
 في الخطاب والمصطلح الصھیوني

حاول الخطاب السیاسي العربي أن یتعامل مع الظاھرة الصھیونیة في تفردھا وعمومیتھا، فقد كانت بالفعل 

ظاھرة جدیدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطین أم خارجھا: أن تأتي كتلة بشریة تحت رایات 

تدریجًي في احتالل األرض إما بالقوة العسكریة أو من خالل شراء األراضي، ثم االستعمار البریطاني وتبدأ 

تتحول الكتلة البشریة الغازیة بین یوم ولیلة إلى دولة تستولي على جزء كبیر من فلسطین ثم تقوم بطرد السكان 

 األصلیین یساندھا في ذلك العالم الغربي بأسره.

لصھیونیة قي خصوصیتھا وعمومیتھا، كان أول مصطلح استخدم وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة ا

سیریة وكان تعبیًرا عن عدم التصدیق العربي لما فھو "إسرائیل المزعومة"، وھو مصطلح لیس لھ أي مقدرة ت

حدث. وظھرت مصطلحات مماثلة أخرى مثل "شذاذ اآلفاق"، وھو مصطلح استخدم في فلسطین لإلشارة إلى 

ة، یحاول التھوین بشكل مبالغ فیھ من ظاھرة الغزو الصھیوني، وإن كان قد نجد في رصد المستوطنین الصھاین

ظاھرة عدم التجذر التي تسم المجتمعات االستیطانیة. ولكن مع منتصف الخمسینیات بدأ الحدیث عن إسرائیل 

یل كحاملة باعتبارھا "مخلب القط" لالستعمار الغربي (وھو مصطلح استمّر فیما بعد في عبارة "إسرائ

طائرات")، وباعتبارھا "قاعدة االستعمار الغربي". وھي مصطلحات تقترب إلى حدّ ما من الطبیعة الوظیفیة 

 للظاھرة الصھیونیة.

في محاولتھ تسمیة دولة إسرائیل فھي أحیانًا "الدولة الصھیونیة" وأحیانًا  حوال یزال الخطاب العربي یتأرج

یشیر إلیھا أحیانًا على أنھا "الدولة العبریة". ونحن ال نستخدم اصطالح  أخرى "الدولة الیھودیة" وھناك من

"الدولة الیھودیة"، ألن لیس لھ قیمة تصنیفیة أو تفسیریة، إذ ال یمكن تفسیر سلوك إسرائیل استنادًا إلى التوراة 

الدولة الصھیونیة، إذ إنھ  كما ال نستخدم مصطلح "الدولة العبریة" ألنھ ال داللة لھ وألنھ یحاول تطبیعوالتلمود. 

یفترض وجود ثقافة عبریة وھویة عبریة ذات مصالح قومیة محددة، وھو أمر خالفي إلى حدّ كبیر. فالدولة 

الصھیونیة تدّعي أنھا دولة كل یھود العالم، وما ھي إال مجتمع مھاجرین غیر مستقر ولم تتحدد ھویتھ بعد، 

 ض عودة الفلسطینیین.  وھي ال تزال تحتل األرض الفلسطینیة وترف

وھناك بعض المصطلحات مثل "فلسطین المحتلة" و"التجمع الصھیوني" و"الكیان الصھیوني" ذات مقدرة 

تفسیریة عالیة، ألنھا ال تعكس اإلدراك العربي للظاھرة الصھیونیة وحسب، وإنما تقترب إلى حدّ كبیر من بنیة 

 الكیان الصھیوني. 



 اوغسمات الخطاب الصھیوني المر

 الخطاب الصھیوني لھ سمات محددة أھمھا المراوغة النابعة من تعدد الجھات التي یتوجھ لھا ھذا الخطاب:

الصھیونیة حركة تابعة یدعمھا ویمولھا االستعمار الغربي، ولذلك یتوجھ الخطاب الصھیوني إلى الدولة  -

 االستعماریة الراعیة.

لنخبھا وحسب وإنما للرأي العام غیر الیھودي فیھا، والذي قد ال ال تتوجھ الصھیونیة لھذه الدول وحسب أو  -

یدرك األبعاد االستراتیجیة للتحالف بین إسرائیل والحضارة الغربیة. وھو رأي عام غیر متجانس، فھماك 

العلمانیون اللیبرالیون الذین یطالبون بفصل الدین عن الدولة ولكن أیًضا ھناك المسیحیین األصولیین الذین 

 ون الدولة الصھیونیة باعتبارھا إحدى عالمات آخر الزمان.یر

ال بدّ أن یتوجھ الخطاب الصھیوني للفئة البشریة المستھدفة، أي تلك الجماعات الیھودیة في العالم التي  -

 واجتماعیة مختلفة.تنتمي إلى تشكیالت ثقافیة وحضاریة 

متباینة وھو ما یجعل لكل فریق صھیوني رؤیة  تعود الصھیونیة إلى أصول ثقافیة ودینیة واجتماعیة وطبقیة -

 وأولویات مختلفة.

تركت التیارات الصھیونیة بعض القضایا األساسیة بدون اتفاق، فلم یتم االتفاق على ھویة الیھودي بل ولم  -

 یتم االتفاق على ھویة الصھیوني، كما لم یتحدد التوجھ االجتماعي أو االقتصادي للعقیدة الصھیونیة.

لة التي واجھھا الخطاب الصھیوني ھي كیف یمكن التوجھ لكل ھذه القطاعات في وقت واحد، إذ كان والمشك

على الدولة الصھیونیة أن تقدم نفسھا باعتبارھا دولة دیموقراطیة تنبع من أیدیولوجیة لیبرالیة وتنتمي إلى 

ولذا فھي تقوم بطرد الفلسطینیین ، ولكنھا أیًضا دولة یھودیة استعبادیة حصریة، الحضارة الغربیة العقالنیة

وھدم قراھم ودیارھم وخوض حروب توسعیة. وكان على الدولة الصھیونیة أن تقدم نفسھا باعتبارھا دولة 

علمانیة متطرفة في علمانیتھا، ولكنھا في الوقت نفسھ تدّعي أنھا متطرفة في تدیّنھا، ورأسمالیة مغالیة في 

شتراكیتھا. والحركة الصھیونیة تقبل اندماج الیھود في غرب أوروبا (حتى رأسمالیتھا، واشتراكیة مغالیة في ا

 ال تثیر حفیظة یھود أو حكومات ھذه البالد)، ولكنھا في الوقت نفسھ تطالب بتھجیر یھود شرقھا.

وإلنجاز ھذه، ولتحقیق ھدفھا في اغتصاب فلسطین وطرد أھلھا وتجنید یھود العالم لدعم مشروعھا ومده بالمادة 

المیًا غیر متجانس بشكل معتمد، یتسم بدرجة عالیة من ك، طورت الصھیونیة خطابًا مبھًما لبشریة المطلوبةا

 عدم االتساق، ویحتوي على فجوات كثیرة بھدف تغییب الضحیة وتشویھ صورتھ.



الحدیثة  ودیةوقد كتب ھرتزل قائًال إنھ "حقق شیئًا یكاد یكون مستحیًال: االتحاد الوطید بین العناصر الیھ

افظة (أي یھود المتطرفة (أي الیھود المندمجین في غرب أوروبا والیھود غیر الیھود)، والعناصر الیھودیة المح

وقد حدث ذلك بموافقة الطرفین دون أي تنازل من الجانبین ودون أي تضحیة  –شرق أوروبا والیھود المتدینین) 

 الحضارة الغربیة ویھود العالم. فكریة، كما تباھى ھرتزل بمصالحة أخرى ألجراھا بین

وقد كان ھرتزل محقًا تماًما فیما یقول، فالخطاب الصھیوني المراوغ الذي وضع ھو أساسھ نجح في إخفاء كل 

التناقضات وفي التوجھ إلى كل قطاع من القطاعات المعینة بصوت یرضیھ. كما أنھ تجاھل العرب تماًما. وقد 

یة األساسیة الشاملة والمھودة وإخفائھا احتفظ ھذه الخطار بتوجھھ األساسي من خالل التمسك بالصیغة الصھیون

سحابة كثیفة من بإلى حد كبیر في آن واحد، على أن تعبّر عن نفسھا من خالل تنویعات علیھا تخبئتھا 

  .۱االستراتیجیات والحیل البالغیة المتنوعة التي ال بد من درسھا

 فك شیفرة الخطاب الصھیوني

 الكامنة وراءھا:إخفاء مرجعیة المصطلحات والمفاھیم  -1

والمفاھیم  الحیلة األساسیة في الخطاب الصھیوني المراوغ ھو محاولة إخفاء المرجعیة النھائیة للمصطلح

ًما مرجعیة الكامنة وراءه. فحینما یتحدث الصھاینة عن "السالم" أو عن "الحكم الذاتي"، فھم یخفون تما

یلي للسالم؟ األمم المتحدة، أم المفھوم اإلسرائ ھذه المصطلحات، فھل مرجعیة ھا السالم ھو قرارات ھیئة

لتوجیھات  ، أم أنھ یعني قیام سلطة خاضعةتقریر المصیر أیًضا حق وھل الحكم الذاتي للفلسطینیین یعني

 النظام لصھیوني؟

 :محاولة تجاھل األصول التاریخیة أو تزییفھا -2

یة والمصطلحات عن أصولھا التاریخمن الحیل األساسیة في الخطاب الصھیوني محاولة عزل الظواھر 

ا تاریخ واالجتماعیة والثقافیة بحیث یبدو الواقع كما لو كان مجرد عملیات وإجراءات وأحداث لیس لھ

ة لھ واضح وال سیاق تاریخي محدد، وبالتالي فلیس لھا سبب معروف أو اتجاه محدد. فالسبب ال عالق

یمكن أن یتحول  ریخي، والمعلومة ال تنضوي تحت نمط. ومن ثمبالنتیجة، والنتیجة ال عالقة لھا بسیاقھا التا

الھامشي إلى جوھري والجوھري إلى ھامشي، ویمكن فرض أي معنى على أیة واقعة وأن توضع داخل 

  نمط ما (نمط یھودي متكرر).

 تغلیب عنصر المكان:    -3

                    
عبد الوھاب المسیري، في الخطاب والمصطلح الصھیوني: دراسة نظریة وتطبیقیة، دار  ۱

 .۲۰۰٥، ۲الشروق، القاھرة، ط



المكان على عنصر الزمان،  للظواھر تغلیب عنصرویرتبط االتجاه السابق نحو إنكار الجذور التاریخیة 

 فتتحول "فلسطین" من "أرض" إلى "منطقة"، وتبحث إسرائیل عن "الحدود اآلمنة" الجغرافیة التي ال تأبھ

بالتاریخ. وتعبر نظریة األمن اإلسرائیلیة عن ھذا التحیّز الشدید للجغرافیا والتجاھل الكامل للتاریخ. ولذا 

بوجود عنصر الزمان (كماٍض وتراث مخزون للذاكرة وكحاضر فإن أي حركة من العرب تذكر الصھاینة 

وصراع وكمستقبل وإمكانیة ومجال للحریة والحركة) تولد الذعر الشدید في قلوب المستوطنین الصھاینة 

 وتسمى مثل ھذه الحركة "إرھاب".

 :استخدام مصطلحات تبدو محایدة ولكنھا في جوھرھا تقوم بتغییب التاریخ والواقع العربیین -4

من الحیل الصھیونیة البالغیة استخدام مصطلحات تبدو كما لو كانت بریئة محایدة تحل محل المصطلحات 

ذات المضمون التاریخي واإلنساني العربي، ولعل أھم ھذه المحاوالت ھو اإلشارة إلى فلسطین باعتبارھا 

لمیعاد التي وعد لھا الیھود " أرًضا بال شعب"، فھذه عبارة محایدة للغایة، ففلسطین قد ال تكون أرض ا

 ولكنھا لیست فلسطین أساًسا وإنما ھي مجّرد أرض والسالم، مكان بال زمان وال تاریخ.

إخفاء مصطلح معیًن تماًما أو محوه من المعجم السیاسي والحضاري أو استخدام مصطلحات تؤدي إلى  -5

 تغییب العرب:

یلجأ الصھاینة إلى محو بعض المصطلحات أو المفردات تماًما من المعجم السیاسي والحضاري حتى یمكن 

محو المفھوم أو الشيء الذي تشیر إلیھ، وإخفاؤه من الخریطة اإلدراكیة. وھذه االستراتیجیة تضرب 

ویبدوأن ھناك اتجاًھا بجذورھا في الخطاب االستعماري االستیطاني الغربي الذي یخدم دیباجات توراتیة. 

في ھذه األیام لمحو كلمة "مقاومة" من المعجم السیاسي بحیث یھمین دال واحد ھو كلمة "إرھاب"، وتصبح 

"ھجمات انتحاریة" لیس أعمال المقاومة التي لھا جذور تاریخیة ومعنى محدود وكأنھا مجرد "إرھاب" أو 

 لھا سبب واضح وال اتجاه وال مفھوم.

 بین المصطلحات وفرض نوع من الترادف بینھا: الخلط المتعمد -6

یعمد الصھیاینة إلى الخلط بین المصطلحات التي لھا حدود معروفة. قھم یحاولون الخلط بین مصطلحات 

"یھودي" و"صھیوني" و"إسرائیلي" وأحیانًا "عبراني". وذلك على الرغم من أن كّل مصطلح لھ مجالھ 

ا لتأكید مفھوم الوحدة الیھودیة الذي یشكل جوھر الرؤیة الصھیونیة. الداللي الواضح. وقد جرى الخلط بینھ

وقد شاع االستخدام الصھیوني في العقول حتى أصبح من الممكن الحدیث عن "الدولة الیھودیة" و"دولة 

الیھود" و"الدولة الصھیونیة" باعتبارھا عبارات مترادفة، وحتى أصبح من الشائع القول "إن كل یھودي 

كل صھیوني یھودي"، وأن كل الیھود یؤیدون الدولة الصھیونیة، على الرغم من وجود یھود صھیوني و

 غیر صھاینة وصھاینة غیر یھود.



 استخدام اسم یشیر إلى مسمیات مختلفة: -7

" دون التحدث ، و"إرتس یسرائیلیستخدم اسم مثل "الشعب الیھودي" دون تعریف ھذا الشعب الیھودي

عن حدودھا. وحیث إن لكّل صھیوني تعریفھ الخاص فإن اإلسم ھنا یشیر إلى مسمیات مختلفة، وتختلف 

باختالف من یستخدم المصطلح: توطینیًا كان أم استیطانیًا، علمانیًا كان أم متدیًنًا؟ وھذا اإلبھام یعني أن 

ب الیھودي ھو من ھاجر بالفعل إلى إسرائیل، الصھیوني یمكن أن یكون معتدًال إن شاء فیصّرح بأن الشع

ویمكنھ أن یكون متطرفًا فیقول إن الشعب الیھودي ھو یھودي أینما كان. وحدود "إرتس یسرائیل" ھي 

أو من النیل إلى الفرات أو من النھر إلى البحر، واألمر متروك دائًما لالعتبارات  ۱۹٦۷أو  ۱۹٤۸حدود 

 البراغماتیة. 

 لكل منھا معنیان: معنى معجمي ظاھر وآخر حضاري كامن: استخدام مصطلحات -8

رج مصطلح "السالم" أو "عملیة السالم" تحت ھذا التصنیف، فقد تُِركت كلمة "السالم" مبھمة دیمكننا أن ن

"السالم المؤسس على العدل"، ولكنھا یمكن  –"السالم العادل"  –عامة وھي یمكن أن تعني "السالم الدائم" 

ا "السالم حسب الشروط الصھیونیة/ األمریكیة" أو "السالم المبني على الحرب والذي یترجم أن تعني أیضً 

على أّن المعنى األخیر ھو المعنى موازین القوى القائمة". وسلوك اإلسرائیلیین وحلفائھم األمریكیین یدّل 

 المقصود. 

 ۲۰۰۹القاموس العالمي اللغوي للمشروع اإلسرائیلي 

، ۲۰۰۹وعام  ۲۰۰۸بحسب ما ورد في الوثیقة فإن معظم موادھا تم تحدیثھا باالستناد إلى أبحاث أجریت عام 

وقول الوثیقة: "تم اقتطاف معظم "العبارات المجدیة" من ممثلین أو ناطقین إسرائیلیین، إال أن استطالعات 

ع الحالي". ویأمل معدّ الوثیقة فرانك لونتز الرأي، والتوجیھات والتوصیات االستراتیجیة تستند جمیعًا إلى الوض

"أن یستفید الدعاة اإلسرائیلیین من الجھد الكبیر الذي بذل من أجل ھذا اإلنجاز". وأخیًرا یقول لونتز "تذكروا 

 دائًما لیس المھم ماذا نقول، بل الذي یسمعھ الناس".

الدعاة والسیاسیین، "على التواصل الفعال  إلى ذلك، تعرض الوثیقة مجموعة من الكلمات والعبارات التي تساعد

 :تحت عنوان معجم لتعابیر مجدیة من أجل دعم إسرائیل"

: من المفاجئ أن القیمة التي یرغب األمریكیون بھا بشكل أساسي في حكومتھم، لم یتم استخدامھا المساءلة -1

استخدام تعبیر "تدابیر بناء من قبل الناطقین باسم إسرائیل لوصف ما نحتاجھ في الحوار الحال. أوقفوا 

 الثقة" وابدأوا باستخدام تعبیر "المساءلة" لوصف الحاجة األبرز لدى الحكومة الفلسطینیة.



: ال تتحدثوا أبدًا عن "إعطاء" الفلسطینیین أي شيء، بدًال من ذلك تحدّثوا عن "البناء"، ألن ذلك البناء -2

تعبیر "إعطاء" یذكر الناس أنكم في الموقع األقوى سیوحي بتطور الظروف خطوة بعد خطوة. إن استخدام 

 وھذا سیؤدي إلى زیادة التعاطف مع أزمة الفلسطینیین. 

: حالوا قدر اإلمكان، أن تجعلوا الھدف من إنجاز السالم ھو تأمین مستقبل یمكن فیھ لألطفال األطفال -3

 بالخوف من وقوع الھجمات. اإلسرائیلیین والفلسطینیین أن ینشأوا ویتعلموا من دون الشعور الدائم

: إن استخدام الرمزیة الصوریة لن یضیع من أسماع ى القدس من أجل العمل على السالمتعالوا إل -4

 األمریكیین.

: وھذا ما یعتقد األمریكیون أنھ یشّكل السبیل إلى حّل النزاع، وعندما تعطي التعاون والتشارك والتسویة -5

 القلیل تحصل على الكثیر.

اربطوا بین دافع اإلرھاب وبین صور المواطنین،  :بالصواریخ على المجمعات السكنیة لمتعّمدالقصف ا -6

وعندھا ستحصلون على التصویر األفضل لما تواجھھ إسرائیل في غزة ولبنان. إّن تعبیر "متعّمد" ھو 

یخ على وجھ التعبیر األمثل للداللة على "النوایا التي تقف خلف القصف" فیما یتعلّق بإطالق الصوار

الخصوص، إال أنھ مفید أیًضا في أي نوع من الھجمات اإلرھابیة، وھذا أكثر فعالیة بكثیر من استخدام 

 "القصف العشوائي". 

: إن ھذا التعبیر ھو أكثر قبوًال وشعبیة من مصطلح وتعبیر "العقوبات" السائد االقتصادیة الدیبلوماسیة -7

ى األطیاف السیاسیة، فالنھج القاسي على الصعید االقتصادي یلقى رواًجا لدحالیًا، فھذا التعبیر یلقى قبوًال 

 لدى الجمھوریین والعنصر الدیبلوماسي یرضي الدیموقراطیین.

متى تتحدث إسرائیل عن "االزدھار االقتصادي" للشعب الفلسطیني، فإن ذلك یضعھا : االقتصادي االزدھار -8

 من الذي یمكنھ أن یعارض ذلك؟ في أفضل صورة إیجابیة ممكنة، ففي النھایة

: كرروا باستمرار الجھود اإلسرائیلیة السابقة وتضحیاتھا من ى الجھود المبذولة من أجل السالمأمثلة عل -9

أجل السالم، مع الزعماء العرب المعتدلین الذین كانوا یرغبون أیًضا في العمل من أجل السالم. لكیال 

األمثلة السابقة على أنھا األسباب الفضلى الستمرار التزام إسرائیل تغرقوا في الماضي. وإنما قدّموا ھذه 

 بالعمل من أجل السالم في المستقبل.

تساویة، م: شددوا على أن الیھود اإلسرائیلیین والعرب اإلسرائیلیین یتمتعون بحقوق المتساویة الحقوق -10

: بل أضیفوا "إن المأساة ھي ذا الحدوضمانات متساویة في ظل القانون اإلسرائیلي. لكن ال تتوقفوا عند ھ

 أن الفلسطینیین یحصلون على حقوق أقل بكثیر من قبل حكومتھم مما یحصلون علیھ في دولتنا".



: إّن مخاطبة الفلسطینیین مباشرة بالنیابة عن الشعب اإلسرائیلي تخرج استخدموا النھج اإلنساني -11

نساني. مثل: "نحن نعرف أن الفلسطیني العادي المواضیع عن إطارھا السیاسي وتسیغ علیھا الطابع اإل

واإلسرائیلي العادي یرغبان باالجتماع سویًا والعمل سویًا على تحقیق السالم، إنھما یرغبان في العیش 

بسالم. لقد اجتمع القادة اإلسرائیلیون مع قادة عرب من أجل صنع السالم في الماضي، لكن كیف یمكنك 

 . وحماس؟"أن تتوصل إلى سالم مع حزب هللا

: إن ھذا ھو التعبیر األفضل لوصف الحركة اإلرھابیة. تجنبوا استخدام تعابیر حقبة المیلیشیاوي اإلسالم -12

 بوش على غرار "الفاشیة اإلسالمیة".

، : إن ھذا ھو السبیل األفضل لوصف الرؤیة النھائیة لـ "حل إنشاء الدولتین"العیش معًا جنبًا إلى جنب -13

 تلك العبارة. لكن من دون استخدام

 بعض المصطلحات السیاسیة والحضاریة

  إسرائیل  •

یعد من أخطر المصطلحات فمصطلح "إسرائیل" أو "دولة إسرائیل" أو "الكیان اإلسرائیلي" یعني التسلیم 

بھذا المعنى تطبیع للمواطن  وھو باالستقاللیة، ویحظىبوجود كیان شرعي تمثلھ دولة لھا حدود معینة 

 على تقبل ذلك التواجد الصھیوني في إطار من الشرعیة. ،العربي والمسلم

  الفلسطینیون •

ا یدور في فلك التوظیف الصھیوني والحقیقة أن كل فلسطیني ربما یستغرب البعض أن یكون ذلك مصطلحً 

 "الفلسطینیین"بمصطلح  "ب الفلسطینيالشع"فحینما یستبدل  ،شرف باالنتساب لتلك األرض المباركةتی

وأن  .ن لیسوا سوى شراذم ومجموعات تعیش في كنف العدو الصھیونيوفالمغزى من ذلك أن الفلسطینی

جولدا مائیر التي تساءلت  -وھذه الدعوى الممجوجة أطلقتھا من قبل  .حقوقھم ینبغي أن تدرك في ھذا اإلطار

  .قائلة "أین الشعب الفلسطیني؟" وعنجھیةباستخفاف 

  عرب إسرائیل •

 على قانونیة فھو یصدق أوًال  والتدلیس،رغم أن ھذا المصطلح من أكثر المصطلحات وضوحا في الدس 

ثانیا فھو یجنح إلى استالب حقوق المواطنة األصیلة  الفلسطینیة،الصھیوني لألرض  االغتصابومشروعیة 

لھ لشيء زائد لحق في أرضھ ومن ثم فھو ینزع عنھ صفة المواطنة ویحوّ من الشعب الفلسطیني صاحب ا

  .ینتسب بشكل ھامشي إلى الكیان القائم على النھب والغصب ،على تلك األرض

  المطالب الفلسطینیة •



وھذا المصطلح ال یلقى  .یتحدث اإلعالم الصھیوني ویكرر الساسة الصھاینة مصطلح المطالب الفلسطینیة

كمصطلح یحمل في طیاتھ الكثیر من التھوین وازدراء الحقوق  "المطالبـ "ف ،اطرح اعتباطً وال یُ ا جزافً 

إذ ثمة بون شاسع ومسافة فلكیة بین "الحق" و  .اویجعل إمكانیة التنازل عنھا أمرا مستساغً  ،الفلسطینیة

وھو خارج نطاق  ،فالحق ثابت راسخ ال یتغیر وال یتبدل وال یجرؤ أحد على المساس بھ ."المطلب"

فیما یبدو المطلب محض رغبة لشخص أو فئة أو حزب قد تكون لھا صفة  .التفاوض ودائرة المساومة

 .وتحول الرغبات ،المشروعیة أو ال تكون كما أنھ یحمل صفة " اآلنیة " وھو بذلك یختلف باختالف الواقع

 االستعدادعدو الصھیوني عن عدم وھذا یضعھ تحت طائلة المساومات والتنازالت ومن ثم نسمع حدیث ال

ووضع الحقوق الفلسطینیة في مصاف المطالب  ،بالدھمإلى للتفكیر "بمطلب" الالجئین الفلسطینیین بالعودة 

 یضیع تلك الحقوق الثابتة.

  اإلسرائیلي -النزاع الفلسطیني  •

 وبینالمستعرة بین األمة العربیة اإلسالمیة  والحربیھدف ھذا المصطلح إلى التخفیف من وطأة الصراع 

واختزالھ بحیث یبدو وأنھ ثمة خالف على بضعة  ،ویحاول ذلك المصطلح تقزیم الصراع ،العدو الصھیوني

ذلك المصطلح تتصرف إلى  وأغراض .الصھیوني والعدویتنازع علیھا الفلسطینیون  ،أمتار من األرض

الصراع ال یعدو كونھ نزاعا بین ھذه الدولة  وكأنمنفصلة  ودویالتإلى أقطار  وتحویلھاتفكیك مفھوم األمة 

 تلك.أو 

  المعتقلون الفلسطینیون •

وإطالق  ،یعمل العدو الصھیوني جاھدا إلبعاد صفة الحرب عن الوضع القائم على األراضي الفلسطینیة

الفلسطینیین على أنھم خارجون عن  والھدف من ذلك تصویر المقاتلین ،مصطلح "المعتقل" بدال من أسیر

وإطالق مصطلح معتقلین ومطلوبین على  والمحاكمة.وأنھم فلول مجرمة تستحق المالحقة  ،القانون

المجاھدین الفلسطینیین یعني محاولة تسویغ وتسویق األكاذیب الصھیونیة التي تدعي حق العدو الصھیوني 

 القانون وعدم معاملتھم كأسرى حرب.في معاملة ھؤالء المجاھدین كمجرمین خارجین عن 

  المستوطنات -المستوطنون  •

یحاول العدو الصھیوني سك مصطلحات تحمل قدرا من النعومة و بھا من اللطف و الحسن الظاھري ما 

الصھیوني البغیض لألراضي الفلسطینیة المغتصبة من  لالحتاللعساه أن یسھم في تجمیل الوجھ القبیح 

اء الحق للدخالء والغاصبین بالعیش على طتوطنون" والذي یعني ضمن ما یعني إعذلك مصطلح "المس

ومن البدیھي أن یترافق مع ذلك إطالق مصطلح  .عنھم االغتصابوإبعاد صفة  ،األرض الفلسطینیة

 مشتق من كلمة الوطن. ۱۹٦٦"المغتصبات" و لیس "المستوطنات" فھذا المصطلح بدأ بالذیوع منذ العام 



 الدفاع  جیش •

یحاول إعطاء انطباع بأن العدو الصھیوني یدافع عن  .في اإلعالم الصھیوني وكثیفھذا المصطلح رائج 

بالمصطلح مصطلحات أخرى فرعیة مثل  ویرتبط .نفسھ وأن الفلسطینیین والعرب ھم في وضع التعدي

فجیش الدفاع لیس سوى قوات احتالل تمارس أبشع الجرائم  ""وزیر الدفاع" و "وزیر الدفاع اإلسرائیلي

 الفلسطیني.بحق الشعب 

  العملیات اإلرھابیة •

 االنتفاضةوأن  .إن الكید الصھیوني یستھدف خلط األوراق ویحاول تصویر العملیات على أنھا إرھاب

 ومشروعیةي الحصول على غطاء كما یستھدف العدو الصھیون .ا لدماء األبریاءا وسفكً برمتھا لیست اال عنفً 

باعتبار أن ما یقدم علیھ من جرائم یقع في خانة  ،لما یقوم بھ من أعمال بربریة ضد الشعب الفلسطیني

 النفس.مكافحة اإلرھاب والدفاع عن 

 الشرق أوسطیة •

ھذا المصطلح غربي  .حصوننا واقتحمتمصطلح "الشرق األوسط" من المصطلحات التي غزت دیارنا 

إلى تلك الرؤیة  ا نسبةً للعالم جغرافیً  وتقسیمھ ،ارتبط في صیاغتھ برؤیة الغرب المركزیة لذاتھ ،لنشأةا

ا بفكرة إضعاف المشروع اإلسالمي ومنذ البدء كان المصطلح متلبسً  .ا بما یلبي المصالح الغربیةوارتباطً 

وع العربي اإلسالمي فھدفھا وسطیة نقیض المشرأن الشرق الواقع أ .ووضع العراقیل ،وتفكیك منظومتھ

األساس تمریر القبول بذلك العدو حتى یبدو في صورة منطقیة وطبیعیة في عین وعقل المواطن العربي 

وھدفھا التالي تمكین العدو الصھیوني من إحكام السیطرة على المنطقة والنفاذ إلى الثروات العربیة والتحكم 

إن الجھود األمریكیة المحمومة إلعادة رسم خارطة المنطقة تدور في ذلك الفلك وھا ھو مصطلح "  .بھا

في مقابلھ  الشرق أوسطیة " یبین عن مكنونھ وھو بكل ھذا ال یستحق سوى التجاھل والتغافل وأن نصرّ 

 ابط ھذه المنطقة.من قبیل العالم العربي وكل تلك المصطلحات التي تؤكد على رو ،على مألوف مصطلحاتنا

 التطبیع  •

التطبیع األبرز  ومجال ،ا على التطبیع كمدخل الستقرار وجوده في المنطقةالصھیوني كثیرً  ل العدوّ یعوّ 

جتماعي والذھنیة العامة فحلم العدو الصھیوني وشاغلھ الذي یرنو إلیھ العدو الصھیوني یرتبط بالواقع اال

فكرة القبول بذلك  وانتشارلفوقي بل التطبیع المرتبط بالمجال المجتمعي التطبیع السیاسي ا فقط األكبر لیس

الصھیوني في اتفاقاتھ ویلح بالطلب من أجل التدخل  ولھذا السبب یصر العدوّ  .العدو بین جموع أبناء األمة

 .من قبل الحكومات في مناھج التعلیم



  السالم الشامل والدائم •

یدّعي الصھاینة أنھم من دعاة السالم، ولكن كلمة "السالم" كلمة مطاطة للغایة یختلف مضمونھا باختالف 

السیاق الذي ترد فیھ، وفي اإلطار الصھیوني االستیطاني/ اإلحاللي، فھو یولّد الصراع بطبیعتھ ألنھ ینكر 

 األرض الفلسطینیة. حقوق الفلسطینیین الذین طردوا من بالدھم، ویؤكد حق یھود العالم في

 الحوار والحوار المسلح •

الحوار مصطلح یعني حرفیًا حدیثًا یجري بین شخصین. وكلمة "حوار" تفترض شكًال من أشكال الندیة 

والمساواة ویدعو الصھاینة إلى الحوار والتفاوض وجًھا لوجھ. مثل ھذه الدعوة للحوار دون تحدید 

م والتعري الكامل، المنطلقات واألطر والمرجعیات ھي في واقع األمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القی

وفي غیاب الندیة فإن ما یحسم الحوار ھو السالح، أي أنھا دعوة إلى التطبیع من الجانب العربي دون أن 

یقوم الجانب الصھیوني بإزالة استیطانیتھ اإلحاللیة التي تسبب شذوذه البنیوي، أي أن یبدأ ھذا الحوار 

 وبالوجود الفلسطیني. باالعتراف بشذوذ إسرائیل البنیوي وشرعیة المقاومة

 الشعب الیھودي:   •

"الشعب الیھودي" عبارة تفترض أن الیوھود شعب واحد بالمعنى القومي أو العرقي للكلمة، كما تفترض 

أن لدیھم قومیتھم الیھودیة المستقلة وھو أمر یتنافى مع الواقع التاریخي. واألولى ھو استخدام "الجماعات 

 .الیھودیة"

  الشعبان: •

مصطلح صھیوني یشیر إلى كل من الشعب الفلسطیني و"الشعب اإلسرائیلي" أو الیھودي، وھذا المصطلح 

یتضمن شكًال من أشكال االعتراف بوجود شعب فلسطیني وبالتالي حقوق فلسطینیة في أرض فلسطین، 

ال التكافؤ شعب یھودي لھ حقوق بفلسطین، كما یتضمن المصطلح شكًال من أشكولكنھ یؤكد أیًضا وجود 

بین الفلسطینیین والمستوطنین الصھاینة وشكًال من أشكال المساواة في الحقوق، وكأن الغزاة الصھاینة ال 

 یختلفون عن السكان األصلیین، فمصطلح "الشعبین" یضفي شرعیة على عملیة الغزو الصھیوني.

 مصطلحات األماكن 

  حائط المبكى •

العدو الصھیوني مسمى "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي" حیث یزعمون أنھ یمثل الجزء  یتخد

المتبقي من ھیكلھم المزعوم والمصطلح العربي اإلسالمي ھو (حائط البراق). یقع حائط البراق في 

القطاع الجنوبي الغربي من جدار المسجد األقصى، وحائط البراق من المقدسات اإلسالمیة ولم یكن 



للیھود أي ارتباط بھ حتى القرن السادس عشر. حیث اعتبر الحائط مقدًسا لدى الیھود بعد خروج یھود 

إسبانیا إثر سقوط غرناطة ونھایة الحكم العربي اإلسالمي. وقد أقرت الھیئات الدولیة بأن حائط البراق 

لیھود أكدت عصبة األمم تعود ملكیتھ إلى المسلمین، فعندما حدث الخالف على ملكیتھ بین المسلمین وا

ملكیة الحائط تعود للمسلمین وحدھم، وھو جزء ال یتجزأ من ساحة المسجد األقصى  ۱۹۲۹في عام 

 التي ھي من أمالك الوقف اإلسالمي.

  ھیكل سلیمان •

یطلق العدو الصھیوني مسمى "ھیكل سلیمان" على المسجد األقصى، حیث یزعم العدو أن المسلمین 

 األقصى على أنقاض المعبد الذي یعتقدون أن سلیمان علیھ السالم قد بناه. أقاموا المسجد

  القدس الكبرى •

یستعمل اإلعالم الصھیوني "القدس الكبرى" أو "القدس الموحدة" لإلشارة على اتساع القدس بشقیھا 

. حیث یھدف الشرقي والغربي، وازدیاد المساحات التي تضاف یوًما بعد یوم بفعل مخططات اإلستیالء

العدو الصھیوني إلى التمدد غربًا باتجاه تل الربیع "تل أبیب" وحتى حدود أریحا شرقًا، بھدف إعادة 

صیاغة المدینة، حتى تنمحي معالمھا اإلسالمیة. والشيء الثابت والراسخ رسوخ الجبال أن ھذه المدینة 

 یة إسالمیة ولن تكون غیر ذلك.بكافة أبعادھا وكل مكوناتھا وعلى اتساع مساحتھا، ھي مدینة عرب

وھناك العدید من المدن والقرى والبلدان العربیة التي حاول العدو الصھیوني إزالتھا من جدار الذاكرة الفلسطینیة 

 والعربیة، من خالل تغییر مالمحھا الجغرافیة وتبدیل أسمائھا العربیة بأخرى عبریة وتلمودیھ.


