعن  األبدي،  واللجوء  )البؤس(  الَمسَكنة  عن  وسيتحدثون 

إذاعة  في  والعاملون  اليساريون  ُيحب  أُخرى  وهراءات  قسوتنا 

»غالي تساهل« التمرغ فيها، وهم يحملون تعابير األسى والتضامن 

و»كيف فعلنا بهم ذلك.« الحقيقة البسيطة وغير المعقدة هي أن 

الكارثة الكبيرة التي حلت تتمثل في أن عرب البلد، وبمساعدة 

على  القضاء  مسعاهم:  تحقيق  في  ينجحوا  لم  العربية،  الدول 

الجميع  األمر حاول  اليهودي هنا. وبغية تحقيق هذا  االستيطان 

باالقتصاد،  والمس  العبوات،  وضع   – والقتل  النهب  عصابات   –

والتحالف مع النازيين، ودعم القضاء على اليهود في أوروبا آملين 

بأن يصل النازيون إلى هنا، وأخيراً غزو البلد في حرب االستقالل 

وإعالن الهدف من وراء ذلك بوضوح، وهو: ستكون هذه حرب 

إلى جنب مع مذابح  إبادة ومذابح كبيرة سيتحدثون عنها جنباً 

المغول والصليبيين )أمين عام جامعة الدول العربية، عبد الرحمن 

عزام(.

املوقف  يفيد هذا  ُفرضت عىل إرسائيل:  التي  الحرب  النكبة محصلة  ب( 

عىل  حرب  فاندلعت  اليهود،  عىل  بالقضاء   1948 سنة  هّموا  الفلسطينيني  بأن 

نتائج  عن  املسؤولية  فإن  ولذا  التقسيم؛  قرار  قبول  الفلسطينيني  رفض  خلفية 

حرب  عن  يدور  الحديث  أن  ومبا  ذلك،  جانب  إىل  عاتقهم.  عىل  تقع  الحرب 

فعىل الطرف الخارس أن يقبل نتائج ضلوعه فيها. ومن هنا نفهم أن إرسائيل غري 

مسؤولة عن نتائج الحرب، إذ فُرضت عليها خالفاً لرغبتها. 

بتاريخ  »هآرتس«  يف  نرُش  لها  مقال  يف  املوقف  هذا  لَنري  نيفا  وت��بز 

2012/4/29، تحت عنوان »آباؤنا كانوا عىل ما يرام«. وتشدد لنري يف مقالها هذا 

عىل التايل: 
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كان آباؤنا كل ما كتبت عنهم وأكثر. لقد كان اإليمان بالصهيونية 

واالشتراكية شريان حياتهم، وفعاًل، شيدوا بيتاً وبلوروا وطناً وحولوا 

 }...{ غّناء  إلى حديقة  الحوارث(  )وادي  وادي حيفر  مستنقعات 

فيما  )حتى  الشرعية  نزع  عن  أجبُت  واحد،  أمر  عن  كتبُت  لقد 

بعد( الذي يقوم به قادتهم اليمينيون عن اليسار الصهيوني. لم 

أراضي  اشترى  حنكين  يهوشع  أراضيهم.  من  العرب  آباؤنا  يطرد 

إلسرائيل،  القومي  الصندوق  فعل  وكذا  الحوارث  وادي  في  لهم 

ثم أُعطيت األراضي للحركات االستيطانية. لم يكن هذا استيطاناً 

مبنياً على النهب من منطلق »خذ ما استطعت«، فقد كان هناك 

وَمْن.  ومتى  االستيطان  مواقع  بشأن  قرارات  اتخذت  مؤسسات 

تّدعي  كنَت  وإذا  عليها.  يسيطروا  ولم  العرب  أراضي  يسرقوا  لم 

أرض  في  واالستيطان  ومؤسساتها  وقادتها  الصهيونية  الحركة  أن 

دور  فإن  البلد،  بعرب  لحق  الذي  الغبن  مصدر  هي  إسرائيل 

أهالينا حاضر }...{ لكن علينا أن نتحلى بالنزاهة. فهم لم يهاجروا 

من  صهيونيتهم  نبعت  لقد  العرب.  أراضي  لسلب  إسرائيل  إلى 

أغنية  يغنون  كانوا  اشتراكيين.  كونهم  ومن  ويهوديتهم  قوميتهم 

بلد  إلى  بلد آهل  أننا جئنا من  أفراهام شلونسكي، »كلنا نعرف 

 }...{ بكثير  البلد  عرب  تجاهل  كاتبها  إلى  ينسبوا  أن  قبل  ناء«، 

كانوا يدركون أن عرب البلد لم يختفوا منه بأعجوبة. فقد وقعت 

هنا حرب ضروس وهذه كانت نتائجها. هل تريد أن نتحدث عن 

على  آباءنا  يحمل  ما  هناك  يكن  لم  االستقالل؟  مشروعية حرب 

غير  اآلخر  بكارثة  ويعترف  ذنباً  يقترف  لم  َمْن  بالذنب.  الشعور 

الستة  األيام  وّفرت حرب  لقد   }...{ واالعتذار  األسف  على  مجبر 

واليسار،  اليمين  من  البلد،  تقسيم  لمعارضي  فرصة  )النكسة( 
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للتنازل عن االعتقاد أن حدود 1948 ستكون أساس حدود دولة 

إسرائيل الدائمة.

صحيفة  ونشرته  إي��دار  درور  كتبه  الغباء«  »تشريح  بعنوان  مقال  في  وجاء 

»يسرائيل هيوم« في 2012/5/15 )ص 9( ما يلي: 

تحويل  أجل  من  األعوام  عشرات  منذ  الراديكالي  اليسار  ينشط 

اتهام. هذه  إقامة دولة إسرائيل من أعجوبة تاريخية إلى الئحة 

هي الطرق ذاتها التي اتبعها الثوريون الشيوعيون في المجتمعات 

الهدم  »تقنية  بأنها  مثوين  يوجين  عرّفها  والتي  الديمقراطية، 

االجتماعي التي تستعين بمكابس ضغط ثقافية بغية هدم المبنى 

تعريف  ومشروعيتها:  النكبة  يوم  إحياء  يفعله  ما  هذا  برمته. 

لّلوم  كمركز  كلها،  والمنطقة  الفلسطينيين  جانب  من  إسرائيل، 

والذنب، وبشكل غير مباشر كقيح أخالقي في العالم. }...{ وتتمثل 

الطريقة في إدخال أمور ساذجة إلى الخطاب اإلسرائيلي المتعلق 

و»االعتراف  إنسانية«  »كارثة  مثل  الدولة،  وقيام  التحرير  بحرب 

نقاش  كل  »أساس  تشكل  والتي  بالفلسطينيين«،  الالحق  بالغبن 

سياسي«. ويدرك كل عاقل أن ما يقف في المركز ليس المعاناة 

الذاتية؛ ف� »الغبن« الذي ُيطرح هو مجرد إقامة دولة اليهود. هذا 

ما يقف وراء طقوس الذاكرة. ومجمل األحاديث »اإلنسانية« ليس 

إاّل غطاء لعملية نزع الشرعية عن وجود إسرائيل. }...{ ال، نحن 

الغرباء  أن  نتذكر  أيضاً  نحن  التذكر.  أحد من  منع  نرغب في  ال 

جاؤوا خالل منفانا وسرقوا أراضينا، ومع العودة إلى صهيون في 

القرن الثامن عشر جاء كثيرون من العرب اآلخرين من المنطقة 

للبحث عن عمل. وما زالت ذريتهم تعيش حالة لجوء أبدية، بداًل 
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من االندماج في البالد المحيطة، برعاية فخامة مؤسسات األمم 

المتحدة. }...{ صحيح أن حرباً وقعت وُهّدمت قرى وُولد الجئون 

 850.000 ُطرد  المقابل  في  لكن  ُطردت(،  فقط  منهم  )القلة 

في  ليعيشوا  البلد  إلى  سراً  وأُحِضروا  العربية  الدول  من  يهودي 

خيم وبيوت من الصفيح. لقد كانت المخيمات االنتقالية )َمْعَبراه( 

مخيمات الجئين لَمْن بقي من يهود الشرق. وفي حين نجح َمْن 

بقي من الالجئين هنا في استيعاب إخوتهم وأخواتهم والتخلص 

من المخيمات االنتقالية، أبقت الدول العربية مخيمات الالجئين 

على حالها كأداة في خدمة حروبها على دولة اليهود. ويستمر من 

يحيي النكبة في فعل هذا، وعلينا أاّل نساعدهم على ذلك.

من  واستخدامها  بالنكبة  االعتراف  بوجوب  قرّائه  إقناع  غيِفن  أساف  ويحاول 

أجل الصالح القومي اليهودي، وذلك بغية ضمان استمرارية المشروع الصهيوني 

للنكبة،  بعنوان »كرنفال  له  األسف. ففي مقال  أو  االعتذار  إلى  من دون حاجة 

كرنفال« نشرته »يديعوت أحرونوت« في 2012/5/18، ورد: 

يوم النكبة الذي حل هذا األسبوع يعيد طرح السؤال التالي: كيف 

يجب أن يتعامل اليهودي – اإلسرائيلي مع مأساة الشعب المجاور 

}...{ طبعاً، هناك الخيار السوي – أي خيار الخيانة أو خيار الغدر 

باألمة – والقائل باالعتراف بالمأساة الفلسطينية والمشاركة فيها، 

بيوتهم  وأخلوا  وهربوا  ُطردوا  الذين  عدد  عن  السؤال  دون  من 

 }...{ شوي«  »فينج  وفلسفة  بالصهيونية  مؤمنين  كونهم  طواعية 

المأساة الفلسطينية تضع كل يهودي فخور أمام معضلة أخالقية 

تلزمه البت في السؤال التالي: هل أتنكر للنكبة أم أحييها؟ }...{ 

لذا علينا أن نتوقف عن التنكر لوجود النكبة ونبدأ بالتمتع بها. 
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النكبة ليست كلمة مشينة؛ إنها احتفال إسرائيلي }...{ فبداًل من 

تحويل  يجب  النكبة،  ذكرى  إحياء  للشفقة ضد  مثير  آخر  كفاح 

احتفاالت يوم االستقالل اإلسرائيلي، وبشكل رسمي، إلى احتفاالت 

يوم الكارثة الفلسطينية.

يعكس هذا املوقف التجاهل املقصود لكارثة اآلخر، بل احتفاله عىل أساس 

الفرضية القائلة أنه لو انترص الفلسطينيون يف حرب 1948 ملا قامت دولة يهودية. 

فاالحتفال بالنكبة هو يف الواقع احتفال بانتصار اليهود عىل الفلسطينيني يف حرب 

وجودية.

ويزيد شاؤول أريئييل يف تعقيد هذا املوقف يف مقاله »بيبي ضد االستقالل«، 

املنشور يف »هآرتس« بتاريخ 18 أيار/مايو 2011. إذ كتب ما ييل:

تخضع إسرائيل لهجوم غايته نزع شرعيتها، ونحن نشهد تعاظماً 

في عزلتها الدولية. في مثل هذا الواقع لن يكون في وسع إسرائيل 

االعتماد على جاهزية مسبقة تستند إلى معوقات ووسائل غير 

فتاكة. إن حدود إسرائيل طويلة، وبعضها داخلي، وال يمكنها أن 

توفر القوات العسكرية المطلوبة لفترة طويلة من أجل مواجهة 

يمكن  »ال  براك:  إيهود  األمن  وزير  قال  وكما  اختراقها.  عمليات 

االعتراف  إن  الحدود.«  على  نقطة  كل  في  الجنود  آالف  تجميع 

الجارف بالدولة الفلسطينية، وعدم وجود عملية سياسية، ونسخ 

مطلب الحرية من الحلبة العربية الداخلية إلى الحلبة اإلسرائيلية، 

كلها أمور تلزم بإحداث تغيير في السياسة اإلسرائيلية. على إسرائيل 

أن تلقي مرة أُخرى بكل ثقلها على الدول »المستضيفة والمرِسلة« 

لالجئين، وأن تؤثر في المحفزات والمصالح الداخلية لهذه الدول. 

وعليها أيضاً أن تفكر في حل لمسألة الالجئين. فمنذ أعوام كان 
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وإحالل  الصراع  بإنهاء  العربية  الدول  جامعة  من  اقتراح  هناك 

التطبيع، بما يشمل »اتفاقاً مقبواًل« فيما يتعلق بقضية الالجئين. 

المسألة، من كامب ديفيد حتى  النقاش بشأن هذه  تقلص  وقد 

أنابوليس، بشكل عملي، ليصبح نقاشاً في شأن عدد صغير جداً 

من العائدين. وعليه، يجب أن يتحمل نتنياهو مسؤولية إسرائيل 

فيجلس إلى طاولة المفاوضات في ضوء المعايير التي وافق عليها 

َمن سبقوه.

المعتقد الثالث: النكبة حدث مأسوي ما زال مستمراً إلى اليوم

الهدم  قوامه  مأسوي،  حدث  »النكبة  بأن  القائل  املوقف  يتبنى  َمْن  مثة 

أنه  يبدو  استثنايئ  موقف  وهو  هذا«،  يومنا  حتى  مستمراً  زال  وما  والسلب، 

محصور يف صحيفة واحدة فقط، هي صحيفة »هآرتس«، مع أن صيغة أُخرى له 

ُملطَّفة ظهرت يف مقاالت قليلة نرُشت يف صحف أُخرى. ويقبل هذا املوقف، بل 

يؤسس لالدعاء القائل بأن كارثة إنسانية وسياسية حلّت بالفلسطينيني، وحتى لو 

كان بعض الُكتّاب يتحدث عن احتامل أن يكون الفلسطينيون رشكاء يف التسبب 

بالكارثة التي حلّت بهم، فإن هذا املعتقد يشدد عىل استمرار النكبة حتى يومنا 

مقال  ويعكس  األح��داث.  هذه  عن  اإلرسائييل  املجتمع  مسؤولية  ويُبز  هذا، 

جدعون ليفي »روح 1948«، املنشور يف صحيفة »هآرتس« بتاريخ 2012/4/29، 

هذا املعتقد بشكل كبري إذ يقول:

في  قط.  تختِف  لم  روحه  لكن  التناقص،  في  آخذ   1948 جيل 

إلى بيوت  سنة 1948 ُجلب مهاجرون جدد مباشرًة من سفنهم 

فلسطينية متروكة ال تزال األواني فيها تغلي فوق النار }...{ الطرد 

كانت  كلها  إليها،  العودة  ومنع  األمالك  على  والسيطرة  والفرار 

نتيجة حرب االستقالل سنة 1948. وبعد 64 عاماً على ذلك، ما 
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السيطرة  السيادة، وهي تواصل  الدولة كما كانت: صاحبة  زالت 

تزال  ال  كأنها  نفسها  الهابطة  بالطرق  الفلسطينيين  حقول  على 

تحارب من أجل استقاللها.

مستمرة«،  »النكبة  عنوانه  مقال  في  الموقف  هذا  أيضاً  َهس  عميرة  وتعكس 

النكبة.  مع  إسرائيل  تعامل  وتنتقد   ،2011/5/18 في  »هآرتس«  صحيفة  نشرته 

وجاء فيه: 

القرى  في  اليهود  قتلهم  َمْن  منهم  أحباء،  أيضاً  للفلسطينيين 

اليهود في المعارك، زد على ذلك االقتالع من  َمْن قتلهم  ومنهم 

إلى  تتحول  ال  أمور  كلها  وهذه  عضو،  كبتر  يؤلم  الذي  البيت 

أول فقط في سلسلة  ذاكرة خالصة. لكن سنة 1948 هي فصل 

سواء   – وقتها  أحباءهم  يثكلوا  ولم  ُيطردوا  لم  الذين  تنتهي.  ال 

أكانوا مدنيين أم مسلحين– حظوا بفرصة ثانية من إسرائيل فيما 

بعد }...{ لم تتغلب إسرائيل على غريزة الطرد لديها، وهي اليوم 

تسلط أهدافها على مواطني إسرائيل الفلسطينيين }...{ إسرائيل 

تستغل الماليين الستة من أجل تبرير سياسة الهدم والطرد، ال في 

تّدعي  أيضاً. وكونها  الراهن والمستقبل  بل في  الماضي فحسب 

بالمكان  دائماً  تطالب  فإنها  المحرقة،  من  الناجين  وريثة  أنها 

تبتكر  لكنها  الضحية.  مسابقة  في  الدولي  التاريخ  في  األول 

عملية  النكبة  من  تجعل  وللمجموع  للفرد  ونهب  تجميع  طرق 

مستمرة منذ 63 عاماً. }...{ وبصورة طبيعية جداً يقول المتحدثون 

اإلسرائيليون إن مسيرات يوم النكبة من سورية ولبنان هي نتاج 

التحريض واالعتبارات غير الموضوعية }...{ »المحرقة« و»النكبة« 

الطبيعية  الكارثة  بين  يمّيزان  ال  ألنهما  مغلوطان  تعريفان  هما 
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والكوارث التي يقترفها البشر }...{ وهناك َمْن يقول إن اليهود هم 

مقترفو النكبة – طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، وَمْن يقول 

إن الفلسطينيين ال يتحملون مسؤولية عن المحرقة. 

عن  أيضاً  أبيب،  تل  جامعة  في  الحقوق  كلية  في  المحاضر  غانز،  حاييم  ويعبّر 

صحيفة  نشرته  الذي  النكبة«،  عن  المسؤول  »من  مقاله  في  مشابه  موقف 

»هآرتس« في 2011/5/20. فهو ال يشدد على استمرارية النكبة فحسب، بل على 

مسؤولية إسرائيل أيضاً، إذ يقول:

وهم  بنكبتهم.  الفلسطينيين  يتهمون  إسرائيليون  متحدثون 

يطرحون الرفض العربي لقبول قرار التقسيم كتسويغ }...{ وعند 

اإلجابة عن هذا السؤال يجب أن نميز بين نكبتين فلسطينيتين: 

األولى هي العامة والقومية، التي اقترفتها الصهيونية برمتها ضد 

العرب }...{ والثانية هي النكبة العينية والشخصية – طرد أكثر من 

تتحمل  التي   –  }...{ إلى الجئين  وتحويلهم  فلسطيني   600.000

إسرائيل المسؤولية عنها، وعليها االعتراف بذلك. 

وتكرر ميراف ميخائيلي هي األُخرى موقفاً مشابهاً في مقال لها نشرته صحيفة 

سؤال  إلى  فيه  وتتطرق  العبي«،  »العبي  بعنوان   ،2012/4/23 في  »هآرتس« 

طرحته أمام صديقتها، وتقول في أعقاب ذلك: 

سألتها عما إذا كانت تعرف المكان الذي ُشيرِّد فيه )حي( رمات 

أفيف. لم تكن تعرف، طبعاً، ولم تكن على أي دراية بقرية الشيخ 

موّنس التي ال يزال بعض أطاللها بادياً للعيان، كما أنها لم تفهم 

السياق فوراً. هذه السنة هي سنة االختبار األولى لتطبيق القانون 

الذي أدخل النكبة إلى قوانين دولة إٍسرائيل. في مثل هذه الفترة 



 97

من السنة المنصرمة كان قانون النكبة  جديداً، ولم يكن واضحاً 

بعد ما إذا كان سُيلغى أم ال. 

في  هذا«  استقالل  »أي  بعنوان  »هآرتس«  صحيفة  نشرته  لها  آخر  مقال  وفي 

2011/5/8، تّدعي ميخائيلي: 

النكبة؛ فألول مرة  بقانون  السنة متأثر  يوم االستقالل لدّي هذه 

في حياتي أفكر في النكبة أكثر من تفكيري في يوم االستقالل. 

تتبعها  التي  التدابير  من  آخر  تدبيراً  يشكل  القانون  وهذا 

بمواطنيها  األذى  تلحق  والتي  المتعاقبة  اإلسرائيلية  الحكومات 

العرب، وتحشرهم في الزاوية. إاّل إن المسألة تكمن في أن مثل 

المواطنين  بالدولة أيضاً؛ فهي تحشر  ُيلحق الضرر  التدابير  هذه 

اليهود في الزاوية، وتلحق الضرر بالمجتمع اليهودي الذي يعيش 

التدابير.  هذه  مثل  عن  ينشأ  الذي  والمشوه  السيئ  الواقع  في 

النكبة  مدلوالت  تدرك  ال  المواطنين  من  الساحقة  األغلبية   }...{

والصدمة  األلم  عن  الكالم  لسماع  لها  تسنح  لم  الفرصة  ألن 

اإلسرائيليون  الفلسطينيون  عاشها  التي  والفقدان   )trauma(

سنة 1948. وحتى اآلن ساد التجاهل والتعتيم واإلنكار من جانب 

وفق  محظوراً  اآلن  أصبح  الكالم  وهذا  اإلسرائيلية؛  الحكومات 

دولة  استقالل  لعدم  بائسة  مرآة  هو  النكبة  قانون   }...{ القانون 

األمر في كون دولة إسرائيل  إسرائيل. فبعد 63 عاماً، ال ينحصر 

 – أو مبرراً  بأن قيامها – مهما كان مطلوباً  عاجزة عن االعتراف 

في  أيضاً  ينحصر  بل  اآلخرين،  لدى  واأللم  الغبن  مع  ترافق  قد 

يتوقف  ال  حين  في  وبوجودها،  بنفسها  الثقة  بعدم  تشعر  أنها 

قادتها ومعارضوهم، على السواء، عن التحذير من القضاء عليها 
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أو نهايتها، كل وفق أيديولوجيته ومخاوفه. وبعد 63 عاماً، ظهرت 

حاجة  وفي  للثقة،  كفاقدين  اليهودي  ومجتمعها  إسرائيل  دولة 

إلى التصديق واالعتراف الخارجيين، ومهدَدين إزاء العالم بأسره، 

التي تعيش داخلهما. هل هذا استقالل؟ هل  إزاء األقلية  وحتى 

هكذا يتصرف شعب في بلده؟

وفي افتتاحية صحيفة »هآرتس« بتاريخ 2012/5/15، وبعنوان »احترام النكبة«، 

جاء ما يلي: 

ينعدم مثل هذا اإلدراك في مسألة يوم ذكرى مأساة الفلسطينيين 

من  والماليين  الالجئين  آالف  ومئات  النكبة،  إسرائيل،  مواطني 

قيام  إعالن  يوم  أيار/مايو –  يرون في 15  الذين  أفراد عائالتهم، 

وأمالكهم  أرضهم  فيه  فقدوا  الذي  لليوم  رمزاً   – إسرائيل  دولة 

المأساة  عن  المسؤولية  بشأن  التاريخي  الخالف  إن  ومكانتهم. 

التي لحقت بالقومية الفلسطينية ما زال عالقاً، وهو سيظل مرافقاً 

للشعبين، وستزداد هذه المأساة اشتعااًل ما لم يجِر حسم الصراع 

على طاولة المفاوضات. لكن التنصل من المسؤولية عن المعاناة 

التي حدثت ال يعني إلغاء الحق في التذكر، وال يعني أيضاً منع 

التضامن مع معاناة القومية األُخرى التي تعيش في دولة إسرائيل 

الذي تستثمره  الهائل  الجهد  للعجب والغضب  المثير  }...{ ومن 

دولة إسرائيل في تغييب النكبة، كاجتثاثها من الكتب التدريسية، 

وغليظة  مبطنة  كلمات  ساعر  المعارف جدعون  وزير  توجيه  أو 

إلى جامعة تل أبيب، حين »اقترح عليها« إعادة النظر في حفل 

إحياء النكبة }...{ يوم النكبة ال يخص العرب فحسب، بل هو أيضاً 

جزء ال يتجزأ من قصة بعث دولة إسرائيل. 
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وتتطرق أفيراما غوالن هي األُخرى إلى النكبة كيوم كارثي، إذ ينعكس موقفها في 

مقال لها بعنوان »يوم إسرائيلي« نُشر في صحيفة »هآرتس« بتاريخ 2011/4/27، 

وفيه تشير غوالن إلى جنون االرتياب )paranoia( اإلسرائيلي المتعلق بالنكبة، 

فتقول: 

يوم النكبة الذي تحول مؤخراً إلى أمر مثير لالستفزاز، حظي هذه 

السنة بنصيب وافر من جنون االرتياب، وبتعزيز ساخر عبر القانون 

الغبي الذي يمنع جهات حكومية ومدعومة حكومياً من إحيائه 

}...{ إن تعريف أحداث 1948 كنكبة جرى في بيروت وُقِبل بفتور 

لدى العرب في إسرائيل. لكن حتى من دون هذا المصطلح، ال 

يمكن شطب الحزن الحقيقي لهذه المجموعة من السكان }...{ 

15 أيار/مايو يوم صعب لكل فلسطيني، وخصوصاً للمسنين الذين 

والمغادرة  والفرار  واالنسالخ  والنزوح  االستقالل  إعالن  يتذكرون 

والطرد واللجوء }...{ المؤرخون الذين ينكبّون على توثيق الحياة 

اختفت  التي  والبيارات  أبيدت  التي  والقرى   ،1948 سنة  قبل 

والتطوير العمراني الذي توقف، يطرحون أسئلة صعبة. 

وتجسد دافنا غوالن هذا الموقف في مقالها »مدخل للمصالحة«، المنشور في 

صحيفة »هآرتس« بتاريخ 2011/5/26 )ص 4(، إذ ترى في النكبة كارثة متواصلة، 

فتقول: 

بالنكبة،  تعترف  وأن  العملية  إلى  تنضم  أن  إلسرائيل  يمكن 

وسيعترف الفلسطينيون بدورهم بإسرائيل }...{ وستسمح عملية 

حى  المصالحة باالستماع إلى الماضي الفلسطيني الذي ُغّيب وامَّ

}...{ فمتحف حقوق  بكثير  النكبة  قانون  إسرائيل، قبل سن  في 

يخفي  فلسطيني،  بيت  في  يقع  الذي  القدس،  في  اإلنسان 
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عائلة  من  وهم  األصليين  لسكانه  ذكر  أي  الجميل  البيت  من 

النكبة بكثير، كان  الذي يحظر إحياء  القانون  برمكي. وقبل سن 

وعي  وفي  التربوي  الجهاز  وفي  اإلعالم  في  سائداً  القانون  هذا 

اإلسرائيليين، وكأن وجود دولة إسرائيل منوط بالنسيان الجماعي 

متطرفاً  ُيعتبر  الموضوع  يطرح  من  وكل  الفلسطيني.  للتاريخ 

ومصاباً بالهذيان }...{ بيد أن كل هذه المحاوالت لم ُتجِد نفعاً في 

محو الذاكرة التاريخية الفلسطينية، وال في محو تطلعات ماليين 

الالجئين الفلسطينيين في أرجاء العالم إلى العودة إلى بيوتهم، 

أو على األقل االعتراف بحقهم في الحصول على تعويضات أو في 

العودة إلى فلسطين المستقلة.

بالمثقفين  ويتعلق  أقلية،  موقف  يشكل  الموقف  هذا  أن  بالذكر  والجدير 

السكان  أغلبية  لدى  مقبول  غير  وهو  اإلسرائيلي،  اليسار  من  والمفكرين 

الرسمي  المستويين  على  الموقف  هذا  مهاجمة  تتم  إذ  اليهود.   – اإلسرائيليين 

وغير الرسمي، وهو يشكل لدى أصحاب المواقف المضادة أداة لعرض إسرائيل 

كون  من  الرغم  وعلى  أنه  هؤالء  ويدعي  ومنفتحة.  وليبرالية  متسامحة  كدولة 

موقف ليفي وهس وميخائيلي وغيرهم موقفاً كاذباً، فإن الديمقراطية اإلسرائيلية 

تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بسبب قدسية مبدأ حرية التعبير. وبهذا ينجح 

منتقدوهم في عرضهم ككاذبين، وفي التفاخر أيضاً بمدى التسامح والديمقراطية 

اللذين يسودان دولة إسرائيل.

المعتقد الرابع: النكبة تهديد متواصل بنزع الشرعية عن إسرائيل 

النكبة  يوم  إىل  تَنِسب  التي  والتقارير  املقاالت  يف  املعتقد  هذا  ينعكس 

دة، عىل املستويني األمني والدبلومايس. مميزات مهدرِّ

يعّب رؤوفني باركو عن هذا املوقف بنجاح أكب يف مقاله »أصوات مزعجة 
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من العامل العريب«، املنشور يف »يرسائيل هيوم« بتاريخ 17 أيار/مايو 2011. فقد 

جاء فيه: 

على خلفية هذه األلوان يسعى الفلسطينيون لرفع راية االستقالل 

اإلصغاء  المهم  ومن  إسرائيل.  دولة  تحدي  خالل  من  السياسي 

إلى الالجئين الفلسطينيين الذين اخترقوا الحدود اإلسرائيلية أول 

فحواه:  الذي  الحقيقي  الطموح  عن  يعّبرون  بأنهم  ذلك  أمس، 

وتتكشف في هذه   }...{ فلسطين.  وإقامة  إسرائيل  القضاء على 

على  الفلسطينية  والدولة  الجديد«  األوسط  »الشرق  رؤيا  األيام 

آالف  تحرك  التي  الخفية  اإلسالمية  األيدي  وتنكشف  حقيقتها، 

الميادين. وفي ضوء فشل  في  مهيَّجة  الثانويين كدمى  الالعبين 

واالنتحاريين  واالنتفاضتين  واإلرهاب  العسكرية  الهجمات  كل 

الراديكاليون  يقوم  إسرائيل،  ضد  ُوجهت  التي  والصواريخ 

اإلسالميون والقيادة الفلسطينية بفحص إمكان استخدام الجماهير 

الواسعة كمعادلة ُأثبت نجاحها في الدول العربية. وما رأيناه في 

يوم النكبة ليس إاّل البداية؛ ففي هذه األيام يجري نسج محاولة 

إطار  وفي  تحرير.  ميدان  إلى  كلها  إسرائيل  لتحويل  مجددة 

»السلسلة البشرية« )وهي خطة ُدّبرت سابقاً( من المفترض أن 

يقوم كثيرون من الفلسطينيين المهيَّجين من لبنان واألردن وغزة 

نحو  بشرية  دفقات  بالسير في  »الفلسطيني«  والداخل  وسورية 

»عودة«  قوافل  شواطئها  نحو  تندفع  حين  في  إسرائيل،  حدود 

بعمليات  القيام  على  إسرائيل  بإجبار  المنظمون  ويأمل  بحرية. 

»الالجئين  أوساط  في  وشواطئها،  حدودها  عند  جماعية  قتل 

العائدين بسالم إلى بيوتهم«.
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ويتجلى هذا المعتقد الرابع في المقولة التي تفيد بأن النكبة بدعة فلسطينية 

إلى  المعتقد  هذا  وينقسم  األخيرة.  السنين  في  سياسية  أداة  تشكل  مختلقة 

نفسه،  الوقت  في  منفصالن  وهما  اآلخر،  أحدهما  يغّذيان  مختلفين،  مستويين 

التالي: 1– مستوى يطرح سردية مضادة للصهيونية، من أجل  وذلك على النحو 

االستقالل؛ 2– النكبة كأداة سياسية تشكك في أخالقية الدولة اليهودية. 

الهاغاداه:∗  املعنَون »بعد  دانيئيل دورون  املوقف يف مقال  وينعكس هذا 

يدعي  إذ   ،2011/4/20 بتاريخ  هيوم"  "يرسائيل  يف  واملنشور  الصهيونية"،  قصتنا 

دورون ما ييل:

)اليهودي(،  الفصح  أيام  من  الفترة  غرار كل سنة في هذه  على 
يدعون  َمن  بيننا  يكثر  الذكرى،  ويوم  االستقالل  يوم  وعشية 
نشرها  مقالة  وفي  أيضاً.  الفلسطينيين  نكبة  ذكرى  احترام  إلى 
البروفسور ميني )مناِحم( ماوطنر في صحيفة »هآرتس« مؤخراً 
ال  الذين  الصهيونيين  انتقد  الثقة«،  معدومو  »قومويون  بعنوان 
يتطرقون إلى النزاع العربي – اليهودي بشكل مركب ومن خالل 
الفلسطينية }...{ ومنع الحداد في يوم االستقالل  الكارثة  احتواء 
على »النكبة« أو تدريس »رواية« عربية يجعل الموقف اإلسرائيلي 
 }...{ و»غير صدقي«  »شعارياً«   – وأشباهه  ماوطنر  رأي  وفق   –
إن  إذ  كاذب.  األساسي  الفلسطيني  االدعاء  أن  المعروف  فمن 
نواة الوجود العربي الفلسطيني السكني وقتها تركز على الجبل 
الممتد بين نابلس والخليل، وهذه النواة لم تكن ضالعة تقريباً 
في المعارك، كما فعل عرب خط التماس )من اللد والرملة مثاًل(. 
وما ألحق الكارثة بهؤالء العرب هو محاولتهم القضاء على الوجود 

الفصح  اليوم األول لعيد  ليلة  ُتتلى في  التي  الصلوات واالبتهاالت والتبريكات  مجموعة من   *

اليهودي حول مائدة العيد االحتفالية، وهي تتركز في قصة خروج اليهود من مصر.
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اليهودي، ليس إاّل. لذا فإن جل الوجود العربي السكاني لم ُيمس، 
على الرغم من أن عدداً كبيراً من الالجئين أتى منه. في مقابل 
والشرق  أفريقيا  اليهودية في شمال  الجماعات  مئات  فإن  ذلك، 
عاش  وَمن  نسمة،  مليون  يقارب  ما  الفارسي،  والخليج  األوسط 
آباؤهم هناك قبل اإلسالم، ُطردوا كلهم، مع أنهم لم يلحقوا األذى 
بالدول التي سكنوها }...{ إن الهدف من تكرار الكذبة المتعلقة 
ماوطنر  يوصي  كما  مدارسنا  في  الفلسطيني  المجتمع  بهدم 
وآخرون، هو إخفاء الحقيقة البسيطة؛ فَمْن هدم، وما زال يهدم 
المجتمع الفلسطيني، هو نظام القمع اإلرهابي الداخلي والفساد 
مع  بالتعاون  بعدهما،  أتى  وَمْن  وعرفات  المفتي  أنشأه  الذي 

مؤيديهم في إسرائيل. 

وينعكس هذا الموقف في مقال آخر كتبه أوري مسغاف بعنوان »حرب التحرير 

الثانية«، ونشرته »يديعوت أحرونوت« في 2011/5/8، إذ جاء فيه: 

بعد 63 عاماً على انتهاء حرب التحرير، تطالَب إسرائيل بخوض 
بالدبابات والصواريخ في  حرب تحرير ثانية. وال نعني هنا حرباً 
وجه عدو عربي، بل نقصد نزاعاً داخلياً شجاعاً وحازماً ُيمّكنها من 
التحرر من العقدة األمنية الخانقة التي تهدد مستقبل الصهيونية. 
لقد ُولد منذ ذلك الحين جيل رابع وما زالت هذه العقدة تنبع 

بقوة من صدمة )trauma( سنة 1948. 

ال   ،)trauma( صدمة  باعتبارها   1948 حرب  نتائج  إلى  مسغاف  ويتطرق 

التهديد  جراء  إلسرائيل  بل  الالجئين،  مشكلة  نشوء  أعقاب  في  للفلسطينيين 

األمني نتيجة إسقاطات الحرب وتبعاتها. 

ويعكس يرسائِيل هرئيل هذا املوقف أيضاً يف مقاله املعنَون »يوم االنتقام 
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ودفع الثمن الفلسطيني« واملنشور يف صحيفة »هآرتس« بتاريخ 2012/5/17، إذ 

يّدعي: 

شعب واحد فقط، أرسل جنوده لمساعدة النازيين في أفعالهم، 
أيار/مايو   15 يوم  يخصص  إنه  العكس؛  على  ندمه.  عن  يعّبر  ال 
 – العهد  حديثة  إسرائيل  دولة  العربية  الجيوش  دخول  يوم   –
أو  قائد  أي  يقم  لم   }...{ مؤامرتهم  فشل  على  والعويل  للبكاء 
مؤرخ أو فيلسوف أو رجل دين عربي ليقول ألبناء شعبه – كما 
السياق  في  )ويهود  وهولنديون  وبولنديون  ألمان  مثقفون  فعل 
الرواية  تغيير  خالل  من  نفس  حساب  بإجراء   – الفلسطيني( 
العربية،  المدارس  في  وتدرَّس  المساجد  في  تقال  التي  الكاذبة 
مؤامرة  عن  نجمت  »الكارثة«  بأن  إسرائيل،  دولة  من  وبتمويل 

يهودية بتمويل وبتشجيع من الكولونيالية الغربية. 

ويزيد موشيه آرنز في حدة هذا االدعاء في مقال له بعنوان »يواصلون محاربة 

إسرائيل«، نُشر في »هآرتس« بتاريخ 2012/5/22. فيقول: 

»الكارثة  فمكرّسو  الفلسطينية؟  النكبة  مدلوالت  هي  ما  إذاً، 
الصباح  وهو  أيار/مايو،   15 يوم  تخليدها  اختاروا  الفلسطينية« 
الذي تال إعالن استقالل إسرائيل واليوم الذي غزت فيه الجيوش 
العربية أرض إسرائيل سنة 1948 بغية هدم الدولة اليهودية وشيكة 
الوالدة }...{ لقد كانوا مقتنعين بأنهم على وشك الفوز بالحرب، 
إاّل إنهم ُمنيوا بالهزيمة. هذا هو مصدر الكارثة الفلسطينية التي 
اليهود في إسرائيل والخارج، الذين  جلبها العرب ألنفسهم. }...{ 
ينضمون إلى تظاهرات النكبة ويلّوحون بأعالم فلسطين، والطالب 
الجامعيون اليهود في جامعة تل أبيب الذين انضموا إلى زمالئهم 
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تليق   – الفلسطينية«  »الكارثة  ب�  إسرائيل  واتهموا  الفلسطينيين 
بهم الصفة التي قالها لينين »أغبياء مفيدون«. فهم يؤدون دوراً 

مهماً في بث األكاذيب ونشرها.

المعتقد الخامس: النكبة ذاكرة جماعية يجب احترامها

إن املعتقد األخري الذي يرد يف خطاب الحيز العام اإلرسائييل هو الذي يرى 

وميثّل  الفلسطينية.  القومية  الهوية  من  يتجزأ  ال  كذاكرة جامعية، وكجزء  النكبة 

التجربة القومية  التاريخية جزءاً ال يتجزأ من  هذا املعتقَد أقليٌة ترى يف الذاكرة 

املُعاشة، ومن هنا فإن الذاكرة الفلسطينية تشبه ذاكرة أي أمة أُخرى، ويرى بعض 

الداعمني لهذا املوقف موازنة بني الذاكرة الفلسطينية والذاكرة اليهودية. صحيح 

أن هذا املعتقد يعكس اعرتافاً بالذاكرة الفلسطينية، حتى إنه يدعو إىل احرتامها، 

لكنه ال يدعو بالرضورة إىل تحمل املسؤولية اإلرسائيلية عن أحداث املايض. فضالً 

عن ذلك، فإن هذا املوقف يقلّص االعرتاف بالنكبة كذاكرة، وال يعرتف باألحداث 

آنية.  أخالقية  وإسقاطات  تبعات  ذات  كأحداث  املايض  التي وقعت يف  املأسوية 

وصحيح أن هذا املوقف إنساين، إالّ إنه جزيئ ليس إالّ؛ فهو ال يعب حدود ما يراه 

للنزاع  ممكن  حل  إىل  الدفع  أجل  من  منها  انفكاك  ال  رضورة  نظره  وجهة  من 

كذاكرة  النكبة  ذاكرة  بحضور  املعتقد  هذا  ويطالب  اإلرسائييل.   – الفلسطيني 

بالواقع  اآلين  باالنشغال  صلة  ذات  غري  لكنها  تحّملها،  ميكن  متخيلة  جامعية 

من  جزء  لقبول  استعداداً  املوقف  هذا  داعمو  ويُظهر  اإلرسائييل.   – الفلسطيني 

الرواية الفلسطينية، لكن مع بقاء ما يشبه املعتقد الجزيئ للواقع التاريخي، وعليه 

فإن التضامن اإلنساين يكفي من دون ترجمة فعلية وعملية تُذكر.

وقد عّبت مرياف بطيطو عن مثل هذا املوقف يف مقالها املعنَون »ال لكم 

األفواه«، واملنشور يف »يديعوت أحرونوت« بتاريخ 2012/5/15، إذ قالت: 

دولة  إقامة  فيه  أُعِلن  الذي  اليوم  فرحنا:  يوم  هو  كارثتهم  يوم 
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إسرائيل في نطاق أرض إسرائيل، هو اليوم الذي فر فيه عشرات 

آالف العرب من بيوتهم وظلت أغلبيتهم نازحة حتى يومنا هذا. 

من الصعب جداً مناقشة هذه الحقائق، وقد حان الوقت للتوقف 

عن هذه المحاولة أيضاً؛ العدل التاريخي هو مسألة نسبية، لكن 

َترْك عشرات اآلالف من الناس بيوتهم هو حدث قد وقع.

)الفلسطينيون( من  ثغرة صغيرة يستطيعون  وتشدد بطيطو على وجوب »فتح 

خاللها التعبير عن معاناتهم.«

وينحرص هذا املوقف اإلنساين يف التعبري عن األمل. ونحن ال نتحدث هنا عن 

والتعبري  واألمل  الذاكرة  باستثناء  الحارض،  عىل  الكارثة  بتلك  تتعلق  إسقاطات  أي 

الخطاب  العام اإلرسائييل. فأصحاب هذا املوقف يستخدمون  الحيز  عن ذلك يف 

النكبة  تأثريات  يتجاهلون   – اإلنسانية  وباسم   – لكنهم  ذواتهم.  لتطهري  اإلنساين 

اتخاذ  عدم  أن  ذلك  زد عىل  النكبة.  عن  املسؤولية  سؤال  يتجاهلون  كام  اآلنية، 

بالتحول  الذاكرة  إىل  املستند  اإلنساين  للموقف  يسمح  املسألة  هذه  إزاء  موقف 

العامل البرشي الذي أدى إىل وقوع ما يطالب  إىل موقف عقيم، وبالتايل إخفاء 

الالجئون بتذكره اليوم.

ويرى رازي تسيكمن أيضاً النكبة بعيون »إنسانية«، وذلك يف مقال نرُش يف 

»يديعوت أحرونوت« بتاريخ 2012/5/15، تحت عنوان »نكبتهم«، وفيه يتطرق 

إىل طقس يوم النكبة: 

يثير يوم النكبة األسئلة ويستأنف فرضيات أساسية تسمح ألغلبية 

هذا  وُيعّبر   }...{ نفسي  بهدوء  هنا  بالعيش  اليهودي  الجمهور 

الطقس عن ألم شخصي وقومي بشأن الفقدان في الحرب. ولماذا 

ال يحق لشخص، أو أكثر، أن يعّبر عن ألمه في الحيز العام الذي 

يخصه هو أيضاً؟ 
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أقوال  في  نجده  الدوافع،  اختالف  مع  تسيكمن،  لموقف  مشابه  موقف  وثمة 

العودة«،  وعدم  التذكر  النكبة:  »يوم  المعنَون  مقاله  في  الواردة  شيفي  يحيئيل 

والمنشور في »يسرائيل هيوم« بتاريخ 2012/5/14. إذ ال يتنكر، وعلى غرار َمْن 

سبقوه من أنصار هذا الموقف، ألحداث النكبة، وإنما يوصي بعدم العودة إلى 

الفلسطيني – اإلسرائيلي بشكل  الصراع  إذا كنا نود حقيقًة مواجهة  فترة 1948 

بّناء. وهو يوضح ما يلي: 

يقومون  الذين  إسرائيل  عرب  حياة  في  مركزي  ب  مركَّ النكبة 

بنشاطات واسعة حول األماكن المهجورة. وتشمل هذه النشاطات 

بالعودة.  والمطالبة  التأهيل  وإعادة  والترميم  والزيارات  التوثيق 

قرية  أراضي  زار  األخير  االستقالل  يوم  في  المثال،  سبيل  على 

إلى  العودة  في  أحيوا حقهم  الذين  العرب  مئات  موّنس  الشيخ 

أراضيها، وإلى جانبهم أعضاء في تنظيمات يسارية }...{ الذاكرة 

هي أمر شرعي، إاّل إن التطلع إلى العودة إلى األماكن المفقودة 

يمكن أن يضعضع التوازن بين الشعبين، وأاّل يدفع السالم قدماً 

}...{ صفورية قرية عربية تقع قرب مدينة الناصرة، هجرها سكانها 

في أثناء حرب االستقالل وانتقلوا إلى الناصرة، إاّل إنهم ُمنعوا من 

العودة إليها في نهاية الحرب، وُوّطنوا في حي ُيسمى باسمهم، 

تسيبوري.  كيبوتس  القرية  أراضي  على  أقيم  وقد  »الصفافرة«. 

الصادر  القرار 194  إلى  القرية وذريتهم، واستناداً  ويؤمن سكان 

عن األمم المتحدة، بحقهم في العودة. وفي يوم النكبة من كل 

سنة يزور السكان ركام القرية وينقلون موروث القرية إلى الجيل 

الشاب. هذا هو الواقع. الذاكرة لم ُتمَح، وكذلك األمل بالعودة، 

حتى اليوم. 
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وفي هذا الوضع يقترح شيفي: 

يجب أن تقول إسرائيل والعرب أيضاً نعم للذاكرة، ال للعودة. نعم 
العربية  فالرواية  الطرفين.  من  لكن  الماضي،  بأحداث  لالعتراف 
تتحدث عن سكان أصليين اقُتلعوا، لكنها تنسى أن هؤالء السكان 
الذين اقُتلعوا على مر الزمن ضموا يهوداً أيضاً كانوا يقطنون في 
فيها  يزال  ال  حيث  أيضاً،  وغزة  والخليل،  ياسيف  وكفر  البقيعة 
اليهود  فرار  عن  تتحدث  ال  العربية  القصة   }...{ يهودي.  كنيس 
الخليل وغزة، حيث سكنوا هناك ألجيال عديدة، وذلك في  من 
عرب  العرب  القادة  دعا  وكيف  ضدهم.  الشغب  أعمال  أعقاب 
القضاء  خاللها  يجري  كي  أيام  لعدة  بيوتهم  إخالء  إلى  إسرائيل 
كارثة  عن  يتحدث  أيضاً  أحد  وال   }...{ اليهودي؟  المجتمع  على 
ومكانة  وأمالكاً  بيوتاً  وراءهم  خّلفوا  الذين  العربية  الدول  يهود 
وثقافة وموروثاً من آالف السنين، خشية ارتكاب جيرانهم العرب 
محرقة ضدهم. وعندما ُيطَلق على بلدات إسرائيلية، مثل أحيهود 
ورعنانا وكريات شمونة، صفة »المستوطنات« الجارفة، هل يمكن 

أن يؤمن أحد بحل الدولتين؟
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الفصل الخامس

جذور اإلنكار اإلسرائيلي للنكبة

تشري تشكيلة املعتقدات املتعلقة بالنكبة، والتي تبّدت يف كل الصحف التي 

وردت يف العينة، إىل تساؤالت تتعلق مبصادر هذه املواقف السائدة والتسويغات 

عدة  وجود  يتضح  املقاالت  هذه  مضامني  تحليل  خالل  ومن  عليها.  تقوم  التي 

من  تنعكس  متنوعة  مصادر  وهي  ومدلوالتها،  للنكبة  اإلرسائييل  لإلنكار  مصادر 

خالل أشكال متعددة. ولغرض التوضيح جمعنا هذه املصادر بشكل متناغم، مع 

وجود تشابهات وتطابقات معيّنة فيام بينها. 

1( مصادر أيديولوجية – سياسية:

الصهيوين،  املعتقد  أسس  يضعضع  أن  النكبة  بوجود  اعرتاف  ألي  ميكن 

دون  من  أرض، ألرض  دون  من  »شعب  خرافة  نة يف  املضمَّ االدعاءات  وخصوصاً 

إنكار  عىل  س  مؤسَّ الرسمي،  وخصوصاً  برمته،  الصهيوين  فاملعتقد  شعب!« 

الفلسطيني كشعب ذي حق يف تقرير املصري عىل أساس العالقة  وجود الشعب 

الثقافية والتاريخية بوطنه. ويشري البحث إىل عدم وجود اعرتاف صهيوين بقومية 

فلسطينية شاملة كانت موجودة وناشطة يف وطنها وتطلعت نحو دولة خاصة بها، 

إذ إن مثل هذا االعرتاف ميكن أن يضعضع االستمرارية التاريخية الخاصة بعالقة 

اليهود القومية باملكان.

بتاريخ  هيوم«  »يرسائيل  يف  نرُش  الغباء«  »ترشيح  بعنوان  مقال  ويف 

2012/5/15 )ص 9(، واقتبسنا منه سابقاً،∗ كتب درور إيدار:

انظر  ص 91. )المحرر(  *
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تحويل  أجل  من  األعوام  عشرات  منذ  الراديكالي  اليسار  ينشط 
اتهام. هذه  إقامة دولة إسرائيل من أعجوبة تاريخية إلى الئحة 
هي الطرق ذاتها التي اتبعها الثوريون الشيوعيون في المجتمعات 
الهدم  »تقنية  بأنها  مثوين  يوجين  عرّفها  والتي  الديمقراطية، 
االجتماعي التي تستعين بمكابس ضغط ثقافية بغية هدم المبنى 
تعريف  ومشروعيتها:  النكبة  يوم  إحياء  يفعله  ما  هذا  برمته. 
للوم  كمركز  كلها،  والمنطقة  الفلسطينيين  جانب  من  إسرائيل، 
والذنب وبشكل غير مباشر كقيح أخالقي في العالم. }...{ وتتمثل 
الطريقة في إدخال أمور ساذجة إلى الخطاب اإلسرائيلي المتعلق 
و»االعتراف  إنسانية«  »كارثة  مثل  الدولة،  وقيام  التحرير  بحرب 
نقاش  كل  »أساس  تشكل  والتي  بالفلسطينيين«،  الالحق  بالغبن 
سياسي«. ويدرك كل عاقل أن ما يقف في المركز ليس المعاناة 
الذاتية؛ ف� »الغبن« الذي ُيطرح هو مجرد إقامة دولة اليهود. هذا 
ما يقف وراء طقوس الذاكرة. ومجمل األحاديث »اإلنسانية« ليس 
إاّل غطاء لعملية نزع الشرعية عن وجود إسرائيل. }...{ وال، نحن 
الغرباء  أن  نتذكر  أيضاً  نحن  التذكر.  أحد من  منع  نرغب في  ال 
جاؤوا خالل منفانا وسرقوا أراضينا، ومع العودة إلى صهيون في 
القرن الثامن عشر جاء كثيرون من العرب اآلخرين من المنطقة 
للبحث عن عمل. وما زالت ذريتهم تعيش حالة لجوء أبدية، بداًل 
من االندماج في البالد المحيطة، برعاية فخامة مؤسسات األمم 
المتحدة. }...{ صحيح أن حرباً وقعت وُهّدمت قرى وُولد الجئون 
 850.000 ُطرد  المقابل  في  لكن  ُطردت(،  فقط  منهم  )القلة 
في  ليعيشوا  البلد  إلى  سراً  وأُحِضروا  العربية  الدول  من  يهودي 
خيم وبيوت من الصفيح. لقد كانت المخيمات االنتقالية )َمْعَبراه( 
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مخيمات الجئين لَمْن بقي من يهود الشرق. وفي حين نجح َمْن 
بقي من الالجئين هنا في استيعاب إخوتهم وأخواتهم والتخلص 
من المخيمات االنتقالية، أبقت الدول العربية مخيمات الالجئين 
على حالها كأداة في خدمة حروبها على دولة اليهود. ويستمر من 

يحيي النكبة في فعل هذا، وعلينا أاّل نساعدهم عليه.

2( مصادر أخالقية: 

واألخالقية  السياسية  املسؤولية  إلقاء  يعني  النكبة  بوجود  اعرتاف  أي  إن 

عىل دولة إرسائيل التي عملت كثرياً بغية إقناع مواطنيها بوجود خرافتي »طهارة 

كل  ضعضعة  يف  للنكبة  العميل  املدلول  ويتمثل  الطريق«.  و»صدقية  السالح« 

»بقعة  وتثبيت  إرسائيل،  دولة  وبالتايل  للصهيونية،  والقيمية  األخالقية  القاعدة 

دة، والتي ال تزال آثارها باقية عىل األرض  ذنب« عىل عملية التطهري العرقية املتعمَّ

حتى يومنا هذا، كام ينعكس يف العدد الكبري جداً من الالجئني الفلسطينيني داخل 

وطنهم وخارجه.

»أمل  املعنَون  أفينريي  شلومو  مقال  يف  رصيح  بشكل  املصدر  هذا  ويُطرح 

الفلسطينيني ومسؤوليتهم«، واملنشور يف صحيفة »هآرتس« بتاريخ 2011/5/11، 

إذ جاء فيه:

إلى  األقرب  ومعناه  »النكبة«،  مصطلح  استخدام  مجرد  إن  أواًل، 
نتاج  ال  طبيعية  كارثة  يتناول  الحديث  وكأن  »كارثة«،  العبرية 
فعل بشري، هو تهرّب من السياق التاريخي لألحداث. »النكبة« 
وسياسية،  عسكرية  هزيمة  محصلة  كانت  لقد  كارثة؛  تكن  لم 
مسؤول  هو  َمْن  وهناك  اُتخذت،  سياسية  قرارات  من  نبعت 
عامة،  بصورة  العربي  العالم  أن  من  الرغم  على  ثانياً،   }...{ عنها 
والفلسطينيين بصورة خاصة، ال ينزعون إلى التعامل مع المحرقة، 
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لكن  والنكبة.  المحرقة  بين  أحياناً  تحدث  مقاربات  ثمة  إن  إاّل 

مجرد المقارنة يحوي تبلداً أخالقياً: فما حدث مع الفلسطينيين 

أّما  فيها،  ُهزموا  التي  الحرب  نتاج  هو   1948–1947 الفترة  في 

الستة  فالماليين  الجماعي.  للقتل  مدبرة  فكانت حملة  المحرقة 

من يهود أوروبا الذين أبيدوا في المحرقة لم يخرجوا إلى الحرب 

ألماناً  مواطنين   – بالذات   – ألمانيا  يهود  كان  ولقد  ألمانيا،  ضد 

صالحين. كذلك رأى جزء كبير من يهود أوروبا الشرقية في الثقافة 

ثالثاً   }...{ أفضل صورها  في  األوروبية  للثقافة  تجسيداً  األلمانية 

– وهو األهم ربما – ال يقوم الخطاب الفلسطيني بالتعامل مع 

حقيقة أن القرارات السياسية العربية التي اُتخذت كانت السبب 

فلو   }...{ الفلسطيني  بالجمهور  التي حّلت  الفظيعة  الكارثة  في 

َقِبل الفلسطينيون والدول العربية قرار التقسيم لكانت فلسطين 

دولة مستقلة منذ سنة 1948، ولما كانت مشكلة الالجئين نشأت. 

الالجئين،  نشوء مشكلة  السبب في  إسرائيل  دولة  قيام  يكن  لم 

بل خروج العرب إلى الحرب ضد إقامة دولة يهودية في جزء من 

أرض إسرائيل.

ونشرته  العادلة«،  الرواية  على  »الصراع  بعنوان  ليبلر  إيزي  كتبه  مقال  وفي 

صحيفة »يسرائيل هيوم« في 2012/5/23 )ص 31(، يدعي ليبلر ما يلي: 

في  آخذ  عدد  يبذلها  التي  الجهود  األخيرة  السنوات  في  نشهد 

رواية  عرض  بغية  الراديكاليين  اإلسرائيليين  العرب  من  االزدياد 

تصف آباءهم بضحايا الصراع الذي أدى إلى تجريدهم من أمالكهم 

وطردهم. وهم يمارسون الحداد على نتائج حرب التحرير، لكنهم 

التقسيم  مخطط  الواقع  في  رفضوا  آباءهم  أن  حقيقة  ُيغّيبون 
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}...{ في نظام  إبادة  المتحدة، وأعلنوا حرب  الذي وضعته األمم 

ديمقراطي يجب أاّل نمنع أي شخص من ممارسة عاداته والتعبير 

عن آرائه الشخصية، لكن التنظيمات الجماعية التي تقوم عالنية 

بالضغينة  إاّل  تعود  ال  إسرائيل،  دولة  إقامة  تعارض  بنشاطات 

إلى  يدعو  َمْن   }...{ التعايش  وضعضعة  اليهود  السكان  على 

خائناً  إاّل  يكون  أن  يمكن  ال  يهودية  كدولة  إسرائيل  دولة  إلغاء 

لدولته، وخصوصاً أن مثل هذه الدعوات يتم من خالل التنسيق 

مع حمالت كونية لنزع الشرعية عن إسرائيل، وتغييب الحقيقة. 

لقد حاربت إسرائيل سنة 1948 بغية الدفاع عن نفسها في وجه 

اإلبادة. وهذه محاولة بلهاء لقلب الخطاب المتعلق بالصراع إلى 

خطاب يصبح فيه »الغبن الالحق بالفلسطينيين« منشأ المشكلة. 

يجب أن نتحدى هذا التوجه المضلرِّل على كل مستوى ممكن.

3( مصادر نفسانية: 

يشري عمق التنكر للنكبة إىل مقدار عدم الثقة الالواعي لدى املسؤولني عن 

صناعة اإلنكار. فاالعرتاف بالنكبة يعني االعرتاف بدالالتها الفورية وغري املبارشة – 

التاريخية والسياسية واألخالقية.

تفرّد  خرافة  يخلخل  أن  ميكن  ما  السياق،  هذا  يف  االعرتاف،  هذا  ويحمل 

يعني  بالنكبة  فاالعرتاف  الضحية.  كونهم  من طقوس  اليهود  يجرّد  وأن  املحرقة، 

االعرتاف بأن الفلسطينيني هم ضحايا مبارشون للضحايا األبرز عىل اإلطالق، األمر 

الذي يجرّدهم من أحد مصادر القوة األساسية املتوفرة لديهم.

ويطرح رونني شوفال ادعاء يجّسد املصدر النفساين إلنكار النكبة يف مقال 

 2011/5/26 »هآرتس« يف  النكبة«، نرشته صحيفة  وأكاذيب  »السالم  بعنوان  له 

)ص 4(. ويشدد شوفال عىل أن
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الصراع العربي – اإلسرائيلي صراع مزدوج: صراع عسكري وصراع 

على العدل. وإذا كنا انتصرنا حتى اآلن في الصراع العسكري، فإننا 

الحرب  في  خسارتنا  واصلنا  وإذا  العدل.  على  الصراع  في  ُنهزم 

أيضاً،  العسكري  الصراع  المطاف  نهاية  في  سنخسر  العدل  على 

العميق  اإليمان  بفضل  وأخيراً  أواًل  تحقق  العسكري  النصر  ألن 

تنتهي  أن  من  بد  ال  اإليمان،  هذا  دون  ومن  الطريق.  بصدقية 

القوة العسكرية باالنهيار }...{ نحن نخسر في الصراع على العدل 

ألن الدعاية الكاذبة التي ينتهجها العرب حظيت بمكانة شرعية 

اإلسرائيلية  النخب  من  كبير  وقسم  اإلسرائيلي.  المجتمع  داخل 

تبنى هذه الحفنة من األكاذيب، وعلى رأسها فكرة النكبة، وهو 

يعمل على إدخالها إلى الخطاب في الحيز العام اإلسرائيلي. هؤالء 

أشباه المثقفين ال يتبعون خطى الحقيقة، وما يهمهم هو الرواية 

في غرس شعور  تتمثل  النكبة  فكرة  من  النفسانية  والغاية   }...{

بالذنب لدى اإلسرائيليين فيما خص »التطهير العرقي« الذي جرى 

مع العرب في حرب االستقالل. وعليه، فإن الحل العادل الوحيد 

يتمثل في إقامة دولة لجميع مواطنيها، ُتبرَم في إطارها اتفاقية 

سالم »عادلة« تفسح المجال أمام الالجئين أياً يكونوا للعودة إلى 

وطنهم التاريخي }...{ وهم يرون أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، 

وإلى جانبها دولة جميع مواطنيها. وبذلك، فإنهم يسعون إللغاء 

أواًل  الفلسطينيين  على  سيادية.  دولة  في  اليهودي  الشعب  حق 

على  تقع  بهم  ألمت  التي  الكارثة  عن  المسؤولية  بأن  االعتراف 

كاهلهم هم.

ويرد هذا المصدر أيضاً في أقوال درور إيدار في مقاله »النكبة والحقيقة: كيف 
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يشوهون التاريخ«، المنشور في »يسرائيل هيوم« بتاريخ 2008/5/18 )ص 19(، 

وذلك كما يلي: 

يوم الخميس أحيا قسم من عرب إسرائيل يوم استقالل إسرائيل 

إلى  انضموا  وبذلك،  كارثتهم.  يوم  باعتباره  الميالدي  بالتاريخ 

العالم اإلسالمي، بصورة  العربية وإلى أغلبية  الدول  إخوتهم في 

إلى  السنة  في  مرة  وقلقهم  انتباههم  يصرفون  الذين  عامة، 

كانت  العربي  العالم  أن مشكالت  يبدو  إسرائيل،  ولوال  إسرائيل. 

مزهرة  مناطق  عن  »النكبة«  ل�  العربية  الصيغة  تتحدث  سُتَحل. 

ومدن وقرى مزدهرة ُهدمت بأمر من اليهود، وُنفي سكانها إلى 

الظلمات. بعض اليهود يدعم هذه الصيغة وينظم المسيرات إلى 

مة، حتى إنهم يعّلقون اليافطات في الشوارع  القرى العربية المهدَّ

التي تقول: »هنا كانت قرية عربية حتى سنة 1948« )حتى لو 

أبناؤها  كان  رحالة  لقبيلة  خيم  مجموعة  »القرية«  هذه  كانت 

اليهودية(. ثمة شعور  المدن  يسعون للعمل في مشارف إحدى 

عميق بالذنب لدى اإلسرائيليين الذين تبنوا الصيغة العربية، إلى 

من  وكان  بالخطيئة  ُولدت  إسرائيل  دولة  أن  يرون  أنهم  درجة 

األفضل أاّل تولد، إذ إن قيامها مرتبط بدمار اآلخرين الذين كانوا 

هنا قبل مجيء اليهود ب� »مئات السنين«. 

ويّدعي إيدار أن

تبّني الرواية العربية وتفضيلها على الرواية اإلسرائيلية ليسا شأناً 

فحسب.  األكاديمية  للنقاشات  أو  الصالونات  ألحاديث  متروكاً 

النخبة  من  أقسام  تفضيل  حقيقة  فإن  إسرائيل  أعداء  نظر  وفي 
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اإلسرائيلية االلتصاق بنظرية نهب األراضي الكبير المسمى دولة 

ضد  الموجه  الدموي  لإلرهاب  مباشر  غير  تبرير  هي  إسرائيل، 

مواطنيها. 

وفي سياق وعي إيدار للنقاش القائم بين الروايتين، يّدعي ما يلي: 

صحيح أن صدى النقاش بشأن الرواية التاريخية يصل إلى هوامش 

الحيز العام اإلسرائيلي، إاّل إنه يبلغ عشرات األضعاف في العالم. 

البلد  المثقفين اإلسرائيليين في  فيكفي وجود عدة عشرات من 

والعالم من أجل بث األحاديث القائلة بأننا – في أغلبيتنا – فقدنا 

بالذنب  الشعور  وبأن  البلد،  هذا  في  العادلة  بمطالبنا  اإليمان 

نافل  ومن  المنطقة.  بعرب  ألحقناه  الذي  الغبن  بسبب  ينخرنا 

علينا  الهجمات  من  مزيد  إلى  تدعو  األحاديث  هذه  أن  القول 

الغبن   }...{ نصرالله(.  لحسن  العنكبوت«  »بيت  خطاب  )انظر 

الذي ألحقناه بعرب المنطقة هو مجرد االنتصار بحرب االستقالل. 

ولوال انتصارنا لما كانت هناك حاجة إلى التكهن بما كان سيؤول 

إليه مصير َمْن بقي من الالجئين اليهود. روايتنا تتذكر مقترحات 

العرب  أن  إلى جانب حقيقة  العرب،  البلد، وقد رفضها  لتقسيم 

أقنعتهم  أن  بعد  بإرادتهم  تركوا  الذين  هم  األمكنة  معظم  في 

اليهود  القصة« مع  »إنهاء  يمّكنوهم من  بالخروج كي  الزعامات 

أنهم  فصحيح  العرب،  إسرائيل  بمواطني  يتعلق  فيما  أّما   }...{

يعيشون في دولة يهودية تستقي رموزها من الموروث اليهودي، 

إاّل إنهم ليسوا الوحيدين في ذلك. لم نسمع يوماً أن اليهود )أو 

المسلمين( طلبوا تغيير علم إلحدى الدول األوروبية يحوي صليباً 

عليه، أو تغيير النشيد الوطني بادعاء أنهم ال يستطيعون التماثل 
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القوموية  ثمن  دفعوا  أن  بعد  التالي،  اليوم  وفي  مضامينه.  مع 

إلى  حولهم  من  العرب  إسرائيل  مواطنو  فلينظر  المتعاظمة، 

حظهم  على  الله  وليحمدوا  واألردن،  ومصر  سورية  في  إخوتهم 

الجيد الذي جعل منهم مواطنين في دولة اليهود. فهم يتمتعون 

قوي  وباقتصاد  عربية،  دولة  أي  في  موجودة  غير  بديمقراطية 

وحقوق اجتماعية وتعليم عاٍل على مستوى دولي، وبحرية حركة 

للوصول إلى أي مكان في الدولة والعالم، وبممثلين منتخبين في 

الكنيست اإلسرائيلي، ونعم – بحقهم في التضامن علناً مع أعداء 

الدولة. من الغريب قول ذلك، لكن يتضح أن إقامة إسرائيل سنة 

1948 لم تكن أعجوبة بالنسبة إلى الشعب اليهودي فحسب، بل 

بالنسبة إلى المواطنين العرب الموجودين بيننا أيضاً.

4( مصادر استراتيجية:

نسب  يعني  بالنكبة  االعرتاف  بأن  القائل  االدعاء  يف  املصدر  هذا  يتجىل 

أثناء  يف  والعسكري  االسرتاتيجي  املستوى  عىل  الصهيونية  قيادة  إىل  سيئة  نيات 

ما  كل  يف  إرسائيل  عىل  املسؤولية  فرض  هذا  ويعني  بعدها.  وما   1948 حرب 

املشكلة  حل  يف  أسايس  بند  إىل  وتحويلهم  الفلسطينيني  الالجئني  مبسألة  يتعلق 

الفلسطينية. 

ويرد هذا املوقف يف أقوال بن درور مييني يف مقاله »األبارتهايد العريب«، 

إذ  سابقاً،∗  منه  جزءاً  أوردنا  والذي  »معاريف«  يف   2011/5/13 بتاريخ  املنشور 

يدعي أنه

األكذوبة  تعزيز  وتكراراً  مراراً  جرى  األخيرة  العشر  السنين  في 

المتعلقة بمسؤولية إسرائيل عن ضائقة الفلسطينيين. ولذلك من 

انظر  ص 83. )المحرر(  *
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الضروري وضع األمور في نصابها الصحيح. لقد عاش الفلسطينيون 

وبعضهم  فر  بعضهم  واللجوء،  النزوح  في  تمثلت  قاسية  تجربة 

به عشرات  مر  التجربة  مثل هذه  أن  فنكرر  نعود  إننا  إاّل  ُطرد، 

الماليين. لكن الفارق هنا يكمن في أن عشرات الماليين اآلخرين 

اسُتوِعبوا كلهم في الدول التي وصلوا إليها، وهذا لم يحدث مع 

عرب فلسطين االنتدابية؛ فقد تعرضوا للعذابات التي تجلت في 

التي  العربية  الدول  جانب  من  الحقوق  وسلب  والتنكيل  القمع 

وهو   – العودة«  »حق  وتحول   .}...{ أوضاعهم  تكريس  قررت 

ابتداع دعائي في أساسه – إلى المطلب األهم واألقوى. واستترت 

على  القضاء  ووحيدة:  واحدة  نية  تزال،  وال  المطلب،  هذا  وراء 

دولة إسرائيل؛ فقد أوضح وزير الخارجية المصرية محمود صالح 

الدين، سنة 1949، أن »مطلب حق العودة يهدف في الواقع إلى 

تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على إسرائيل«.

5( مصادر قانونية: 

ما نعتبه أشد جسامة وخطورة من كل املصادر األُخرى هو االتهام املبارش 

لشخصيات بعينها كانت ضالعة يف أعامل الطرد واملذابح، واملطالبة بتقدميها إىل 

املحاكمة فيام يتعلق بهذه الجرائم. ومن هنا ينبع اإلنكار األشد تصلباً؛ إذ ال يجري 

الحديث عن اعرتاف بأفعال تؤدي إىل »وصمة« فحسب، بل أيضاً عن مسؤولية 

قضائية وقانونية تتضمن تقديم هذه الشخصيات إىل املحاكمة.

والجدير بالذكر يف هذا السياق أن النكبة ال تتلخص يف الطرد فحسب، بل 

أيضاً يف منع عودة الالجئني، ويف مصادرة أراضيهم وبيوتهم وتوطني اليهود فيها، 

أيامنا هذه. وهذا يعني أن كل عائلة يهودية  السلب حتى  استمرار سياسة  ويف 

تقريباً مسؤولة، بهذا القدر أو ذاك، عن النكبة وتبعاتها. 
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النكبة:  »يوم  مقاله  يف  املصادر  من  النوع  هذا  شيفي  يحيئيل  ويعكس 

التذكر وعدم العودة«، املنشور يف صحيفة »يرسائيل هيوم« بتاريخ 2012/5/14، 

والذي اقتبسنا جزءاً منه يف فقرة سابقة،∗ ويرى أنه

ما ُدمنا لم نصل إلى األيام التي تتأسس فيها الذاكرة القومية على 

الندية والتسامح، ذاكرة تعترف بماضي اآلخر وبحقه في الوطن، 

علينا أن نكون حذرين من كل »خطوة بريئة« لنشاطات إنسانية 

ورمزية، كي ال نصحو في واقع يتطور فيه قربنا نمر يتنكر بجلد 

نعجة؛ واقع يسعى للحفاظ على الذاكرة لكنه يطمح، في الصميم، 

أثر  في  تذهب  فالقلوب   }...{ اليهودية  الدولة  هوية  تغيير  إلى 

األفعال. علينا الحفاظ على حق اآلخر في التذكر، شرط أن ننتبه 

من أن تحورِّل الذاكرُة الحَق إلى عودة شرعية.

اإلخالل  »إن  كتب:  إذ  صريح  بشكل  موقفه  كالمه،  نهاية  في  شيفي،  ويطرح 

النازحين  توطين  أو  الالجئين،  استيعاب  عبر  إسرائيل  في  الديموغرافي  بالتوازن 

داخل بلدات يهودية قائمة، أمر غير مطروح بتاتاً، ويجب أالّ يكون مطروحاً.«

ويُعلن إلياكيم هعتسني يف مقال له بعنوان »إنه 1948، يا غبي«، منشور 

يف »يديعوت أحرونوت« بتاريخ 2012/5/21، ما ييل:

في احتفاالت النكبة التي حظيت بتغطية إعالمية كبيرة، لم ينتبه 

إاّل قلة إلى الفيل الذي كان يمأل الغرفة، وهو النص الذي ظهر في 

أغلبية اليافطات: »1948«. هناك من لم يَر، ألن عدداً آخر منع 

ثقافية  لحرب  ومحور  رمز  هو   1948 إن   }...{  »1967« رؤيتهم: 

فلسطينية تحاول أن تجرد اليهود من دولة 1948، ومعها ماضيهم 

وهويتهم }...{ الحرب بيننا وبينهم ليست بشأن األرض فحسب، 

انظر  ص 107. )المحرر(  *
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التعويض عن هويتهم  بشأن حقنا كشعب. ومحاولتهم  أيضاً  بل 

ظاًل  إاّل  ليست  الواقع  في  وهي   – فيها  المشكوك  الفلسطينية 

مرافقاً للوجود اليهودي – تقوم على محو هويتنا القومية. 

6( مصادر دبلوماسية – دعائية: 

الوعي.  النزاع عىل  يستمر  اإلرسائييل ومعه   – الفلسطيني  الرصاع  يتواصل 

ومثة صعوبة إرسائيلية عميقة لتأسيس وجود املُعاش القومي اإلرسائييل عىل أسس 

القوة أو الوضع السيايس القائم؛ إذ ال تكفي حقيقة أن إرسائيل انترصت يف حرب 

1948 وأوجدت واقعاً سياسياً وقانونياً جديداً لتبير استمرار وجودها. وإذا كانت 

القوة هي التي تتبدى يف صلب وجود الدولة اليهودية، فإن األمر يبر االستئناف 

عليها، ويف حال تغريُّ قاعدة القوة هنا فإننا سندخل يف منظومة عالقات معقدة 

بني القوة والعدل واملرشوعية القانونية. لقد عملت دولة إرسائيل كثرياً، من أجل 

ال  واقعي  كاضطرار  القوة  بُعد  وعرض  واملرشوعية  العدل  عىل  وجودها،  تدعيم 

والعرب  الفلسطينيني،  إلقاء مسؤولية مبارشة عىل  منه، كام عملت عىل  انفكاك 

بصورة عامة، الذين يضطرونها إىل استخدام القوة. ويتجىل هذا التعامل يف معتقد 

»يطلقون النار ويبكون«، التي عكستها عنات َمطَر جيداً يف مقال لها بعنوان »ما 

املوجود  بني  الربط  إىل  السياق  هذا  يف  وتشري  كَشري؟«  آسا  بوجود  يسمح  الذي 

املعّقد رشعية، وبني تجاهل جزء  الواقع  الجدير كوسيلة ملنح  فيه –  املرغوب   –

مركزي من هذا الواقع، وخصوصاً واقع االحتالل. )مطر 2006(

ووفقاً للمعتقد السائد، فإن االعرتاف بالنكبة يخلخل املوقع الرسمي لبُعد 

املعاش بصورة عامة، والواقع اإلرسائييل بصورة خاصة.  اليهودي  الواقع  القوة يف 

ويؤدي قلب األمور يف الكتابة رأساً عىل عقب إىل تحويل الواقع االستبدادي إىل 

قاعدة العدل واملرشوعية، ال العكس. ولذا يُخىش من االعرتاف بالنكبة أو التطرق 

إليها كجزء رشعي من تاريخ الطرف اآلخر، فاالعرتاف بها يؤدي إىل تغيري معادلة 
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العالقات بني الطرفني. وما يعكس مثل هذا املوقف مقال نداف رشغاي املعنَون 

بتاريخ  هيوم«  »يرسائيل  صحيفة  يف  واملنشور  الالجئني«،  مشكلة  يُكرس  »من 

يُبعد  إنه  إالّ  2011/5/18. صحيح أن رشغاي ال يتجاهل وجود مشكلة الالجئني، 

املسؤولية أو الذنب عن إرسائيل ُملقياً بها عىل مسلكيات الدول العربية. ويدعي 

أن

على  األسبوع  مطلع  في  أنصاره  انقض  الذي  الفلسطيني  اللجوء 

حدود إسرائيل الشمالية، ال يشبه أي لجوء آخر في العالم. فالعالم 

الذين ُطردوا قبل 25  األتراك  العودة للمسلمين  ال يطالب بحق 

عاماً من بلغاريا، وال للمسلمين الذين عاشوا في الهند سابقاً، وال 

الذين  لليونانيين  وال  باكستان،  في  يقطنون  كانوا  الذين  للهنود 

حق  منح  أن  يدرك  العالم  قبرص.  في  التركي  الجزء  من  اقُتلعوا 

العودة لسلسلة طويلة من المجتمعات المقتلعة أو النازحة من 

وانهيار  ومذابح  فوضى  حالة  إلى  سيؤدي  شتى،  ألسباب  مكانها 

أنظمة ودول. هذه هي الخلفية الستعراض الالجئين عند حدودنا 

لكنها  بردعه.  قامت  أحد  تعتذر ألي  أاّل  إسرائيل  على  الشمالية. 

حق  تطبيق  أن  أُخرى،  بعد  مرة  توضح،  بأن  ملزمة  المقابل  في 

العودة يعني القضاء على إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. علينا 

أن نوضح لكل هؤالء في المجتمع الدولي الذين يتسلون بفكرة 

تعامل  وأسلوب  بالفلسطينيين  خاصاً  تعامل  أسلوب  أن  العودة، 

أماكن سكنهم.  فقدوا  الذين  األُخرى  القوميات  بأبناء  آخر خاصاً 

ففي أوروبا مثال تتعاظم األصوات التي تلغي مجرد وجود إسرائيل 

األلمان  منح  في  بجدية  أوروبا  تفكر  ال  بينما  اليهود،  كدولة 

المسلمين  إعادة  في  أو  إليها،  العودة  حق  بولندا  تركوا  الذين 
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يتحمالن  خاصة،  العربية  والدول  عامة،  العالم   }...{ اليونان  إلى 

الحل  يمنعان  إذ  الفلسطيني،  اللجوء  وجود  استمرار  مسؤولية 

الفلسطينيين  الالجئين  إن عدد  القول  العودة. وحتى  باسم حق 

يبلغ 4 ماليين هو خدعة. فكثيرون ممن تعرفهم األمم المتحدة 

الجئون يعيشون بسعادة وهناء في أماكن سكناهم. وفي المقابل، 

يستمر وجود مخيمات الالجئين على حساب جمهور فلسطيني 

مسكين كي يكون في وسع الدول العربية االستمرار في حلمها 

بمحو دولة إسرائيل }...{ لقد كان ذلك، وال يزال، تنكياًل بسكان 

يشكل تكريس مشكلتهم تكريساً لمعاناتهم، وتحويلهم إلى كرة 

في لعبة حق إسرائيل في الوجود كدولة لليهود. وما حدث هذا 

األسبوع عند الحدود الشمالية جزء من هذه اللعبة الخطرة. علينا 

أاّل نتراجع أمام أصوات البكاء على القتلى والجرحى الذين تحولوا، 

أو تطوعوا ليكونوا أداة في لعبة الرياء هذه. 

»الهدف  عنوان  تحت  دار  رؤوفين  مناِحم  كتبه  مقال  في  مشابهاً  موقفاً  ونرى 

الحقيقي لطقوس النكبة«، ونشرته صحيفة »هآرتس« في 2012/5/18، إذ يّدعي 

أن 

وهي  إنسانية،  مسألة  تكن  لم  النكبة  يسمى  ما  ذكر  مسألة 

إن   }...{ نقية  فالحديث يدور عن مسألة سياسية  ليست كذلك. 

بل  إنسانية،  ليست جهات  »النكبة«  تطرح مسألة  التي  الجهات 

مثل  ناجزة،  سياسية  أهداف  السياسية  الجهات  ولهذه  سياسية. 

القضاء على دولة إسرائيل كدولة صهيونية، وإغراق دولة إسرائيل 

غرار  على  مواطنيها«  »دولة جميع  إلى  وتحويلها  »الالجئين«  ب� 

األماكن  في  »النكبة«  يسمى  ما  »احترام«  يمكن  ال   }...{ لبنان. 
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العامة في الدولة كما تقترح افتتاحية الصحيفة، وال حتى بحجة 
»التفهم والتسامح«. لهذه الطقوس السياسية مقولة سياسية جلية 
نقطة  سيكون  الشرعية  منحها  أن  تماماً  الواضح  ومن  ومواِجهة، 
الشعب  بدولة  األذى  ستلحق  سياسية  مسيرة  في  هدامة  تحول 

اليهودي القومية.
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الفصل السادس

نقاش

التعقيدات  إىل  اآلن  حتى  ُعرضت  التي  والنوعية  الكمية  املعطيات  تشري 

الكامنة يف التعامل مع النكبة الفلسطينية يف الحيز العام اإلرسائييل. فمن جهة، 

ويعارض  تاريخي  كحدث  للنكبة  يتنكر  الذي  للموقف  واضحة  مركزية  نلحظ 

ل أي مسؤولية عن وقوعها، ومن جهة أُخرى مثة تطرق غري قليل إىل الحاجة  تحمُّ

أو  اليوم،  حتى  متثاُلتها  استمرار  إىل  أيضاً  بل  فحسب،  بوجودها  االعرتاف  إىل  ال 

االعرتاف بذاكرتها كأمر رشعي. وعىل الرغم من االختالفات يف التعامل مع النكبة 

نقاش مثمر  إىل  الذي يشري  العام  االنطباع  التمييز بني  املعطيات متكننا من  فإن 

وهي   – وذاكرتها  بالنكبة  عالقة  له  ما  كل  يف  اإلرسائييل  العام  الحيز  يف  يجري 

حقيقة تعكس ليبالية وانفتاحاً – وبني الحزم املهيمن الذي ينص عىل عدم وقوع 

النكبة وعىل كونها بدعة فلسطينية ذكية غايتها نزع الرشعية عن إرسائيل. وتؤدي 

كرثة املواقف، ظاهرياً، إىل »تبييض« خطاب إنكار وتغييب املايض وذاكرته، بحيث 

أن املوقف الرسمي يكسب مرتني: مرة يف إثبات نفسه يف وعي الجمهور الواسع، 

ومرة أُخرى يف عرض نفسه عىل أنه متسامح وليبايل. ويؤدي وجود تشكيلة من 

الرشعية  مينح  الذي  األمر  واملفهومية،  القيمية  بالتعددية  شعور  بث  إىل  اآلراء 

ملركزية املوقف النايف وهيمنته – كجزء من نقاش يسعى إلظهار الحقيقة – والذي 

يؤدي يف نهاية املطاف إىل استنتاج رشعي مفاده اإلنكار أو التنصل من املسؤولية.

عن  اإلرسائيلية  املسؤولية  أو  بالذات،  النكبة،  وجود  مجرد  إنكار  إن 

وجودها، عىل غرار املحاوالت اإلرسائيلية القوية ملحوها من الذاكرة ومن الخطاب 
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فدالئل  بروزه.  من  الرغم  عىل  املوقف  هذا  ضعف  إىل  يشري  العام،  الجامهريي 

الجيل  وإرصار  معينة  أحداث  وذاكرة  املواقع  أسامء  هيئة  املتعددة، عىل  النكبة 

الثالث عىل إحياء ذاكرة الصدمة )trauma( بعدة طرق، تنجح يف اسرتجاع الذاكرة 

أي  املايض،  لصدمة  كعارض  سياسية   – سايكو  مبصطلحات  أو  كشهادة،  املقصيّة 

يجري  وبالتايل  إخفائه،  يُعَمل عىل  بشأن فعل  توتر جامعي  إىل  يؤدي  كمكبوت 

االعرتاف باملسؤولية عن مجرد وجوده. )ال–كابرا 2006(

ويساعدنا التمييز النظري الذي عرضناه أعاله بني الذاكرة والتاريخ يف فحص 

مختلف أساليب التطرق إىل النكبة. ويتموضع هذا التمييز بني كون النكبة حقيقة 

ميكن  ذاكرة  كونها  وبني  بشأنها،  جدال  ال  التاريخي  البحث  يف  ُمسَندة  تاريخية 

أكرث من كونها حقيقية.  وُمتخيَّلة  ُمختلَقة  أنها  بتسويغ  إنكارها  مناقشتها وحتى 

يف  السائدة  املعتقدات  من  كبرياً  قسامً  التاريخي  البحث  يضع  الذي  الوقت  ويف 

تنعكس  كام   – الجامهريية  الذاكرة  فإن  استفهام،  موضع  اإلرسائييل  العام  الحيز 

الخرافات اإلرسائيلية  التنازل عن  يف مواقف كثريين من كتّاب املقاالت – ترفض 

»إذا  نورا:  بيري  قاله  ما  نسق  وعىل  وتبعاتها.   1948 بحرب  يتعلق  فيام  املركزية 

كان التاريخ فعالً فكرياً )intellectual( يقوم باالسرتجاع ويسعى لالقرتاب الدائم 

من األمور التي انقضت ومل تعد قامئة، حتى لو كانت عملية االسرتجاع إشكالية 

وغري مكتملة، فإن الذاكرة ظاهرة راهنة آنية تعاش يف الراهن وتتبنى التفصيالت 

املريحة لها فقط.«

عند تأمل نتائج هذا البحث، ميكننا مالحظة أن النقاش النظري يف الذاكرة 

بني  املتأصلة  العالقة  قاطعة  بصورة  تتضح  إذ  حلله؛  أفضل  يف  يتجىل  الجامعية 

الجامعية  يُبز محليتها. فالذاكرة  الذي  الذاكرة، كفردية، وبني سياقها االجتامعي 

وذلك  نفسها،  تجاه  وضدية  مرتبكة  النتائج،  من  يتضح  وكام  للنكبة،  اإلرسائيلية 

ملجرد كونها غري متجانسة وغري متامسكة. وبالذات، فإن انعدام التجانس وانعدام 

أحداث  بناء  وإعادة  هيَكلة  من  عمليٌة  هي  الذاكرة  أن  عىل  يشهدان  التامسك 
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املايض، تكاد تختلط فيهام الذاكرة الشخصية والجامعية من دون انفصال. ونجد 

بول  ولتحفُّظ  الذاكرة،  جامعية  من  هابلفاكس  موريس  ملوقف  واضحاً  انعكاساً 

متبادلة  تغذية  فيه  نرى  أن  ميكننا  الذي  املكان  يف  الفردي،  بُعدها  من  ريكور 

بني الفردي والجامعي يف فعل الذاكرة والتذكر. واألهم من ذلك أن الذاكرة هي 

التي تحمل إسقاطات حاسمة  املايض  لتصويرات تخص أحداث  هيكلة متواصلة 

مقال  نسق  وعىل  الفردية.  مدلوالتها  تتجاوز  اإلسقاطات  وأن هذه  الراهن،  عىل 

ياعيل زروبافل، فإن الذاكرة الجامعية هي مجموعة من التصاوير املستعادة التي 

يحملها األفراد إالّ إنها قامئة مبا يتجاوزهم أيضاً، وهي تستند إىل نقل املايض من 

جويل  موقف  البحث  هذا  نتائج  وتثبت   .)Zerubavel 1995( جيل  إىل  جيل 

وبني  جهة،  من  والتذكر  الذاكرة  بني  عميقة  عالقة  بوجود  يقول  الذي  كاندو، 

تأسيس الهوية من جهة أُخرى )Candau 1998(، فذاكرة النكبة يف الحيز العام 

بتكرار  األمر  هذا  ويتدعم  فيه،  وتؤثر  اإلرسائييل  الذايت  املعتقد  تبلور  اإلرسائييل 

املواقف ذاتها من صدقية النكبة واملسؤولية عن وقوعها. 

ثنائياً،  نقاشاً  ليس  النكبة  خص  فيام  اإلرسائييل  الجامهريي  النقاش  إن 

إحصائية.  مدلوالت  ذو  الجانب  أحادي  تعامل  كأنه  إليه  يُنظر  أالّ  يجب  ولذا 

يف  عنيف  وحتى  نشط  نقاش  وجود  نرى  أعاله  عرضناها  التي  النتائج  ففي 

الحقائق  مستوى  عىل  النقاش  هذا  مثل  وينعكس  بالنكبة،  املتعلقة  املسائل 

التاريخية واالسرتاتيجية واألخالقية والسياسية. كذلك يعكس تنوع اآلراء يف هذه 

املستويات عدة معتقدات بشأن النكبة، تختلف فيام بينها عىل صعيد مدلوالتها 

التاريخية واإلنسانية والسياسية واألخالقية. وال ترتك هذه النتائج مجاالً للشك يف 

بالنكبة  االنشغال  مجاالت  كل  اإلرسائييل يف  العام  الحيز  يف  عميق  وجود خالف 

الفلسطينية، ولهذا الخالف عدة مدلوالت فيام يتعلق بالتعامل اإلرسائييل الرسمي 

والجامهريي مع املسألة.

تخبطات  تعكس  النكبة  تجاه  املفاهيمية  التعددية  أن  بالذكر  والجدير 
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إرسائيلية داخلية، وتشري إىل املتاهة التي يدور فيها املجتمع اإلرسائييل، وإىل حرج 

بالذات  الحرج  الفلسطينية. ويزداد هذا  النكبة  إرسائيل من أي تعبري عن ذاكرة 

أثنائها، وال يزال  النكبة أو املسؤولية عام حدث يف  إنكار  بسبب مركزية خطاب 

أعراض  ظهور  نتيجة  قوية  بصعوبات  اإلنكار  ويصطدم  هذا.  يومنا  حتى  قامئاً 

بأشكال  املكبوت  وعودة  اإلرسائييل،  الواقع  يف  النكبة   )trauma( بصدمة  تتعلق 

متنوعة ال ميكن السيطرة عليها بإحكام.

وتتجسد ذاكرة النكبة الفلسطينية يف عدة أشكال، بعضها عريب فلسطيني 

النكبة يف مسريات  تنعكس ذاكرة  الفلسطيني،  املستوى  وبعضها إرسائييل. فعىل 

النازحني يف الداخل إىل أطالل قراهم التي ُدمرت يف أثناء حرب 1948 وما بعدها، 

وتطغى عىل العناوين يف يوم االستقالل اإلرسائييل. كام تطفو هذه الذاكرة نتيجة 

املجتمع  يف  منت  التي  الخرافات  من  كثري  وتحطُّم   1948 حرب  تأريخات  تطور 

و»فرار  السالح«،  و»طهارة  أكرثية«،  مقابل  يف  »أقلية  مثل  وقتها،  من  اإلرسائييل 

الالجئني طواعية«. وتنعكس ذاكرة النكبة اإلرسائيلية يف عجز الحكومة اإلرسائيلية 

الحيز  من  قرى،  أم  مدناً  أكانت  سواء  الفلسطينية،  املواقع  كل  أسامء  محو  عن 

الفلسطينية  املايض   )trauma( أعراض تخص صدمة  العام اإلرسائييل، ويف وجود 

القدرة عىل منع االنشغال اإلرسائييل  العام اإلرسائييل، وخصوصاً عدم  يف املشهد 

التاريخية والجغرافية  الذاكرة  الربط بني عالمات  الفلسطينيني. ويؤدي  بالالجئني 

إىل خالفات عميقة يف املجتمع اإلرسائييل تتعلق بشكل التعامل املحبَّذ مع النكبة؛ 

أقلية ترى فيها مأساة متواصلة حتى يومنا هذا وتّدعي أن عىل  فمن جهة، مثة 

إرسائيل تحمل مسؤولية غنب املايض، ومن جهة أُخرى أغلبية تتنكر لهذا التاريخ 

التاريخية لدى  إنها تحذر من رشعنة ذاكرتها  التاريخية، حتى  وال تقبل صدقيته 

مبيَّتة  بدعة  كونها  الوسائل  بكل  الذاكرة  هذه  مبحاربة  وتطالب  الفلسطينيني، 

غايتها كرس شوكة إرسائيل ونزع الرشعية عنها. 

ومثة بني أصحاب املواقف املتعددة الواردة يف النتائج َمْن يّدعون أن النكبة 
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ليست مسألة فلسطينية فحسب، بل هي أيضاً ال تقل عن كونها شأناً إرسائيلياً. 

رضورة  إىل  منهام  األول  يشري  متناقضني:  معسكرين  إىل  هؤالء  تقسيم  وميكن 

إىل  الثاين  يدعو  بينام  والسيايس،  االسرتاتيجي  املستوى  عىل  »أخطارها«  مواجهة 

االعرتاف باملسؤولية اإلرسائيلية عن النكبة والتوصل إىل تفاهامت مع الفلسطينيني 

لحل مشكالتهم التي نشأت يف أعقابها. وينقسم املعسكران إزاء مدى مسؤولية 

إرسائيل عن املايض، وال سيام عىل املستويني الدميوغرايف والسيايس. 

الوجود  مجرد  يف  مبدئية  تأثريات  ذات  مسألة  النكبة  يف  يرى  َمْن  وهناك 

املقاطعة  حملة  ضوء  يف  وخصوصاً  إرسائيل،  دولة  مرشوعية  ومدى  اإلرسائييل 

ووصم إرسائيل كدولة مجذومة ودولة أبارتهايد. ويرى هؤالء أننا نعيش يف عرص 

الرمزية ووجود منظامت دولية تحفظ ذاكرة الشعوب األصلية،  القوة  تنزع فيه 

االستعامر، إىل كسب  تقرير مصريها خالل عمليات تصفية  انتُهك حقها يف  التي 

الخاصة  الجهود  بذل  ينارصون  فإنهم  وعليه،  الكونية.  الحلبة  يف  مركزية  مكانة 

الحريب  املعتقد  هذا  ويساند  اسرتاتيجي.  كتهديد  النكبة  ذاكرة  مع  التعامل  يف 

الثقافية والرمزية والدعائية لتحجيم الخطر  تجاه النكبة استخدام آليات الحرب 

اآلخر  املعسكر  أفراد  يعرض  حني  يف  إرسائيل.  دولة  مرشوعية  مجرد  عىل  املاثل 

العثور عىل تسويات وتفاهامت  إنهم يحبذون  إالّ  النكبة،  لتهديد  مشابهاً  تفهامً 

متوافق معه. وتشكل  إىل حل  والتوصل  املايض  بتسوية  تتعلق  الفلسطينيني  مع 

جهود الكثريين للتوصل إىل رواية إرسائيلية – فلسطينية مشرتكة يف مجال تدريس 

لذلك، لكن تخوفات املعسكر األول هي التي تعكس بالذات  التاريخ مثاالً بارزاً 

قوة أهمية النكبة يف الوعي اإلرسائييل حتى عب إنكارها. 

جانب  وهو  بالنكبة،  اإلرسائييل  االهتامم  جوانب  من  آخر  جانب  ومثة 

أخالقي أيضاً ألنه يضع تحدياً عىل عالقة بالتنكر لها أو االعرتاف بها. فهناك جزء 

سياسية  ال  أخالقية   – إنسانية  مسألة  باعتبارها  النكبة  إىل  ينظر  الجمهور  من 

املشاركة يف حل  املايض، ورضورة  أحداث  املسؤولية عن  ويشكل مدى  فحسب. 
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مسألة غنب هذا املايض، قضية تظهر يف جزء من الكتابة البحثية واألدبية، إذ يجري 

خالل  من  مير  أنه  عىل  النصوص  هذه  مثل  يف  اإلرسائييل  الوجود  تطبيع  عرض 

الفلسطينيني وهزميتهم سنة 1948، ومن خالل تأثريات تلك الهزمية املتواصلة يف 

النسيج املجتمعي والثقايف الفلسطيني. وتُعتب املصالحة مع املايض الفلسطيني – 

مثة  السياق،  هذا  ويف  والتفاهامت.  بالتسويات  تُلزم  أخالقية  رضورة  اإلرسائييل 

أفريقيا،  تجربة جنوب  ذلك  مبا يف  اآلخرين،  تجارب  من  التعلم  أهمية  يُبز  َمْن 

بغية الدفع يف سبيل إنشاء لجان حقيقة ومصالحة من أجل التوصل إىل املصالحة 

بني الطرفني. ويف املقابل، مثة َمْن ال يتجاهل املنظورات األخالقية، إالّ إنه يحّمل 

الفلسطينيني  رفض  عرض  ويجري  جارف.  بشكل  املسؤولية  الفلسطيني  الجانب 

تقسيم وطنهم، ورغبتهم يف الحفاظ عليه، كقاعدة أخالقية تُسبغ الرشعية عىل ما 

حدث خالل النكبة. وانطالقاً من هذا، فإن حرب 1948 كانت حرباً جبية هبّت 

األغلبية، ويخفي عرض  الدفاع عن نفسها يف مقابل  إىل  اليهود –  األقلية –  فيها 

التأريخات  يف  تتضح  كام  للحرب،  الحقيقية  املعطيات  الشاكلة  هذه  عىل  األمور 

القوى  موازين  سياق  يف  معكوسة  شبه  وضعية  إىل  تشري  التي  املعارصة  اآلنية 

 Rogan( .والجاهزية العسكرية بني املستعمرات اليهودية واملجتمع الفلسطيني

)and Shlaim 2001
يتضح من النتائج أن املعتقد األبرز يف الخطاب العام اإلرسائييل تجاه النكبة 

يكمن يف الربط بني ثالثة ادعاءات تراكمية هي: إنكار مجرد وقوعها؛ النظر إليها 

كبدعة مهددة هدفها نزع الرشعية عن إرسائيل؛ التنكر للمسؤولية عنها. ويطابق 

هذا املعتقد املوقف الرسمي اإلرسائييل يف هذا املوضوع، الذي ال يبدي استعداداً 

للتوصل إىل تسوية مع ذاكرة النكبة الفلسطينية، ال بل يرفض تأريخها، حتى حني 

يكون الحديث عن تأريخ تطوُّر ما يف إرسائيل نفسها.

املتنكر  املوقف  أن  من  الرغم  وعىل  أنه،  السياق  هذا  يف  بالذكر  والجدير 

للمسؤولية  املتنكر  املوقف  فإن  املجال،  هذا  يف  البحثي  التأريخ  يرفض  للنكبة 
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الرواية  مع  يستوي  بشكل  يفرسها  لكنه  النكبة،  تأريخ  بنتائج  يقبل  النكبة  عن 

يتجزأ من اإلرصار  إىل جزء ال  اإلنكار  يتحول منظور  الرسمية. وعليه،  اإلرسائيلية 

وإسقاطاتها.   1948 لحرب  حرصية  كرواية   – الصهيونية   – الذاتية  الرواية  عىل 

وتتعاظم حرصية املعتقد التاريخي القومي املُحكم كون أغلبية املصادر املركزية 

األرشيفات  من  مستندات  عن  هنا  نتحدث  إذ  إرسائيلية،  النكبة  لدراسة  املتاحة 

اإلرسائيلية تسعى إلثبات االدعاء املركزي بشأن املسؤولية الفلسطينية عن النكبة. 

يف  عنها  واملسؤولية  النكبة  أح��داث  بني  مييز  ال��ذي  املنظور  برز  لقد 

عملية  يف  بارز  تجديد  مبثابة  وكان  املايض،  القرن  من  والتسعينيات  الثامنينيات 

التطرق اإلرسائييل إىل النكبة وإىل النتائج اإلنسانية واألخالقية ملسلكيات الجيش 

يف  منت  التي  القوية  املعارضة  أدت  وقد  وبعدها.  الحرب  أثناء  يف  اإلرسائييل 

وضوح  حدة  زيادة  إىل  االدعاء  لهذا  اإلرسائييل  والجامهريي  األكادميي  الخطاب 

لكن  الفلسطينيني،  الالجئني  مشكلة  تجاهل  استحالة  بصحة  يقول  الذي  املوقف 

النقاش  املسؤولية عن نشوئها تظل رابضة عىل كاهل الضحايا أنفسهم. ويشكل 

الجامهريي اإلرسائييل يف هذه املسألة توسيعاً للنقاش األكادميي يف هذا املوضوع. 

وقد شكك وكالء التاريخ املؤسساتيون يف النتائج الجديدة التي عرضها املؤرخون 

الجدد، وأثروا كثرياً يف اتجاه ترسيخ املعتقد الذي ساد حتى ذلك الوقت وعكس 

معتقد  بل  تاريخياً  حدثاً  ليست  النكبة  أن  وفحواه  املركزية،  اإلرسائيلية  الرواية 

إرسائيل،  عليها مرشوعية  تقوم  التي  األسس  تقويض  األساسية  غايته  أيديولوجي 

ومقارعتها يف الحلبة اإلقليمية والدولية. 

يف  النكبة  بشأن  اإلرسائييل  الجامهريي  النقاش  من  املنبثقة  النتائج  وتشري 

الرواية  أن  إىل  النكبة«،  »قانون  يف  جديدة  قمامً  تبلغ  والتي  األخ��رية،  السنني 

نتائج  الجامعية. وتدل  الذاكرة  نفسها يف  تكريس  املركزية نجحت يف  اإلرسائيلية 

املسؤولية  أو  النكبة  ُمنكري  بني  القامئة  والجوهرية  الكمية  الُهوى  عىل  البحث 

حدوثها.  عن  املسؤولية  وببعض  بها  لالعرتاف  استعداد  عىل  هم  َمْن  وبني  عنها 
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التاريخية، ويف االستمرار يف  النتائج  وتنجح الذاكرة الجامعية اإلرسائيلية يف كبت 

املركزي  املوقف  أن  من  الرغم  املسألة. وعىل  املهيمن يف هذه  الخطاب  تكريس 

الذي ساد يف السابق – وهو تجاهل تام ألحداث النكبة – بدأ يفقد حرصيته يف 

أعقاب التاريخ الجديد، ومن أن املوقف الرسمي والجامهريي تجاه النكبة يعرتف 

بوقوع أحداث تراجيدية، فإن مثة متايزاً واضحاً وجديداً يف كل ما يتعلق مبدلوالت 

هذه األحداث واملسؤولية عنها. ويتضح من هذه النتائج أن املوقف الجامهريي 

السياسية  لنطاق األحداث، وللنيات خلفها، ولدالالتها  يتنكر  والرسمي اإلرسائييل 

واألخالقية. 

مشكلة  نطاق  أن  عىل  الثاين  املعتقد  أصحاب  تصميم  إىل  النتائج  وتشري 

يتجاهلون  ال  أنهم  الرغم من  الفلسطينيون، عىل  يعرضه  مام  كثرياً  أقل  الالجئني 

األحداث املأسوية التي وقعت يف املايض. كام تشري إىل أن ظاهرة اللجوء نشأت 

نتيجة حرب جبية ال تتحمل إرسائيل أي مسؤولية تجاهها. فالفلسطينيون هم 

االستيطان  عىل  فُرضت  التي  بالحرب  وتسببوا  التقسيم  مخطط  رفضوا  الذين 

يتحمل مسؤوليته  وجودياً  الالجئني تشكل خطراً  فإن مسألة  اليهودي؛ ومن هنا 

الفلسطينيون أنفسهم. ويطرح أنصار هذا املعتقد يف هذا السياق سؤاالً استنكارياً 

الحرب؟ ويف ضوء هذا  اليهودي  االستيطان  لو خرس  كان سيحدث  الذي  ما  هو: 

التساؤل يطرحون االدعاء القائل بأن ما جرى كان رضورياً، وبأن إرسائيل ليست 

مسؤولة عنه من الناحيتني القانونية واألخالقية. ويف حال وجود مسؤولية إرسائيلية 

فعالً، فهي جزئية فقط وترسي عىل انتهاك قواعد الحرب، وهذه ظاهرة هامشية، 

وهي الشاذ الذي يدل عىل القاعدة، ذلك بأن مسلكيات الجيش اإلرسائييل كانت 

ويجري  الصهيونية.  يف  املتجذرة  األخالقيات  مع  ومتوافقة  مثالية  معظمها  يف 

إىل  كمؤرش  التقسيم  مخطط  الفلسطينيني  رفض  عىل  خاصة  بصورة  التشديد 

مسؤوليتهم عن كل ما جرى يف إثر ذلك، لذا فليوجه الفلسطينيون الشكاوى إىل 

التي دعتهم إىل  العربية هي املسؤولة عن الالجئني ألنها هي  أنفسهم، فالقيادة 
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إخالء بيوتهم موقتاً. 

إىل  يستند  اإلرسائييل  العام  الحيز  يف  موقف  رواج  النتائج  تُجّسد  كذلك 

االدعاء القائل بأن »تضخيم« مسألة النكبة هو مسألة سياسية وأيديولوجية، وهو 

دبلوماسية  أجزاء من حملة  مقارعة إرسائيل وتشكيل  بل  املشكلة  يبغي حل  ال 

مسألة  عن  املسؤولية  الفلسطينيني  تحميل  فإن  هنا  ومن  عنها.  الرشعية  لنزع 

الالجئني ال يؤدي إىل حفظ األخالقيات اإلرسائيلية وطهارة السالح وإعفاء إرسائيل 

من املسؤولية عىل املستوى السيايس فحسب، بل أيضاً إىل رضورة محاربة الذاكرة 

الفلسطينية املختَلََقة كونها تشكل خطراً حقيقياً يهدد أمن إرسائيل، ونوعاً جديداً 

من الحرب ضد دولة اليهود.

وبحسب ما أظهرته نتائج البحث ميكننا القول مع التعميم، وبيقني راسخ، 

الرسمي  املوقف  يف  يؤثر  النكبة  مسألة  يف  اإلرسائييل  الجامهريي  النقاش  إن 

والجامهريي اإلرسائييل، وله ثِقل سيايس كبري يخدم املوقف الرسمي الذي يعرض 

إىل  يستند  الذي  الواسع  الجامهريي  النقاش  من  نابع  موقف  أنه  عىل  نفسه 

النقاش  أن  يبدو  األمور  هذه  إىل  واستناداً  وأخالقية.  دميقراطية  سياسية  ثقافة 

الدبلوماسية  بارزة يف  للنكبة ودالالتها هام وسيلة  الجامهريي اإلرسائييل والتنكر 

موقف  عرض  يف  أيضاً  بل  فحسب  اإلنكار  يف  تتجىل  ال  اإلرسائيلية،  الجامهريية 

»موضوعي« صلب، إذ مثة يف إرسائيل سوق حرة مفرتضة لألفكار متّكن أصحاب 

التداول يف  من  اتساقاً،  واألكرث  الصحيح  االدعاء  املنافسة عىل  املتعددة،  املواقف 

هذه السوق، وأن املوقف األكرث رواجاً هو املوقف الصحيح وكأن هذه املواقف 

تتساوى من حيث منطلقاتها، وأن هذه القضية قابلة للحسم بهذا الشكل ومبعزل 

إزاء  الرسمية  املواقف اإلرسائيلية  التي تدحض  املتعاظمة  التاريخية  عن األبحاث 

األحداث الكبى يف حرب 1948–1949، والتي تكشف وهن الربط بني ما حدث 

حينها وبني تسويغات القادة اإلرسائيليني لهذه األحداث، وبالتايل ضعف القوائم 

األخالقية والرشعية للخطاب اإلرسائييل يف مجمله.
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يف  النكبة  عن خطاب  سيميايئ  بحث  يف  هنا  الرشوع  ننوي  ال  أننا  صحيح 

النكبة  مع  التعامل  كيفية  عىل  الضوء  تسليط  املهم  من  لكن  اإلرسائييل،  اإلعالم 

قسم  ففي  املصطلح؛  لهذا  التفسريات  من  العديد  ومثة  املفاهيمية.  الناحية  من 

كبري من املقاالت ُوضع املصطلح بني شولتني مزدوجتني، يظهر يف مقاالت أُخرى 

والعجز  النكبة  خطاب  يف  الداخلية  التخبطات  األمر  هذا  ويعكس  دونهام.  من 

عن التوصل إىل حسم بني إمكانني ثنائيني: األول أن النكبة هي بدعة ومل تحدث 

مطلقاً، والثاين أن النكبة حدثت لكن اإلرسائيليني غري مسؤولني عنها وعن تبعاتها. 

مصطلح  بني  واضحة  صالت  وجود  إىل  املقاالت  يف  ال��واردة  املصطلحات  وتشري 

النكبة من جهة، وبني مصطلحات مثل إرسائيل وأعامل الشغب والتحريض واألمن 

جهة  من  وغريها  وقتيل  املحتلة  واألرايض  والقدس  اإلرسائييل  والجيش  والعنف 

أُخرى. ويشري األمر إىل السياق السلبي الذي ترد فيه النكبة والذي يعكس مجمل 

بالرصاع  املتعلقة  باملسائل  بكثافة،  ينشغل،  الذي  اإلرسائييل  الجامهريي  الخطاب 

الفلسطيني – اإلرسائييل من منظور كونه تهديداً وجودياً، ولذا من املفهوم ضمناً 

التاريخية واألخالقية  الرواية اإلرسائيلية  الشكل. وبالتايل تبدو  التعامل معه بهذا 

متسقة متاماً وال يشوبها أي ضعف قد يطرح تساؤالت حقيقية يف شأنها. 

وينطوي التطرق إىل النكبة يف الخطاب الجامهريي اإلرسائييل عىل العديد 

من أشكال التأطري؛ فهناك َمْن يؤطر النكبة ككارثة، وهناك من يؤطروها كفشل. 

ومثة إطار آخر يتعامل مع النكبة عىل أنها ذنب أو وصمة، ويف هذه الحالة ميكن 

التأطري اختيار  أن تكون الوصمة إرسائيلية أو فلسطينية. وبصورة عامة، ومبا أن 

عىل  الضوء  وتسليط  وتنظيمها  وإبرازها  ُمعرَّف،  واقع  من  معينة  ألبعاد  انتقايئ 

أمناط التطرق إليها، ميكن أن نقول ببعض التعميم إن أطر اإلعالم املركزية املتعلقة 

بالنكبة تتلخص يف كونها خطراً محدقاً بإرسائيل ويجب اتقاؤه. وعىل الرغم من أن 

النكبة قامئة يف دوائر الذاكرة فإن االسرتاتيجيا املحبَّذة ملواجهة تهديد النكبة هي 

البحث  ملعطيات  وفقاً  الوارد  املهيمن  الخطاب  بأن  ذلك  العسكرية،  االسرتاتيجيا 
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يقيض بأن الحاجة ال تقترص عىل االتقاء والحامية، بل تتخطاهام إىل مهاجمة َمْن 

يحملون ذاكرة النكبة وإلحاق األذى بهم. ومن هذه الناحية، فإن التهديدات التي 

أوردناها سابقاً عىل لسان وزير األمن الداخيل، آيف ِدخرت، ليست إالّ تجسيداً لفكر 

النكبة يف الوعي اإلرسائييل.
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تلخيص واستنتاجات

التأمل  العام  اإلرسائييل  الحيز  يف  النكبة  خطاب  فحص  من  الهدف  كان 

الفلسطينية  املشكلة  مع  اإلرسائييل  والجمهور  إرسائيل  دولة  تعامل  يف  املعمق 

دائم  حل  شكل  عىل  حقيقية  تسويات  إىل  للتوصل  االستعداد  ويف  حلها،  ومع 

محاولة  يف  اإلرسائييل،  اإلعالم  يف  النكبة  خطاب  فتحليل  الطرفني.  بني  ونهايئ 

غرّي  الذي  التاريخي  الحدث  هذا  مع  اإلرسائييل  التعامل  مميزات  عىل  للوقوف 

مالمح الواقع الدميوغرايف والجغرايف والسيايس يف املنطقة برمتها، ميّكننا من فهم 

طيف التفسريات التي تنسبها قوى اجتامعية متعددة إىل هذه املسألة واملواقف 

اإلرسائييل  الجمهور  جاهزية  نتبني  أن  التحليل  هذا  من خالل  نستطيع  إذ  منها. 

نزيه  رد  ولتوفري  الالجئني،  مشكلة  نشوء  عن  اإلرسائيلية  باملسؤولية  لالعرتاف 

أبحاث  يف  طُرح  ما  غرار  وعىل  للرصاع.  مستقبيل  حل  يف  املسؤولية  هذه  عىل 

أُخرى، فإن مسألة االعرتاف بغنب املايض واالستعداد لتحمل املسؤولية عنه تشكل 

 Young 1990; Fraser 1997;( النزاعات انطالق مهمة من أجل فض  نقطة 

.)Phillips 1995 ; Kymlicka 1995; Parekh 2000 ; Taylor 1994
أرندت  حنة  عنه  تحدثت  الذي  التاميز  تبنيُّ  السياق  هذا  يف  املهم  ومن 

ارتُكبت  التي  الغنب  أعامل  أنه يخفف من وقع  واالدعاء  والذنب،  املسؤولية  بني 

وبالتايل  االعتبار،  عني  يف  للرصاع  املأسوية  املالبسات  أخذ  يجري  إذ  السابق،  يف 

 Gobodo–Madikizela )أرندت 2009؛  واحد فقط  الذنب عىل طرف  يقع  ال 

2008(. ويف الوقت ذاته، يشكل قبول املسؤولية عن مظامل املايض نقطة انطالق 
Schaap 2004; Bar–( مهمة ملواجهة الرصاع وحله مواجهة حقيقية وصادقة

كل  املقابل  يف  لكن  به،  مذنباً  ما  فعل  عن  مسؤول  كل  فليس   .)Tal 2000
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مذنب مسؤول بالرضورة. ويف ضوء أهمية النكبة يف الذاكرة القومية الفلسطينية، 

ومركزية أحداثها يف حياة ماليني الفلسطينيني، فإن اإلنكار اإلرسائييل لها ال يشكل 

الطرفني. وإذا رغبنا يف مواجهة  أو لعالقات سلمية بني  للمصالحة  انطالق  نقطة 

من  االنتقال  نقرتح  أن  علينا  آخر،  واقع  إىل  باالنتقال  والسامح  اإلنكار  مصادر 

خطاب الذنب إىل خطاب املسؤولية. 

الرتكيز  نقل  أن  هي  البحث،  نتائج  أظهرته  ما  إىل  استناداً  القول،  خالصة 

التامة إىل مستوى النضال عىل  من املستوى املادي الخاضع للسيطرة اإلرسائيلية 

الذاكرة، وعىل القوة الرمزية والثقافية، وعىل أخالقية املرشوع القومي اليهودي، 

يفيض بنا إىل اشتداد الهجمة اإلرسائيلية عىل النكبة، والتي بلغت ذروتها يف قانون 

النكبة وحملة »نكبة خرطة«.

واألمر  فلسطيني،  هو  ما  كل  عىل  تامة  مادية  سيطرة  إرسائيل  تسيطر 

الوحيد الذي يعّكر صفو مرشوعيتها وتطبيعها هو الذاكرة. فإرسائيل عاجزة عن 

إبادة الفلسطينيني جسدياً، ولذا تبقى إبادتهم الرمزية البديل املضمون الوحيد. 

من هنا، نجد أن تعامل إرسائيل مع النكبة نابع من رغبتها يف العثور عىل أفضل 

الطرق ملحوها رمزياً. فإسكات الشهود من جهة، وتحويل النقاش إىل الجدل بشأن 

تتحول  إذ  املُشّل؛  التقنني  من  نوع  هام  أُخرى،  جهة  من  والحقائق  التفصيالت 

الضحية إىل ما يشبه املّدعي يف املحكمة، وتُجَب عىل استخدام لغة جالدها من أجل 

إسامع صوتها، األمر الذي يضعفها ويفرغ نضالها من أي مضمون حقيقي. وهذه 

الرشعية  مينح  مبا  إالّ  النفس  عن  التعبري  عىل  القدرة  بعدم  تتميز  عبثية  وضعية 

ملوقف الجالد ويبطل كون الضحية ضحية، كام أحسن الفيلسوف الفرنيس جان 

»Différend«، وهو  بأنها  )Jean-François Lyotard( وصفها  ليوتار  فرانسوا 

مصطلح مبني عىل تالعب لغوي يف اللغة الفرنسية يُقصد به عدم قدرة الضحية 

 Lyotard( .عىل التعبري عن نفسها بسبب املفارقة بني خطابها والخطاب السائد

 )1988
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للذاكرة  ضدية  رواية  بهيكلة  اإلرسائييل  العام  الحيز  يف  النقاش  ويقوم 

متعددة.  أبحاث  يف  املنشورة  التاريخية  املعطيات  زيف  إىل  ويشري  الفلسطينية، 

وتقوم املعطيات الرسمية اإلرسائيلية املعروضة يف كتب التدريس وكتيبات اإلرشاد 

التي توزَّع عىل الجنود، بتثبيت االدعاءات اإلرسائيلية الرسمية املتعلقة مبا حدث 

سنة 1948. ويعكس اإلعالم اإلرسائييل – بصفته حيزاً جامهريياً ناشطاً – املعطيات 

واملواقف الرسمية، عىل الرغم من إجراء نقاش يتعلق باملواقف املتحدية واملغايرة 

)أورون 2013(.

الفلسطينية  الذاكرة  بأن  يفيد  اإلرسائييل  العام  الحيز  يف  سائد  ادعاء  ومثة 

مهيَكلة بغية نزع الرشعية عن إرسائيل، عب تضخيم مأساة الفلسطينيني إىل أبعد 

واإلخالء  واالستيطان  والسلب  التمييز  سياسة  استمرار  فإن  ذلك  ومع  الحدود. 

وهدم البيوت واملس بالفلسطينيني األبرياء، يحّول الخطاب اإلرسائييل إىل خطاب 

أجوف. فسياسة االحتالل يف أرجاء الضفة الغربية، والحصار املرضوب عىل قطاع 

ذاكرة  كلها  تثبّت  الفلسطينيني،  إرسائيل  مواطني  ضد  املأُمسس  والتمييز  غزة، 

النكبة كل يوم، وتجعل ادعاء نزع الرشعية عارياً عن الصحة.

وعىل الرغم من حدوث النكبة قبل ما يقارب سبعة عقود، فإن مثة شواهد 

الوارد  األقلية  ادعاء  بالذات،  الشواهد،  الراهنة. ويعزز مثل هذه  أيامنا  عليها يف 

يف الخطاب اإلعالمي الذي يفيد بأن النكبة حدث متواصل منذ سنة 1948 حتى 

اليوم، ولذا فإن التنكر لها أو للمسؤولية عنها ال ينجح يف تثبيت نفسه كمعتقد 

الخطاب  توتر  نرى  ونحن  الرائج.  املوقف  أنه  من  الرغم  عىل  معياري،  سوي 

املايض   )trauma( بصدمة  الخاصة  األعراض  خالل  من  النكبة،  بشأن  اإلرسائييل 

وعودة املكبوت بأشكال متعددة، وهو يشكل تعبرياً عن آنية النكبة عىل الرغم 

من محاوالت كبتها وإقصائها عن الخطاب الجامهريي العام. 

ويشدد الخطاب الجامهريي اإلرسائييل عىل حدثني يهوديني ال عالقة لهام 

وإبطال  النكبة  تحجيم  ورائهام  من  الغاية  لكن  الفلسطينية،  بالنكبة  بالرضورة 
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من  اليهود  »طرْد«  األول  الحدث  سواء:  حد  عىل  واألخالقي  السيايس  مفعولها 

ذكْر  والثاين  اإلرسائييل،   – الفلسطيني  الرصاع  تدهور  أعقاب  يف  العربية  الدول 

املحرقة كحدث يلقي بظل كبري عىل النكبة، وخصوصاً يف ضوء االدعاء القائل بأن 

أثناء  النازيني يف  الفلسطينية، الحاج أمني الحسيني، ساعد  الوطنية  زعيم الحركة 

الحرب العاملية الثانية. ويجري تضخيم هذه املسألة جداً من أجل تبير العالقة 

رئيس  فعل  كام  األوىل،  أحداث  أعقاب  يف  األخرية  ونفي  والنكبة،  املحرقة  بني 

العاملي يف  الصهيوين  املؤمتر  أمام  نتنياهو يف خطابه  بنيامني  الحكومة اإلرسائيلية 

الحسيني  أمني  الحاج  حّمل  عندما   ،2015 األول/أكتوبر  ترشين   21 يف  القدس 
10

املسؤولية عن إقناع النازيني بإبادة اليهود.

وخجوالً  رسمي  غري  اعرتافاً  هناك  إن  املستوى  هذا  عىل  نقول  أن  ويهمنا 

ببعض األفعال التي اقرُتفت يف الفرتة 1948–1949، لكنه يبقى اعرتافاً غري رسمي. 

النيات  وجود  إنكار  إىل  أساساً  ويهدف  مجملها،  يف  للنكبة  ومتنكر  جزيئ  وهو 

خالل  مشوهة  اعتبارات  أو  أخطاء  وقوع  إىل  باإلشارة  ويكتفي  واملبيّتة،  السيئة 

الحرب. ويدفع هذا االعرتاف الخجول أيضاً إىل تحويل النكبة إىل ذاكرة فولكلورية 

قومي  ُمعاش  أو  ما  إىل طقس  فتتحول  القانونية،  أو  السياسية  املدلوالت  عدمية 

فلسطيني ُجرّد من إسقاطاته الوجودية أو الفعلية. ويتم من خالل هذا الخطاب 

اليهودية  الذاكرة  تحتفظ  بينام  الفلسطينية،  الذاكرة  عن  السياسية  الصفة  نزع 

بصفتيها العملية والسياسية عىل السواء. وباإلضافة إىل ذلك، هناك ميل حقيقي 

إىل الحديث عن التضامن مع األمل، لكن من دون مدلوالت عملية أو اعرتاف بوجود 

عالقة بني املعاناة الفلسطينية والحق التاريخي الفلسطيني يف الوطن. ويهمنا أن 

نذكر أن الحركة الصهيونية ودولة إرسائيل مل متتنعا من رؤية الفلسطينيني كضحايا 

لسياساتهام فحسب، بل كانتا أيضاً تتطلعان وتعمالن بهمة ونشاط عىل تجريدهم 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2756914  10

)تمت الزيارة في 2017/1/13(  
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من القدرة عىل عرض أنفسهم كضحايا. وال تقل مصادرة الذاكرة خطورة وفداحة، 

وإن مل تزِْد، عن مجرد السلب والطرد من املكان. ومثة حملة كم أفواه تشكل نوعاً 

من أنواع اإلماتة، وترتكز يف سلب قدرة الضحية عىل عرض أمله – والحديث هنا 

يتناول سلب قدرة اإلنسان عىل أن يكون مطابقاً لتمثله الذايت. وبكلامت أُخرى، 

يتعلق  ما  كل  الفلسطينيني يف  قلوب  داخيل يف  زرع شك  هنا عن  نتحدث  فإننا 

بشكل إدراكهم لذواتهم.

ويهمنا أن نوضح أن نزعة االعرتاف بالنكبة تحوي تناقضاً داخلياً ينعكس يف 

معضلة االنتصار وعقلية الضحية؛ فإذا كنَت ضحية فأنت غري قادر عىل الفوز، ألنه 

يف حال فوزك لن تعود ضحية، ولذا مثة حاجة إىل متكني الطرف اآلخر من الفوز 

لتجريده من صفة الضحية؛ هذا هو الوجه الثاين لعملية تشويه صورة الضحية، 

والشعبي.  الرسمي  املستويني  عىل  ووسائل  طرق  عدة  خالل  من  نشهدها  التي 

إىل  التاريخي،  بالتوثيق  حرصاً  واالحتفاظ  أرشيفاتهم  من  الفلسطينيني  فتجريد 

جانب اإلرصار عىل إدارة املعارك القضائية املتعلقة بالذاكرة، كل هذا شهادة عىل 

الحدث وعىل تجريد الضحية من قدرة التمثل الذايت.

وتشري نتائج البحث بوضوح إىل التمييز بني إنكار النكبة وإنكار املسؤولية 

عنها. كام تشري إىل أن االعتقاد السائد بأن النكبة تشكل تهديداً هو اعتقاد يتالءم 

مع الفرتة الحالية؛ ذلك بأن إرسائيل مشغولة بالعديد من املشاريع التي تهدف 

ويؤدي  الفلسطينية.  للحقوق  تنكرها  بسبب  الخارجي  النقد  من  حاميتها  إىل 

املوقف السائد يف إرسائيل، والذي يربط بني معتقد إنكار النكبة وإنكار املسؤولية 

أُخرى،  جهة  من  إرسائيل  كتهديد ميس رشعية  إليها  النظر  وبني  جهة،  من  عنها 

وميكننا  الطرفني.  بني  مصالحة  أي  أمام  ونفيس  وسيايس  إدرايك  حاجز  نشوء  إىل 

الفلسطينية  الذاكرة  من  التخوف  مجرد  إن  النفيس،  التحليل  القول، مبصطلحات 

اإلرسائيلية  الثقة  انعدام  يف  يتجسد  وهو  اإلرسائييل،  الوعي  إىل  املكبوت  يعيد 

وإزاء  النكبة  سياق  يف  إرسائيل  أفعال  ومبسوغات  الطريق  وبصدقية  بالنفس 
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باعتبارها  النكبة  مع  التعامل  أن  إىل  باإلضافة  وهذا  عامة.  بصورة  الفلسطينيني 

تهديداً ومساً مبرشوعية إرسائيل يحمل داللة عميقة عىل أن إرسائيل بحاجة إىل 

الحاجة  لهذه  نفسها. وميكن  بينها وبني  بالطأمنينة  فلسطيني يك تحظى  اعرتاف 

للرواية واملعتقد  الصالبة األخالقية  العميقة يف  اإلرسائيلية أن تعكس الرشوخات 

الذايت اإلرسائيليني. وسنوجز ختاماً باملثل العريب: »كُرث الشد برخي«. 

املتعلقة  االستنتاجات  بعض  طرح  من  الدراسة  هذه  إمتام  قبل  بد  وال 

من  اإلرسائييل  العام  الحيز  يف  توفر  ما  تحليل  مستغلني  اإلرسائيلية،  بالدعائية 

مواقف تجاه النكبة وتسويغاتها، التي من شأنها أن توضح بعض األمور املتعلقة 

بآليات بناء الخطاب الدعايئ اإلرسائييل الذي ينعكس ال يف اإلعالم فقط بل أيضاً 

يف موارد أُخرى، وعىل رأسها كتب التعليم املدريس، وفق ما أظهر بعض الدراسات 

التي أجريت مؤخراً. 

ويجمع الباحثون يف مجال الدعاية والدبلوماسية الجامهريية واإلعالم عىل 

أن هذا املجال تحول إىل أحد أهم مسببات النجاح يف حاالت الرصاع. وهذا صحيح 

يف واقعنا الحايل إذ أصبحت املعلوماتية مقوماً أساسياً يف أي رصاع أو تنافس أو 

متلقيها  رؤية  والتأثري يف  العام  الوعي  اخرتاق  املعلومات يف  تنجح  لكن يك  نزاع. 

ومن  كبرياً.  اهتامماً  ونرشها  وصوغها  انتقائها  بكيفية  االهتامم  يجب  ما،  لواقع 

الصعب تخيّل حاالت رصاع مل تؤد فيها املعلوماتية دوراً مهامً يف تحديد الطرف 

الناجح من الطرف الخارس. هذا، إضافة إىل أن للدعاية والدبلوماسية الجامهريية 

دوراً مركزياً يف تطوير عالقات داعمة لألطراف املتنازعة يف حاالت الرصاع. فمنذ 

التأثري يف أطراف محيطة أو مهتمة  السياسية مبحاوالت  القدم قامت املؤسسات 

بالرصاع من أجل كسب ثقتها ودعمها. وهذا ما ينطبق اليوم بعد تطور املجتمع 

يف  آخر  أو  طرف  نجاح  إمكانات  تحديد  يف  محوري  دور  له  بات  الذي  الدويل 

الرصاعات اإلقليمية أو املحلية. 

الفلسطيني – اإلرسائييل، وإذا  ويف ضوء ما تقدم نرى، عىل صعيد الرصاع 
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أدت  الجامهريية  الدبلوماسية  والحقاً  والدعائية  اإلعالم  أن  تاريخه،  يف  متعنا  ما 

دوراً مركزياً يف تحديد تطور هذا الرصاع وإمكانات نجاح هذا الطرف أو ذاك ال 

بإقناع املجتمع الدويل بصدقيته فحسب، بل أيضاً يف تحشيد قطاعات واسعة من 

املجتمع للدفاع عن املوقف الرسمي الذي اتبعه كل من الطرفني. ومن نافل القول 

إن الحركة الصهيونية تحولت إىل ظاهرة دعائية مبجرد قدرتها عىل نرش كميات 

هائلة من التحليالت واملعلومات فيام يتعلق بحالة اليهود ورضورة أن يكون لهم 

وطن قومي يضمن لهم أمنهم وحريتهم يف تطوير ثقافتهم ولغتهم الخاصة. ويف 

ودبلوماسية  دعائية  منظومة  تطوير  يف  إرسائيل  دولة  نجحت  األخرية  السنوات 

جامهريية واسعتي النطاق. 

الجامهريية  والدبلوماسية  الدعائية  املنظومة  إىل  التحليلية  النظرة  إن 

الحيز  الفلسطينية يف  للنكبة  أعاله  الوارد  التحليل  انعكست يف  اإلرسائيلية والتي 

ومقومات  خصائص  والدبلوماسية  املنظومة  لهاتني  أن  تظهر  اإلرسائييل  العام 

واضحة املعامل ميكن تلخيصها فيام ييل:

وفق  وذلك  أعداء،  ومعسكر  أصدقاء  معسكر  معسكرين:  إىل  العامل  تقسيم   .1

مع  متاهيه  ومدى  اإلرسائييل   – الفلسطيني  الرصاع  من  منهام  كل  موقف 

تقوية  عىل  كلل  دون  من  املتواصل  والعمل  إرسائيل،  وصدقية  خصوصية 

تضعف  معلومات  توفري  من خالل  الثاين  املعسكر  وتفكيك  األول،  املعسكر 

موقفه أو إجراء صفقات مصلحية مع بعض أعضائه.

كام  إرسائيل  بأرض  اليهودي  الشعب  وارتباط  التاريخ  أهمية  عىل  الرتكيز   .2

تثبت الكتب الساموية املتعددة، وكام تثبت السلوكيات الدينية واالجتامعية 

لليهود يف كل تاريخهم حيث أماكن سكناهم. 

تأكيد مركزية األخالق يف العالقات بني األمم وأهمية االنصياع ملبادئ أخالقية   .3

وقيم إنسانية أساسية تعرتف بها الشعوب كافة. ويف ضوء هذا يتم التشديد 

عىل أن الخطاب والفكر والسلوك اإلرسائيليني تخضع ملنظومة أخالقية واضحة 
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يتم تأكيدها دامئاً من خالل ربطها بالديانة اليهودية وقيمها وتاريخها. 

التوق  وتأكيد  اليهوديني،  والتاريخ  العقلية  يف  السالم  محورية  التشديد عىل   .4

إليه يف كل فرصة وربطه بتاريخ الشعب اليهودي كونه شعباً مساملاً ومحباً 

للسالم يتجنب الدخول يف رصاعات أو صدامات وفق ما تظهره مركزية كلمة 

سالم يف الخطاب العام اإلرسائييل. 

القريب واإلبقاء عىل  التاريخ  الحايل والتخيل عن  الواقع  الرتكيز عىل أهمية   .5

إىل  )الهادفة  الفلسطينية  املحاوالت  عن  الرشعية  لسحب  البعيد  التاريخ 

آالف  بالذاكرة  والعودة  فلسطني(،  تاريخ  من  األخرية  العقود  عىل  الرتكيز 

بناء لواقع يهودي تم اغتصابه  الحايل كإعادة  الواقع  تأكيد  السنني من أجل 

ومحوه بالقوة من املايض الغابر. وما النكبة الفلسطينية إالّ انعكاس ملحاوالت 

املس بهذا املسار الرشعي والذي مل يكن منه مفر ال ملوافقة األمم الكبى عىل 

الدولة اإلرسائيلية حاجة وجودية للشعب  إقامة  لكون  أيضاً  ذلك فقط، بل 

اليهودي وأمنه املستقبيل.

الوقت  إرسائيل ويف  دولة  تؤكد رشعية  التي  الدولية  القرارات  االعتامد عىل   .6

غري  مؤسسة  بوصفها  عنها  الرشعية  وسحب  املتحدة  األمم  معاداة  نفسه 

نزيهة يف تعاملها مع الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل، ومهاجمة قراراتها التي 

تُظهر إرسائيل طرفاً جانياً احتل أرايض ليست له يف سنة 1967. 

استمراراً للموقف السالف هنالك ربط انتقايئ بني ما حدث سنة 1948 وما   .7

الربط  يوضح  اإلرسائييل  املوقف  بأن  ذلك  فلسطني،  يف   1967 سنة  حدث 

إقامة  وبني   1967 سنة  احتلت  التي  األرايض  يف  االستيطان  بني  الفلسطيني 

الربط، بحسب  إرسائيل يف مناطق تم االعرتاف بها دولياً سنة 1949. وهذا 

األرايض  االحتالل واالستيطان يف  مناهضة  أن  يدل عىل  اإلرسائيلية،  الدعائية 

إرسائيل  عن  الرشعية  لسحب  مقدمة  إالّ  هي  ما   1967 سنة  احتلت  التي 

عدو  إىل  املستوطنات  وإقامة  االحتالل  مناهضة  يحول  الذي  األمر  بأكملها، 
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وجودي ال ميكن تبيره، وبالتايل كل َمْن يساهم يف مقاومة االحتالل اإلرسائييل 

وإقامة املستوطنات إّما أنه يتخذ موقفاً ساذجاً وإّما يريد نزع الرشعية عن 

إرسائيل بأكملها وبالتايل فهو عنرصي والسامي. 

محاولة اخرتاق أي منظومة إعالمية والتأثري فيها من باب النزاهة والحيادية،   .8

مبادئ  أيضاً  هي  بل  فحسب،  إعالمية  مبادئ  ليست  املبادئ  هذه  إن  إذ 

يف  األرض  عىل  وقائع  فرض  يف  غلبتها  عىل  الحفاظ  إلرسائيل  تضمن  شاملة 

الوقت الذي تدعي أنها تسعى إىل تفاوض حقيقي لحل النزاع. 

هي  قانونية  أو  أخالقية  تجاوزات  فيها  إرسائيلية  سلوكيات  أي  أن  التأكيد   .9

قرسية تفرض عىل الطرف اإلرسائييل من جانب الطرف اآلخر – الفلسطيني – 

الذي ال يرتك إلرسائيل أي مجال سوى ما تقوم به متفادية الوقوع يف تناقضات 

داخلية عىل أساس أن الواقع اإلرسائييل ليس رشعياً فحسب بل أخالقي أيضاً. 

وهذا االدعاء ينعكس يف املقولة اإلرسائيلية املألوفة »إطالق النار والبكاء يف 

الوقت نفسه« وذلك انعكاساً ملقولة أن الجنود اإلرسائيليني يطلقون النار يف 

أُخرى  النفس فقط، لكن عندما ال توجد لديهم خيارات  الدفاع عن  حاالت 

تحفظات جمة. وهذه  بعد  العسكرية  والقوة  العنف  استعامل  إىل  يلجأون 

الفائض يف مناطق مدنية آهلة  العنف  الرشعية الستعامل  التسويغات متنح 

بد  ال  الذي  الواقع  نتيجة  وذلك  داخيل،  تناقض  ذلك  يكون يف  أن  من دون 

الجنود اإلرسائيليني من املسؤولية  معه من استعامل السالح، وهو ما يحرر 

األخالقية عاّم يفعلون وينحي بالالمئة عىل ضحايا العنف أنفسهم. 

الكيان  ماهية  من  جزء  أنها  عىل  الداخلية  والخالفات  النقاشات  إظهار   .10

املجتمع اإلرسائييل من دميقراطية وليبالية ومدى  ما يف  اإلرسائييل وتعكس 

االنفتاح  بروح  العريب  الطرف  تحيل  عدم  تأكيد  نفسه  الوقت  ويف  تسامح. 

عمودية  منطية  صورة  بناء  يتم  التباين  هذا  خالل  ومن  والنقاش.  والحوار 

تضع إرسائيل يف مرتبة أعىل من الطرف العريب عىل صعيد القضايا األخالقية 
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أنه  تأكيد  أجل  والثقافة من  بالتاريخ  التباين  ويتم ربط هذا  والدميقراطية. 

القامئة بني  الحضارية  الفوارق  يتجزأ من  ليس محض مصادفة وإمنا جزء ال 

الشعب  املنفتح والتعددي مبفهوم  املجتمع  يتم ربط صورة  الطرفني. كذلك 

املختار وفوقيته الذي ترسخ يف الذهنية اليهودية عب الزمن. وهذا كله يُربط 

بصورة  تثبت  التي  اإلرسائيلية،  واألمنية  والتكنولوجية  العلمية  بالنجاحات 

قاطعة مقولة متيز الشعب وفوقيته.

تأكيد الثنائية األخالقية التي متيز بني الثقافة الحضارية التي تتحىل باألخالق   .11

وحب الحياة واحرتامها والحفاظ عليها من خالل التشديد عىل كرامة اإلنسان 

وقدسية حياته وبني عدم توفر هذه املواصفات يف ثقافة اآلخر. ويتم تأطري 

كام  املوت«  و»ثقافة  الحياة«  »ثقافة  بني  التمييز  خالل  من  الرؤية  هذه 

انعكست يف الخطاب اإلعالمي اإلرسائييل عىل مر الزمن، وخصوصاً يف السنني 

األخرية. 

النظرة الثنائية املتناقضة مبنية عىل رؤية جوهرية للذات ولآلخر، ذلك بأن   .12

األوضاع.  تغريت  مهام  تتغري  ال  ثابتة  مواصفات  بهام  املتعلقة  املواصفات 

اإلجابات  يفرز  تراتب حتمي  ينتج  بالتاريخ  الجوهرية  الثنائية  وبربط هذه 

املوافقة لتوصيف مختلف األحداث الجارية.

خلق التامهي ما بني إرسائيل – الدولة الحديثة املتطورة واملتميزة – والعامل   .13

الغريب من خالل التشديد عىل الجذور اليهودية للحضارة املسيحية الغربية 

والتكامل  فيام بينهام عىل املستوى األخالقي ورؤيتهام للواقع اإلنساين، وأيضاً 

من خالل إبراز الجوانب العملية املتشابهة – تكنولوجياً وعلمياً واقتصادياً – 

والتي تثبت انتامء إرسائيل إىل الحضارة الغربية يف مقابل الحضارة الرشقية 

التي يطغى عليها الفكر اإلسالمي وقيمه املحافظة. 

املجتمع  يف  الغريب  الحياة  منط  تؤكد  جزئية  وحياتية  سلوكية  أمناط  إبراز   .14

محافظ  ديني  املجتمع  هذا  من  األكب  الجزء  أن  عن  والتغايض  اإلرسائييل، 
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وفقري، يشبه يف مميزاته األساسية محيطه العريب واإلسالمي شبهاً أكب مام يتم 

تسويقه يف املشهد اإلعالمي. 

بغية  اإلعالم  يف  الدائم  لالستعامل  ثابتة  إعالمية  وأطر  لغوي  معجم  تطوير   .15

ترسيخهام يف أذهان متلقي هذا اإلعالم األساسيني.

التحكم  أجل  من  اإلعالمي  املشهد  يف  مدروسة  وص��ور  معلومات  ضخ   .16

املصالح  مع  يتامىش  للواقع،  وتحليل  برؤية  وربطها  املتوفرة  باملعلومات 

السياسية اإلرسائيلية. ومن شأن هذا التحكم، وكيفية طرح القضايا امللحة يف 

السياق العام، أن يؤديا إىل التحكم بذهنية الجمهور املحيل أو الدويل. 

مبضمون  التحكم  أجل  من  لها  ومخطط  مبمجة  دعائية  مببادرات  القيام   .17

املعلومات التي يتلقاها الجمهور.

إىل  تحويله  بغية  الحقيقة  من  بجزء  يتعلق  فيام  اإلعالمية  الدعايات  صوغ   .18

مقولة أساسية ومركزية من أجل التغطية والتعتيم عىل باقي مركبات الواقع 

التي يف حال أُثريت يف اإلعالم قد تفسد الصورة التي تحاول الدولة اإلرسائيلية 

تسويقها عن نفسها يف العامل. وهذه الطريقة تساعد يف تغييب الحقائق من 

خالل استغالل الكم الهائل من املعلومات التي تَُضخ يف املشهد اإلعالمي. 

بها،  موثوقاً  تحليالت  للمشاهدين  توفر  دعائية  مهنية  شخصيات  اعتامد   .19

املجتمع  ذهن  يف  عالية  صدقية  اإلرسائيلية  الدعائية  مينح  ال��ذي  األم��ر 

اإلرسائييل ولدى قطاعات واسعة يف املجتمعات الدولية تثق ثقة كبرية بهذه 

صحافيون  أو  اإلرسائييل  الجيش  يف  سابقون  قادة  رأسها  وعىل  الشخصيات، 

كتاب  مع   2014 سنة  الدويل  املجتمع  تعامل  يف  ظهر  ما  وهذا  مخرضمون، 

الصحايف يف »هآرتس« أري شافيط. وهذ النمط من العمل اإلعالمي والدعايئ 

يساعد يف ترسيخ الصورة اإلعالمية التي تُظهر إرسائيل دولًة ليبالية ومنفتحة 

ودميقراطية تتحىل بروح املهنية واالنفتاح الذهني والفكري يف الوقت نفسه.

عدوك«  »اعرف  منظور  من  ال  الفلسطيني،  للمجتمع  اإلعالمية  التغطية   .20
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إطار  يف  يأيت  املجتمع  بهذا  اإلرسائييل  االهتامم  أن  لتأكيد  أيضاً  بل  فحسب 

عن  ينجم  ال  الواقع  هذا  وكأن  فيه،  الضعيفة  الرشائح  مع  يتامهى  إنساين 

منظومة السيطرة اإلرسائيلية وعن عمليات القمع والتهميش االقتصادي. 

لعدم  انعكاس  أنها  عىل  الفلسطيني  املجتمع  يف  الداخلية  الخالفات  إبراز   .21

نضوجه ولقصوره يف حق نفسه، وعىل أنها مؤرش إىل تخلفه وعدم قدرته عىل 

معالجة هذه الخالفات بشكل حضاري كام يف املجتمع اإلرسائييل. هذا من 

منح  أجل رشعنة عدم  الخالفات من  استغالل هذه  أُخرى  جهة، ومن جهة 

تقرير  يف  حقهم  عن  الرشعية  ونزع  القومية،  حقوقهم  املجتمع  هذا  أفراد 

املصري. 

التعامل مع الخطاب الفلسطيني بحذلقة؛ ذلك بأن اإلنكار اإلرسائييل للرواية   .22

الفلسطينيني  تحمل  عدم  سببه  بالنكبة،  يتعلق  فيام  سيام  وال  الفلسطينية، 

ليس مسؤوليتهم  ما حدث  بأن  ادعاؤهم  وأيضاً  لهم،  عاّم حدث  املسؤولية 

وحدهم، وال ينحرص بهم فقط. فالتهجري كان يف ذلك الحني ظاهرة منترشة يف 

العامل، حتى إنه كان رشعياً. وبالتايل فإن السلوك الفلسطيني، والعريب بصورة 

عامة، ليس وفق ما هو متبع، وعدم القبول بالتوطني يف أماكن سكن الالجئني 
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الفلسطينيني.
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 مؤسسة عربية مستقلة ال تتوخى الربح تأسست يف بيروت عام 1963 غايتها التوثيق والبحث العلمي 

يف خمتلف جوانب القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الصهيوين

I ـ الهيكلية
أ ـ اإلدارة العامة

في  مرة  يجتمع  العربية،  األقطار  معظم  من  شخصية  أربعين  من  يتألف  أمناء  مجلس  المؤسسة  إدارة  على  يشرف 

السنة، ويتولى رسم السياسة العامة للمؤسسة، وإقرار برامجها البحثية والنشرية، وتأمين الموارد المالية لتنفيذها، 

والمصادقة على موازنة المؤسسة السنوية. ينتخب المجلس لجنة تنفيذية لثالث سنوات تشرف على أعمال المؤسسة ما 

بين اجتماعاته، ويعاونها المدير العام ومديرو المكاتب ولجان أهمها لجنة األبحاث واللجنتان المالية واالستثمارية.

ب ـ المكاتب
المقر ـ بيروت: المركز الرئيسي للمؤسسة، ومركز المعلومات والتوثيق، وإنتاج المنشورات بالعربية. IPS - USA واشنطن: 

أنشئ عام 1976 وُيصدر مجلة وكتبًا باإلنكليزية، وحصل على ترخيص أميركي سنة 2013 باسم IPS (USA), INC. ممثل في 

باريس: ُيعنى بنشر كتب تصدرها المؤسسة بالفرنسية. مكتب رام الله: أنشئ عام 1995 في القدس باسم: مؤسسة الدراسات 

المقدسية. انتقل إلى رام الله (2003) تحت وطأة مضايقات االحتالل وحصل على ترخيص من السلطة الوطنية باعتباره فرعًا 

لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت. ويصدر مجلتين وكتبًا، ويشكل حلقة الوصل مع الداخل الفلسطيني.

ج ـ مركز المعلومات والتوثيق
 .(www.palestine-studies.org) اإلنترنت  المؤسسة على  بيروت وموقع  مكتبة قسطنطين زريق في  المركز من  يتألف 

اليهودية  وبالشؤون  الصهيوني  ـ  العربي  والصراع  الفلسطينية  بالقضية  متخصصة  مكتبة  أكبر  المكتبة  وُتعتبر 

متعددة.  بلغات  والصحف  الدوريات  ومئات  مجلد   90.000 نحو  على  وتحتوي  العربي.  الوطن  في  والصهيونية 

ويرتادها الباحثون واإلعالميون وغيرهم، وخدماتها متاحة في موقع المؤسسة في اإلنترنت. ويحتوي الموقع أيضًا 

على تعريف بالمؤسسة وفروعها ونشاطاتها وإنتاجها، ويتيح االطالع على محتويات مكتبتها ومقاالت مجالتها، كما 

يتيح شراء منشوراتها بطريقة سهلة وآمنة.

د ـ مالية المؤسسة
تقوم الموازنة السنوية للمؤسسة على إيرادات مبيع منشوراتها والتبرعات غير المشروطة وريع وقفيتها المتواضعة.

II ـ اإلنتاج والنشاطات
هـ ـ الدوريات

(1) »مجلة الدراسات الفلسطينية« (1990ـ      ): فصلية تصدر عن مكتَبي بيروت ورام الله وتوزع في البالد العربية 

والعالم. Journal of Palestine Studies (2) (1971 ـ     ): فصلية تصدر عن IPS - USA واشنطن وتنشرها وتوزعها 

Jerusalem Quarterly (3) .University of California Press (1998 ـ     ): فصلية تصدر عن مكتب المؤسسة في رام 
الله، متخصصة بشؤون المدينة المقدسة ماضيًا وحاضراً ومستقباًل.

و ـ الكتب
تقّر لجنة األبحاث في اجتماعاتها الدورية برنامجًا نشريًا سنويًا تنفذه مكاتب المؤسسة. وقد أصدرت المؤسسة نحو 

ويصدر  وتوثيقي،  بحثي  مرجعي  طابع  ذو  معظمها  واإلسبانية،  والفرنسية  واإلنكليزية  العربية  باللغات  كتاب   700

بعضها باإلنكليزية باالشتراك مع جامعة كولومبيا في نيويورك وأكسفورد في بريطانيا وغيرهما، وبالعربية باالشتراك 

.Actes Sud مع جامعات ومراكز أبحاث في فلسطين والبالد العربية، وبالفرنسية باالشتراك مع مؤسسة النشر الفرنسية

ز ـ المحاضرات والندوات
(1) محاضرة قسطنطين زريق السنوية في بيروت أو رام الله بالعربية أو اإلنكليزية وتتناول قضايا عربية رئيسية. 

(2) ندوة برهان الدجاني السنوية في بيروت أو عّمان أو رام الله وتعالج قضايا عربية سياسية أو اقتصادية. (3) ندوة 

مؤتمرات وندوات عامة   (4) المتحدة.  الواليات  ُيعقد سنويًا في  الذي   MESA إطار مؤتمر  ينظمها مكتب واشنطن في 

ومغلقة تنظمها لجنة األبحاث في مكاتب المؤسسة كافة، وتعالج قضايا راهنة تتصل بالقضية الفلسطينية والصراع 

العربي ـ الصهيوني.

الحصول على منشورات المؤسسة

ومن  والعالم  العربية  والبالد  لبنان  في  والمكتبات  التوزيع  ووكالء  ومكاتبها  مقرها  من  المؤسسة  منشورات  ُتطلب 

Email: sales@palestine-studies.org :موقعها في اإلنترنت، وبريد التوزيع اإللكتروني

عنوان المؤسسة في بيروت: شارع أنيس نصولي، متفرع من فردان، ص.ب.: 7164-11، الرمز البريدي 

11072230 ـ بيروت، لبنان، هاتف: 804959-1-00961، فاكس: 00961-1-814193.
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