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أوري رام * 

نحو علم اجتماع أنظمة اإلنساء1 الجماعّي:

حالة تهجير الفلسطينّيين )النكبة(

عالم اجتماع بارز من مؤسسي املدرسة النقدية في العلوم االجتماعية   *
في إسرائيل، محاضر في جامعة بن غوريون في بئر السبع.

مقّدمة: إنساء جماعّي

»الغائب«-  املرّكب  يكون  قومّية جماعّية،  هوّية  تشكيل  عند 

النسيان اجلماعّي- ذا أهّمّية ال تقّل من املرّكب »املذكور«- الذاكرة 

اجلماعّية. إّن ما ميّيز األمم، بحسب أحد التعريفات األّولّية للقومّية 

املعاصرة التي وضعها إرنيست ِرنان، هو وجود إرث لذاكرة غنّية 

ومشتركة لها، وكذلك أّنها »نسيت بعض األشياء« أيًضا. سوف 

نتناول مسألة كيفية نسيان »بعض األشياء«، وكيف أّن نسيان هذه 

األشياء يبقى حاضرًا، بل في بعض األحيان ُيستحضر مجّدًدا 

التي سنتناولها هنا هي  )Renan، 1990 [1882]: 11(. احلالة 

حالة إنساء تهجير العرب الفلسطينّيني من مناطق دولة إسرائيل 

روا أو َهَجروا( في حرب 1948، حرب استقالل  )إن كانوا قد ُهِجّ

اإلسرائيلّيني اليهود وحرب النكبة بالنسبة للعرب الفلسطينّيني.

واللّغز الذي سنحاول حلّه في هذا املقال هو كيف »لم يعرف« 

عدد كبير من اإلسرائيلّيني شيًئا عن تهجير الفلسطينّيني في عام 

1948 وفي األعوام التي تلت ذلك، أو »لم يعوا« هذا التهجير. سنبحث 

ّي أكثر كيف أن املجتمعات تنسى فترات غير مريحة  بشكل شمول

من ماضيها. وسنتبّنى توّجه الباحثة في األنثروبولوجيا البريطانّية 

ماري ُدغالس، والتي تّدعي أن النسيان هو ليس تغييب الذاكرة، 

.)Douglas، 2007: 13( وإّنا هو ذاكرة انتقائّية أو مشّوهة

اللقاء  صراع بني مجموعتني على األرض- هذا هو جوهر 

اإلسرائيلّي- الفلسطينّي. وكما هو احلال في عّدة صراعات من 

هذا القبيل، تخلق ديناميكّية هذا اللقاء انشطارًا ميّيز ويخلق 

تناقضات حاّدة بني »نحن« و »هم«، بحيث تطّور كل مجموعة 
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من  كبير  عدد  يعرف«  »لم  كيف  هو  المقال  هذا  في  ه 
ّ

حل سنحاول  الذي  غز 
ّ

الل

ا عن تهجير الفلسطينّيين في عام 1948 وفي األعوام التي تلت 
ً

اإلسرائيلّيين شيئ

ذلك، أو »لم يعوا« هذا التهجير. سنبحث بشكل شمولّي أكثر كيف أن المجتمعات 

ى توّجه الباحثة في األنثروبولوجيا 
ّ
تنسى فترات غير مريحة من ماضيها. وسنتبن

ما هو 
ّ
البريطانّية ماري ُدغالس، والتي تّدعي أن النسيان هو ليس تغييب الذاكرة، وإن

ذاكرة انتقائّية أو مشّوهة

وواسعة  متشّعبة  ثقافّية  منظومة  »نحن«  ـ ال مجموعات  من 

على  واملستمّر  املتواصل  القومّي«  »وجودنا  تعزيز  إلى  تهدف 

إقراره منذ  الذي مت  مدى أجياٍل طويلة، و »حّقنا في األرض« 

غابر األزمان، و»كوننا« مجموعة تنشد اخلير: احلرّّية والسالم 

تلطيخ سمعة املجموعة  املوازي هو  الهدف  للجميع.  واملساواة 

األخرى وتقويض وجودها وهوّيتها وحّقها بأن تكون أصالً. يجّند 

كل طرف من األطراف موارد تنظيمّية وآليات ثقافّية لتشكيل 

»تاريخه الصحيح« )رام، 2006ب؛ بار طال، 2007(.

يقّدم دانييل بار طال، االختصاصّي في علم النفس االجتماعّي، 

أربع  اإلسرائيلّي  املجتمع  في  القومّي  الصراع  حول  مقاله  في 

ثيمات مركزّية: )1( يوجد للشعب اليهودّي حّق قومّي على أرض 

إسرائيل؛ )2( جتريد الهوّية الفلسطينّية القومّية من الفلسطينّيني 

وحرمانهم من احلق في األرض؛ )3( إظهار صورة نطّية سلبّية 

عن العرب كمجموعة بدائّية وأصولّية وعنيفة وغير عقالنّية وغير 

قابلة للمساومة؛ )4( تصوير املجتمع اإلسرائيلّي كمجتمع متنّور 

ودميقراطّي وأخالقّي يسعى للسالم ويحمي نفسه من العدائّية. 

أّما الثيمات التي ال تناسب هذه النهج فيتم إخفاؤها:

هكذا، تخفي الذاكرة اجلماعّية األعمال غير األخالقّية 

السلوك  معايير  إطار  في  املقبولة  وغير  والشنيعة 

ّي، والتي قام بها اليهود خالل  حسب القانون الدول

الصراع. يشمل ذلك أعمال قتل املدنينّي أو األسرى، 

جتاه  التمييز  اجلماعّية،  العقوبات  فرض  الطرد، 

الطرف املقابل واستغالله وما إلى ذلك. باإلضافة إلى 

ذلك، ال تتطرّق الذاكرة اجلماعّية إلى معاناة العرب، 

وخصوًصا الفلسطينّيني، التي سّببها الصراع. هذا 

اجلانب كلّه غير موجود تقريًبا في الذاكرة اجلماعّية 

اإلسرائيلّية )بار طال، 2007: 73(.

يستنبط بار طال مّما ُذكر آنًفا أن الذاكرة اجلماعّية املهيمنة:

توّفر رواية أحادّية الطرف، مجرّدة وانتقائّية، ترتكز 

على أحداث معّينة تناسب ثيماتها املركزّية وتتغاضى 

اجلماعّية  الذاكرة  هذه  تأتي  تناقضها.  أحداث  عن 

خلدمة املجتمع وليس للبحث عن »احلقيقة«. توجد 

لهذه الذاكرة اجلماعّية وظائف عليها القيام بها في 

احلاضر، فهي موجودة من أجل ذلك )نفس املصدر(.

إًذا، نحن نتحّدث عن تهجير مضاعف: تهجير الفلسطينّيني من 

احلّيز الذي مّت تعريفه كإسرائيلّي في السنوات 1948-1949، وتهجير 

ذاكرة التهجير إّياه من الذاكرة اجلماعّية اليهودّية- إسرائيلّية خالل 

عشرات السنوات التي تلته. نوّد بحث احلالة اإلسرائيلّية- الفلسطينّية 

في عام 1948 في العمق، وبحث كيف يتم اإلخفاء أو اإلنساء التاريخّي. 

النسيان؟ والسؤال  يتم اختراع  العكسّي: كيف  السؤال  نسأل هنا 

الثانوّي هو: كيف يتم التحّول من اإلنساء إلى التذّكر؟2 نشّدد هنا 

أن محور هذا املقال هو أحداث عام 1948 فقط كحدث مفصلّي في 

عالقات إسرائيل- فلسطني، وأّننا نناقش هذه القضايا كما تشّكلت 

في وعي الطرف اليهودّي-اإلسرائيلّي حول الصراع.

سيشمل نقاشي ثالثة أقسام: )1( أسس نظام اإلنساء وآلّياته؛ 

اإلنساء  نظام  أعماق  في  بقيت  التي  املنسي  الواقع  آثار   )2(

املهّيمن؛ )3( حتّدي وتقويض وتآكل نظام اإلنساء.

1.  نظام اإلنساء: آلّيات

في  الفلسطينّيني  بتهجير  املتعلّق  اإلنساء  نظام  بناء  مت 

والتي  أساسّية،  آلّيات  ثالث  بواسطة   1949-1948 السنوات 

اإلنساء  هي  األولى  اآللّية  مقالي:  من  القسم  هذا  يتناولها 

في  أحداث  نسج  فيها  يتم  تاريخّية  قّصة  تأليف  السردّي- 
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تسلسل ذي معنى؛ اآللّية الثانية هي اإلنساء املادّي- إبادة البقايا 

امللموسة؛ مثل البلدات واملباني واملواقع واملناظر الطبيعّية، والتي 

بقيت شواهد صامتة على األحداث، ومن ثّم بناء تاريخ وجغرافّية 

جديدة؛ اآللّية الثالثة هي اإلنساء الرّمزّي- فرض تغييرات على 

اللّغة والرموز- في أسماء املواقع واملجّسمات اجلغرافّية، والبلدات 

والشوارع- والتي متحو تاريخها من الوعي، و »تدجني« هذا التاريخ. 

آلّية اإلنساء السردّي

شارك عشرات آالف اإلسرائيلّيني بشكل شخصّي في حرب 

1948-1949 والتي قامت على أثرها دولة إسرائيل، والتي كان 

تهجير الفلسطينّيني أحد نتائجها، ولكّنهم احتفظوا ألنفسهم 

مبا كانوا يعرفونه ألّنهم قرّروا عدم نشر هذه املعرفة، فأزالوا أجزاء 

من الّشهادات التي بقيت، وجّملوا التاريخ الذي كتبوه بأنفسهم 

وتآمروا بشكل واسع النطاق على الصمت عن املاضي القريب. 

لم تنشر كتب التاريخ األولى، التي نشرتها دولة إسرائيل، والتي 

أصحاب  يراجع  أن  قبل  واجليش،  األمن  وزارة  مصدرها  كان 

النفوذ في هذه املؤّسسات النصوص املنشورة فيها.3 كما قرّر 

أصحاب مناصب آخرون مقرّبون من النخبة االحتفاظ باملعلومات 

املوجودة بني أيديهم بسبب شعورهم بالتماثل. شهادة املصّور 

بينو روطنبرغ الذي وّثق احلرب هي مثال على ذلك:

]وكالة  »كيستون«  إلى  صّورت  ما  كل  أرسل  لم 

تصوير[. لقد قرّرت بنفسي]...[ أّن ما يجب نشره 

رقابة  ]الباحثة:  لليهود.  أو سّيئ  لليهود  هو جّيد 

ذاتّية[. رقابة ذاتّية، نعم. وهناك العديد من الصور 

تتعلّق  قبل، وخصوًصا صور  من  تنشر  لم  التي 

عندما  صّورتها  والتي  اجلبلّية،  املنطقة  مبوضوع 

قطيعهم  مع  الرحلة،  نفس  في  اجلماعة  وضعوا 

وأوالدهم وكل شيء وأسرّتهم وما إلى ذلك، وأخذوهم 

إلى مكان ما. لقد قمت بتصوير كّل شيء وصّورت 

أيًضا ما حدث في ساحة، حيث أخذ جنودنا بعض 

األشياء املثيرة. صّورت كل شيء ولكن لم ينشر كّل 

شيء )روطنبرغ، 2007(.

بدأت عملّية كتابة تاريخ وأحداث حرب 1948-1949 خالل 

في  واستمرّت  أخرى،  وتدوينات  مذّكرات  شكل  على  احلرب 

ذاكرة  مجلّدات  إصدار  من خالل  احلرب  تلت  التي  السنوات 

املبادرة  أّن  إال  أصدرتها جتّمعات سكنّية ووحدات عسكرّية. 

ِقبل  من  جاءت  ومعتمدة  موّحدة  وطنّية  رواية  لكتابة  األولى 

القيادة السياسّية والقيادة العسكرّية العليا. كان التاريخ الذي 

ُدوِّن في إسرائيل في اخلمسينّيات هو تاريخ »ُمعدّ« بكل ما 

تعني هذه الكلمة من معنى. من بني املؤّسسات التي شاركت 

في املبادرة إلى الكتابة وفي تنفيذها كان فرع التاريخ، ضابط 

التعليم ودار النشر العسكرّية »معرخوت«. أّدى هذا املجهود 

شارك عشرات آالف اإلسرائيلّيين بشكل شخصّي في حرب 1948-1949 والتي قامت 

هم 
ّ
الفلسطينّيين أحد نتائجها، ولكن أثرها دولة إسرائيل، والتي كان تهجير  على 

هم قّرروا عدم نشر هذه المعرفة، فأزالوا 
ّ
احتفظوا ألنفسهم بما كانوا يعرفونه ألن

وتآمروا  بأنفسهم  كتبوه  الذي  التاريخ  وجّملوا  بقيت،  التي  هادات 
ّ

الش من  أجزاء 

بشكل واسع النطاق على الصمت عن الماضي القريب. 

االقتالع.
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إلى إصدار كتاب »تاريخ حرب االستقالل« )من اآلن وصاعًدا: 

الرسمّية  للصيغة  ا  ا وأساسّيً أولّيً تعبيرًا  كان  والذي  تاريخ(، 

التي اعتمدتها دولة إسرائيل بالنسبة ألحداث 1948. مت تأليف 

الكتاب من قبل طاقم بقيادة نتانئيل لورخ، والذي كان رئيس 

قسم التاريخ في اجليش اإلسرائيلّي، وُنشر الكتاب بطبعات 

مختلفة وعديدة، وكما كتب مردخاي بار-أون عن تأريخ 1948، 

»خدم جياًل من القرّاء الذين أرادوا أن يعرفوا ما الذي حصل 

في تلك احلرب« )بار-أون، 2001ب: 191(.4

بطلٍب من امليجور اجلنرال يعقوب دوري الذي كان رئيس أركان 

اجليش في وقت حرب 1948-1949، عنّي موشيه دايان عندما شغل 

منصب رئيس أركان اجليش، جلنة ملعاينة الكتاب وأعطى أمرًا 

بأن »يشير وزير األمن أو رئيس أركان اجليش إلى أّي مواضيع 

حّساسة يجب أن ُتشمل في الكتاب وأّيها يجب حذفها )نفس 

املصدر: 188(. تناولت معظم تصليحات الكتاب ما سّمي آنذاك 

»ال تنشروا األمر« )»אל תגידו בגת« ]من التوراة[، املترجمة(. فّسر 

بار-أون ذلك قائالً: »كان املقصود قضايا قد تؤّثر سلًبا على الدولة 

أو اجليش أو على قيادة اجليش. ]...[ من املفّضل منع نشر جوانب 

سلبّية حصلت خالل احلرب، والتي كان نشرها قد ]...[ يشوّه 

سمعة اجليش اإلسرائيلّي وقيادته«. ويضيف: »كان لورخ بنفسه 

حذرًا جًدا في صياغة مسوّدة كتاب الدولة، وقد امتنع طوًعا عن 

ذكر قضايا كئيبة كقتل األسرى وأعمال النهب أو املبادرة لطرد 

العرب من بيوتهم، ولكّنه لم ميتنع عن ذكر هذه املشاكل متاًما 

هنا وهناك« )نفس املصدر: 189-188(.

وألّن كتاب »تاريخ حرب االستقالل« رّسخ في الذاكرة الوطنّية 

رواية الدولة، من املهم أن نذكر هنا، ولو بشكل مختصر، رواية 

الكتاب حول تهجير الفلسطينّيني. يصف الكتاب بشكل مفّصل 

أحداث االقتتال، ويصف بعض هذه األحداث بصورة صحيحة، 

ولكّنه يبّيض ويخفي أحداًثا أخرى. ُيوصف التهجير بشكل عام 

كهروب جاء بأمر من القيادة العربّية أو بسبب خوف مفرط سّببه 

اإلعالم العربّي. من ناحية أخرى، يتم تقدمي القيادة اليهودّية كّأنها 

ناشدت العرب ليبقوا في أماكنهم، وال ُتذكر أّي نّية أو سياسة 

للتهجير أو الطرد- وبالتأكيد ليس كقرار يأتي من األعلى. يظهر 

تعامل القّوات اإلسرائيلّية على أّنه تعامل عادل، وُتخفى األحداث 

وإذا  القوات،  هذه  بها  تسّببت  التي  القتل  أحداث  أو  القاسية 

مت ذكر أحداث من هذا النوع، يتم إيعازها إلى القّوات املنشّقة 

)اإليتسيل والليحي(، كما أّن منع عودة الالجئني- والتي تعني 

عملًيا »تهجير بأثر رجعّي« )ُيذكر الحًقا( - فهي ليست مرتبطة 

بتاًتا بهذا املوضوع.

ونكتفي  هنا،  األحداث  كّل هذه  ذكر  بالطبع من  نتمّكن  لن 

بأمثلة معدودة. تظهر أحداث حيفا في كتاب التاريخ:

إنقاذ  أجل  من  بالهرب  العرب  حيفا  سّكان  شرع 

املدينة  وجهاء  العربّية  القيادة  ووعدت   ]...[ حياتهم 

العربّية  اجليوش  يد  على  قريًبا  البالد  كّل  باحتالل 

على أّي حال، وسيعود سّكان حيفا العرب إلى بيوتهم 

مع الطرف املنتصر. طلب جزء من قيادة اليهود، ومن 

بينهم رئيس البلدّية اليهودّي شبتاي ليفي، من العرب 

أن يتراجعوا عن قرارهم وأال يتركوا املدينة التي نشأوا 

وعملوا فيها مًعا، ولكّن العرب كانوا مصرّين على 

قرارهم. أذعن لهم قائد الهغاناه وسمح لهم باخلروج 

]...[ واستكملت عملّية إخالء العرب من املدينة عن 

طريق البحر إلى عّكا خالل النهار والليل. لم يبَق إاّل 

3,000 عربّي فقط، مت تركيزهم في وادي النسناس. كان 

انتصارنا في حيفا كاماًل )1978 ]1959[: 129-128(.

بعض من احلقائق التي ُذكرت أعاله صحيحة، ولكن مت إخفاء 

حقائق أخرى، وهي حقائق تشير إلى عملّيات تخويف وتهجيج 

مقصودة مبرافقة إطالق نار من قبل القوّات اإلسرائيلّية إلى تهجير 

جماعّي بأجواء من الفزع )موريس، 1991: 107-132؛ كيمرلينغ 

»تغليف« هذا  إّن   .)Pappe, 2006: 92-961999: 138؛ وميغدال، 

احلدث بأنصاف حقائق وبصياغات مراوغة تخّفف من النتيجة 

النهائّية: بقي في حيفا خالل أّيام فقط 3,000 من أصل 70,000 

من السّكان العرب، ولم ُيسمح ملن ترك املدينة بالعودة إليها، وكما 

سنرى الحًقا، مت هدم أو مصادرة بيوتهم.

منحهم«  على  »فرحوا  وكأّنهم  العرب  يظهر  اللّد،  حالة  في 

شروط  خالفوا  الذين  العرب،  »فرح  املدينة:  مغادرة  إمكانّية 

االستسالم وخافوا من أعمال انتقام، على منحهم إمكانّية إخالء 

املدينة والتوّجه شرًقا إلى منطقة الفيلق. فرغت اللّد من سّكانها 

العرب )تاريخ، 1978 ]1959[: 259(. يلّخص الكتاب اقتالع العرب 

من اللّد والرّملة باملصطلح التوراتّي »ترحال«، ويضيف إلى سجل 

إجنازات عملّية داني املعطى التالي: »رحل حوالّي 50,000 عربّي 

إلى املناطق العربّية« )نفس املصدر: 263(. بحسب أدبّيات جاءت 

في مرحلة الحقة، قتل اجليش اإلسرائيلّي املدنّيني واملقاتلني الذين 

السلطة  من  املقرّب  الشاعر  نشر  متييز.  دون  من  استسلموا 

احتجاجّية حاّدة  األحداث قصيدة  أثر هذه  على  ألترمان  ناتان 

نشر  العسكرّي  املراقب  منع  )ألترمان، 1966 ]1948[(.  اللهجة 

هذه القصيدة، ولكّن القصيدة ُطبعت على بطاقات بريدّية ومّت 

توزيعها على اجلنود بأمٍر من دافيد بن غوريون. مع نهاية القرن 
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منع نشر  زالت حتاول  ما  الرقابة اإلسرائيلّية  كانت  العشرين، 

أعمال التهجير، كما يظهر ذلك على لسان إسحق رابني، الذي 

كان أحد رجال قيادة هذه القّوات. كتب رابني:

بعد احتالل اللّد والرملة ]...[ ماذا علينا أن نفعل بـ50,000 

من سّكان هاتنْي املدينتنْي ]...[ حّتى بن غوريون لم تكن 

في  النقاش  خالل   ]...[ السؤال  هذا  على  إجابة  لديه 

مقر القيادة العسكرّية، هو ]بن غوريون[ بقي صامًتا، 

يكن  لم  النوع.  هذا  من  حاالت  في  عادته  كانت  كما 

وعدائّية  مسلّحة  مجموعة  ندع  أن  طبًعا  باستطاعتنا 

تبقى في اجلبهة الداخلّية، حيث كان بإمكانها أن تهّدد 

خطوط اإلمداد ]للجنود[ الذين حترّكوا شرًقا ]...[ سأل 

بن غوريون مجّدًدا: ماذا سنفعل مع السّكان؟ بينما حرّك 

كف يده بإمياءة كانت تعني: أطردوهم ]...[ »الطرد« هو 

مصطلح صعب ]...[ نفسًيا، كانت هذه إحدى العملّيات 

األصعب التي قمنا بها )Kurzman, 1998، اقتباس من 

ذاكرات ]موقع[، الرملة(.

للخّطة د، وهي أمر عسكرّي عملياتّي بدأ تنفيذه في 10 آذار 

1948، أهّمّية كبيرة في النقاشات التي تطّورت حول التهجير. 

وّجه هذا األمر العملياتّي القوّات اإلسرائيلّية حول كيفّية التصرّف 

والتهجير  بالهدم  أمرًا  العربّية، وشمل  السكنّية  املناطق  بشأن 

بظروف معّينة. من وجهة نظر بعض املؤرّخني، يعتبر هذا األمر 

متهيًدا لتهجير الفلسطينّيني. مع ذلك، تظهر اخلّطة في كتاب 

العبرّية  الدولة  مساحات  على  »لالستيالء  معّدة  كخّطة  التاريخ 

وللّدفاع عن حدودها- حتّسًبا من غزو اجليوش العربّية« )1978 

ّي  ]1959[: 123(. ال يتضّمن مقطٌع يستعرض اخلّطة، طوله حوال

صفحة، أي عالقة لها باقتالع الفلسطينّيني. 

ال يهم إلى أّي مدى كان وصف وصياغة األحداث دقيًقا، ما ال 

ميكن مناقشته هو أن تهجير الفلسطينّيني وتدمير مجتمعهم 

ال يظهر في الرواية الرسمّية املتداولة، كما يظهر ذلك في كتاب 

احلرب  أسباب  كأحد  أو  للنقاش  كمواضيع  تظهر  وال  التاريخ، 

األساسّية، كما أّنه لم يتم تلخيص عدد املُهّجرين وعدد القرى 

املهّجرة. جزم املؤرّخ بيني موريس أن السرّّية التي فرضتها الدولة 

على وثائق تلك الفترة »هدفت لتجميل املاضي ولتضليل املؤرّخني، 

ومن خاللهم لتضليل الّشعب برّمته« )موريس، 2000أ: 16(.

* * *

تستمر الرّواية التي مّت ترسيخها في كتاب التاريخ في الكتب 

التعليمّية في املدارس اإلسرائيلّية. لن نتناول هنا اجلوانب الواسعة 

لتمجيد الهوّية واحلقوق الذاتّية وسلب هذه احلقوق )فيرر، 1985: 

107-139(، ولكن فيما يتعلّق بعام 1948، ُتبرز الرواية املقّدمة 

من  الدولة،  رواية  الوطنّية  الذاكرة  في  رّسخ  االستقالل«  حرب  »تاريخ  كتاب  وألّن 

المهم أن نذكر هنا، ولو بشكل مختصر، رواية الكتاب حول تهجير الفلسطينّيين. 

يصف الكتاب بشكل مفّصل أحداث االقتتال، ويصف بعض هذه األحداث بصورة 

ا أخرى. ُيوصف التهجير بشكل عام كهروب 
ً
ه يبّيض ويخفي أحداث

ّ
صحيحة، ولكن

جاء بأمر من القيادة العربّية أو بسبب خوف مفرط سّببه اإلعالم العربّي. 

تفكيك حياة السكان األصليني يف فلسطني.



30

عدد 72

ي العرب، ومحاولة اليهود منع العرب  للطاّلب عنصر هروب وتخلّ

من القيام بذلك، كما تفّهم الرواية الطاّلب أن العرب عّبروا من 

خالل ذلك عن تنازلهم طوًعا عن األرض )على الرغم من أّنه بحسب 

كتب التعليم ذاتها، لم يكن للعرب حّق على األرض منذ البداية(، 

كما أّن أغلبّية الكتب التعليمّية ال تذكر اخلّطة د التي ُذكرت أعاله.

والسّتينّيات  اخلمسينّيات  على  ي«  »التخلّ رواية  تقتصر  لم 

فقط: كلّما كانت أحداث عام 1948 أبعد من ناحية زمنّية، كلّما 

مت تصوير هذه األحداث بصورة ممنهجة وأحادّية الطرف أكثر 

وأكثر. إحدى ذروات رواية 1948 كانت في املسلسل عامود النار 

يتطرّق   .1981 عام  في  الرّسمّية  التلفزيون  قناة  أنتجته  الذي 

محرّر املسلسل يغآل لوسني في الكتاب الذي يرافق املسلسل 

إلى موضوع تهجير الفلسطينّيني حتت عنوان »دير ياسني وفرار 

العرب«. أي، املوضوع موضوع »فرار«، وهو مّتصل حلدث معنّي لم 

تكن القيادة املركزّية مسؤولة عنه. 

حياتهم  ا  عربّيً  250 »فقد  أّنه  غامضة،  بلغة  الكتاب،  يقول 

في دير ياسني«. ال ُيذكر السبب الذي أّدى إلى ذلك، وال يذكر 

أشخاص  هناك  كان  حياتهم«  »فقدوا  الذين  أولئك  بني  من  أّنه 

غير مقاتلني وليسوا رجاالً. في مرحلة الحقة يشّدد النّص على 

اإلدانة العاّمة التي مّت التعبير عنها في املستوطنات اليهودّية 

لهذه األحداث، وتظهر الصيغة التي أعطاها تنظيما »اإليتسيل« 

و»الليحي« لألحداث، والتي بحسبها سقط الضحايا خالل معارك. 

بتخويف  العرب  على  اللوم  إللقاء  ياسني  دير  أحداث  ُتستخدم 

أنفسهم، حيث قامت محّطات الراديو العربّية »مببالغات خيالّية 

أّدت إلى نتائج عكسّية وكارثّية« )لوسني، 1982: 532(. وهكذا 

»أّدت الدعاية غير املسؤولة بكل ما يتعلّق بدير ياسني إلى هجر 

القرى في مناطق مختلفة من دون إطالق رصاصة واحدة عليها« 

)نفس املصدر: 533(. 

األلفني:  وسنوات  التسعينّيات  في  مشابهة  روايات  تتكرّر 

للدولة، والذي  في األلبوم الذي أُصدر إلحياء الذكرى اخلمسني 

لم يتم ذكر أحداث تهجير العرب،  مت توزيعه بطبعات شعبّية، 

في  حصلت  التي  لألحداث  املسهب  التفصيل  من  الرغم  على 

السنوات 1948-1949، وخصوًصا كل ما يتعلّق بالهجوم العربي 

وبالضحايا اليهود. على هذا النحو مثالً، ُتذكر معارك عديدة في 

األلبوم الذي أصدرته دار النشر »عام عوفيد« ووزارة األمن بعنوان 

»كتاب القرن: تاريخ مصّور ألرض إسرائيل في القرن العشرين«، 

ولكن ال يوجد أّي ذكر لنتائج هذه املعارك املتعلّقة بالسّكان العرب. 

ُيذكر فقط: »احُتلّت  في السجاّلت من 18 و19 مّتوز 1948 

الرملة واللّد والناصرة وقرى عربّية كثيرة« )ناؤور، 1997: 243(. 

»اإليتسيل«  قّوات  بها  قامت  كعملّية  ياسني  دير  أحداث  ُتذكر 

و»الليحي«، ويظهر مرّة أخرى وصف تافه: »أكثر من 200 قتيل 

في القرية«. عندما يصل الكتاب إلى أحداث 8 تشرين الثاني 

أّنه مّت  ُيذكر  اليوم الذي أُجري فيه تعداد السّكان،  1948، وهو 

تعداد 69,000 عربي من كّل مناطق الدولة، مقابل 713,000 يهودّي 

)نفس املصدر(، وال يظهر تبرير هذه املعطيات أو الطريقة التي 

أصبحت هذه املعطيات على هذا النحو، وهي تظهر كمعطيات 

إحصائّية عادّية.5 إًذا، ال ُيذكر تهجير الفلسطينّيني بتاًتا، وعلى 

أّي حال ال ُيذكر املصطلح »الجئني«، وال ُيذكر قرار األمم املّتحدة 

194- بند 11- من العام 1948 املتعلّق بعودة الالجئني.

األدبّيات  بني  ما  ميّر  مستقيم  خّط  هناك  أّنه  الواضح  من 

األدب  وحّتى  التعليمّية،  والكتب  اخلمسينّيات  من  العسكرّية 

الشعبّي شبه الرّسمّي من التسعينّيات وسنوات األلفني.  يظهر 

تهجير الالجئني كَهْجر أو كهروب، أو في أحسن حال كضرورة 

ّية. تشّدد هذه الرواية على طوعّية سلوك املهّجرين-  عسكرّية محلّ

هم من »هجر« على الرغم من أّنهم لم ُيجبروا على املغادرة- بل 

الرواية  ثانوّية  روايات  تدعم  الهجر.  هذا  مسؤولّية  عليهم  تلقي 

املركزّية: إذا كانت هناك حاالت تهجير، كان ذلك ألسباب عسكرّية 

ضرورّية فقط، ولم تكن هناك خّطة تهجير أو أمر من القيادات 

العليا. على العكس، طلبت قيادة املستوطنات اليهودّية والدولة 

من العرب أن يبقوا. تستند الرواية في عّدة حاالت على وصٍف 

موثوٍق ولكنه انتقائّي لألحداث. باإلضافة إلى النسيان الذي يظهر 

في هذه الرواية، تظهر »ظروف تخفيفّية«: كان االستيطان العبرّي 

بدأوا  والعرب هم من  البقاء،  أجل  أقلّية تصارع من  عبارة عن 

احلرب عندما رفضوا قرار التقسيم. كما رأينا سابًقا، فإن العامل 

اإليجابّي الذي يظهر في الرواية في عّدة أماكن هو املساعدات 

اإلنسانّية التي قّدمتها كل من األمم املتحدة وحكومة إسرائيل.

آلّية اإلنساء المادّي

ُيضاف إلى اإلنساء السردّي، الذي ُذكر أعاله، اإلنساء املادّي: 

طمس مواقع مادّية- مباٍن وقرى وأحياء- والتي كان من املمكن 

أن تصبح شهادة جامدة عن احلياة التي كانت فيها، أو حّتى 

أساًسا ملطلب العودة. بدأت عملّية اإلنساء املادّي مبوازاة تهجير 

الوقت  من  مّتسع  للمنتصرين  يكون  أّن  قبل  الفلسطينّيني، 

لتأليف الرواية.

واملدن  األحياء  هدم  أساسّية:  طرق  بعّدة  املاّدّي  اإلنساء  مّت 

والقرى العربّية حتى مسحها الكامل عن األرض؛ إسكان اليهود 

في أحياء ومناطق سكنّية عربّية مهجورة- عادًة سّكان مهاجرون 
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فقراء؛ تأجير األراضي الزراعّية للفالحة لتجّمعات سّكانّية يهودّية 

)الكيبوتسات واملوشافيم(. مت القيام بكّل ذلك أواًل خللق واقع ال 

رجعة فيه على األرض، ولتعزيز السيطرة اليهودّية في املنطقة. 

من أهداف ونتائج هذه اخلطوة أيًضا إبادة املواقع التي »تذّكر« 

بالتواجد العربّي ومسح هذا الوجود عن األرض من خالل تغيير 

 -memoricide بابيه معالم األرض، وذلك ما سّماه املؤرّخ إيالن 

 .)Pappe, 2006: 225-234( »إبادة الذاكرة«

ـ »إبادة القرى  شملت اخلّطة د، التي ذكرت أعاله، أيًضا أوامر ب

)حريق، تفجير وزرع األلغام في الركام(« )موريس، 1991: 216(، 

وبالفعل، كان معظم الـ370 قرية عربّية التي مت إخالء سّكانها 

منها خالل احلرب مدّمرًا بالكامل أو شبه مدّمر منذ منتصف 

عام 1949. بحسب موريس، »]التدمير[ كان باألساس نتيجة أعمال 

تدمير بحتة، وأعمال نهب وتخريب مقصود بواسطة املتفّجرات 

باليد،  تدمير  مثاًل  أكثر هنا وهناك،  بدائّية  وبطرق  واجلرّافات، 

والتي قامت بها الوحدات املقاتلة أو رجال املستوطنات اليهودّية 

احملاذية« )نفس املصدر: 214(. كان للضرورة التكتيكّية العسكرّية 

في بداية احلرب دور في أعمال تدمير القرى، ولكن سرعان ما 

وفي  السياسّية  القيادة  قّمة  في  شخصيات،  ذلك  بعد  سعت 

محيط بن غوريون، إلى تنفيذ سياسة تدمير شامل، من منطلقات 

سياسّية استراتيجّية. في 5 حزيران 1948 ُقدمت لنب غوريون خّطة 

ُسّميت »ترانسفير بأثر رجعّي«: حتويل تهجير العرب حلقيقة ال 

رجعة فيها، وذلك من خالل تدمير القرى واألحياء، من بني أمور 

أخرى. في 6 مّتوز 1948 أطلق قائد أركان اجليش اإلسرائيلّي 

سّكانها،  وتهجير  العربّية  والقرى  املدن  وحرق  هدم  مينع  أمرًا 

ا »استمّر اجليش اإلسرائيلّي مع ذلك مبسح القرى  ولكن فعلًيّ

من وجه األرض، وذلك على ما يبدو مبوافقة صامتة من طرف 

بن غوريون« )نفس املصدر: 224(. استمرّت مؤامرة اإلنساء. كان 

بن غوريون حذرًا من إعطاء أوامر قد تؤّدي إلى جترميه باّتباع 

سياسة غير أخالقّية بنظر التاريخ، على الرغم من أّنه كان على 

دراية كاملة مبا يجري في مملكته: »كان مريًحا بالنسبة له أّن 

يستمّر ]يوسف[ فايس في مهّمته ]هدم البيوت على يد الصندوق 

عالنّية  نشاطه  دعم  يستطع  لم  ولكّنه  أ.ر.[  القومّي إلسرائيل- 

ألسباب مختلفة« )نفس املصدر: 222(.

مّتت اإلشارة في بعض اخلرائط التي ُطبعت في إسرائيل في 

اخلمسينّيات من قبل مركز رسم اخلرائط احلكومّي بجانب القرى 

العربّية املدّمرة بالكلمة »مدّمرة«، ولكن بعد ذلك مباشرًة اختفت 

القرى املدّمرة من اخلرائط اإلسرائيلّية. مع ذلك، أُشير إلى بعض 

تالل،  )خرائب،  كعربّية  ُتعرّف  التي  الطبيعّية  املناظر  تفاصيل 

ُمغر، آبار وقبور الشيوخ(. مّتت اإلشارة في بعض احلاالت إلى 

قرى مدّمرة كـ »خرائب عتيقة«، أو مّت توسيمها بواسطة املصطلح 

اجلديد »أطالل«، ولكّن »أطالاًل« عديدة استثنيت في مرحلة الحقة 

)بنفنيستي، 1997: 22(. 

بدأت عملّية االستيالء على  القرى،  املباني في  مبوازاة هدم 

األراضي الزراعّية احمليطة بهذه القرى، واالستحواذ عليها. مرّة 

أخرى، بدأت العملّية من دون سياسة عليا شاملة وكتوّجه مؤّقت، 

نتائجه  وأصبحت  منّظًما،  النهج  هذا  أصبح  ما  ولكن سرعان 

مستدامة. سيطر اليهود في بداية احلرب على 7% من مساحة 

أرض إسرائيل غربّي األردن، ما يعادل 1.7 مليون دومن، ولكن مع 

نهاية احلرب مت تأجير حوالي مليون دومن من األراضي العربّية 

بعدما  وذلك   ،)242  :1991 )موريس  اليهود  للمزارعني  املهجورة 

حصد املزارعون اليهود محاصيل الصيف، مّما اعتبروه تعويًضا 

عن أضرار احلرب التي سّببها العرب. ُمنحت أجزاء كبيرة من هذه 

األراضي إلى االستيطان العامل، والذي أصبح مجموعة ضاغطة 

ومؤّثرة حتارب عودة الالجئني. يشير خبير اجلغرافيا أرنون جوالن 

بعت في إسرائيل في الخمسينّيات من قبل مركز 
ُ

تّمت اإلشارة في بعض الخرائط التي ط

المدّمرة بالكلمة »مدّمرة«، ولكن بعد ذلك  العربّية  القرى  الخرائط الحكومّي بجانب  رسم 

شير إلى بعض تفاصيل 
ُ
 اختفت القرى المدّمرة من الخرائط اإلسرائيلّية. مع ذلك، أ

ً
مباشرة

عّرف كعربّية )خرائب، تالل، ُمغر، آبار وقبور الشيوخ(. تّمت اإلشارة 
ُ

المناظر الطبيعّية التي ت

في بعض الحاالت إلى قرى مدّمرة كـ »خرائب عتيقة«، أو تّم توسيمها بواسطة المصطلح 

« عديدة استثنيت في مرحلة الحقة .
ً

الجديد »أطالل«، ولكّن »أطالال
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في بحث شامل عن االستيالء اإلسرائيلّي على األراضي واملجّمعات 

السّكانّية العربّية خالل 1948 وبعدها مباشرًة أّنه مّت إعادة توزيع 

احملروثة،  العربّية  الزراعّية  األراضي  من  الدونات  آالف  مئات 

مت   .6)262  :2001 )جوالن،  واملوشافيم  للكيبوتسات  وخصوًصا 

»تنظيم« استيالء األراضي العربّية وتخصيصها لليهود في عام 

1950 من خالل قانون احلاضرين الغائبني.

كان كل ذلك مبثابة سّر معلن، وكان معروًفا آلالف الناس، 

ورمّبا لعشرات اآلالف، من موّظفي املؤّسسات التي تناولت موضوع 

األراضي العربّية- وزارة الزراعة، مكتب الوصي على أمالك الغائبني 

والصندوق القومّي إلسرائيل- وملوّظفي هيئات أخرى تعاملت مع 

هذا املوضوع، مثل الوكالة اليهودّية واملركز الزراعّي، وجلان الكتل 

االستيطانّية، واملجالس اإلقليمّية وحركات الكيبوتسات واحّتاد 

املزارعني، وكل من تفاوض معهم حول هذا املوضوع. على الرغم 

من ذلك، مّت إخفاء ذلك في كتب التاريخ والتعليم في إسرائيل، 

األجيال  معلًنا جليل احلرب، أصبح سرًا جتهله  كان سرًّا  وما 

التي أتت بعد ذلك. تقول املؤرّخة أنيتا شابيرا حول هذا املوضوع:

بداية  في  معروف  كواقع  مّتبًعا  كان  ما  أصبح 

اخلمسينّيات، مبثابة »سّر دولة« يعرفه آالف »الشركاء 

في السرّ«، وهكذا نتج تقاطع ما بني مصلحة الدولة 

بإخفاء املوضوع من منطلقات املفاوضات السياسّية 

اخلارجّية، وبني ميول مقاتلي 1948 النفسّية الستبعاد 

]...[ »ذكريات غير لطيفة« )شابيرا، 2000: 30-29(.

اعتمد إنساء املاضي، إًذا، على التهجير و »التهجير بأثر رجعّي« 

)منع العودة(، وعلى تدمير التجّمعات السّكانية واألحياء ومسحها من 

املنظر الطبيعّي، وعلى مصادرة األراضي وضّمها إلى املستوطنات 

الزراعّية اليهودّية، وعلى إسكان القادمني اجلدد في األحياء والقرى 

التي مت تهجير أهلها. مت »تهويد« األرض واملنظر العام، واختفت 

األدلة التي كانت تشير إلى وجود ماٍض مغاير.7 مت إسكان اليهود 

في بعض من التجّمعات السّكانّية العربّية وبعض األحياء العربّية في 

املدن التي لم يتم تدميرها كما ًذكر سابًقا، وُشطب املاضي العربّي 

لهذه األماكن من التاريخ. مت تأسيس حوالي 180 جتّمعا سّكانّيا 

يهودّيا على خرائب التجّمعات السّكانّية العربّية أو على أرض كانت 

مبلكّية عربّية حتى احلرب حتى بداية عام 1950 )جوالن، 2001: 259؛ 

وانظروا موريس، 1991: 243(. مت بهذه الطريقة إسكان اليهود في 

األحياء العربّية في املدن أيًضا. بدأت هذه الظاهرة على نطاق واسع 

في يافا وحيفا )أحياًنا عن طريق تسلّل املستوطنني اجلدد إلى شقق 

عربّية وطرّد أصحابها منها ]موريس، 1991: 258؛ وأنظروا جوالن، 

2001: 265-266[(، واستمرّت في الرملة واللّد وعّكا وبئر السبع 

ّي ثلث القادمني اليهود  والقدس وفي أماكن أخرى. مّت إسكان حوال

اجلدد إلى إسرائيل ما بني السنوات 1948-1950 والعديد من الجئي 

احلرب اليهود في بيوت عربّية مهجورة )مت توطني 140,000- 160,000 

يقول   .)]90  :1984 ]سيغيف  مهجورة  عربّية  بيوت  في  شخص 

أخذ  الغنيمة:  من   ]...[ اإلسرائيلّيني  آالف  »أخذ عشرات  سيغيف 

أحدهم كنبة واآلخر سّجادة، وأحدهم ماكينة خياطة واآلخر حّصادة، 

وأحدهم شّقة واآلخر كرم زيتون« )نفس املصدر: 92(. مّت توطني بضع 

مئات من القادمني اجلدد من شرق أوروبا في قرية دير ياسني في 

عام 1949، والتي أصبحت تسّمى »تلّة شموئيل ب‘«. احتّج على 

ذلك مثّقفون، مبا فيهم مارتني بوبر وإرنيست سيمون قائلني: »إن 

توطني دير ياسني، بعد سنة واحدة فقط بعد اجلرمية، في إطار 

توطينّي عادّي، مبثابة مصادقة، أو على األقل قبول القتل اجلماعّي 

إّياه«، وطالبا بأن تبقى القرية على خرابها كرمز فظيع وتراجيدّي 

)موريس، 1991: 260-261(، ولكن دون جدوى.8

وفًقا ملوريس، تطّورت كل ممارسات الهدم واالستيالء، التي 

مختلفني،  مسؤولني  ومببادرة  تدريجّي،  بشكل  أعاله،  ذكرت 

ا، على التهجير و »التهجير بأثر رجعّي« )منع العودة(، وعلى 
ً
اعتمد إنساء الماضي، إذ

انية واألحياء ومسحها من المنظر الطبيعّي، وعلى مصادرة 
ّ

تدمير التجّمعات السك

القادمين  إسكان  وعلى  اليهودّية،  الزراعّية  المستوطنات  إلى  وضّمها  األراضي 

الجدد في األحياء والقرى التي تم تهجير أهلها. تم »تهويد« األرض والمنظر العام، 

واختفت األدلة التي كانت تشير إلى وجود ماٍض مغاير.
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وفي ظل جتاهل املؤّسسة لذلك أو تشجيعها. مت اعتماد هذه 

املمارسات وتنظيمها قانونًيا ومن خالل نشاط سياسّي في 

بعض احلاالت.9

يبرز اإلنساء الفعلّي آلثار املاضي العربّي بشكل أكثر وضوًحا 

على خلفّية العقيدة اإلسرائيلّية الشائعة التي تقضي باحلفاظ 

على ورعاية اآلثار املادّية -احلقيقّية منها واملتخّيلة- للماضي 

اليهودّي في فلسطني-إسرائيل. إّنها ممارسة عادّية في التاريخ 

وعلم اآلثار اإلسرائيلّي، ولكّنها حتيد عن موضوعنا. نذكر هنا 

فقط موضوع »تقديس« البقايا املتعلّقة بحرب 1948-1949، كبقايا 

املركبات املدرّعة في الطريق إلى القدس، والتي تبرز بشكل أكبر 

إبادة اآلثار الفلسطينّية.10 لم يبق في بالدنا من يحافظ على آثار 

املناطق السكنّية التابعة للطرف اخلاسر، الفلسطينّيني، أو على 

األقل من يذّكر مبصيره املرير من خالل أنصاب تذكارّية )سيالع، 

2009؛ Sorek, 2008(. يلّخص ذلك خبير اجلغرافيا أرنون جوالن 

بقوله: »مّت محو احلّيز العربّي من فوق سطح األرض بشكل تاّم 

تقريًبا، وما تبّقى هو مبثابة جغرافيا متخّيلة ترسخ في أذهان 

الفلسطينّيني« )جوالن، 2001: 266(.

كحدٍث  العربّية  يافا  خراب  روطبيرد  الباحث شارون  يصف 

وكارتاغو  كطروادة  أخرى  مدن  يشبه خراب  أسطورّية،  قيمة  له 

وبومبي، ويقول:

يافا هي موسوعة من الدمار، قاموس من اخلرائب. 

العبرّية  إلى  العربّية  من  املدينة  انتقال  عملّية   ]...[

هي مبثابة أمر باملسح. ليس مسًحا انتقائًيا ألحداث 

معّينة، وإّنا مسح تاّم لكل القصص وكّل الذكريات 

الذكريات  هذه  كانت  التي  املواد  وكّل  تنوّعها  على 

أخرى  قصص  كتابة  من  ومنٍع  منها،  مصنوعة 

)روطبيرد، 2005: 201(.

آلّية اإلنساء الرمزّي

ال يقّل اإلنساء الرّمزّي أهّمّيًة عن اإلنساء السردّي واإلنساء 

من  النوع  هذا  في  املستخدمة  األساسّية  الوسيلة  املادّي. 

استبدال األسماء  »عبرّية« جديدة:  إنشاء خريطة  اإلنساء هي 

العربّية لألشياء واملواقع اجلغرافّية، وأسماء التجّمعات السكنّية 

لها  بأسماء  األحيان  من  كثير  وفي  عبرّية،  بأسماء  والشوارع 

حلن توراتّي تستحضر الربط املطلوب لعالقة مستمرّة »ما بني 

شعب إسرائيل وأرض إسرائيل ]...[ منذ زمن يهوشوع بن نون 

ي النقب في جيلنا« )عالم اآلثار شموئيل يافني  وحّتى أّيام محتلّ

يقتبسه بنفنيستي، 1997: 7(.

أكثر تعبير مركزّي لإلنساء الرّمزّي هو إنشاء خريطة عبرّية، 

كما وصف ذلك ميرون بنفنيستي في بحثه، إذ يجزم أّن التسمية 

العبرّية هي »فعل استيالء على ممتلكات ]على األرض[« )نفس 

املصدر: 8(. هناك اقتباس لنب غوريون ال يترك مجااًل للشك بهذا: 

»علينا استبعاد األسماء العربّية من منطلقات سياسّية؛ مثلما 

ال نعترف مبلكّية العرب السياسّية على األرض، نحن ال نعترف 

مبلكّيتهم الروحانّية وبأسمائهم« )نفس املصدر: 9-8(. 

وضعت جلنة من املتعلّمني التي مّت تعيينها لتحويل خريطة 

النقب إلى العبرّية، في السنوات 1949-1950، 533 أسًما جديًدا، 

األسماء  وحّتى  العربّية  األسماء  الوقت  نفس  في  و»استبعدت« 

خلّدت  ذلك،  مع  للميالد.  الرابع  القرن  من  والاّلتينّية  اليونانّية 

اللّجنة بعض األسماء العربّية عن غير قصد حيث كانت الكثير 

من األسماء اجلديدة مبثابة ترجمة )أحياًنا مع »تصحيح«( ألسماء 

عربّية أو أسماء مشابهة لفظًيا لألسماء العربّية، ورُفض احتجاج 

بعض العلماء حملو األسماء العربّية من دوافع وطنّية. على هذا 

النحو، تغّير اسم وادي رّمان إلى »مختيش رامون«، وبير خنذس 

إلى »بيئير أورا« ومت تغيير االسم عني وباء إلى »عني ياهاف«. 

الوسيلة  المادّي.  واإلنساء  السردّي  اإلنساء  عن   
ً

أهّمّية الّرمزّي  اإلنساء   
ّ

يقل ال 

»عبرّية«  خريطة  إنشاء  هي  اإلنساء  من  النوع  هذا  في  المستخدمة  األساسّية 

جديدة: استبدال األسماء العربّية لألشياء والمواقع الجغرافّية، وأسماء التجّمعات 

السكنّية والشوارع بأسماء عبرّية، وفي كثير من األحيان بأسماء لها لحن توراتّي 

تستحضر الربط المطلوب لعالقة مستمّرة »ما بين شعب إسرائيل وأرض إسرائيل 

ي النقب في جيلنا«
ّ

ى أّيام محتل
ّ

]...[ منذ زمن يهوشوع بن نون وحت
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الالفتات املوجودة  أيًضا في  إلى عبرّية  يظهر حتويل اخلريطة 

في األماكن املختلفة، وأيًضا في استخدام هذه األسماء ألهداف 

بيروقراطّية ويومّية مختلفة، حّتى تتم مالءمة املكان إلى اخلريطة 

اجلديدة، ويتم نسيان املاضي اآلخر.11 يقول بنفنيستي:

اللّجنة  أعضاء  أحد  وصفه  كامل  عالم  اختفى 

بـ«األسماء البدائّية التي يستخدمها البدو«، واختفى 

أيًضا اإلنسان »الذي لم يستقر« وعاش حياة جتوال، 

حتى مت طرده من هذا العالم بالقوّة في نهاية املطاف. 

بأسمائها  وجغرافّية  األشياء  ينادي  من  يبَق  لم 

»املخصّية واملشّوهة«، وفي املقابل انتشرت األسماء 

التي  العظيمة  التغييرات  مبوجب  ُفرضت  »التي 

حصلت في النقب« )نفس املصدر: 11(.

مقابل حتديد 533 اسما جديدا، بقيت ثمانية أسماء فقط على 

ما هي. عند مغادرة البريطانّيني البالد، كان 5% فقط من أسماء 

املصدر:  )نفس  عبرّية  أسماء  هي  السكنّية  والتجّمعات  األماكن 

14(. أّما األسماء التوراتّية الـ65 التي أضيفت، فهي ُسّميت خللق 

االنطباع »الصحيح« بشأن املاضي )واحلقوق التي من املفروض أن 

ينقلها هذا االنطباع( ولكن بدون أّي يقني علمّي بشأن كون هذه 

التسميات صحيحة. مّت فرض حوالّي 50 اسما ألشخاص من التوراة 

بشكل اعتباطّي على أماكن مختلفة، خللق هوّية متخّيلة بني املكان 

ّي والقومّية العتيقة. وجدت عاملة اآلثار نوريت كليوت أّن %45  احلال

من أسماء التجّمعات السكنّية العبرّية هي أسماء توراتّية وعتيقة 

)كليوت، 1989: 71-79(. ولكن، وكما يجزم بنفنيستي وآخرون، 

البعد بني األسماء وبني الواقع التاريخّي العتيق هو بعيد في كثير 

ا. أُنشئت في عام 1951 جلنة التسميات القطرّية،  من األحيان، حرفّيً

واستمرّت هذه اللّجنة بتطبيق سياسة »اإلنساء الرمزّي« في جميع 

أنحاء الدولة، كما كان احلال في النقب كما ُذكر أعاله.

سرى استبدال األسماء العربّية بأخرى عبرّية ليس فقط في حالة 

التجّمعات السكنّية، وإّنا أيًضا مبا يتعلّق بأسماء الشوارع في 

املدن املختلطة وفي املدن واألحياء العربّية. لنأخذ الرملة على سبيل 

املثال، وهي مدينة عربّية بناها األموّيون في بداية القرن الثامن 

للميالد. لم يجر عادة استخدام األسماء الرسمّية للشوارع في املدن 

والقرى العربّية وحتديدها بواسطة الالفتات بحسب الطريقة احلديثة 

قبل عام 1948، وبحسب بحث عميت بينتشيفسكي، اعترف حكم 

فقط  مركزّية  لسّتة شوارع  العربّية  باألسماء  البريطانّي  االنتداب 

العربّية وفرض  األسماء  كان محو  )بينتشيفسكي، 1999: 54(. 

خذت بعد احتالل  أسماء عبرّية مكانها من اخلطوات األولى التي اتُّ

املدينة، إلى جانب تسمية بقّية الشوارع. ُمنحت الشوارع أسماء 

بحسب األبجدّية في البداية، وبهذه الطريقة حظي الشارع الرئيسّي 

في املدينة - طريق يافا-القدس- بتسمية »כ"ר" )]ش.ر.- املترجمة[ 

على ما يبدو هي رؤوس أقالم »شارع رئيسّي«(، ومت حتريف أسماء 

الشوارع »دير الالتني« و »موريستان« إلى »شارع ن«، واسم شارع 

»سليمان بن عبد امللك« إلى »شارع تل أبيب«، واسم شارع »عبد 

اخلطيب« إلى »شارع ت«، واسم شارع »فيصل« إلى »شارع ج.ن.«، 

واسم شارع »عقير« إلى شارع »ق.ب.« )نفس املصدر: 55(.

بعد فترة وجيزة، وفي عام 1950 قرّر املجلس البلدّي األوّل في الرملة 

تغيير األسماء العربّية في املدينة إلى أسماء عبرّية لها معنى قومّي: 

تغّير اسم طريق يافا-القدس ليصبح »شارع هرتسل«، والشوارع دير 

الاّلتني وموريستان اللذان ُسّميا طيلة عامني باسم »شارع ن« سّميا 

منذ ذلك احلني »شارع بياليك«، وتغّير اسم شارع سليمان بن عبد امللك 

-والذي ُسّمي شارع تل أبيب« إلى »شارع يان ماسريك«، ومت تغيير 

اسم شارع عبد اخلطيب -»شارع ت«- إلى »شارع جابوتينسكي«، 

واسم شارع فيصل -»شارع ج.ن.«- إلى »شارع داني ميس« )على اسم 

قائد فرقة هـ.ل.هـ.(. حظيت شوارع أخرى في املدينة العربّية بأسماء 

عبرّية قومّية جديدة، مثل »بلفور«، »غولومب«، »هاهجناه«، »هاشومير« 

و»إكسودوس«. أما الشوارع في جنوب املدينة العربّية فحصلت على 

أسماء قومّية من فترات مبكرة أكثر، مثل »موشيه رابينو«، »عاموس«، 

»إلياهو هانافيه«، »تسفانيا« و »يحزقيل«.

من بني 248 شارعا في الرملة اليوم، ال يحمل أّي شارع 

ا أو يتطرّق إلى التاريخ العربّي للمدينة. جند في  اسًما عربًيّ

تصنيف الطمس الرمزّي املساجد واملقابر اإلسالمّية واملسيحّية 

التي مّت تغيير غايتها أو مت استخدامها أو ُهدمت بالكامل. 

تشير تقارير اجلمعّية العربّية حلقوق اإلنسان إلى 247 مسجدا 

دولة  حّولتها  التي  األخضر  اخلّط  حدود  داخل  كنيسة  و19 

إسرائيل إلى غير قابلة لالستخدام منذ عام 1948 )اجلمعّية 

العربّية حلقوق اإلنسان، 2004: 46(. ازداد هدم املواقع املقّدسة 

السطو عىل األسماء األصالنية.
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للمسلمني واملسيحّيني، والذي بدأ في عام 1948 من خالل هدم 

إضافّي وردع املواطنني العرب عن املطالبة بإيجاد هذه املواقع 

واالعتناء بها. من الوسائل األخرى التي مّت استخدامها: سّد 

املواقع الدينّية ومنع دخولها من خالل اإلعالن أّنها »مباٍن آيلة 

للسقوط«؛ حتويل املساجد إلى مواقع ترفيهّية ومصالح جتارّية؛ 

حتويلها أليدي يهود يّدعون أّنها مواقع مقّدسة بالنسبة لهم؛ 

سحق املقابر من خالل شّق الطرق من فوقها وإقامة البنايات 

الّسكنّية. بحسب أحد املصادر، مّت تدمير أكثر من 1,200 مسجد 

إسرائيلّية  عناصر  يد  على   1948 عام  منذ  املقابر  وعشرات 

رسمّية وغير رسمّية في املناطق التي تقع حتت سيطرة دولة 

إسرائيل )ذاكرات ]موقع[؛ وانظروا راببورت، 2007(.

2.  نظام اإلنساء: آثار

عادة، تتداخل في اخلطاب املهيمن بقايا خطابات من املاضي 

الشامل  اإلنساء  في مسار  وتداَخل  وبراعم خلطابات مستقبلّية. 

للماضي العربي مسار فرعّي حلفظ هذا املاضي، ولو كتابع. ميكننا 

تسمية هذا املسار »احلفاظ من خالل القضاء« أو »احلفاظ على 

العروبة من دون العرب« -وهو عبارة عن احلفاظ على أسلوب مبعزل 

عن السّكان الذين يرتبط هذا األسلوب بنمط حياتهم. إن هذا التوّجه 

املضاعف للرفض )العرب( واالجنذاب )للعروبة(، االزدراء واإلعجاب، 

هو نوذج للعالقات االستشراقّية برّمتها )سعيد، 2000؛ بابا، 2004 

]1990[(، وقد نوقشت في سياق الثقافة اإلسرائيلّية للمستوطنني.

قيادة  من  بعض  رأى  الصهيونّي،  االستيطان  بداية  مع 

االستيطان أّن العرب هم ورثة العبرّيني القدامى، ولذلك تصّوروا 

شمل العرب في مشروع النهضة اليهودّية- وهي صيغة خاّصة 

صهر  خالل  من  القدمية،  للعبرّية  كرمز  العروبة  على  للحفاظ 

اليهودّية )بن غوريون وبن تسفي، 1979(.  العرب في اجلماعة 

تنظيم »هاشومير« هو مثال لهذه االزدواجّية املبّكرة، حيث تبّنى 

ّي العربّي للدفاع من قبل العرب، من خالل  أفراده األسلوب الرجول

إنشاء رجولة عبرّية نقيضة لصورة اليهودي في الشتات. كذلك 

للوضعّية  رمزًا  »العروبة  كانت  حيث  البلماح،  ثقافة  في  األمر 

األصالنّية« )أملوغ، 1997: 307(. تنعكس حالة السلب واإليجاب 

العربّية  احلياة  وثقافة  واملعمارّية  الطبيعّية  املناظر  على  هذه 

ولكن  وبدائّية،  متخلّفة  كأّنها  إليها  النظر  مت  والتي  باملجمل، 

أّنها جذرّية ووطنّية-أصيلة.  الوقت مّت تعريفها على  في نفس 

على هذا األساس، فإّن عودة الصهيونّية إلى املاضي العبرّي مع 

استبعاد العرب من املكان ومن الذاكرة قد مّتت من خالل حنني إلى 

مؤّشرات هوّية عربّية. دمجت ثقافة املستوطنني األوروبّية تعابير 

ملوضعتها في مجاالت جمالّية مختلفة من خالل االستيالء على 

العروبة كعبرانّية قدمية وجذرّية )ولكن أيًضا من خالل التشديد 

تعليمًيا  املتفّوقون  املستوطنون  قادها  التي  البالد  حداثة  على 

وتكنولوجًيا(. يخلق االستعمار »تابع استعمارّي« هوّيته متعلّقة 

ي: »يّتضح هذا التعلّق  )مبفهوم هيغليانّي واضح( بـ»اآلخر« احمللّ

العربّية  من خالل رغبة اإلسرائيلّيني باحلصول على األصالنّية 

للمحلّية وللعالقة  تعبيرًا مطلًقا  اعُتبرت  واالستيالء عليها، وقد 

احلميمّية مع املنظر الطبيعّي واحلجارة ومذاقات ورائحة وضوء 

املكان« )نيتسان-شيفطان، 2000: 155؛ وانظروا سيالع، 2000(.12

إن قرية الفّنانني عني هود وحّي أندروميدا في يافا هما مثاالن 

بارزان لتوّجه االزدواجّية في نظام اإلنساء. مع احتالل القرية العربّية 

عني حوض، ُطرد سّكانها وبقي عّدة أفراد منهن في املنطقة، ولكّنهم 

ُمنعوا من العودة إلى مكانهم، ولذلك أقاموا »قرية غير معترف بها« 

بديلة على بعد كيلومترات قليلة. مت توطني قادمني جدد ومستوطنني 

مؤّقتني في بيوت القرية، وُسلّمت القرية في عام 1953 إلى جمعّية 

الجئ  وهو  يانكو،  مارسيل  الدادا  الفّنان  أّسسها  تعاونّية  فّنانني 

وثقافة  والمعمارّية  الطبيعّية  المناظر  على  هذه  واإليجاب  السلب  حالة  تنعكس 

في  ولكن  وبدائّية،  فة 
ّ

متخل ها 
ّ
كأن إليها  النظر  تم  والتي  بالمجمل،  العربّية  الحياة 

ها جذرّية ووطنّية-أصيلة. على هذا األساس، فإّن 
ّ
نفس الوقت تّم تعريفها على أن

عودة الصهيونّية إلى الماضي العبرّي مع استبعاد العرب من المكان ومن الذاكرة قد 

رات هوّية عربّية.
ّ

تّمت من خالل حنين إلى مؤش
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رومانّي جاء إلى البالد في عام 1941. تبّنى سّكان القرية اجلدد، 

واملعمارّية  الطبيعّية  املناظر  للشرق،  رومانسي  بتوّجه  مدفوعني 

الفلسطينّية-الفناء الداخلّي، األقواس، اجلدران السميكة واالندماج 

مع السفوح-كتعبير عن الدنيوّية احمللّية واملجتمعّية العضوّية التي 

متّنى املهاجرون اجلدد إيجادها في بالدهم اجلديدة. أّدى هذا، بشكل 

ساخر تقريًبا، إلى احلفاظ على القرية وكأّن الوقت قد توّقف في عام 

1948، بينما مرّت القرى العربّية املسكونة بسيرورة »أسرلة« أضرّت 

بجمالّيتها األصلّية. أصبحت قرية عني هود مركزًا حًيا للبوهيمّية 

ي  اإلسرائيلّية في اخلمسينّيات والستينّيات. أقيم في املسجد احمللّ

مقهى استنسخ مقهى »فولتير« في زيوريخ في حينها، وهي إحدى 

مواطن نشوء الدادا في أوروبا. كتبت سوزان سيليوموفيتش في بحثها 

عن عني هود في الذاكرة الفلسطينّية أن بيوت القرية حتافظ على أو 

تستنسخ القرية العربّية األصلّية، ولكّن دورها اجلديد ومالكيها اجلدد 

»يعكسون انقطاع االستمرارّية الفلسطينّية األصالنّية تاريخًيا، مع 

13.)Slyomovics, 1998: 38( تبّنيها من ناحية معمارّية

جتّسد الطريقة الرسمّية التي يتم تصوير عني هود من خاللها 

نط »احلفاظ من خالل القضاء« الذي نصفه هنا. يتم تصوير 

موقع قرية عني هود بشكل خاّلب مّتصل مع احلّيز والتاريخ، مع 

جتاهل تاّم للماضي العربّي واالمتناع عن تعريفه كموقع عربّي: 

»على سفوح الكرمل، على تلّة في الطريق إلى حيفا تقع قرية 

الفّنانني عني هود- املطلّة على البحر وعلى القلعة الصليبّية وعلى 

مدينة عتليت«. )عني هود ]موقٍع[(.

هناك طرازان جمالّيان ومتوازيان في الثقافة اإلسرائيلّية بشكل 

عام، كما هو احلال في ثقافات استعمارّية أخرى- الطراز احلداثّي 

الذي يعّبر عن تطلّع نحو العاملّية، ويرتكز على املفاهيم الغربّية كالتقّدم 

والتطّور، والطراز االستشراقّي الذي يعّبر عن توق إلى »املكان« والبحث 

عن اجلذور. تعّبر قرية الفنانني عني هود عن وظيفتها االستشراقّية 

كمحمّية رومانسّية. انتشرت في أواخر السّتينّيات مرّكبات من طراز 

البناء العربّي-الفلسطينّي من احملمّية إلى التّيار املركزّي في العمارة 

لتشكيل طراز  الطراز احلداثّي في محاولة  ثائرًة على  اإلسرائيلّية، 

بوضوح  التحّول  هذا  التعبير عن  مّت  اإلسرائيلّية.  يعّبر عن  ّي  محلّ

بعيًدا   ]...[ اإلسرائيلّية  املعمارّية  »انحرفت  عندما   ،1967 عام  بعد 

في  بحزم  وتتّبعت  قبل،  من  مّيزتها  التي  احلداثّية  املمارسات  عن 

نفس الوقت وراء معمارّية اآلخر العربّي«، وذلك في محاولة متناقضة 

لتحويل مبنى البيت العربّي أساس طراز »البيت القومّي« اإلسرائيلّي 

)نيتسان-شيفطان، 2000: 137(.14 وهكذا جند في أماكن مختلفة في 

البالد في السّتينّيات والسبعينّيات تخطيط السكن بحسب أسس 

املسقوفة  والشوارع   ،)clusters( السّكانّية  التجّمعات  مثل  ّية،  محلّ

جيل  إّن  مقّوسة.  وبّوابات  السفوح  على  وبناء  الداخلّية،  واألفنية 

املعمارّيني الذين قادوا هذه العملّية هو جيل ُولد في البالد، وكما يشهد 

رام كارمي، طمح »لتحويل اليهودّي القادم من الشتات إلى إنسان 

ينمو من األرض« )نفس املصدر: 147(. وجد املعمارّيون الذين ولدوا 

في البالد مؤّشرات لهذه األصالنّية في ثقافة البناء واحلياة العربّية. 

تلّخص ذلك ألونا نيتسان-شيفطان: »كان من املريح إخفاء سّكان 

ّية« في األعمال والنقاشات التي تطرّقت إلى  القرية من الصورة »احمللّ

»القرية العربّية«، ومت وصف حياتهم االجتماعّية في أقصى األحوال 

بشكل عام كسّكان البحر-املتوّسط« )نفس املصدر: 150(.15

3.  نظام اإلنساء: تحّديات

ظهرت تشّققات في نظام اإلنساء، كما وصفناه حتى اآلن، 

تتحدى  اكتشافات سابقة  هناك  كانت  ولكن  التسعينّيات،  في 

يتغّير  السياسّية.  التغييرات  خلفّية  على  ظهرت  النظام  هذا 

تاريخ الذاكرة اجلماعّية والنسيان اجلماعّي في إسرائيل بحسب 

الظروف السياسّية وبحسب نتائج احلروب. أعادت حرب 1967 

فيه،  حاضرين  وجعلتهم  اإلسرائيلّي  الوعي  إلى  الفلسطينّيني 

وفرّقتهم ّعما ُسّمي »عرب إسرائيل« )بيليد، 1993؛ رابينوفيتش، 

1993(. أّدى االحتالل الذي ُيفترض أّنه »استكمل« أحداث 1948 إلى 

رفع النقاب عن الفلسطينّيني، ولكّن ازداد الوعي لتاريخ الصراع 

بعد 20 عاًما مع اندالع االنتفاضة في عام 1987، والتي أّدت إلى 

بالعودة،  الالجئني  بحق  الفلسطينّي  وللمطلب  السالم«  »عملّية 

فأصبحت عودة املنكرين إلى الوعي واقًعا ثقافًيا. سنتوّقف هنا 

عند بعض مظاهر حتّدي نظام اإلنساء وتآكل هذا النظام.16

بدأت مرحلة ما قبل التاريخ في تآكل نظام اإلنساء في الثقافة 

»ماتسبني«  بتنظيم  السّتينّيات  مطلع  في  اإلسرائيلّية-يهودّية 

)بوصلة- املترجمة(. استبق »ماتسبني« عصره عندما أشار في 

ذلك الوقت إلى مركزّية املسألة الفلسطينّية في الوجود اإلسرائيلّي. 

كشف هذا التنظيم النقاب عن ثقافة اإلخفاء واإلسكات الرسمّية، 

أّن ما كشفه هذا  العربّي، إال  للجمهور  الكثير  لم يجّدد  ولكّنه 

وخصوًصا  فضيحة،  مبثابة  كان  العبرّي  للجمهور  التنظيم 

تصوير إسرائيل كمجتمع استعمارّي، بشكل عام، وفضح تهجير 

الفلسطينّيني في عام 1948 بشكل خاص، فكان من املمكن قراءة 

مواد عن »خّطة د« كأمر أّدى إلى طرد الفلسطينّيني فقط في 

منشورات »ماتسبني«، أو االّطالع على قائمة بأسماء القرى التي 

ُهدمت. اشترك اليسار الراديكالّي اإلسرائيلّي في السّتينّيات في 

نشاطات ضد مصادرة أراض من عرب في اجلليل، وكان لتاريخ 

أحداث 1948 صدى في هذه النشاطات )يوفال-ديفيس، 1977؛ 
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أريئيل، 2006(. إال أّن طالئعّية هذه املجموعات بقيت غير مؤّثرة 

لوقت طويل. بعد عقدْين إضافّينْي، حدث تغيير في اخلطاب العام 

وتكّونت حتّديات لنظام اإلنساء السياسّي.

تصرّف اليسار الّصهيونّي في إسرائيل منذ بداياته بازدواجية 

منقسًما بني مواقفه اإلنسانّية املعلنة ونشاطه القومجّي )شابيرا، 

1992(. يجّسد عمالن إبداعّيان، لكاتبني من اجليل األول للدولة، هذه 

االزدواجّية: خربة خزعة للكاتب س. يزهار وأمام الغابات للكاتب أ.ب. 

يهوشواع، وهي من أهم القصص في األدب اإلسرائيلّي. تدور أحداث 

خربة خزعة حول مجموعة من اجلنود اإلسرائيلّيني الذين يشتركون 

في تهجير سّكان قرية عربّية في عام 1948. كانت املهّمة التي 

ُألقيت على الوحدة العسكرّية هي »حرق- تفجير- أسر- حتميل- 

إرسال«- كما نّصت »خّطة د« )يزهار، 2006 ]1949[: 34(. مّت تأليف 

القّصة في عام 1949، وُشملت فيما بعد )بشكل غريب( في املنهاج 

التعليمّي للمدارس. مت التعبير عن هذه القّصة في الفنون البصرّية 

)تساملونا، 1998(، ومّت حتويلها إلى فيلم بإخراج رام ليفي )1978(، 

وأثارت جداًل كبيرًا )بابيه 1998؛ شابيرا، 2000(. 

أحد اجلوانب األكثر إثارًة لالهتمام في القّصة والذي ال يتم 

احلديث عنه كثيرًا هو كونها ليست فقط قّصة عن احلدث، وإّنا 

من  يتم  التي  املختلفة  الطرق  )وعن  احلدث  إسكات  عن  قّصة 

خاللها معاجلة احلدث في الذاكرة(. تصف القّصة رعب وصدمة 

وعجز القروّيني في مواجهة الدمار والتهجير والفقدان: »انهيار 

نط حياة وضياع معناها، واجتهاد يقابل نقيضه، وخرس كبير، 

وعظيم جًدا، يستند على احلب والضوضاء، وعلى احِلمل، وعلى 

اآلمال، وعلى اللحظات اجلميلة وغير اجلميلة- جميعها جثث 

ستبقى من دون دفن« )يزهار، 2006 ]1949[: 47(. تكشف القّصة 

أيًضا وعي مسّببي الكارثة بأّن »هذه القرى الفارغة، سيأتي يوم 

ما وستبدأ بالصراخ«. ُتروى القّصة على لسان أحد اجلنود الذي 

يشعر بتأنيب الضمير في وقت القيام بالعمل، ولكّنه لم يجرؤ 

ـ»يطلقون النار ويبكون«.  على معارضته- وهذه صيغة مبّكرة ل

عندما يعترض الراوي على عملّية التهجير، يأتي رّد الفعل: »ماذا 

تقترح إًذا؟« وعندما يجيب مترّدًدا: »هذا، ما زلت ال أعلم...« يتلّقى 

رّد الفعل الذي أصبح مبثابة سياسة اإلنساء الشاملة: »إن كنت 

ال تعلم- فاصمت« )نفس املصدر: 66(. ما يحدث في روح الراوي 

في السنوات التي تلت ذلك يشير إلى اإلنساء اجلماعّي القومّي 

وعلى السيرورات التي تكون فيه- ويشمل ذلك تآكله املتوّقع.

القّصة أمام الغابات للكاتب أ.ب. يهوشواع )1970 ]1959[( 

هي قّصة رمزّية لعالقات إسرائيل وفلسطني،17 ورمّبا تكون هذه 

القّصة عن اإلنساء اجلماعّي أكثر من قّصة يزهار. خالل العقد 

الذي مّر منذ احلرب نت غابات الصنوبر التي زرعها الصندوق 

القومّي على خرائب قرى عربّية عديدة. توجد في مركز القّصة 

يظهر  والعربّي.  اليهودّي  نطّيتان-  صورتان  أو  شخصّيتان، 

بنّظارات  طالب جامعّي  وأوروبّي-  الشتات  من  كقادم  اليهودّي 

طّبّية، متعلّم ومنزوع عن الواقع. يدّبر له أصدقائه وظيفة حارس 

غابات في مكان بعيد ومنعزل، مّما يبرز عدم مالءمته لطبيعة 

املكان. ميّثل العربّي الوجود الفعلّي في الغابة- فهو من »يهتم 

بكّل شيء«. أكثر ما ميّيزه هو أّن لسانه مقطوع منذ حرب 1948، 

ولذلك ميّثل حالة الّضحّية واخلرس )غياب التواصل( واالفتقار إلى 

اللّغة )احلضارة( والطبيعة التي يخرج منها مع حفيدته، والتي 

يختفي فيها »كأّنا ولدتهم الغابة للّتو« )نفس املصدر: 32(.

موضوع عمل حارس الغابة هو احلمالت الصليبّية- وهو وهم 

ا«  واضح. »ال يوجد تاريخ« للغابة- »كّل شيء ما زال اصطناعًيّ

»تتجّند هي  إّنها »طبيعة«  )نفس املصدر: 29(، وفي احلقيقة، 

 .)35 املصدر:  )نفس  ]الصهيونّي[  »املشروع«  إلى  هنا  األخرى 

يبدو اإلسرائيلّيون الشباب الذين يتجّولون في الغابة للحارس 

عن  النقاب  رفع  إلى   1948 أحداث  »استكمل«  ه 
ّ
أن ُيفترض  الذي  االحتالل  أّدى 

الفلسطينّيين، ولكّن ازداد الوعي لتاريخ الصراع بعد 2٠ عاًما مع اندالع االنتفاضة في 

الالجئين  بحق  الفلسطينّي  وللمطلب  السالم«  »عملّية  إلى  أّدت  والتي   ،198٧ عام 

عند  هنا  ف 
ّ

سنتوق ثقافًيا.  واقًعا  الوعي  إلى  المنكرين  عودة  فأصبحت  بالعودة، 

بعض مظاهر تحّدي نظام اإلنساء وتآكل هذا النظام.
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املصدر:  )نفس  سافرات«  هنا  النساء  ولكّن  »كقافلة صليبّيني؛ 

31(.18 يسود في القّصة جّو ثقيل جرّاء كارثة ظالمّية حدثت في 

املاضي وتهّدد املستقبل. يّتضح أّن »ولكّن غابتنا تغّطي، كيف 

نقول ذلك، قرّية مهدومة...‘ ]...[ ‘]...[ ولكّن ذلك يعود للماضي!‘ 

‘بالتأكيد، للماضي، لن يتبادر شيء آخر على القلب...‘« )نفس 

املصدر: 36(. يحدث في النهاية ما ال فرار منه: يضرم العربّي 

النار بالغابة، و »ها هنا من بني الدخان، ومن الضباب، تظهر 

من  تولد  الصغيرة؛  القرية  أ.ر.[  الغابات-  حارس  ]أمام  أمامه 

جديد برسم أساسّي كصورة مجرّدة، كما يكون احلال مع كل 

ماض يندثر« )نفس املصدر: 51(. كما هو احلال في قّصة يزهار، 

يتماثل هنا أيًضا بطل القّصة مع املهّجرين، على الرغم من أّنه 

ال يهّب إلنقاذهم. يتم اعتقال العربّي في نهاية األمر، أّما اليهودي 

»أصبح غريًبا في مدينته التي يعرفها جّيًدا« )نفس املصدر: 55(. 

تنتهي قّصة يهوشواع إًذا بانتقام املهّجرين، ولكن من دون 

أن يشعر أحد باالرتياح في النهاية. ال تنتهي قّصة يزهار أيًضا 

بحل: يطرح قبيل نهاية القّصة السؤال: »واملخرج؟«، وتصف الفقرة 

ا، رمّبا الهدوء ما قبل العاصفة، وتنتهي باجلملة  األخيرة هدوًءا كونًيّ

َماِم َحَسَب ُصرَاِخَها اآلِتي  ِبالتَّ َفَعُلوا  َهْل  وَأَرَى  »أَْنِزُل  التوراتّية: 

لَُم« )يزهار، 2006 ]1949[: 78(.19 ، وَِإالَّ َفأَْع يَّ ِإلَ

* * *

كان تهجير الفلسطينّيني حاضرًا، إًذا، في مستويات معّينة من 

الثقافة العبرّية وبأشكال معّقدة، وأحياًنا مليئة بالتناقضات. حتى 

إذا لم يتم احلديث عنه، فهو لم يكن صامًتا. في أواخر الثمانينّيات 

وفي التسعينّيات، طفت هذه القضّية أخيرًا من األعماق التي كانت 

فيها إلى السطح، حرفًيا، وأصبحت قضّية مثيرة للجدل- جدل 

مكشوف وفكرّي وجماهيرّي. كان السبب املركزّي لذلك كما ُذكر 

سابًقا هو التطّور السياسّي املتعلّق باعتراف إسرائيل ألّول مرّة 

بالقومّية الفلسطينّية ومبمّثليها )في اّتفاقّية أوسلو عام 1993(، 

وعودة مسألة حّق عودة الفلسطينّيني إلى األجندة اليومّية، وهي 

مسألة اخترق مجرّد طرحها مؤامرة الصمت التي كانت حيال 

موضوع التهجير. من سمات تآكل نظام اإلنساء في التسعينّيات 

ناقشُتها  التي  االجتماع،  علم  وخبراء  املؤرّخني  نقاشات  كانت 

بتوّسع في مكان آخر )رام، 2006ب(.

عّبر نقاش املؤرّخني عن تآكل نظام اإلنساء، وكان له صدى 

اخترق جدران املؤّسسة األكادميّية. جّسد املسلسل التليفزيونّي 

والدة من جديد )تكوما ]תקומה[- املترجمة( التغيير العام في 

نظام اإلنساء اإلسرائيلّي في التسعينّيات، والذي أنتجته القناة 

األولى احتفااًل بيوبيل الدولة في عام 1998، وأثار املسلسل جداًل 

كبيرًا. مت تأليف املسلسل عامود النار )عامود هائيش ]עמוד 

האש[- املترجمة( الذي أنتجته القناة الرّسمّية في عام 1981 

من تسلسل واحد متواصل قّدمه راٍو )narrator( سلطوّي، وقّدم 

املسلسل السرد املهّيمن بشكل أحادّي )لوسني، 1981(، في حني 

أّن مسلسل والدة من جديد تشّكل من حلقات أخرجها مخرجون 

مجموعات  ألصوات  الرأي  عن  تعبير  مساحة  ومنح  مختلفون، 

هامشّية أو مهّمشة وللروايات املناقضة لهذه املجموعات، منها 

الشرقّيون والعرب الفلسطينّيون )فيشر، 2000(ـ إال أّنه أثار غضًبا 

شديًدا في األوساط القومّية، على الرغم من أن مساحة التعبير 

عن روايات أخرى التي منحها كانت مكبوحة ومحدودة إلى حٍدّ 

كبير. حول موضوع تهجير العرب، قّدم املسلسل املوقف الذي 

إلى  وفرّوا  األرض  من  العرب  السّكان  تهجير  »مت  بأّنه  يقضي 

ما وراء احلدود«، بينما استعرض البرنامج كل األسباب املمكنة 

لذلك: هروب مؤّقت أو خوف أو حّتى طرد. يستعرض املسلسل 

مسألة الطرد بلهجة أطروحة موريس ولكّنه ينكر أنه أُعطي أمر 

بالطرد، ولكّن البرنامج يشير إلى أّنه »عندما ‘اختفى‘ العرب لم 

يسأل أحد أسئلة غير ضرورّية. كان اختفاؤهم محرًجا من ناحية 

العبرّية  الثقافة  من  معّينة  مستويات  في  ا، 
ً
إذ حاضًرا،  الفلسطينّيين  تهجير  كان 

لم  فهو  عنه،  الحديث  يتم  لم  إذا  حتى  بالتناقضات.  مليئة  ا 
ً
وأحيان دة، 

ّ
معق وبأشكال 

من  أخيًرا  القضّية  هذه  طفت  التسعينّيات،  وفي  الثمانينّيات  أواخر  في  ا. 
ً

صامت يكن 

جدل  للجدل-  مثيرة  قضّية  وأصبحت  حرفًيا،  السطح،  إلى  فيها  كانت  التي  األعماق 

التطّور  هو  ا 
ً

سابق كر 
ُ
ذ كما  لذلك  المركزّي  السبب  كان  وجماهيرّي.  وفكرّي  مكشوف 

ليها.
ّ
ق باعتراف إسرائيل ألّول مّرة بالقومّية الفلسطينّية وبممث

ّ
السياسّي المتعل
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أخالقّية ولكّن ناجًعا من ناحية عملّية« )كالينبيرغ، 1998: 32(.

* * *

بدأ هذا املقال باستعراض آلّيات اإلنساء في إسرائيل، وناقشنا 

خالله التوّجهات املختلفة التي تؤّدي إلى احلفاظ على آثار املنسّي 

في الثقافة املهيمنة، حّتى لو كان ذلك بشكٍل خافت وتابع، أو 

تظهر بها تلك اآلثار كتساؤالت. 

قبل إنهاء هذا املقال، نتطرق إلى مسعى تشّكل الحًقا بهدف 

حتّدي نظام اإلنساء وتآكله، بواسطة حركة »ذاكرات«. إّنها حركة 

تقّدم  فهي  نوعه،  من  فريدا  متّيزا  لها  ولكّن  وهامشّية  صغيرة 

أكثر التناقضات وضوًحا لنظام اإلنساء الذي نناقشه هنا- وهو 

تناقض يقترح نظام تذكير جديد يستبق وقته على خلفّية الواقع 

ا بتاًتا.  السياسّي في إسرائيل، ولكّنه ليس طوباوّيً

أّسست مجموعة من الناشطني هذه احلركة في سنوات األلفني 

الفلسطينية،  للنكبة  اليهود  جتاهل  »مواصلة  أّن  معترفًة  املبكرة 

وخصوًصا حتّمل املسؤولية عن حصتهم فيها، تشكل أحد العناصر 

معاناة  إلى  يؤّدي  الذي  العنيف  الصراع  الستمرار  األساسية 

للفلسطينيني أساًسا ولكنه يشّوش أيًضا أمن وحياة اليهود في 

البالد« )برونشطني وموسي، يظهر في ذاكرات ]موقع[: 1(. بنظر 

»ذاكرات«، ال يهدف التذكير باملاضي فقط للتذكير مبا قد ُنسي، 

وإّنا أيًضا لتقويض بأثر رجعّي للحتمّية التاريخّية التي توّفرها 

الرواية املهّيمنة، ولإلشارة إلى إمكانّيات محتملة أخرى للتاريخ. إّن 

عملّية تذّكر املاضي الذي ُفرض إنساؤه هي ليست عملّية تذّكر اآلخر 

فقط، وإّنا عملّية تهدف إلى تغيير الهوّية الّذاتّية. تقترح »ذاكرات« 

ا: »يجب تقدمي  عملّية تعليمّية ما بعد حداثّية تخلق منظارًا سردّيً

قصص مختلفة - أحياًنا تناقض الواحدة األخرى- مقابل القّصة 

الصهيونية. في إزاء احملاولة اإلشكالية لتقدمي تواصل تاريخّي واحد 

»حقيقّي«، يجب ثقب القّصة القائمة من أجل متكني قصص أخرى 

من الظهور )نفس املصدر(. يرتكز النشاط العملّي الذي تقوم به 

»ذاكرات« في تشكيل قواعد بيانات عن النكبة الفلسطينّية، واملبادرة 

لتنظيم مناسبات إحياء ذاكرة وجوالت ونشاطات احتجاجّية ومرافعة 

جماهيرّية وقضائّية حول هذه القضايا. تتعامل »ذاكرات« مباشرًة 

آلّيات اإلنساء السردّي واملاّدّي  مع نظام اإلنساء اإلسرائيلّي ومع 

والرمزّي التي نوقشت أعاله.

بشكل  »ذاكرات« هي حركة صغيرة مستقيمة وصادقة  إًذا، 

كبير، متّثل موقًفا فريًدا واستثنائًيا في نسيج الذاكرة اليهودّية 

اإلسرائيلّية.20

4.  نظام اإلنساء: »أين المخرج؟«

تهجير  حول  اإلسرائيلّي  اإلنساء  نظام  املقال  هذا  يتناول 

الفلسطينّيني في حرب 1948-1949. مت تصوير عّدة أناط ميكن 

النظر إليها كأناط متّيز أنظمة اإلنساء بشكل عام، وعلى هذا 

األساس ميكننا أن نرسم هنا، بخطوط عريضة فقط، نوذًجا 

ا ألنظمة اإلنساء. اجتماعّيً

أوالً، نظام اإلنساء هو أحد مكّونات نظام الذاكرة. نظام اإلنساء 

هو ليس حالة خاملة من الغياب، وإّنا نتيجة لعملّية إنشائّية. ال 

يشير هذا النظام إلى مجال يتواجد خارج الذاكرة اجلماعّية، وإّنا 

هو مجال متمّيز داخل إطار الذاكرة اجلماعّية. أّي، اإلنساء هو 

ليس ما ال نذكر، وإّنا ما نختار أال نذكره، ولذلك فّضلنا احلديث 

عن »تذكير« وعن »إنساء«، وهي كلمات لها طبيعة فّعالة، بعكس 

وصف احلاالت الثابتة مثل »ذاكرة« و »نسيان«. بكلمات أخرى، 

النسيان ال يشمل عناصر تتواجد خارج الذاكرة، وإّنا يشمل 

عناصر موجودة داخله يبدو أّنها موسومة كعناصر قابلة لإلنساء 

)أو مكبوتة داخله(. إذا أردنا استخدام استعارة طوبوغرافّية، فإّن 

النسيان ليس خارج حدود اخلريطة، وإّنا هو املساحة امللّونة في 

المبكرة  األلفين  سنوات  في  الحركة  هذه  الناشطين  من  مجموعة  أّسست 

تحّمل  وخصوًصا  الفلسطينية،  للنكبة  اليهود  تجاهل  »مواصلة  أّن   
ً

معترفة

المسؤولية عن حصتهم فيها، تشكل أحد العناصر األساسية الستمرار الصراع 

ا أمن 
ً

العنيف الذي يؤّدي إلى معاناة للفلسطينيين أساًسا ولكنه يشّوش أيض

وحياة اليهود في البالد« .
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اخلريطة باللّون األبيض- أي مساحة وجودها وموقعها معروفة 

جّيًدا، ولكّن ميزاتها غير مكشوفة لعني الناظر إليها.

ثانًيا، ُينشئ وكالء اإلنساء نظام اإلنساء. يعمل النظام بواسطة 

أذرع الدولة وحّتى بواسطة هيئات املجتمع املدنّي، فيعمل بعضها 

»من األعلى« والبعض اآلخر »من األسفل«، ومنها، في حالتنا، قّوات 

األمن والتخّصصات األكادميّية ودور النشر ووسائل اإلعالم والكنس 

الهيئات حقائق  الشبيبة. ترّسخ هذه  واحملاكم واملدارس وحركات 

على أرض الواقع وتنقل إلى اجلمهور طرق متثيل اإلنساء الرّمزّي.

ثالًثا، يعمل نظام اإلنساء بواسطة آلّيات خلق الواقع التي 

تشمل مرّكبات عملّية وخطابّية عن الواقع اجلغرافّي التاريخّي، 

قّدمنا  املناسبة.  واإلشارات  والرموز  النصوص  من  ومنظومة 

لنظام  الواقع  آلّيات خللق  ثالث  هنا،  نوقشت  التي  احلالة  في 

تخلق  والتي  السردّي،  اإلنساء  آلّية   )1( اإلسرائيلّي:  اإلنساء 

الرواية »الصحيحة«؛ )2( آلّية اإلنساء املادّي، والتي تخلق الواقع 

الفعلي »املالئم« في امليدان؛ )3( آلّية اإلنساء الرمزّي التي تخلق 

متثيالت »مناسبة«. 

املهّيمنة غير  الثقافة  رابًعا، نظام اإلنساء هو أحد مكّونات 

واقًعا  لتصبح  والتمثيالت  وامليدان  الرواية،  تتالقى  املستقرّة. 

مهيمًنا. الهيمنة هي ثقافة مسيطرة يصبح لها شأن كـ«ثقافة« 

ملجموعة  اليومّية  احلياة  نسيج  إلى  تستند  ضمًنا،  مفهومة 

سّكانّية واسعة، وهكذا يتم إخفاء الصراعات واملصالح الكامنة 

في أساسها. ولكن الهيمنة ليست نهائّية وكاملة- عليها أن تقوم 

مبجهود دائم لتغبيش أثر وعي اآلخرين املوجودين في محيطها. 

لتشّكل  وبراعم جديدة،  املاضي  آثارًا من  الطبقات  تشمل هذه 

بعض منها بديال خفّيا ممكنا للهيمنة، وليشّكل البعض اآلخر 

حتّديات واضحة ومكشوفة لها )ويليامس، 1999(. رأينا في احلالة 

التي نوقشت أعاله أن آلّيات اإلنساء ليست مثالّية- فهي تبرز 

بشكل تابع ما قصدت إخفاءه- وفي ظروف معّينة تظهر حركة 

»ذاكرات« التي تزعزع نظام اإلنساء القائم وتضعف هوامشه. 

ا لنظام إنساء اجتماعّي،  أوجز هذا املقال نوذًجا اجتماعّيً

وجّسد نشاط هذا النظام بكّل ما يتعلّق مبوضوع تهجير التهجير 

الفلسطينّي في عام 1948 من الذاكرة اجلماهيرّية اإلسرائيلّية. 

توّقفنا عند أناط النشاط السردّي واملادّي والرمزّي لآللّية املهيمنة، 

يشملها  التي  والتحّديات  والبراعم  اآلثار  منظومة  عند  وأيًضا 

ويثيرها. ولكن، تختبئ وراء القضّية التحليلّية قضّية معيارّية: 

إلى أين سنكمل من هنا؟ وضع س. يزهار، وهو من أكبر كّتاب 

جيل قيام الدولة، منذ عام 1949 السؤال: »أين املَخرَج؟«

أجريت عملّيات مصاحلة في السنوات األخيرة في أماكن مختلفة 

ساد فيها في املاضي صراع عنيف وقمع بني مجموعات مختلفة ما 

بني الضحايا واجلناة )perpetrators(، ورافق بعض هذه العملّيات 

إنشاء آلّيات مبتكرة للتعامل مع مسائل تتعلّق باالعتراف والهوّيات 

واألخالقّيات التي تصحب االنتقال من انعدام االعتراف إلى االعتراف 

املتبادل، ومن التجانس إلى التعّدد الّثقافّي. ُتعرف »جلان احلقيقة 

والعدل« التي أنشئت في جنوب أفريقيا إلى جانب أطر أخرى التي 

أصبح من خاللها االعتراف بأخطاء املاضي من طرف اجلماعة التي 

قامت باألخطاء، وتقدمي التعويضات بأثر رجعي عن الضرر الذي 

تسّببوا به واملسامحة من طرف الضحايا، أفعاالً تؤّسس واقًعا جديًدا 

 Torpey, 2003; Barkan and( قد يشير إلى أفق دميقراطّي جديد

Karn, 2000; Helman, 2015(. إّن الصراع اإلسرائيلّي الفلسطينّي 

خارج دوائر املصاحلة حتى اآلن، باستثناء محاوالت متفرّقة قامت 

بها مجموعات صغيرة لها نوايا حسنة.

واضح:  نوقشت  التي  احلالة  في  تصويب  وجود  انعدام  سبب 

األخطاء التي يتسّبب بها املنتصرون عادًة وعملّيات االنتقام التي 

يقوم بها املغلوبون بشكل عام هي ليست أعمااًل تعود إلى املاضي، 

ا، ولذلك لم  وإّنا هي حاضرة ومستمرّة لم يتم البّت فيها سياسّيً

ا. ما زالت أعمال القمع واالستيالء واالحتالل من  مُتنح تبريرًا أخالقّيً

طرف إسرائيل في أوجها، ومن جهة أخرى ما زال عدم االعتراف 

بدولة إسرائيل والتهديد بإبادتها موجوًدا. إنها دائرة مفرغة بطبيعة 

احلال- غياب حل للصراع يغّذي الوعي عن الصراع، واستمرار الوعي 

عن الصراع مينع إيجاد احلل. ما ترفض إسرائيل تذّكره ترفض 

فلسطني أن تنساه. جنح الفلسطينّيون في العقدين األخيرين بإقامة 

نظام تذكير ضخم خاص بهم يقابل نظام اإلنساء اإلسرائيلّي، والذي 

يضع النكبة في لّب ثقافتهم السياسّية، في موضع يقابل مكان 

وضع الكارثة في الثقافة السياسّية اإلسرائيلّية. ناشد املؤرّخ يهودا 

ألكاناه في الثمانينّيات بعبارة »بفضل النسيان«، والتي اقترح من 

ي عن إحساسه بكونه ضحّية  خاللها على املجتمع اإلسرائيلّي التخلّ

والتوّقف عن طقوس ذاكرة الكارثة، وبذلك جنح أن يحرّر املستقبل من 

عبودّية املاضي )ألكاناه، 1988(. مع ذلك، يقوم املجتمع اإلسرائيلّي 

قبل  بالذكر  اجلدير  من  ولكن،  احلني،  ذلك  منذ  معاكس  مبجهود 

النهاية فطنة كيمرلينغ املوازية والتي تثير التفكير، والتي تقارن بني 

الفلسطينّي،  أبناء الشعب  الذاكرة اإلسرائيلّية وسبل ذاكرة  سبل 

بالنسبة  أّنه من ناحية املعنى السياسّي، »كما هو احلال  ويجزم 

للكارثة، لتسخير »النكبة« عناصر بّناءة وإبداعّية إلى جانب عناصر 

محبطة ووسواسّية« )كيمرلينغ، 1999: 37(.

ترجمته عن العبرّية: منى أبو بكر
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الهوامش

تركه  عىل  حمله  ينساه؛  جعله  اليّشء:  أنىس  أنىس.  الفعل  مصدر  إنساء:   1

)املرتجمة(.

أجرت نوغا كيدمان دراسة أّوليّة وجذرّية عن موضوع إنساء النكبة الفلسطينيّة   2

موضوع  تناولت  أبحاًثا  هنا  أذكر   .)2008 )كيدمان،  اإلرسائيليّة  الذاكرة  من 

»أماكن«  عىل  الرتكيز  خالل  من  التهجري،  هذا  وإنساء  الفلسطينينّي  تهجري 

معيّنة: دراسة تمار بريغري عن ديزينغوف سنرت يف تل أبيب )بريغري، 1998(؛ 

دراسة يفعات فايس عن وادي صليب يف حيفا )فايس، 2007(، دراسة حاييم 

يعقوبي عن مدينة اللد )يعقوبي، 2000(؛ دراسة داني رابينوفيتش عن نسيان 

أوساط  يف  بحثًا  رابينوفيتش  يجري   .)Rabinowitz, 2007( حيفا  يف  املايض 

ويقرتح   ،1948 عام  قبل  املختلطة  املدينة  من  ذكرياتهم  عن  حيفاوّيني  يهود 

املصطلح »ذاكرة فارغة«- وهي ذاكرة منقوصة التفاصيل تهدف إىل النسيان 

عديمة  ملجموعة  كتصوير  نمطّي-استرشاقّي-  بشكل  املنيس  املذكور-  وتنفي 

النسيان يف  عن  أنظروا شمري، 1999،  أصالً.  الحيّز  عن  غائبة  ولذلك  الجودة 

الذاكرة  عالقات  عن   Gur-Zeev and Pappe, 2003 وانظروا  القضائّي،  املجال 

اإلرسائيليّة والفلسطينيّة. تم نرش مؤلّفات مهّمة إضافيّة يف هذا املجال بعد إنهاء 

هذه املخطوطة، ولذلك لم أتمّكن من التطّرق إليها هنا: نيتس، 2012؛ جّمال 

وبصول، 2014؛ Gutman, 2015؛ Sorek, 2015. باإلضافة إىل ذلك، سّن »قانون 

النكبة« )جمعيّة حقوق املواطن، 2011(.

مثالُ يغآل يادين، الذي كان رئيس قسم العمليّات خالل الحرب، حيث قال: »قد   3

يؤّدي موضوع األمالك املرتوكة إىل رضر بحسب طريقة الرشح املعروضة«، 

وأيًضا: »ألسباب أمنيّة- سياسيّة، ال أعتقد أّنه علينا التشديد بشكل رسمّي، يف 

هذه املرحلة، أّننا احتلّينا بيت جربين وغريها بعد الهدنة ]...[ من األفضل أن 

نسكت عن هذا يف هذه املرحلة، ومن املفّضل استخدام أسلوب دبلومايّس أكثر« 

)بار أون، م.، 2001ب: 187(.

أُصدر الكتاب ككتاب إرشاد عسكرّي داخيلّ يف عام 1957 )مع مقّدمة كتبها   4

لورخ  اسم  )تحت  مدنيّة  بنسخة  عام 1958  بن غوريون(، وصدر يف  دافيد 

ومع مقّدمة كتبها يغآل يادين(. أُصدر الكتاب بما ال يقل عن 20 طبعة حتى 

عام 1978.

تم اقتباس هذا املعطى من دون ذكر أّنه ال يشمل 100,000 من عرب النارصة   5

والجليل الغربّي، وهي مناطق لم تكن ُتشمل بعد بحدود دولة إرسائيل رسميًا 

يف فرتة التعداد. ملراجعة تشكيل دائرة اإلحصاء املركزّية يف إرسائيل وتشكيل 

تصنيف السكّان وتنفيذ التعداد السكّاني، أنظروا اليبلر، 1998.

تم التعبري أحياًنا بشكل ضعيف جًدا يف الكيبوتسات التابعة ملبام عن اعرتاض   6

أيديولوجّي عىل مصادرة األرايض، متمّسكني بالحّجة الطبقيّة بأّن هذه أرايض 

املعارصة  الزراعة  خالل  من  أّنه  بحّجة  أو  فاّلحني،  أرايض  وليست  أفندّيني 

التي سيتبنّاها العرب عن اليهود، سيصبح لديهم »فائض أراٍض« )موريس، 

.)250-249 ،247 ،237 :1991

ملراجعة بحث شامل عن سياسة األرايض اإلرسائيليّة التي تبني هذه السياسة   7

2000؛  يفتاحئيل،  أنظروا  واحد-  عرق  حكم  اإلثنوقراطيّة-  أنواع  من  كنوع 

.Yiftachel, 2006

8  أنظروا بلوم-كولكيه ملراجعة مكانة دير ياسني يف الخطاب اإلرسائييلّ، 2000.

قادت لجنة الرتانسفري هذه العمليّة، وتّم إخفاء نشاط هذه اللجنة من الذاكرة   9

الوطنيّة اإلرسائيليّة )موريس، 1991: 184-212، 2000ب(.

باإلضافة إىل ذلك، بادر فرع التاريخ يف الجيش اإلرسائييلّ إىل وضع أنصاب   10

تذكارّية للتسلّح؛ يف أنحاء البالد: عىل سبيل املثال: ُوضعت بجانب محّطة 

وقود يف منطقة اللّد والرّملة املركبة املدّرعة التي انطلقت عىل رأس القوّات؛ 

ُوضعت دّبابة من إنتاج فرنيس يف دغانيا؛ ُوضع مدفع 65 ملم يف سلسلة 

2001ب:  م’،  )بار-أون،  نيغبا  يف  مرصّية  دّبابة  ُوضعت  ألوموت؛  جبال 

.)179

مصّغرًا  رسًما  الخريطة  تعترب  التي  الساذجة  الوضعيّة  الفلسفة  بعكس   11

البنيوّية  الوظيفة  إىل  أندرسون،  بنديكت  القوميّة، مثل  باحثو  للمكان، يشري 

للخريطة يف خلق واقع قوميّ )أندرسون، 2000(.

أنظروا غورني، 1985 عن تصّور العرب يف السياسة العربّية؛ وأنظرو أملوغ،   12

وعن  اإلرسائيليّة؛  الثقافة  يف  والعرب  الرشق  صورة  عن   309-289  :1997

 .1990 أوريان،  عند  التنويرّي  النقاش  أنظروا  املرسحيّات  يف  املوضوع  هذا 

مانور- 1998؛  تساملونا،   ،1998 طراخطنربغ؛  1998؛  هريشفيلد،  أنظروا 

ما- أدب واسع  التسعينيّات  فريدمان، 1998؛ دونري، 1989: 19. تطّور يف 

والرشقيّة  والعروبة  الصهيونيّة  بني  أكثر  وثيق  بشكل  ربط  بعد-استعمارّي 

اليهوديّة، ولكنّ هذا يتعدّى نطاق هذا املقال.

بذكر  تهتّم  ولكنّها  الحالينّي،  وسّكانها  القرية  بيوت  سيليوموفيتش  تصف   13

االسم الكامل ألصحاب البيوت العرب األصلينّي، وتصف مصريهم بعد الحرب. 

إّنها لفتة معاكسة لحفاظ نظام اإلنساء عىل عروبة البيوت مع غض النظر عن 

.)Slyomovics, 1998( العرب الذين عاشوا فيها

يتطّرق بحث نيتسان-شيفطان الذي نقتبس منه هنا إىل القدس والفرتة التي   14

فرتات  بموضوعنا يف  املتعلّقة  العاّمة  األنماط  تحلّل  ولكنّها  بعد 1967،  أتت 

قديمة أيضًا )نيتسان-شيفطان، 2000(.

عن البحر-متوّسطيّة كبديل محايد للرّشق-أوسطيّة أنظروا حينسكي، 1993؛   15

تساملونا، 1998: 74-75؛ أوحانا، 2008.

اإلرسائيليّة  التاريخيّة  الذاكرة  يف  اّتجاهات  حول  غني  مسح  عىل  لالّطالع   16

بالتشديد عىل نهاية القرن العرشين أنظروا نافيه ويوغيف، 2002.

كولونياليّة  بعد  ما  كقّصة  اليوم  القّصة  قراءة  يمكن  أّنه  من  الرغم  عىل   17

بسياق عاملّي، وخصوًصا بعد »الحريق« الذي سبّبه تنظيم القاعدة يف العالم 

َّر«. »املُشَج

والتي  الصليبينّي،  دولة  تاريخ  هي  الصهيونيّة  تاريخ  من  الروايات  إحدى   18

يظهر انكسارها لصالح الدين كأمل يف الذاكرة الجماعيّة العربيّة وككابوس يف 

الذاكرة الجماعيّة اإلرسائيليّة.

لن نناقش هنا أعماالً أدبيّة مؤامراتيّة أخرى تناولت الوعي الباطني اإلرسائييلّ   19

املتعلّق بتهجري الفلسطينينّي بسبب محدودّية املساحة املتاحة للنص، كأعمال 

بالنسبة  األمر  كذلك   .)2005( ميخائيل  وسامي   )1968( عوز  عاموس 

عمله  يف  يزهار  قّدمها  التي  املروّعة  الرؤية  صدى  فقط  هنا  سأذكر  للفنون. 

البالد،  دموّية يف سماء  غيوم  تلبّد  والتي تصف  لني،  لولو  لهيال  بارد«  »بدم 

يتّضح الحًقا أّنها رشائح لحم تنزف دًما )تساملونا ومنور-فريدمان، 1998: 

.)179-178

عىل الرغم أّنه باملقابل تحدث عمليّة معاكسة لتكثيف الهوّية اليهودّية العرقيّة   20

الهوّية والذاكرة يف إرسائيل بني  انقسام  للتوّسع حول  الهوّية اإلرسائيليّة.  يف 

»ماك-وورلد« و»جهاد« أنظروا رام، 2005؛ عن الذاكرة القوميّة العرقيّة التي 

التاريخيّة  األساطري  عن  2002؛  فايغا،  مثالً  أنظروا  املستوطنون،  يطّورها 

للقوميّة اإلرسائيليّة أنظروا أوحانا، 2008.



42

عدد 72

قائمة مراجع

المراجع بالّلغة العبرّية

أبرامسون، ل́.. تسوبا: جتريد وعمى. تاعروخا فيكاتالوج. ط́،   -

متير )قّيمة ومحرّرة(. تل أبيب: غاليريا هاكيبوتس، 1995.

/http://www.assoc40.org .جلنة األربعني  -

املؤّسسة العربّية حلقوق اإلنسان. قدسّية منتهكة: االنتهاكات   -

في  واملسيحية  االسالمية  املقدسة  لألماكن  االسرائيلية 

إسرائيل. الناصرة: املؤّسسة العربّية حلقوق اإلنسان، 2004. 

http://www.arabhra.org/publications/reports/index.htm

http://www.acri.org.il/  .2011 املواطن.  حقوق  جمعّية   -

.he/680

أوحانا، د. ليس كنعانّيون- ليس صليبّيون: مصادر امليثولوجيا   -

اإلسرائيلّية. القدس: كيتر ومعهد هارطمان، 2008.

أوريان، د. صورة العربي في املسرح اإلسرائيلّي. تل أبيب:   -

أور عام، 1996.

متعّدد  التعليم  مقابل  القومّية  اجلماعّية  »الروح  م.  احلاج،   -

الثقافات: الكتب اجلديدة لتعليم التاريخ«. في: ح́، هرتسوغ، 

ط́، كوخافي وش́، تسيلنيكر )محررون(، أجيال فضاءات هوّيات: 

نظرة معاصرة للمجتمع والثقافة في إسرائيل. )316-298(. 

القدس: معهد فان-لير وهاكيبوتس هامئوحاد. 2007.

ألكاناه، ي́. »بفضل النسيان«. هآرتس، 2.3.1988.  -

ألترمان، ن́. »لذلك«. في: ن́، ألترمان، العمود السابع، الكتاب   -

األّول، 1942-1953. تل ابيب: سفريات هابوعاليم. 1966 ]1948[.

أندرسون، ب́. جماعات متخّيلة: تأّمالت في أصل القومّية   -

وانتشارها. تل أبيب: اجلامعة املفتوحة. 2000.

اريئيل، ن́. بدون خوف- بدون حتّيز- أوري أفنيري و«هذا   -

العالم«. القدس: ماغنيس. 2006

تتطرّق  قائمة مصطلحات أساسّية  اقتراح:   .́ أ أشكنازي،   -

إلى اإلرث العربي أيًضا. هآرتس، 6.12.2005: أ8.

واخلطاب  التمييز  الفرق،  اآلخر:  »مسألة  هـ«ك..  بابا،   -

االستعمارّي.« في: ي́، شنهاف )محرر(، االستعمار واحلالة 

هاكيبوتس  أبيب:  تل   .)127-107( االستعمارّية  بعد  ما 

هامئوحاد ومعهد فان-لير، 2004 ]1990[.

متعّدد  أم  تخريبي  مهيمن،  »خطاب  ش́.  كولكيه،  بلوم-   -

املعاني؟ أخبار وتاريخ: حالة دير ياسني. في: كتاب رفائيل 

نير: أبحاث في اإلعالم، واللسانّيات وتعليم اللغة )200-198(. 

القدس: كرمل، 2000.

بن غوريون، ́د وبن تسفي، ي́. أرض إسرائيل في املاضي   -

واحلاضر. القدس: ياد إسحق بن تسفي، 1979.

بن عاموس، ́أ )محرر(.. تاريخ، هوّية وذاكرة: الصور السابقة   -

في التعليم اإلسرائيلّي. تل أبيب: راموت، 2002

بار-أون، د́. عن اآلخرين الذين في داخلنا: تغّيرات في   -

بئر  اجتماعّي.  نفسّي  منظور  من  اإلسرائيلّية  الهوية 

ومؤّسسة  غوريون  بن  جامعة  كتب  والقدس:  السبع 

بياليك، 2005.

بار-أون، م́. أ. ذكريات 1948 »ذاكرة شخصّية ذاكرة جماعّية   -

وبحث »ما كان في احلقيقة«. في: حدود دخان أبحاث نظرية 

في تاريخ دولة إسرائيل 1948-1968 )108-130(. القدس: 

ياد إسحق بن تسفي، 2001.

التأريخ  بداية  كتاب:  في  ذاكرة  ب.   ،------------  -

اإلسرائيلّي حلرب االستقالل 1948-1958. تل أبيب: اجلمعّية 

لبحث قوّة الدفاع على اسم يسرائيل غاليلي. وزارة األمن 

دار النشر. 2001.

بار-طال، د. أن تعيش مع الصراع: حتليل نفسّي للمجتمع   -

اليهودّي في إسرائيل. القدس: كرمل، 2007.

بيرغير، ت́. ديونيسيوس في املركز. تل أبيب: هاكيبوتس   -

هامئوحاد، 1998.

برونشطاين، ́أ وموسي، ن́. ملاذا ذاكرات موجودة؟ ذاكرات،   -

http://www.zochrot.org/index.php?id=447 :أُخذ من

́. تغيير في الفضاء - نتيجة احلرب: املساحات  جوالن، أ  -

العربّية سابًقا في دولة إسرائيل 1948-1950. كريات سديه 

للحفاظ على إرث بن غوريون، إصدار كتب  بوكير: املركز 

جامعة بن غوريون في النقب، 2001.

تيارات  اليهودّية:  واملشكلة  العربّية  املسألة  ي́.  غورني،   -

سياسّية أيديولوجّية في الصهيونّية وعالقتها مع الكيان 

العربي في أرض إسرائيل بني السنوات 1882-1948. تل 

أبيب: عام عوفيد، 1985.

غالبير، ي́. تاريخ، ذاكرة ونكبة. تل أبيب: عام عوفيد، 2007  -

»كراسات  من  مختارة  أعمال  الهيمنة:  عن   .́ أ غرامشي،   -

́. ألتراس. تل أبيب: ريسلينغ، 2004. السجن«. ترجمة: أ

جّمال، ́أ وبصول، س́. النكبة الفلسطينّية في احلّيز العام   -

الناصرة:  املسؤولّية.  وذرائع  اإلنكار  جذور  اإلسرائيلّي: 

في  الفلسطينّي  العربّي  للمجتمع  إعالم  مركز  إعالم- 

إسرائيل، 2014.



43

عدد 72

بروتوكوالت الكنيست، 2000. بروتوكول رقم 25 من جلسة جلنة   -

http://www.knesset. :التعليم والثقافة. 1999/11/9، أخذ من

.gov.il/ logical/protocols/chinuch/1999-11-09-01.html

ـʹ )محرّرون(. اختراع أّمة: أنطولوجيا.  دهان، ́ي وفاسرمان، ه  -

راعنانا: اجلامعة املفتوحة، 2006.

دونير، ب́.  أن تعيش مع احللم. تل أبيب: متحف تل أبيب،   -

.1989

الثقافة  في  الشرق  مفهوم  عن  »كادميا:   .́ أ هيرشفيلد،   -

اإلسرائيلّية«. في: ي́، تساملونا و́ت مانور فريدمان )محرّرون(، 

كادميا: الشرق في فنون إسرائيل )11-32(. كتّيب. القدس: 

متحف إسرائيل، 1998.

وتل  القدس  والغائب.  احلاضر  وادي صليب-  ي́.  فايس،   -

أبيب: معهد فان-لير وهاكيبوتس هامئوحاد، 2007.

ويليامس، ر́. »القاعدة والبنية الفوقّية في النظرّية الثقافّية   -

وآخرون  ،يانوفيتسكي  ́ي كاتس،  أʹ،  في:  املاركسّية«. 

تل  إسرائيل )53-39(.  في  ترفيه  إعالم  ثقافة  )محررون(، 

أبيب: اجلامعة املفتوحة. 1999 )1991(.

جلنة غورني. تقرير اللجنة لفحص كتاب تعليم التاريخ »عالم من   -

التغّيرات«. ي́، غورني )رئيس اللجنة(، ُقّدم إلى رئيس السكرتارية 

التربوّية في وزارة التعليم، بروفيسور ميشيل أبيطبول، 2001.

نخلة،ن́. ”هدم املساجد وأماكن إسالمّية للصالة بعد النكبة“.   -

ذاكرات. 2005. 

http://www.zochrot.org/ .index.php?id=256  

http://www.zochrot.org/ :ذاكرات )موقع(. الرملة. أخد من  -

.index.php?id=324

عن  »100 مصطلح  تالئم  التعليم  »وزارة  م́.  زاليكوفيتش،   -

Ynet2005. http://www. العربّي«.    للوسط  الصهيونّية« 

ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintP

.review/1,2506,L-3184446,00.html

للسيادة.  رمزًا  املسجد  يكون  عندما   .2005 ن́.  حسون،   -

http://www.aad-online.org/2005/ من:  أخذ  هآرتس. 

.Hebrew/8-August/30JU-4/30-7/aad4/a3.htm

طاببيان، ق́. رحلة إلى املاضي. تل أبيب: املركز للتكنولوجيا   -

التعليمّية، 2011.

طراخطنبرغ، ج́. الشرق واملجتمع اإلسرائيلّي. في: ́ي تساملونا   -

فنون  في  الشرق  كادميا:  )محررون(،  مانور-فريدمان  وت́، 

إسرائيل )33-46(. كتّيب. القدس: متحف إسرائيل، 1998.

يهوشواع، أ»ب. »أمام الغابات«. في: أ»ب، يهوشواع، أمام   -

الغابات، قصص )7-55(. تل أبيب: هاكيبوتس همئوحاد، 

.)1959( 1970

يوفال-ديفيس، ن́. ماتسبني: التنظيم االجتماعّي في إسرائيل.   -

القدس: اجلامعة العبرّية، قسم علم االجتماع، 1977.

يوغيف، ́أ ونافيه، أ. »تعلّم حوارّي في واقع هوّية قومّية ناشئة:   -

اجلدل حول كتب تعليم التاريخ«. زمانيم، 71 )2000(، 19-4. 

يزهار، س́. »خربة خزعة«. في: س́، يزهار، قّصة خربة خزعة   -

وثالث قصص حرب أخرى )31-78(. تل أبيب: زمورا بيتان، 

.)1949( 2006

للصف  تاريخ  التغييرات:  من  عالم  )محرر(.  ́د  يعقوبي،   -

الّثامن. تل أبيب: معالوت، 1999.

يعقوبي، ح́. »كلمات ومكان: حالة مدينة اللد«. في: ́ر كلوش   -

و ط́، حاتوكا )محرّرات(، ثقافة معمارّية: مكان، متثيل، جسم 

)79-106(. تل أبيب: ريسلينغ. 2000

́. »إثنوقراطّية«، جغرافيا ودميقراطّية: مالحظات  يفتاحئيل، أ  -

حول سياسة تهويد البالد«. ألفامي. 19 )2000(، 105-78.

ليفي، ́ر )مخرج(. خربة خزعة. فيلم تليفزيونّي. التلفزيون   -

اإلسرائيلّي، 1978.

لوسني، ي́.عامود النار: فصول في تاريخ الصهيونّية. القدس:   -

كيتير، 1984

تأسيس  عن  اجتماعّية:  كمعمارّية  اإلحصاء  ع́.  اليبلر،   -

ال-سياسّية.  علمّية  كمؤّسسة  املركزّية  اإلحصاء  دائرة 

أطروحة ماجستير. تل أبيب: جامعة تل أبيب، قسم العلوم 

االجتماعّية واألنثروبولوجيا، 1998.

مونترسكو، ́د وفابيان، ر́. القفص الذهبّي: استطباق وعوملة   -

 23 فيبيكورت،  تيؤوريا  يافا.  أندروميدا.  تل  مشروع  في 

.178-141 ،)2003(

الفلسطينّيني 1947- الالجئني  والدة مشكلة  ب́.  موريس،   -

1949. تل أبيب: عام عوفيد. 1991

------------أ. تصويب اخلطأ- يهود وعرب في أرض   -

إسرائيل. تل أبيب: عام عوفيد، 2000

------------ب. »مالحظات حول التأريخ الصهيونّي   -

ب́،  في:   .»1944-1937 السنوات  في  الترانسفير  وفكرة 

موريس، تصويب اخلطأ- يهود وعرب في أرض إسرائيل 

)42-57(. تل أبيب: عام عوفيد، 2000.



44

عدد 72

------------. ضحايا: تاريخ الصراع الصهيونّي-عربّي   -

عوفيد،  عام  أبيب:  تل  شاريت.  ي́،  ترجمة:   .2001-1881

.2003

ماتياش، ي́. »تعليم التاريخ في جهاز التعليم في إسرائيل-   -

ما بني االستمرارّية والتغيير«. في: ي́، درور، د́، نيفو و ر

́، شابيرا )محررون(، تغييرات في التعليم )163-191(. تل 

أبيب: راموت، 2003.

ماتياش، ́ي وتسابار بني يهوشواع، ن́. إصالحات في املنهاج   -

التعليمّي احلكومّي والصراع على الهوّية. مغاموت، مج)1( 

.104-84 ،)2004(

ميخائيل، س́. حمام في تريبليغر. تل أبيب: عام عوفيد،   -

.2005

مانور-فريدمان، ت́. »أّيامنا كاملاضي: عن التقارب مع الشرق   -

القدمي«. في: ي́، تساملونا و ت́، مانور-فريدمان )محرّرات(، 

كادميا: الشرق في فنون إسرائيل )95-120(. كتّيب. القدس: 

متحف إسرائيل، 1998.

وعالقات  الرأسمالّية  قّوات  يافا:  في  »جولة  ن́.  ماروم،   -

القوى في احلّيز احلضرّي«. في: ط́، بينستر وح́، يعقوبي 

)محررون(، مدينة إسرائيلّية أم مدينة في إسرائيل؟ )35-

43(. القدس: معهد فان-لير وهاكيبوتس همئوحاد، 2006.

مركز عدالة. التماس مركز عدالة بشأن مسجد بئر السبع.   -

 http://www.adalah.org/features/relegious/ من:  أخذ 

  .mosq-p.pdf

ميرندا، ́أ وناحمياس، ر́. »النكبة دخلت إلى كتب التعليم   -

.Ynet، 22.7.2007 .»في إسرائيل

مشعل، ن́. وهذه السنوات: 50 لدولة إسرائيل. تل أبيب:   -

يديعوت أحرونوت. 1998

ناؤور، ́م )محرر(. كتاب القرن: تاريخ مصّور ألرض إسرائيل   -

في القرن العشرين. تل أبيب: عام عوفيد ووزارة األمن، 1997.

́. القرن العشرون- على حاّفة الغد. تل أبيب: سفري  نافيه، أ  -

تل أبيب، 1999.

نافيه، أ ويوغيف، أ.  تواريخ: نحو حوار مع األمس. تل أبيب:   -

بابل، 2001.

 ،Ynet .ناحمياس، ر́. مصطلحات صهيونّية، الصيغة العربّية  -

.2005/12/6

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaA  

.rticlePrintPreview/1,2506,L-3179981,00.html

́. »تأميم وإخفاء: االستيالء على املكان  نيتسان-شيفطان، أ  -

في القدس«. ألفامي، 30 )2000(، 170-134.

نيتس-تسينغوط، ر́. ”أسباب مغادرة الالجئني الفلسطينّيني   -

البالد  من  يهود  أبحاث  مبنظور  االستقالل  حرب  خالل 

والعالم“. بوليتيكا، 21: )2012(، 179-151.

في  إسرائيل  فلسطني/أرض  في  تصوير  ر́.  سيالع،   -

الثالثينّيات واألربعينّيات. هرتسلّيا: هاكيبوتس همئوحاد 

ومتحف هرتسلّيا للفنون، 2000.

في  فلسطينّية  صور  اجلمهور-  ملعاينة    .----------  -

األرشيفات العسكرّية في إسرائيل. رمات هاشارون: هيلينا، 

.2009

أسماء  »استبدلوا«  يسارّيون  ناشطون  أʹ.  سنيور،   -

Ynet، 2.12.2006. http://www.ynet.co.il/ شوارع. 

.articles/0,7340,L-3334959,00.html

القدس:  النتني.  ر́،  ترجمة:  فلسطني.  مسألة   .́ أ سعيد،   -

مفراس، 1981.

------------. االستشراق. ترجمة: ع́، زيلبر. تل أبيب:   -

عام عوفيد، 2000.

عوز، ع́. ميخائيل الذي لي. القدس: كيتر، 1968  -

http://www.ein-hod.org/hebrew/h_about.. .2007 .عني هود  -

  html

الصراع  اجلّص:  وبفضل  احلرج  إدانة  حول   .́ أ فودة،   -

اإلسرائيلّي-العربّي في منظور كتب تعليم التاريخ واملدنّيات 

في العبرّية )1953-1995(. القدس: اجلامعة العبرّية، معهد 

طرومان. 1997

------------. »تاريخ وذاكرة في جهاز التعليم: الصراع   -

اإلسرائيلّي العربّي في منظور كتب التاريخ في إسرائيل، 

هوّية  تاريخ،  )محرر(،  عاموس  بن   ،́ أ في:   .»2000-1948

وذاكرة: صور من املاضي في التعليم اإلسرائيلّي )100-69(. 

تل أبيب: راموت، 2002.

فايغا، م́. خارطتان للضّفة: غوش إمونيم، سالم اآلن وتصميم   -

احلّيز في إسرائيل. القدس: ماغنيس، 2002.

في  الشوارع  أسماء  قراءة  شارع«:  »لغة  ع́.  بينتشيفسكي،   -

إسرائيل كنص أيديولوجّي. أطروحة ماجستير. تل أبيب: جامعة 

تل أبيب، قسم العلوم االجتماعّية واألنثروبولوجيا، 1999.

فيرر، ر. وسطاء للتعليم الصهيونّي. تل أبيب: هاكيبوتس   -

همئوحاد، سلسلة أفيك، 1985.



45

عدد 72

فيشر، ع́. ما بعد التاريخانّية وما بعد القومّية: املسلسل   -

أطروحة  إسرائيل.  في  الهوّية  ومأزق  »تكوما«  التلفزيوني 

العلوم  قسم  غوريون،  بن  جامعة  السبع:  بئر  ماجستير. 

السلوكّية، 2000.

بيليد، ي́. »غرباء في اليوتوبيا: املكانة املدنّية للفلسطينّيني   -

في إسرائيل«. تيؤوريا فيبيكورت، 3 )1993(، 35-21.

التأريخ  القومّية:  خدمة  في  واملؤامرة  »العلم   .́ أ بابيه،   -

ن́،  في:  العربّي-إسرائيلّي«.  الصراع  في  والسينما 

́، لوبني و ج́، نيئمان )محررون(، نظرات زائفة:  غيرتس، أ

عن السينما اإلسرائيلّية )92-120(. تل أبيب: اجلامعة 

املفتوحة، 1998.

------------. "قضّية كاتس والطنطورة: تاريخ، تأريخ،   -

قضاء وأكادميّية«. تيئوريا فيبيكورت، 20 )2002(، 218-191.

الشرق  مع  التقارب  عن  كاملاضي:  »أّيامنا  ي́.  تساملونا،   -

القدمي«. في: ي́، تساملونا و ت́، مانور-فريدمان )محرّرات(، 

كادميا: الشرق في فنون إسرائيل )47-94(. القدس: متحف 

إسرائيل. 1998.

تساملونا، ́ي ومانور-فريدمان، ت́. كادميا: الشرق في فنون   -

إسرائيل )47-94(. القدس: متحف إسرائيل. 1998.

كيدمان، ن́. على جانب الطريق وعلى هامش الوعي:   -

استبعاد القرى العربّية التي مّت إخالؤها في 1948 من 

ّي. القدس: سيفري تشرين الثاني،  اخلطاب اإلسرائيل

.2008

)محرر(،  أوفير  عʹ،  في:  »النكبة«.   .́ ب كيمرلينغ،   -

خمسون لثمانية وأربعني: حلظات نقدّية في تاريخ دولة 

إسرائيل )33-37(. القدس: معهد فان-لير وهاكيبوتس 

همئوحاد، 1999.

قيد  فلسطينّيون- شعب  مغدال، ي«ش.  و  ́ب  كيمرلينغ،   -

اإلنشاء. القدس: كيتر، 1999.

كليوت، ن́. »معنى أسماء التجّمعات السّكانّية العربّية في   -

إسرائيل ومقارنتها مع أسماء التجّمعات السّكانّية العبرّية«.  

أوفاكيم باغيؤوغرافيا، 30 )1989(، 80-71.

́. والدة من جديد: 50 سنة األولى. القدس: سلطة  كالينبيرغ، أ  -

البث التلفزيون اإلسرائيلّي، كيتر ووزارة األمن، 1990.

رابينوفيتش، د́. »كيف أصبح الفلسطينّيون عرب إسرائيل«.   -

تيؤوريا فيبيكورت، 4 )1993(، 152-141.

روطنبرغ، ب́. مّت التصوير والتسجيل، 1947-1957. معرض.   -

إسرائيل،  أرض  متحف  أبيب:  تل  )قّيمة(.  غور-زئيف  ج́، 

.2007

الوعي  وحدود  التاريخ  تعليم  منهاج   .́ أ راز-كاركوتسكني،   -

́، بن عاموس )محرر(، تاريخ، هوّية وذاكرة:  اإلسرائيلّي. في: أ

تل   .)68-47( اإلسرائيلّي  التعليم  في  املاضي  من  صور 

أبيب: راموت، 2002.

رام، أ. عوملة إسرائيل: ماك-وورلد في تل أبيب، جهاد في   -

القدس. تل أبيب: ريسلينغ، 2005.

التأريخ  الوقت:  وهذا  األيام  »تلك  ------------أ.   -

اليهودّية؛ بن تصيون  القومّية  الرواية  الصهيونّي واختراع 

́، فاسرمان )محررون(،  دينور وعهده«. في: ي́، دهان و هـ

اجلامعة  راعنانا:   .)260-217( أنطولوجيا  أّمة:  اختراع 

املفتوحة، 2006.

------------ب. وقت املا-بعد: قومّية وسياسة املعرفة   -

في إسرائيل. تل أبيب: ريسلينغن 2006.

راببورت، م́. حملة تفجير املساجد. هآرتس، 2007/7/12.   -

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/ 878239.html  

́، بن  ́، كوهني، أ شافيط، ز́. »خلق احمللّية اإلسرائيلّية«. في: أ  -

́، ياعر )محررون(، إسرائيل واحلداثة: إلى موشيه  رفائيل و أ

ليساك في يوبيله )425-459(. سديه بوكير: معهد بن غوريون 

لدراسة إسرائيل والصهيونّية ومؤّسسات أخرى. 2006.

سيغيف، ت́. 1949- اإلسرائيلّيون األوائل. القدس: دومينو،   -

.1984

شامير، ر́. »معلّقون في احلّيز: البدو والنظام القضائّي في   -

إسرائيل«. في: د́، غوطوين و م́، ماوطنر )محررون(ـ قضاء 

لتاريخ  شنيؤور  زملان  معهد  القدس:   .)496-473( وتاريخ 

إسرائيل، 1999.

́. سيف احلمامة: الصهيونّية والقوّة 1948-1881.  شابيرا، أ  -

تل أبيب: عام عوفيد، 1992.

------------. »خربة خزعة- ذاكرة ونسيان«. ألفامي،   -

.53-9 ،)2000( 21

تاريخ. قسم التاريخ في هيئة األركان العاّمة. 1978 )1959(.   -

تاريخ حرب االستقالل. تل أبيب: معراخوت.

والدة من جديد. دروري، ́ج )منتج(. والدة من جديد. مسلسل   -

تلفزيونّي. التلفزيون اإلسرائيلّي، 1998.



46

عدد 72

المراجع باللغة اإلنجليزّية
- Ankori, G. Palestinian Art. London: Reaktion, 2006.
- Barkan, E. 2000. The Guilt of Nations: Restitution 

and Negotiating Historical Injustices. New York: 
Norton, 2000.

- Barkan, E. and Karn, A. )eds.(. Apologies and 
Reconciliation. Stanford, Cal.: Stanford University 
Press, 2006 

- Benvenisti, M. Sacred landscape: The Buried History of 
the Holy Land since 1948. Berkeley: University of Califor-
nia, 2000.

- Douglas, M. 2007. “Forgotten Knowledge”. In: M., 
Strathern )ed.(, Shifting Contexts: Transformations in 
Anthropological Knowledge )13-29(. London and New 
York: Routledge, 2007.

- Finkelstein, N. “Myths, Old and New”. Journal of 
Palestine Studies, 21)1( )1991(, 66-89.

- Gur-Ze’ev, I. and Pappe, I. “Beyond the Destruction of 
the Other’s Collective Memory: Blueprints for a Pal-
estinian/Israeli Dialogue”. Theory Culture & Society, 
20)1( )2003(, 93-108.

- Gutman, Y. “Looking Backward to the Future: 
Counter-Memory as Oppositional Knowledge-Pro-
duction	in	 the	 Israeli-Palestinian	Conflict”.	Current 
Sociology  )Published online before print 15.5.2015.
Retreived from: http://csi.sagepub.com/content/ear-
ly/2015/05/.../0011392115584644. full.pdf+ht(. 

- Helman, S. 2015. “Challenging the Israeli Occupation 
through Testimony and Confession”. International 
Journal of Politics, Culture and Society )Published 
online. Retreived from:  http://springer.com/ content/
pdf/10.1007%2Fs10767-015-9198-y.pdf(.

- Kimmerling, B. Zionism and Territory : The Socio-
Territorial Dimensions of Zionist Politics. Berkeley: 
Institute of International Studies, University of Califor-
nia, 1983.

- ------------. Politicide: Ariel Sharon’s War against the 
Palestinians. London: Verso Books, 2003.

- Kurzman, D. Soldier of Peace: The Life of Yizhak Rabin 
1922-1995, New York: Harper Collins, 1998.

- Masalha, N. 1991. “A Critique of Benny Morris”. Jour-
nal of Palestine Studies, 21)1( )1991(, 90-97.

- Morris, B. 1991. “Response to Finkelstein and Masal-
ha”. Journal of Palestine Studies, 21)1( )1991(, 98-114.

- Pappe, I. The Ethnic Cleansing of Palestine. London: 
Oneworld Publications, 2007.

- Rabinowitz, D. “The Arabs Just Left”: Othering and 
the Construction of Self amongst Jews in Haifa Be-
fore and After 1948. In: D., Monterescu and D., Rabi-
nowitz )eds.(, Mixed Towns, Trapped Communities: 
Historical Narratives, Spatial Dynamics, Gender 
Relations and Cultural Encounters in Palestinian-
Israeli Towns )51-64(. Surrey: Ashgate, 2007.

- Renan, E. What Is a Nation? In: H.K., Bhabha )ed.(, Nation 
and Narration )7-19(. London: Routledge. 1990 )1882(

- Rotberg, R.I. Israeli and Palestinian Narratives of 
Conflict: History’s Double Helix. Bloomington: Indiana 
University Press, 2006. 

- Slyomovics, S. The Object of Memory: Arab and Jew 
Narrate the Palestinian Village. Philadelphia: Univer-
sity of Pennsylvania Press, 1998

- Sorek, T. Cautious Commemoration: Localism, Com-
munalism, and Nationalism in Palestinian Memorial 
Monuments in Israel. Comparative Studies in Society 
and History, 50: )2008(, 337-368.

- ------------. Palestinian Commemoration in Israel: 
Calendars, Monuments and Martyrs. Stanford Cal.: 
Stanford University Press, 2015.

- Torpey, J. )ed.(. Politics and the Past: On Repairing 
Historical Injustices.	Lanham:	Rowman	&	Littlefied,	2003.

- Yiftachel, O. Ethnocracy – Land and Identity Politics in 
Israel/Palestine. Philadelphia: University of Pennsylva-
nia Press, 2006.


