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نوريت بيلد- إحلنان )*(

شرعنة املجازر في كتب التاريخ 

املدرسية املتداولة في إسرائيل

ملخص 
تاريخيٍة  كتٍب  ثمانية  تنقلها  التي  الروايات  املقالة  هذه  تستعرض 
س في املدارس الثانوية اإلسرائيلية، وُنِشرت في الفترة الواقعة  ُتدرَّ
بني عامْي 1998 و 2009 1، وتسعى املقالة إلى البرهنة على أن هذه 

كلية  وفي  العبرية  اجلامعة  في  اللغة  تعليم  مــادة  إحلنان  بيلد-  نوريت  تــدرِّس   )*(

دافيد يلني للمعلمني في القدس. وترّكز الدراسات التي ال تزال تعّدها منذ العام 
1995 على التعليم املدرسي، واخلطاب العنصري في املدارس، والكتب الدراسية 
اللغة احملكّية واملكتوبة في املدارس، واحلوار في الصفوف  ر  في إسرائيل، وتطوُّ
 palestine in israeli school( املتعددة الثقافات. وكتابها القادم هو بعنوان
Books: ideology and indoctrination( ]فلسطني في الكتب املدرسية في 

 )tauris( إسرائيل: األيديولوجية والتلقني[ )وسوف تنشره دار توريس للنشر
في لندن(. وإلى جانب التدريس، تلقي إحلنان احملاضرات وتكتب املقاالت عن 
القضايا املرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني. وبناًء على نشاطها في هذا 
التعبير  العام 2001 جائزة ساخاروف حلقوق اإلنسان وحرية  نالت في  املجال، 
 ،)sakharov priZe for human rights and the freedom of speech(
التي مينحها البرملان األوروبي، مناصفًة مع الروائي عزت الغزاوي من جامعة 
بير زيت. وإحلنان هي كذلك أحد األعضاء املؤسسني حملكمة راسيل لفلسطني 
)russell triBunal on palestine( )بروكسل، آذار 2009(، وهي عضٌو في دائرة 
كما  واملصاحلة.  السالم  أجل  من  ثكالى  وإسرائيليون  فلسطينيون  آباء  اآلبــاء: 
تشترك إحلنان مع الدكتور سامي عدوان من جامعة بيت حلم في ترّؤس اللجنة 

الدولية للتعليم في ظل االحتالل. 

الكتب ُتشرِعن هذه املجازر، أو باألحرى تشرعن النتائج التي أفضت 
لغٍة معّقدٍة تتضّمن في مكّوناتها أساليب  إليها، من خالل توظيف 

لفظية ووسائل بصرية. 
يطّبقها  التي  التحليلية  واألدوات  النظريات  املقالة  ه��ذه  توّظف 
التحليل النقدّي للخطاب، والسيمياء االجتماعية والتحليل املتعّدد 
والعامة،  واملنطقية  اللغوية  اإلستراتيجيات  دراسة  بهدف  الوسائط 
واإلستراتيجيات املتعّددة الوسائط التي تستخدمها الكتب املدرسية 
املقالة، في  ت��وِرده هذه  الذي  التحليل  املجازر. ويستند  في شرعنة 
 ،)Van Dijk، 1997( أساسه، إلى الدراسات التي نشرها فان ديجك
 ،)Martin Rojo and Van Dijk، 1997( ومارتني روجو وفان ديجك
وفان ليوين )Van Leeuwen، 2000، 2007، 2008(، وفان ليوين وُووداك 
 Hodge and( وهودج وكريس ،)Van Leeuwen and Wodak ، 1999(
Kress ، 1993(، وكوفني )Coffin ، 1997، 2006(. وتفترض هذه املقالة 

أن كتب التاريخ املتداولة في إسرائيل تشرعن، في مضمونها، قتل 
الفلسطينيني باعتباره أداًة ناجعًة للمحافظة على أمن الدولة اليهودية 
الشرعنة  فعل  أن  إلى  كذلك  املقالة  وتشير  اليهودية.  األغلبية  ذات 
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يهّيئ الشباب اليهود ويعّدهم كي يكونوا جنوًدا صاحلني وكي ينّفذوا 
ممارسات االحتالل في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

الكلمات املفتاحية 
م��ح��ّددة،  آث���اٍر  إف���راز  تستهدف  ال��ت��ي  الشرعنة  اخل��ط��اب،  حتليل 
صناعة  الوسائط،  املتعدد  التحليل  م��ج��زرة،  الشرعنة،  األن���واع، 
اخلرافات، الفلسطينيون، العنصرية، السيمياء االجتماعية، الوسائط 

االجتماعية- الداللية، الصهيونية. 
في أشياء كهذه، ال ينبغي للمرء أن ُيسِلم انقياده للمبالغات 

وعلى املرء أن يكون واعًيا وأن يتوّخى احلذر: فهذه مسألة حياة 
أو موت 

)Zach, 1996( .فقد يخطئ املرء - ال سمح الله - فيما ينقله

مقدمة 
دولة  إقامة  وعقب   1948 العام  حرب  خالل  املجازر،  ارُتكبت 
إسرائيل، بحّق مواطنني فلسطينيني مّمن كانوا يقيمون فيما بات ُيعرف 
بإسرائيل، وبحّق الالجئني الفلسطينيني في القرى واملخيمات التي 
نزحوا إليها في األردن. وتستعرض بعض كتب التاريخ املدرسية التي 
س في املدارس اإلسرائيلية )وال سيما تلك التي ُنشرت مؤخًرا  ُتدرَّ
في األعوام 2004 و2006 و2009( هذه املجازر على أنها كانت 
املقابل،  وفي  ناجحة.  عسكرية  عملياٍت  أو  روتينيًة  معارك  مجّرد 
تنظر بعض الكتب املدرسية إلى تلك املجازر على أنها كانت تشّكل 
انحراًفا عن اخلطط الرسمية، ولكنها ُتشرِعنها بسبب النتائج اإليجابية 
التي أفضت إليها - وهي إنشاء دولٍة يهوديٍة تتمتع بالتماسك واألمن 
وتقطنها أغلبيٌة من السكان اليهود. وتشرعن الروايات التاريخية، 
من خالل عرض املجازر على أنها انحراٌف عن اخلطط املعّدة، أفعال 
بأنها  التي زعمت  أفراده، واحلكومة اإلسرائيلية -  اجليش وسلوك 
فوجئت بأعمال القتل وأدانتها - والقواعد التي حتكم عملها كذلك. 

ف املجزرة على النحو التالي:  ُتعرَّ
العمل أو احلادثة التي تنطوي على قتل عدٍد من األشخاص . 1

الذين ليس لهم، في العادة، حوٌل وال قوة أو ال ُيبدون مقاومًة 
في ظل ظروف تّتسم بالوحشية والقسوة. 

القتل العمد الذي يّتصف بالقسوة أو الوحشية.2. 2
امل���دارس  ف��ي  س  ت���درَّ ال��ت��ي  الرئيسة  ال��ت��اري��خ  وت���وِرد بعض كتب 
اإلسرائيلية ثالثة حوادث ُقتل فيها مواطنون فلسطينيون لم يكن لهم 

حول وال قوة بصورٍة متعمدٍة أو وحشية: 
• مجزرة دير ياسني في العام 1948. 	
• مجزرة قبية في العام 1953.	
• مجزرة كفر قاسم في العام 1956.	

يهود  مواطنني  قتل  اشتملت على  التاريخ حادثًة  كتب  تذكر  كما 
التي   )Altalena affair( ألتالينا  سفينة  حادثة  وهي  متعمدة،  بصورة 

وقعت في العام 1948. 
نستعرض فيما يلي تفاصيل هذه املجازر على الوجه الذي َتِرد به في 
م  كتب التاريخ ’العادية‘ التي ُكتبت للجمهور العام، والتي لم ُتصمَّ

لغايات التدريس في املدارس األساسية أو الثانوية. 
مجزرة دير ياسني، 9 نيسان Pappe, 2006( 1948( - هاجم   .1
جنوٌد ينتمون إلى املجموعات السرية ’املنشّقة‘ في منظمتْي إتسل 
وهاغاناه قرية دير ياسني، غربي مدينة القدس، والتي كانت قد 
أبرمت معاهدة عدم اعتداء مع منظمة الهاغاناه3، وقتلوا معظم 
ر عدد الضحايا الذين سقطوا في تلك املجزرة  سكانها. ويقدَّ
ما بني 100 و245 مواطًنا فلسطينًيا - وهو عدٌد ال يزال محّل 

جدل وخالف حتى هذا اليوم4. 
املؤقتة  كانت احلكومة   - 19485 ألتالينا، 22 حزيران  حادثة   .2
املنظمات  جميع  توحيد  إلى  تتطلع  الوليدة  إسرائيل  دول��ة  في 
العسكرية في جيٍش واحد. وأصدرت احلكومة أوامرها ملنظمة 
’املنشقة‘ للتخلي عن كافة عمليات شراء األسلحة التي  إتسل 
كانت تقوم بها بصورٍة مستقلة. وعندما رست سفينة ألتالينا، 
لصالح  أسلحًة  وتنقل  يهودًيا  مهاجًرا   930 ُتقّل  كانت  التي 
منظمة إتسل، على ساحل إسرائيل، أصّر رئيس الوزراء دافيد 
بن- غوريون في مطلبه على تسليم جميع األسلحة. وبعد رفض 
منظمة إتسل، أمر بن- غوريون بقصف السفينة. وعلى الرغم 
من أن قبطان السفينة، مونرو فني )Monroe Fein(، رفع الراية 
البيضاء معلًنا استسالمه بعد قصف السفينة، واصلت القوات 
اجلرحى  وباجتاه  العّزل  املسافرين  باجتاه  النار  إطالق  احلكومية 
احلادثة  ُقتل خالل هذه  البحر. وقد  كانوا يسبحون في  الذين 
ستة عشر فرًدا من منظمة إتسل وثالثة جنود من قوات الدفاع 

اإلسرائيلية. 
 Morris, 2000:(  1953 األول  تشرين   13 قبية،  م��ج��زرة   .3
8–176( - عشية يوم 13 تشرين األول 1953، قتل فلسطينيون 

في  بيتهم  في  وطفليها  ام��رأًة  األردن  من  إسرائيل  إلى  تسّللوا 
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اإلسرائيلية  القوات  دت  ش��رَّ فلسطينية  قرية  )وه��ي  يهود  قرية 
سكانها الفلسطينيني منها واستوطنها مهاجرون يهود(. وهرب 
املتسللون إلى قرية رنتيس، التي تبعد خمسة كيلومترات عن 
قبية. وفي رّدها على هذه العملية، هاجمت الوحدة )101(، 
مواطًنا   69 وقتلت  قبية  قرية  ش���ارون،  أريئيل  ال��رائ��د  بقيادة 

فلسطينًيا وهدمت 45 منزاًل. 
إقامة  بعد   -61956 األول   تشرين   29 قاسم،  كفر  مجزرة   .4
العرب  امل��واط��ن��ون  ال��ع��ام 1948، خضع  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  دول���ة 
عليهم  فرضت  التي  العسكرية،  احلكومة  إلمرة  الفلسطينيون 
جتّمعاتهم  م��ن  اخل���روج  لهم  تتيح  ال��ت��ي  التصاريح  اس��ت��ص��دار 
السكانية والدخول إليها. كما فرضت هذه احلكومة نظام منع 
ليلٍة بني  الفلسطينية في كل  السكانية  التجمعات  التجول على 
وخالل  صباًحا.   6:00 الساعة  حتى  مساًء   7:00 الساعة 
الفترة التي سبقت اندالع حرب العام 1956 مع مصر، أعّدت 
 ،)Plan Mole  - مول  بخطة  )ُعرفت  خطًة  واجليش  احلكومة 
والتي ترمي إلى حتويل االنتباه عن النوايا احلقيقية لإلسرائيليني 
و’تشجيع‘ املواطنني الفلسطينيني املقيمني في املناطق القريبة من 
الطريق عليهم  ثّم قطع  الفرار إلى األردن، ومن  احلدود على 
هذه  من  األول  اليوم  وف��ي  دي��اره��م.  إل��ى  العودة  من  ومنعهم 
ال��ذي يفرضه  التجول  ق��ّرر اجليش توسيع نطاق منع  احل��رب، 
على البلدات والقرى الفلسطينية من الساعة 7:00 مساًء حتى 
التالي، ولم يعمم قادة اجليش  اليوم  الساعة 5:00 من مساء 
هذا التغيير على مخاتير القرى إال قبل نصف ساعٍة من فرضه، 
بحيث لم يتمّكنوا من إخبار املزارعني الذين يعملون في حقولهم 
أو غيرهم ممن كانوا يتواجدون خارج قراهم به. ومع ذلك، كان 
األمر العسكري الذي أصدره العقيد شدمي )Shadmi( يقضي 
بإطالق النار على أي مواطٍن فلسطينيٍّ يتواجد خارج منزله بعد 

الساعة 5:00 مساًء وقتله. 
وعلى الرغم من أن معظم صغار الضباط قّرروا اإلحجام عن طاعة 
األمر املذكور، عمل املالزم غابرييل داهان )Gavriel Dahan(، الذي 
كان يتولى القيادة على املدخل الغربي لقرية كفر قاسم، على إيقاف 
العربات والدراجات الهوائية والشاحنات التي كانت ُتقّل املزارعني 
الفلسطينيني من حقولهم، وأمرهم بالوقوف مع عائالتهم في صفٍّ 
وأصدر أوامره للجنود ’بقتلهم‘. وخالل ساعٍة واحدة، قتل اجلنود 
اإلسرائيليون 49 مواطًنا فلسطينًيا على املدخلني الشمالي والغربي 

للقرية نفسها. كما أجبر اجلنود سكان قرية جلجولية املجاورة بدفن 
جثث هؤالء املواطنني على عجٍل في قريتهم في ليلة ذلك اليوم. 

وبعد ستة أسابيع، أنكرت احلكومة اإلسرائيلية خاللها هذه احلادثة 
وفرضت الرقابة على نشرها، لم يكن هناك بدٌّ من توجيه تهمة القتل 
العمد إلى اجلنود. وقد زعم املّدعى عليهم بأنه كان يتوّجب عصيان 
حكم  القاضي  ولكن  مسؤولوهم،  إليهم  أص��دره��ا  التي  األوام���ر 
بأنه كان يتعنّي عليهم االستنكاف عن طاعة أمٍر يظهر انعدام صفته 
القانونية بصورٍة جلّيٍة، وحكم عليهم بالسجن لفتراٍت تتراوح من 
7 سنواٍت إلى 17 سنة. وُأطلق سراح جميع هؤالء اجلنود مبوجب 
مرسوٍم رئاسيٍّ قضى بالعفو عنهم في شهر كانون األول 1959، كما 
ُأعيدت إليهم رتبهم العسكرية. وفي العام 1994، كتب الشيخ منر 
درويش، مختار قرية كفر قاسم، رسالًة إلى رئيس الوزراء إسحق 
رابني، يطالبه فيها باعتراف الدولة باملجزرة، غير أن الرسالة لم تلَق 
أي رد. وال يزال اإلسرائيليون يستذكرون مجزرة كفر قاسم بسبب 
احلكم الذي لم يسبق أن أصدرت السلطة القضائية اإلسرائيلية مثله، 
والذي اعُتبر مبثابة ’عالمٍة فارقٍة وَسمت املجتمع اإلسرائيلي وغرست 
في أذهان أجياٍل من القادة واجلنود احلدود األخالقية التي ينبغي عليهم 

العمل ضمنها‘.7 

طبيعة الشرعنة: اخللفية النظرية
1.يستند األساس النظري، الذي يستند إليها التحليل الوارد أدناه، 
لطبيعة الشرعنة وأنواعها املتباينة في جانٍب كبيٍر منه إلى الكتابات 
النقدي  والتحليل  االجتماعية  السيمياء  ح��ق��ول  ف��ي  امل��ن��ش��ورة 
 Martin Rojo and Van Dijk, 1997; Van( للخطاب، مبا فيها كتب
 Dijk, 1997; Van Leeuwen and Wodak, 1999; Van Leeuwen,

 .)2007, 2008

الشرعنة  مارتني روجو وفان ديجك )1997: 560–1(  ف  يعرِّ
على أنها ’عزو القبول للفاعلني االجتماعيني، واألفعال والعالقات 
االجتماعية ضمن النظام املعياري‘، في سياقات ’األفعال التي تثير 
اجلدل، أو االتهامات أو الشكوك أو النقد أو اخلالف حول مجموعاٍت 
من العالقات والهيمنة والقيادة. ويقول فان ديجك )1997: 256( 

بأن الشرعنة: 
ترتبط بفعل اخلطاب الذي يدافع به املرء عن نفسه، والذي يشترط 
كي يكون مالئًما ظروًفا تستدعي من املتحدث أن يعرض األسباب 
اجليدة أو األسس أو الدوافع املقبولة التي دفعته إلى اإلقدام على الفعل 
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الذي أّداه في املاضي أو يؤديه في احلاضر والذي انتقده اآلخرون، أو 
ميكن أن يكون محّل انتقاد منهم ] ... [ وتبّرر املؤسسات األفعال 
التي تقدم عليها حينما تخشى قيام خالٍف بشأن أفعالها أو إدانتها، 

أو االعتراض أو الهجوم عليها. 
ا، حيث  وفي حالة املجازر، تكتسب الشرعنة ُبعًدا حكومًيا عاّمً
وأجهزتها  وزارات��ه��ا  جميع  في  أفعالها  شرعنة  على  الدولة  تعمل 
 Van Dijk,( ‘بتوظيف القواعد والقيم املزعومة في الثقافة السائدة فيها’
255 :1997(. فال ُتشرعن، األفعال التي ُيْقِدم عليها احلّكام، عندما 

تتوافق مع القواعد والقيم الثقافية والتقليدية، وعندما ميكن تفسيرها 
كذلك. فعلى سبيل املثال، ال تخضع أعمال التطهير العرقي التي 
نفذتها إسرائيل، والتي اشتملت على اقتراف مجازر لم تثر اجلدل في 
حينها ألنها اقُتِرفت بناًء على األوامر الصادرة عن القيادة الصهيونية 
مبوافقتها،  أو  الحقة،  مرحلٍة  في  اإلسرائيلية  واحلكومة  الرسمية 
املتداولة  املدرسية  التاريخ  كتب  في  شرعنتها  تستهدف  إلج��راءات 
املجازر  تلك  أن  البداهة  سبيل  على  املعروف  فمن  إسرائيل.  في 
هذا  ذات  وينسحب  ’عمليات‘.  العادة  في  ُتسمى  كونها  مشرَعنة 
األمر على عمليات التطهير العرقي التي مارستها إسرائيل في مدينتي 
الواقعة  القرى  أو في  العام 1948،  الفلسطينيتني في  الّلد والرملة 
تعّرضتا  اللتني  وخلدة،  القسطل  كقريتْي  ياسني،  دير  من  بالقرب 
لهذه العمليات ’مبوجب خطة داليت )Plan Dalet( الرسمية‘، على 
 Avieli-Tabibian,( نحو ما تخبرنا به الكتب املنشورة في هذا الشأن
Nave et al., 2009 ;14–313 :2001(، وذلك مع املوافقة الضمنية التي 

أبداها رئيس احلكومة بن غوريون )Bar-Navi, 1998(. ومع ذلك، 
فقد ُحذفت التفاصيل التي تدفع الطالب إلى التساؤل عن األوامر 
وام��رأًة  رجاًل   426 قتل  قبيل  من  العليا،  القيادة  من  صدرت  التي 
وطفاًل في اللد والرملة، من بينهم 176 مواطًنا ُقتلوا داخل املسجد، 
وتهجير 50،000 مواطٍن من ديارهم في جوف الليل ’وجتريدهم 

 .)Pappe, 2006: 167( ‘من ممتلكاتهم

األساس األيديولوجي لشرعنة املجازر 
في كتب التاريخ املدرسية في إسرائيل 

قد يكون إدراج املجازر في الكتب املدرسية ينّم عن مظهٍر من مظاهر 
اإلجراءات التعليمية الشجاعة. ولكن التحليل يبنّي لنا أنه على الرغم 
من أن هذه الكتب قد تشجب الطريقة الفعلية التي ُنفذت بها أعمال 
القتل، فإن جميع الروايات التي تسردها توّظف أدواٍت سيميائيًة من 

النتائج  التي تشرعن املجازر على نحٍو يبرر  أجل تعزيز االدع��اءات 
التي متّخضت عنها. وينبع معظم هذه االدعاءات من األيديولوجية 
التي  الدولة  خرافة  تعّززها   ]  ...  [’ التي  اإلسرائيلية  الصهيونية- 
تعيش فيها أمٌة نقيٌة حتتضن إمكانية تنفيذ التطهير العرقي في املواضع 

.)Yiftachel, 2006: 60( ‘التي تختلط فيها اجلغرافيا
س في مدارس إسرائيل على ذكر الغاية  وال تأتي الكتب التي تدرَّ
املتمثلة في إقامة دولٍة تخلو من العرب من أرضها بصورٍة صريحة، 
ولكنها ُتفصح عن األهمية القصوى لضمان األغلبية اليهودية فيها، 
وذلك على نحو ما تورده الفقرة التي تختتم الفصل الذي يستعرض 

:)Bar-Navi, 1998: 195( رواية مجزرة دير ياسني
ساعدت  ]ال��ذي  العرب  ه��روب  فإن  اإلسرائيليني،  نظر  في 
الدميغرافية  للمشكلة  ح��اًل  أوج��د  قد  عليه[  ياسني  دي��ر  مجزرة 
لدولة  رئيس  ]أول  كوايزمان  معتداًل  شخًصا  إن  بل  املخيفة، 

إسرائيل[ وصف ذلك بأنه ’معجزة‘. 
ل��ألي��دي��ول��وج��ي��ة وج��ه��ان م��ت��ن��اق��ض��ان، ه��م��ا ال��ت��ك��اف��ل وال��ق��وة. 
خليٍط  في  بعضهما  مع  ’يتشابكان  الوجهان  فهذان  ذل��ك،  وم��ع 
التكافل  ’يخفي  فبينما   .)Hodge and Kress, 1993: 157( ‘معّقد
ويضيف  االختالفات‘.  هذه  القوة  تعّزز  القائمة،  االختالفات 
هودج وكريس بأن احلالة املرّكبة من التكافل والقوة توّفر وسائل 
الشرعنة الالزمة للحكام واملؤسسات، وال سيما في املواضع التي 

تسود فيها ممارسات التمييز. 
ويشكل عمل التكافل والقوة من الناحية األيديولوجية األساس الذي 
 .)Yiftachel, 2006: 18( إسرائيل  في  اإلثنية  من  مستويان  عليه  يقوم 
اليهودية اإلثنية من خالل  القومية اإلثنية، تتوّطد األمة  فعلى مستوى 
العرقية  الطوائف  القائمة بني مختلف  والفروقات  طمس االختالفات 
اليهودية، وذلك في الوقت الذي يجري فيه عزل غير اليهود وتهميشهم. 
وعلى مستوى الطائفة العرقية، يحظى أبناء الطوائف العرقية اليهودية 
باالمتيازات بينما ُيحَرم أبناء الطوائف العرقية غير اليهودية من االمتيازات 
التي  اإلسرائيلية،  الصهيونية-  األيديولوجية  وتعمل  لهم.8  املستحقة 
فلسطني،  إسرائيل/  أرض  في  اليهودية  التاريخية  احلقوق  على  تؤّكد 
الفصل  نظام  على  احملافظة  وض��رورة  العرب  يشّكله  ال��ذي  والتهديد 
العنصري لضمان األمن لليهود، على شرعنة حالة انعدام املساواة العرقية 
التي تسود إسرائيل وهيمنة اليهود فيها، من الناحية العنصرية، وهو ما 
يشكل األساس التي تقوم عليه شرعنة طرد املواطنني الفلسطينيني العرب 

وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب املجازر بحقهم. 
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شرعنة القواعد والقوانني
)Lyotard, 1984: 30( .تتمثل عالمة الشرعية في إجماع الشعب عليها

 )Lyotard, 1988: 142( .القاعدة هي التي حتّول العادة اجلارية إلى قانون
يشير مارتني روجو وفان ديجك في كتابهما املنشور في العام 1997 
إلى أن الشرعنة تتحّقق من خالل اخلطاب املقنع )أو اخلطاب الذي 
يقوم على أساس التالعب والتأثير(، الذي يصف األحداث على نحٍو 
يعود بالفائدة على اجلماعة أو املجتمع بعمومه، بحيث يعيد تفسير 
رة على األقّل من  هذه األحداث ويقدمها على أنها مقبولة، أو مبرَّ
حيث إمكانية الدفاع عنها من الناحية األخالقية أو السياسية في ظل 
’الظروف القائمة‘، مبعنى أثناء األزمات أو في مواجهة التهديدات 

اخلارجية. 
وفي شرعنة األحداث التي يثور اجلدل حولها، يتعني على الكاتب 
موقف  كل  مع  تتناسب  كانت  املشتركة  القواعد  بأن  ق��ّراءه  يقنع  أن 
القواعد  تقضي  التي  األفعال  من  واح��دًة  كانت  احلادثة  وأن  بعينه، 
يعتبر  وبذلك،   .)Finlayson, 2005: 36–7( بضرورتها  أو  بجوازها 
حتليل الشرعنة خارج سياقها مستحياًل ألنها ‘تقوم في أساسها على 
ر مبا يتوافق مع القيم واألصول  مبدأ الصواب واخلطأ ] ... [ وتبرَّ
احملددة من ناحية ثقافية‘ )Van Leeuwen, 2007: 101(. وفضاًل عن 
عني املعاصرين باتوا يعتقدون أكثر  ذلك، يشير فان ليوين إلى أن ’املشرِّ
من أي وقت مضى بأنه إذا كان معظم الناس ميارسون الشرعنة، فال 
ميكن أن يعتريها اخلطأ، وهو ما يوِجب تقنينها.‘ وعلى الرغم من 
أن الفلسطينيني - سواًء كانوا مواطنني أو غير مواطنني في األراضي 
في  النافذة  القوانني  أح��ك��ام  مبوجب  للتمييز  يخضعون   - احملتلة 
متاَرس  التي  امُلجحفة  والتدابير  التمييزية  املمارسات  فإن  إسرائيل، 
بحق هؤالء الفلسطينيني تسبق سّن القوانني التي تشّرعها وُتسبغ الصفة 
القانونية عليها، مما يؤدي إلى إلغاء األحكام الصادرة عن احملاكم في 
هذا الشأن.9 فاالدعاءات التي تشرعن قتل الفلسطينيني ُتظِهر املجازر 
على أنها ’أعماٌل تنسجم مع القواعد املرعية‘ وذلك بحسب القواعد 
التي توافق احلالة اإلسرائيلية واحلالة الغربية بصورة عامة، كاحلرب 
على اإلرهاب أو حماية املواطنني. فعلى سبيل املثال، ’كان املتسللون 
الدولة  وكانت  إرهابية،  أعمااًل  يرتكبوا  لكي  إسرائيل  إلى  يعُبرون 
مجَبرًة على حماية مواطنيها‘ )Avieli-Tabibian, 2001: 331، مجزرة 
منها[  واح��دًة  قبية  مجزرة  كانت  ]التي  العمليات  ’كانت  أو  قبية(، 
تهدف أيًضا إلى تعزيز الشعور باألمن ورفع معنويات مواطني دولة 
إسرائيل، الذين عانوا من التهديد الدائم في حياتهم - في بيوتهم وفي 

 .)Domka et al., 2009: 160(( ‘حقولهم وعلى الطرق وفي نزهاتهم
وغالًبا ما كانت القواعد التي تخّص احلالة اإلسرائيلية تستند إلى 
سلطة التوراة. وبذلك، يتوافق تبرير ارتكاب مجزرة قبية، باعتبارها 
تشّكل ’الرد املناسب‘ على قتل أّم يهودية وطفليها، في جانٍب كبيٍر 
منه مع القواعد ’التوراتية‘، من قبيل ’أقتل أي واحد يحاول قتلك‘، 
مع ما يقترن بها من التفسيرات احلديثة بشأن الردع، ومبدأ االنتقام 
القائم على أساس ’العني بالعني‘.10 وفيما يتصل مبجزرة قبية وغيرها 
 Domka et( من ’أعمال االنتقام‘ املماثلة، يستعرض دومكا وآخرون
al., 2009( عدًدا من جريدٍة صدرت في العام 1956، كان عنوانها 

الرئيسي: ’قتل 50 مصرًيا وأسر 40 آخرين - أكبر عملية منذ حرب 
االستقالل‘. ويطرح دومكا وآخرون بعد عرض هذا العنوان السؤالني 

التاليني: 
كيف يؤثر مثل هذا العنوان على معنويات املواطنني اإلسرائيليني؟‘ 
أنها  من  الرغم  على  »االنتقام«  طريقة  إسرائيل  اختارت  ’ملاذا 

اشتملت على قتل أناٍس أبرياء؟‘ 
املعايير  بحسب  السؤالني،  هذين  على  اجللّية  اإلجابات  وتكمن 
رفع  في  مًعا  يسهمان  اللذين  وال��ردع،  االنتقام  في:  اإلسرائيلية، 

معنويات املواطنني وفق ما متليه املعايير اإلسرائيلية.11
ويطرح نافيه وآخرون )Nave et al., 2009: 205( سؤااًل حول ’أعمال 
االنتقام‘ املذكورة: هل تعتقد بأن أعمال االنتقام كانت كافيًة لردع 

العرب عن مهاجمة إسرائيل؟ 

أمناط الشرعنة
ميّيز فان ليوين )Van Leeuwen, 2007( بني أربع فئاٍت من الشرعنة: 

التقاليد . 1 سلطة  إلى  الرجوع  طريق  عن  الشرعنة  التفويض: 
واألعراف والقانون، واألشخاص املخّولني بنوٍع ما من أنواع 

السلطات املؤسساتية. 
التقييم األخالقي: الشرعنة عن طريق الرجوع إلى خطاب . 2

القيمة أو أنظمة القيمة، التي ال يتّم التصريح بها أو إخضاعها 
للنقاش، وإمنا يجري التلميح إليها من خالل التقييمات التي 

’توّلد مفهوًما أخالقًيا‘ )2007: 97(. 
التبرير: الشرعنة ’عن طريق الرجوع إلى األهداف التي يسعى . 3

استخداماته  وإلى  حتقيقها  إلى  امُلمأسس  االجتماعي  الفعل 
واآلثار املتمخضة عنه‘ )2007: 91(. 

صناعة اخلرافات: الشرعنة التي تنقلها الروايات التي تكافئ . 4
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محّصلتها األفعال املشروعة وتفرض العقاب على األعمال 
غير املشروعة. 

وتساعد هذه الفئات على شرعنة املجازر التي تسردها كتب التاريخ 
س في املدارس اإلسرائيلية.  التي تدرَّ

صناعة اخلرافات
يحكم ’املنطق اخلرافي‘ سرد احلدث )وحْبكته( في الروايات التي 
على  ق��ادٍر  منطقيٍّ  ’منوذٍج  عن  املنطق  هذا  ويعّبر  أدن��اه.  نستعرضها 
التغّلب على التناقض وجتاوزه‘ )Noth, 1995: 376(. وتتكّشف قصة 
من  مكافأته  أو حتى  السلبي  الفعل  موازنة  فيها  تتم  بطريقٍة  املجزرة 
خالل تداعياته اإليجابية، كاالنتصار أو اإلنقاذ، والصراع بني اخلير 
النتائج اإليجابية  بانتصار اخلير، وهو ما يشّكل  ينتهي  الذي  والشر 

بالنسبة إلسرائيل، على النحو التالي: 
مجزرة دير ياسني: ترّتب على قتل الفلسطينيني الوادعني هروُب 
فلسطينيني آخرين، وهو ما مّكننا من إقامة دولتنا اليهودية املتماسكة 

)جميع الكتب(. 
لدى  الثقة  بعض  بيوتهم  في  الفلسطينيني  قتل  وّلد  قبية:  مجزرة 
رفع  ف��ي  وس��اه��م   ،)Avieli-Tabibian, 2001( منازلهم  ف��ي  اليهود 
 Inbar, 2004;( كرامته  وتعزيز  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  معنويات 

 .)Blank, 2006; Nave et al., 2009

مجزرة كفر قاسم: 
1 .Avieli-( مستنير  حكم  ص��دور  ف��ي  بربريٌة  م��ج��زرٌة  تسّببت 

 .)Tabibian, 2001; Domka et al., 2009; Nave et al., 2009

نفسها . 2 العسكرية  التي ساعدت احلكومة  املجزرة -  شّكلت 
وحظر التجول املستمر الذي كانت تفرضه على القرية على 
ارتكابها - نقطة البداية في عملية انتهت )بعد عّدة سنوات( 

 .)Bar-Navi, 1998( بإقصاء هذه احلكومة العسكرية ذاتها
حادثة ألتالينا: ساعد قصف السفينة، الذي تسّبب في مقتل الجئني 
يهود جاؤوا لتقدمي املساعدة واإلنقاذ، إسرائيل على التحّول إلى عضٍو 
 .)Bar-Navi, 1998( في نادي الدول التي تتمتع بقدٍر متقدٍم من التنظيم

الشرعنة التي تستهدف إفراز آثاٍر معينة 
في الشرعنة التي تهدف إلى حتقيق آثار محددة، ’ُينَظر إلى الغاية من 
الزاوية األخرى، باعتبارها أمًرا حصل بالفعل، وليس باعتبارها أمًرا 

 .)Van Leeuwen, 2007: 103( ‘مت، أو كان ميكن التخطيط له مسبًقا
وتعتبر الشرعنة التي تسعى إلى حتقيق آثاٍر معينٍة جزًءا من التبرير 
نفسها.  الشرعنة  تبرير  من  ذاته جزًءا  بحّد  يشّكل  الذي  الذرائعي، 
مع  تتقاطع  ’ألنها  األف��ع��ال  شرعنة  إل��ى  ال��ذرائ��ع��ي  التبرير  ويفضي 
معيار املنفعة، وهو ما يتم ’عن طريق الرجوع إلى الغاية أو الوظيفة 
 .)Van Leeuwen, 2007: 105( ‘التي تؤّديها، واحلاجات التي تلّبيها
من  أكبر  بدرجٍة  املجازر  شرعنة  في  شائًعا  الذرائعي  التبرير  ويعتبر 
إلى  إحالتها  طريق  عن  املمارسات  يشرعن  ال��ذي  النظري  التسويغ 
النظام الطبيعي لألشياء، وهو يستند إلى ما إذا كان الفعل يقوم في 
أساسه على نوٍع ما من احلقيقة أم ال، وعلى ’الطريقة التي تكون عليها 
األشياء‘، وذلك على منوال أن ’الشيء الوحيد الذي يفهمه العرب 

هو القوة‘)Avieli-Tabibian, 2001: 273، مجزرة قبية(. 
باعتبارها  املدرسية  الكتب  ف��ي  امل��ج��ازر  ع��رض  ميكن  ال  أن��ه  ومب��ا 
التعمية  تتم  ما  فعادًة  معينٍة،  أه��داٍف  إجناز  إلى  تسعى  كانت  أفعااًل 
على األسباب التي وقفت وراء تنفيذ أعمال القتل وإبراز اآلثار التي 
ترتبت عليها وجتليتها، وهو ما يشّكل التبرير املناسب لها. فعلى سبيل 
املثال، ’ُوِهب املجتمع اليهودي الكثير من النجاحات العسكرية على 
 Avieli-Tabibian,( ‘)مدى الشهور التي تلت ذلك )= مجزرة دير ياسني
284 :1999(. ويحمل الفعل ’ُوِهب‘ ذات املدلول الذي يؤديه الفعل 

’كافأ‘ أو العبارة ’فاز بجائزة‘ في اللغة العبرية. فمن خالل استخدام 

مثل هذه الكلمات البهيجة لوصف تداعيات املجزرة )حيث يكتب 
ن‘  بار- نافي )Bar-Navi( على هذا املنوال فيقول بأن املجزرة لم ’تدشِّ
هروب العرب، وإمنا ’عملت على تسريع وتيرته بدرجٍة كبيرة‘(، فإن 
الروايات التاريخية الواردة في هذا الشأن حتتوي على تقييٍم ضمنيٍّ 

يقضي بأنها كانت تشّكل أمًرا إيجابًيا. 
ومع ذلك، ال ُتعَرض’النجاحات‘ العسكرية على أنها السبب الذي 
كان يقف وراء ارتكاب املجزرة، وإمنا تتحّول إلى السبب االستداللّي 
إلى  قبية  مجزرة  أفضت  فقد  املنوال،  هذا  وعلى  يشرعنها.  ال��ذي 
’استعادة معنويات اجليش وكرامته وساعدته على التحّول إلى جيش 
صارم ميلك قوة الردع وتستطيع يده الطولى أن تصل إلى العدّو في 

 12.)Blank, 2006( ‘عقر داره
وال تشّكل اآلثار املترتبة على الشرعنة، في أي حال من األحوال، 
نتائج مباشرًة للمجازر، وإمنا تشير إلى محّصلتها وما متّخض عنها، 
وغالًبا ما يتّم ذلك دون علم مقترفيها ودون وجود ’ارتباٍط شبه قانوني‘ 

بني هذه األفعال والتداعيات التي ترّتبت عليها. 
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التقييم األخالقي 
ترتبط األخالق واملنفعة السياسية مع بعضهما البعض في جميع 
الروايات التي ندرسها في هذه املقالة. فهذه الروايات تتحدث عن 
’الدالالت األخالقية والسياسية‘ أو عن ’العبء األخالقي والسياسي‘ 
وكما  ذل��ك.  وخ��الف  العسكرية،  احلكومة  كاهل  على  يقع  ال��ذي 
يفترض فان ليوين )2007: 105(: ’في اخلطاب املعاصر، يتباعد 
إضفاء الصفة األخالقية والتبرير عن بعضهما البعض ] ... [ ففي 
حالة التبرير، تبقى األخالق منحرفًة ومحجوبًة، حتى لو كان التبرير 

ال يؤدي عمله في الشرعنة دونها’. 
هذه  في  األخالقي  التقييم  يوّظفها  التي  احمل��ددة  األشكال  وم��ن 
الروايات التطبيع )naturalization(، الذي ’ينكر في واقعه األخالق 
ويستبدل األنظمة األخالقية والثقافية ب�"النظام الطبيعي« حيث »تعني 
»تصبح  احل��االت،  هذه  مثل  وفي  صائبا«.  أو  را  مبرَّ طبيعّي  الصفة 
األخالق والطبيعة متشابكتني« )Van Leeuwen, 2007: 99(. وعلى 
سبيل املثال، يستشهد بار- نافي )1998: 184( مبا قاله ناتان يلني مور 
)Nathan Yellin Mor(، قائد اجلنود الذين ارتكبوا مجزرة دير ياسني، 

لشرعنة اقتراف هذه املجزرة: 
أنا أعلم أن مثل هذه األشياء حتدث في رحى املعارك، وأنا 
لتنفيذ هذه األشياء بشكٍل  الناس ال يخّططون  أن  أعلم كذلك 
مسبق. إنهم ميارسون القتل ألن أصدقاءهم ُقتلوا، وهم يريدون 
انتقاًما سريًعا. أنا أعلم أن الكثير من األمم واجليوش ُتْقِدم على 

مثل هذه األشياء. 
 )101  :2007( ليوين  فان  يسميه  ما  مع  التطبيع  ويتقارب 
سلطة االنسجام )authority of confor mity(، التي ’تستند إلى 
بأن كل شخص يفعل  املعرفة  السوية وتقوم على أساس  احلالة 
ذلك‘. ففي مثل هذه احلاالت، ’تكمن اإلجابة عن السؤال الذي 
يستفسر عن السبب »ملاذا« ] ... [ في »ألن كل شخص آخر 
يفعل ذلك«، أو »ألن هذا ما يفعله معظم الناس«. وإذا »كان كل 
شخص آخر )أو معظم الناس( يفعلونه، فكذلك يجب عليك 
)أو أنك تستطيع أنت( أن تفعله أيًضا«. فال يجوز اجلدال في هذا 
األمر‘. وفي هذا املثال الذي يساوي بني القتلة و’كل شخٍص‘ أو 
’كل أمٍة‘، فإن يلني مور إمنا يطبِّع فعل القتل ويقصيه عن القياس 

األولي الذي خرج به هو نفسه بشأن اجلرائم التي اقترفها النازيون 
ال  فأنا  املذبحة،  إلى  وأختي  أمي  اقتيدت  كيف  أتذكر  )’حينما 
أستطيع أن أقبل هذه املجزرة‘(. فإذا كان كل شخٍص آخر يفعل 

وبالتالي فهي مشروعة، في ظل  ’حالة طبيعية‘،  فتلك  ذلك، 
هذه الظروف اخلاصة‘. 

يتم بلوغ الشرعنة األخالقية من خالل التعميم والتجريد والتقييم أو 
تقدير القيمة )Van Leeuwen, 2007: 99(. ويعّبر التجريد عن ’طريقة 
باملمارسات  التقييمات األخالقية عن طريق االستشهاد  التعبير عن 
)أو بواحٍد أو أكثر من األفعال التي تؤّلفها أو ردود األفعال عليها( 
جتريدها  خالل  من  عليها  األخالقية«  السمة  »تضفي  مجردة  بطرق 
األخالقية‘.  القيم  يتناول  الذي  باخلطاب  تربطها  التي  اخلاصية  من 
وبذلك، تكتسب مجزرة قبية سمًة أخالقيًة من خالل تعريفها بأنها 
‘ )Avieli-Tabibian, 2001( أو بأنها’رّد فعل إسرائيل على  ’إجراٌء عقابيٌّ

 .)Bar-Navi and Nave, 1999( ‘العمل العدواني الذي شّنه العرب

التقييم 
مواقفهم  تطمس  بطريقة  ’الكتابة  من  املؤلفني  التقييم  نظام  ميّكن 
وتخفيها عن املشاهدة‘ و’حتّول املؤرخ إلى حكٍم نزيٍه وحياديٍّ للحقيقة‘ 
)Coffin, 2006: 140(. وتقول كوفني إنه ميكن العثور على التقييمات 
في أية مادٍة من مواد املعجم أو النحو وهي خاصة بهذا النوع. وفي 
الروايات التي تستعرضها كتب التاريخ التي نتناولها في هذه املقالة، 
تعّبر التقييمات بصورٍة رئيسيٍة عن احلكم )appreciation( والتقدير 
 Martin and( ‘حيث يشير احلكم إلى ’مأسسة الشعور ،)judgement(
White, 2005: 44( ألنه ’يعمل على تقييم السلوك اإلنساني عن طريق 

االستشهاد مبجموعٍة من القواعد امُلمأسسة )إطار أخالقي( التي تبنّي 
الطريقة التي يتعني، أو ال يتعني، على الناس التصرف من خاللها‘. 

وينطوي احلكم على فئتني: 
االحترام االجتماعي )social-esteem( الذي يتّم مبوجبه تقييم . 1

’احلالة السوّية‘ )هل سلوك الشخص غير عادي أو خاص؟(، 
واملقدرة )هل ميلك الشخص األهلية؟( والتماسك )هل ميكن 
االعتماد على الشخص أو هل هو ملتزم أو هل يتمتع باجلسارة 

واإلقدام؟ إلخ( 
الرادع االجتماعي )social sanction( الذي يتم مبوجبه تقييم . 2

الشخص  )ه��ل  واللياقة  ص���ادق؟(  الشخص  )ه��ل  الصدق 
 Coffin, 2006:( للتأنيب؟(  يخضع  وال  باألخالق،  يتحّلى 
ال��رادع  املذكورة  التاريخية  الروايات  وتستخدم   .)139–45

االجتماعي في احلاالت التي تنزع فيها الصفة الشرعية عن 
األحداث الواقعة، وذلك مبعنى أن اجلنود الذي نفذوا أعمال 
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القتل في قرية دير ياسني كانوا ’منشّقني‘، وأن النظام الذي 
كان سائًدا في قرية كفر قاسم ’لم يكن قانونًيا‘. 

ومن فئة التقدير، توّظف الروايات التاريخية في جانٍب كبيٍر منها 
عن  يعّبر  أن  ميكن  ال��ذي   ،)social valuation( االجتماعي  التقدير 
به  املتصلة  احمل��ددة  املؤسساتية  البنية  ويراعي  االنتقاد  أو  اإلعجاب 
)Martin and White, 2005(. وُيستخدم كلٌّ من االحترام االجتماعي 
والرادع االجتماعي من أجل تصوير مقترفي املجازر على أنهم أفراٌد 
اإلسرائيلي،  املجتمع  في  األخالقية  وباالستقامة  بالكفاءة  يتمتعون 
’أثبتوا  قبية  مجزرة  اقترفوا  الذين   )101( الوحدة  جنود  أن  مبعنى 
متطوعني‘  كّلهم  و’كانوا   )Bar-Navi, 1998( جرأتهم‘  في  متّيزهم 
 .)Inbar, 2004( ‘أو كانوا ’محاربني رائعني )Avieli-Tabibian, 2001(

الشرعنة باستخدام السلطة الشخصية 
يشير فان ليوين )2007: 94( إلى أن ’أحد أشكال الشرعنة وأحد 
محتوياتها يتأّتى من مقولة »ألنني أقول ذلك«، حيث يّعبر الضمير 
ل بسلطٍة من نوع معني‘. فعندما  املتصل في »ألنني« عن شخٍص مخوَّ
يصّرح يلني مور بقوله: ’أنا أعلم أن الكثير من األمم واجليوش ُتْقدم 
على مثل هذه األشياء‘ دون أن يذكر أي مثاٍل على ذلك، فهو إمنا 
يستند إلى سلطته الشخصية بصفته قائًدا وخبيًرا. وعندما يستشهد 
البعض بالرئيس وايزمان الذي قال بأن هروب ’عرب إسرائيل‘ كان 
مبثابة معجزة، فإنه بذلك يوظف سلطته لشرعنة املجزرة والتبعات 

التي متّخضت عنها. 
الثناء  على  الشخصية  السلطة  باستخدام  الشرعنة  تشتمل  كما 
ال��رواي��ات  حتّققه  م��ا  وه��و  ال��ق��دوة،  خ��الل  م��ن   )commendation(
الصور  متجيد  خالل  من  رئيسيٍة  بصورٍة  املقالة  هذه  تتناولها  التي 
والشعارات، التي تصف مقترفي املجازر على أنهم أبطال أفذاذ. 
الشرعنة  فئة  الشرعنة  فعل  إلى  يضيف  أن  املرء  يستطيع  وبذلك، 

متعددة الوسائط. 

الشرعنة املتعددة الوسائط 
أو  بصرية  وسائط  خ��الل  من  األخالقية  القيم  عن  التعبير  ميكن 
متثيلها بواسطة رموز بصرية )Van Leeuwen, 2007: 107(. وفضاًل 
امل���وت اجلميل  اخل��راف��ة اإلسرائيلية ح��ول  ب��ّث  ف��ي  ع��ن االس��ت��م��رار 
)Zertal, 2004(،(، فإن روايات املجازر تعّزز خرافة ’القتلة الوسيمني‘ 
’أكثر  يعتبرون  الذين   - احملاربني  ُتظِهر  بصرية  وسائط  باستخدام 

في  يشاركون  ال��ذي��ن   - اإلسرائيلي  الشباب  م��ن  أهميًة‘  اآلخ��ري��ن 
األعمال البطولية. وفي املقابل، ال يتم متثيل جميع القتلة من خالل 
يشّكلون  بأنهم  االعتقاد  يسود  ال  الذين  فأولئك  بصرية.  وسائط 
القدوة - كالقتلة الذين ارتكبوا مجزرة كفر قاسم والذين كانوا من 
أو جنوًدا  أدنى  يعتبرون جنوًدا ذوي شأن  احل��دود ممن  أف��راد حرس 
مهّمشني، أو القتلة الذين شاركوا في حادثة ألتالينا التي متّثل وصمًة 
في جبني الصهيونية والتكافل بني اليهود - ال يظَهرون أبًدا. وكذلك، 
فال يجري إظهار القتلة ’املنشقني‘ الذين اقترفوا مجزرة دير ياسني، 
على الرغم من أننا نرى بداًل منهم أفراد ميليشيا الهاغاناه الذين نّفذوا 
التطهير العرقي، ومنحوا صفًة شرعيًة لعملهم هذا، في قرية القسطل 
الفلسطينية التي تبعد حوالي ثالثة كيلومترات عن قرية دير ياسني، 
كما يقول ذلك أفييلي- تابيبيان )Avieli-Tabibian (2001((. وليست 
عملية القسطل بحاجٍة إلى الشرعنة ألنها كانت تشّكل جزًءا من »اخلطة 

داليت« )Plan D( الرسمية. 
وُتظِهر الصور اجلنود وهم في مواقف ’رجوليٍة‘ مع ما يقترن بها 
إسرائيل.  في  والبطولة  التمّيز  في مضمونها عن  تعّبر  من عالماٍت 
وَت��ِرد ص��ورٌة من هذه الصور مع روايتني حول مجزرة قبية، حيث 
يظهر جنود الوحدة )101( - الذين يتزّعمهم أريئيل شارون - مع 
فعلتهم.  ليهّنئهم على  الذي جاء  دايان  رئيس هيئة األركان موشيه 
ويرتدي اجلنود في هذه الصورة القّبعات العسكرية احلمراء اخلاصة 
باملظليني، والبّزات العسكرية ذات اللون الكاكي الغامق، وأوسمة 
املظليني وأحذيتهم احلمراء. وال متّثل الصورة مجرد استطراٍد للنص 
اللفظي - فهي ال تفِصح عن هوية هؤالء اجلنود - وإمنا تشّكل أداًة 
ُتظهر  ألنها  وذلك  أفعال،  من  به  قاموا  ما  شرعنة  أجل  من  فت  ُوظِّ
أولئك الرجال الذين كانوا ميّثلون املعايير العليا في اجليش اإلسرائيلي 
والذين تبّوأوا، فيما بعد، أعلى املناصب السياسية في إسرائيل. فمثل 
هؤالء األبطال ال ميكن أن يكونوا قد أقدموا على ارتكاب أخطاٍء غير 
تتبّنى  التي  النماذج  أن هذه  ’حقيقة  بأن  ليوين  فان  مبررة. ويضيف 
كافيًة من أجل شرعنة  تعتبر  معينة،  بأشياء  تؤمن  أو  معيًنا،  سلوًكا 
 .)103 أتباعهم‘ )2007:  عليها  ُيْقِدم  التي  واألفعال  ]أفعالهم[ 
ويشير نافي وآخرون )Nave et al., 2009: 204( إلى أن هؤالء اجلنود 
الذين ُوِهبوا ’شجاعًة فائقة وقدرًة على االرجتال والصمود في أحلك 
الظروف وعلى التماسك والوالء ألصدقائهم املصابني أضحوا ميثلون 
تشكل  كما  اإلسرائيلي‘.  الدفاع  جيش  في  املقاتل  اجلندي  خرافة 
التي وقفنا عليها،  التاريخية  الروايات  البطولية، في جميع  الصور 
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الناحية األيديولوجية، ألنها  التواصل من  ’أقوى شكل من أشكال 
]حتتّل[ مكانًة ال يجوز أن يختلف عليها اثنان، وهي توّحد املشاركني 

 .)Hodge and Kress, 1993: 165( ‘في فعل التواصل

تصميم الشرعنة 
من الوسائل التي توّظفها الشرعنة ترتيب العناصر، بحيث ميكن 
معها خلق مساٍر أو قصٍة يفضي بالقارئ إلى تبّنيها. وبذلك، ُترَفق 
التي  باألغاني  القوة،  عوامل  بواسطة  ُتربط،  أو  البطولية  الصور 
متجد أفعال اجلنود. وكقاعدٍة عامة، تعمل ’األغاني واألشعار على 
تثبيت الذكريات اجلماعية‘ )Wertsch, 2002: 52(، وحتّول الروايات 
يستعرضها  ال��ت��ي  ال��رواي��ة  وف��ي   .)Barthes, 1957( خ��راف��ات  إل��ى 
أفييلي- تابيبيان )Avieli-Tabibian, 2001( حول مجزرة دير ياسني، 
 ،)Hayim Guri( جند أغنية »رفاق السالح« التي أّلفها حاييم غوري
متّجد  والتي  االستقالل‘،  ح��رب  وس��ام  على  ح��از  ال��ذي  ’الشاعر 
الدم وحدتهم ويوّطدها.  الذين يشّد  الوسيمني والشجعان  جنودنا 
وفي روايته حول مجزرة قبية )Avieli-Tabibian, 2001(، تظهر صورة 
الوحدة )101( في »الصخرة احلمراء«، وهي أغنية تخلد الشباب 
املاضي  القرن  من  اخلمسينيات  حقبة  في  ‘اجلسورين’  اإلسرائيليني 
و‘الذين حتركهم أحالمهم’، حيث اجتازوا احلدود مع األردن بصورة 
الوردية وميوتوا بعد ذلك’.  البتراء  ‘كي يشاهدوا مدينة  غير قانونية 
فاجلنود الذين يظهرون في هذه الصور يجّسدون تلك األغاني. وفي 
كتاب بار- نافي ونافي )Bar-Navi and Nave(، نرى الصورة البطولية 
للوحدة )101( مرتبطًة ارتباًطا قوًيا في اجتاٍه مواٍز مع الفتٍة انتخابيٍة 
حلزب العمل احلاكم. وقد كتب على هذه الصورة، التي ُتظهر رجاًل 
عربًيا متخّفًيا يستهدف الطائرات والسفن التي تنقل املهاجرين اليهود 
إلى شواطئ إسرائيل،’النمّو على الرغم من احلصار‘. فاجلنود هم 
يقوله  ملا  أو يكتنفنا. ووفًقا  الذي يكتنفهم  التهديد  املادي على  الرّد 
أفييلي-تابيبيان )Avieli-Tabibian, 1999, 2001(، تبِرز التصاميم التي 
ت حول مجزرة دير ياسني املصاعب واملشاّق التي أوقعها سكان  ُأعدَّ
القرية العرب باليهود في القدس احملاصرة، باإلضافة إلى اإلجنازات 

التي حتققت بتطهير القرى العربية. 
وقد تشتمل التصاميم املستخدمة في تعزيز شرعنة املجازر املرتكبة 
فيه.  ترد  الذي  الرئيسي  النص  تختلف عن  على شعارات متجيدية 
 Bar-Navi and( قبية امل��ذك��ورة ح��ول مجزرة  ال��رواي��ات  إح��دى  ففي 
البطولية  الصورة  حتت  ال��وارد  التعليق  يزعم   ،)Nave, 1999: 273

للقتلة الذين اقترفوا هذه املجزرة بأن القرية كانت عبارة عن ’قاعدٍة 
انطالق لإلرهابيني‘، وهو ما يشرعن ارتكاب املجزرة، وذلك على 
معظم  أن  إلى  مواربة،  وبال  متنها،  في  تشير  الرواية  أن  من  الرغم 
القرية  أبناء  بها  ق��ام  ’محاوالت  عن  عبارة  كانت  التسلل  عمليات 
للعودة إلى منازلهم، ولم يكن سوى القليل منهم مسلحني ُأرِسلوا 

جلمع معلومات استخباراتية أو تنفيذ أعمال إرهابية.‘ 

السياق الذي جتري فيه شرعنة املجازر
يساعد ترتيب النّص في خلق السياقات الالزمة لفعل الشرعنة. 
باألحرى  أو  قرائن   )Inbar, 2004( إنبار  يوظف  اإلط��ار،  هذا  وفي 
وذل��ك على  ي��اس��ني،  دي��ر  م��ج��زرة  ارت��ك��اب  لشرعنة  نصية  أساليب 
النص. فعلى  أية وسائط بصرية في هذا  أنه ال يستخدم  الرغم من 
منوال الكتب املدرسية التي كانت سائدًة في العقد اخلامس من القرن 
’باملجازر  ياسني  دير  مبجزرة  املتعلق  الفصل  إنبار  يستهل  املاضي، 
املرعبة والشنيعة والدموية التي ارتكبها العرب بحق املفكرين واألطباء 
واملمرضني ]اليهود[ من أجل جتاوز االنطباع السلبي الذي خّلفته واقعة 
دير ياسني‘ )Podeh, 2002: 106(. ويختتم الكاتب هذا الفصل بالقول 
بأن ’1،200 يهودي قتلوا خالل الشهور األربعة األولى من احلرب، 
كان نصفهم مدنيني‘ )ص. 181(، متجاهاًل في ذلك ذكر اخلسائر 
’حادثة‘ أو  التي تكّبدها الفلسطينيون. وفي هذا السياق، يتم سرد 
رة متاًما  ’واقعة‘ دير ياسني، كما ُتسمى، على نحٍو تبدو معه أنها مبرَّ

بحسب القواعد اإلسرائيلية بشأن الردع واالنتقام.13

أساليب نزع الصفة الشرعية
ال يعني التبرير اإلقرار بالفعل والتسليم به. وهو ال يعني ’أن هذا 
الفعل  امللّي في  التفكير  ما كان ميكنني فعله’، وإمنا يعني هذا األمر 
من ناحية األهداف التي يضعها الفاعل، ومعتقداته )حتى لو كانت 
 .)Dray, 1957: 124( .والظروف التي كان هو على وعٍي بها )خاطئة
املجازر  نتيجة  تبرير  إل��ى  التاريخية  ال��رواي��ات  جميع  تنحو  بينما 
الشرعية  الصفة  ينزع  بعضها  فإن  إليها،  أّدت  التي  األسباب  وبسط 
عن أعمال القتل على أسس أخالقية. ويتحقق نزع الصفة الشرعية 
عن هذه األفعال من خالل الفئات التالية بحسب ما جاء في كتاب 

 :)Van Dijk, 1997: 259–61( فان ديجك
• نزع الصفة الشرعية عن العضوية - كان القتلة الذين ارتكبوا 	

 .)Bar-Navi, 1998( ‘مجزرة دير ياسني ’منشّقني



41 الصورة )1(: ’رئيس هيئة األركان موشيه دايان مع احملاربني من الوحدة )101(. ومن بني احملاربني: أريئيل شارون، ورفائيل إيتان ومئير 
هار- تسيون )avieli-tabibian, 2001(. بإذٍن من أرشيف جيش الدفاع اإلسرائيلي ومركز التكنولوجيا والتعليم، تل أبيب.
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• نزع الصفة الشرعية عن الفعل وعن استقامته ولياقته - قتل 	
اجلنود، في قرية كفر قاسم، مزارعني أبرياء ال حول لهم وال 
يتفانون في عملهم، مع أطفالهم دون شفقٍة  قوة ممن كانوا 
الصدق  من  خلٌوا  القتلة  كان  ياسني،  دير  وفي  رحمة.  أو 
عة مع  واألخالق، فهم لم يحترموا االتفاقية التي كانت موقَّ
أهالي القرية، وزادوا على ذلك ’بتشّدقهم‘ بارتكاب املجزرة 

.)Bar-Navi, 1998( في هذه القرية
وعادًة ما جتري املبالغة في نزع الصفة الشرعية باستخدام السلطة 
واملزاعم  ب��االّدع��اءات  اخل��روج  أجل  من  الشخصية  وغير  الشخصية 
الالزمة لهذه الغاية. وقد جاءت أكثر العبارات الصريحة التي تنزع 
الصفة الشرعية عن القتلة الذين نّفذوا مجزرة دير ياسني على لسان 
م  وج��رَّ ألتالينا،  سفينة  قصف  املتحدة  األمم  أدان��ت  كما  قائدهم. 
قاٍض القتلة الذين اقترفوا مجزرة كفر قاسم. وُيعزى احلكم السلبي 
إلى السلطات السياسية والدينية واألخالقية، كما هي احلال في هذا 
 .14)Yishuv( احلكم: ’لقد هّزت املجزرة أوساط املجتمع اليهودي
اليهودية  وال��وك��ال��ة  ال��ه��اغ��ان��اه  منظمة  شجبت  ذل���ك،  ع��ن  وف��ض��اًل 
واحلاخامات هذه املجزرة بشّدة. وعّبر مجلس إدارة الوكالة اليهودية 
عن شعوره باالشمئزاز واالمتعاض من الطريقة البربرية التي ُنفذت 
فيها هذه العملية‘ )Bar-Navi, 1998: 184(. ويثبت عزو هذا احلكم 
صحة التقييم وأصالته، غير أنه ُيقصي الكاتب في ذات الوقت عن 
من  ويقّلص  املجزرة  عن  الشرعية  الصفة  بنزع  املرتبط  الكالم  فعل 

درجة التزامه به. 
ويتم الوصول إلى نزع الصفة الشرعية عن الفعل من خالل األدوات 

املنطقية التالية: 
القياس، الذي كان استخدامه شائًعا بني النازيني: قد يكون القياس 
صريًحا، ولكن ميكن استنباطه من عناوين من قبيل ’األمر الذي يظهر 
انعدام صفته القانونية بصورة جلية‘ أو من جملٍة من قبيل ’لقد دفعوا 
بأنهم اتبعوا األوامر‘ - وهذان النّصان يعتمدان على بعضهما البعض 
في سرد الفعل وُحّجة املدعى عليهم وفق ما جاء على لسان املجرمني 

النازيني في محاكمات نيرنبرغ. 
ف��ي جميع األح���وال  اخل��ط��اب،  ف��ي  امل��ق��ارن��ة  ’تضطلع  امل��ق��ارن��ة: 
 Van( ‘عنه الشرعية  الصفة  تنزع  أو  الفعل  تشرعن  بوظيفٍة  تقريًبا، 
ال��واردة بشأن املجازر  الروايات  Leeuwen, 2007: 96(. وفي بعض 

 Bar-Navi, التي ارُتكبت في قريتْي دير ياسني وكفر قاسم )أنظر مثاًل
الوالء  بخصائص  الضحايا  يتميز   ،)1998; Avieli-Tabibian, 2001

القتلة  مقابل  في  وذل��ك  وال��ص��دق،  واحلشمة  والتماسك  والنزاهة 
الذين يفتقرون إلى هذه الصفات. ويبِرز التقلب بني األوصاف التي 
ُتعزى إلى األفعال اإلجرامية والتقييمات اإليجابية التي ُتسبغ على 
الضحايا نزع الصفة الشرعية عن القتلة. ومع ذلك، فنحن جند في 
جميع الروايات أن نزع السمة الشرعية عن الفعل أو عن الفاعل يشّكل 

عبارًة بالغيًة تأتي على شاكلة شرعنة نتيجة املجزرة ذاتها. 

من نزع الصفة الشرعية عن الفعل إلى الشرعنة 
ر، وفاعله  تخضع التداعيات الناجمة عن الفعل، حتى لو لم يبرَّ
في بعض األحيان، للتبرير. وفي هذا اإلطار، يطرح دومكا وآخرون 
موقف  تبني  إلى  القارئ  يدفع  س��ؤااًل   )Domka et al., 2009: 164(

متسامٍح مع القتلة الذين ارتكبوا مجزرة كفر قاسم: 
كيف جرى التعبير عن الشعور بالتهديد والتشكك الذي كان 
سائًدا في إسرائيل جتاه العرب في العقد اخلامس من القرن املاضي 

في األعمال التي نفذها اجلنود في كفر قاسم؟ 
الصفة  ن��زع  من��وذج  وف��ق  تسير  التي  النصوص،  بعض  تستعرض 
الشرعية عن طريقة القتل، نقطة حتّول حينما ينتقل النص إلى شرعنة 
النتيجة. فكما يشير بار- نافي )Bar-Navi, 1998(، يحّول يلني مور 
اللوم الذي ُأنِحي على جنوده بفعل القتل إلى ’التشّدق‘ به، وذلك 
بقوله: ’أنا أعلم أن الكثير من األمم واجليوش تْقدم على فعل مثل 

هذه األشياء، ولكن من طلب إليهم أن يتشدقوا به؟‘ 
من  ن��وع  طريق  عن  امل��ج��زرة  شرعنة  ميكن  البنيوية،  الناحية  من 
اإليضاح )exposition(، حيث يرَجح األثر اإليجابي الذي أتت به 

هذه املجزرة على آثارها السلبية: 
املجتمع  جبني  في  وصمَة  تشّكل  ياسني  دي��ر  مجزرة  ت��زل  لم 
اليهودي الذي خاص النضال في سبيل البقاء واالستقالل. فعلى 
وّجهتها  التي  املركزية  التهمة  املجزرة  مثلت  السياسية،  الساحة 
الدعاية العربية ضد إسرائيل. ولكن )نقطة حتول( برز أهم آثٍر من 
اآلثار التي ترّتبت عليها على املدى القصير: فعلى الرغم من أنها 
لم تتسبب في دّب الفزع والذعر في نفوس العرب وتدفعهم إلى 
الهروب من إسرائيل، وهو الهروب الذي كان قد بدأ من قبل، 
فإنها سّرعت من وتيرة هروبهم إلى حدٍّ بعيد )الشرعنة التي تفضي 

 .)Bar-Navi, 1998: 184( )إلى إفراز اآلثار املطلوبة
ويختتم هذا الفصل باقتباس عن الرئيس وايزمان الذي سّمى هذه 

احلادثة معجزًة. 
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ومن الطرق األخرى املّتبعة في التحّول من نزع الصفة الشرعية إلى 
 ،)challenge( )Coffin، 2006( إضفائها مرًة أخرى توظيف االعتراض
ف في تفنيد اآلراء املعارضة أو تقويض مصداقيتها  وهو نوٌع فرعي يوظَّ

أو دحضها. 
 Bar Navi,( ألتالينا كما وردت في كتاب بار- نافي مثال: رواية 

 )1998: 189

رمبا كان من املمكن تسوية النزاع دون إراقة الدماء )االعتراض على 
فهناك  رادع:  بعمٍل  يقوم  أن  أراد  احلكومة  رئيس  ولكن  املوقف(، 
حكومة واحدة في إسرائيل، وهي لن تتحّمل املنافسة )تفنيد(. لقد 
نادي  إلى  لالنتقال  إلسرائيل  تذكرة  عن  عبارة  ألتالينا  حادثة  كانت 
احلكومة  يد  في  املادية  السلطة  احتكار  يقع  حيث  املنظمة،  ال��دول 

الشرعية )احلجة املقابلة(. 

خطاب الشرعنة وأنواعه
اجلدل  تثير  التي  السابقة  ل��ألح��داث  التبرير  رواي���ات  تشتمل 
على جميع مستويات اخلطاب التي تؤثر تأثيًرا إيجابًيا على آراء 
 Martin في كتاب )Antaki, 1994( متلّقيها. )اقتباس عن أنتاكي

 .)Rojo and Van Dijk, 1997: 549

يجري  ال��ت��ي  واملنطقية  اللغوية  األس��ال��ي��ب  ليوين  ف��ان  وي��ع��ّرف 
داللًة  حتمل  أساليب  أنها  على  خاللها  من  االجتماعية  املعاني  نقل 
اجتماعية، وذلك ألنه على الرغم من أن هذه الوسائل تشّكل جزًءا 
من نظام لغوي، ’فإن املعاني تعتبر ثقافية، وليست لغوية‘ )2008: 
24(. وفيما يتصل بالشرعنة ، يصّرح فان ليوين ’بأنه يتوجب علينا، 
على وجه اخلصوص، أن ندرس ] ... [ العالقات املتداخلة الدقيقة 
 :2007( يشرعنها‘  ال��ذي  واخل��ط��اب  االجتماعية  املمارسات  بني 

 .)111
قبيل  م��ن  املختلفة،  ال��ك��الم  أف��ع��ال  خ��الل  م��ن  الشرعنة  وتتحّقق 
التأكيدات واألسئلة، ومختلف أنواع اخلطاب املتداخل واملتناقض في 
بعض األحيان، واألنواع )genres( املختلفة، والتي تعمل مبجموعها 
 .)Van Leeuwen, 2007: 110( على حتويل احلقيقة إلى نسخة عن احلقيقة
إسرائيل  مدارس  في  س  تدرَّ التي  واجلغرافيا  التاريخ  كتب  ف  وتوظِّ
أجل شرعنة  والتوراتي من  والصهيوني  العلمي  اخلطاب  خليًطا من 
 .)Peled-Elhanan, 2009b( فلسطني  إسرائيل/  أرض  على  الهيمنة 
ويتعّزز هذا اخلطاب في معظم احلاالت من خالل األغاني والقصائد 

الشعرية التي متّجد اجلنود وتشيد باملشروع الصهيوني. 

كما يتحقق حتوير احلقيقة في الروايات التي ندرسها في هذه املقالة 
من خالل األساليب املنطقية التالية: 

إقصاء العناصر 
ال ميكن أن يتضمن أي متثيٍل للممارسة االجتماعية جميع ما يجب 
متثيله، بل يشّكل انتقاء احلقائق أحد القيود املفروضة على كل رواية، 
وال سيما الروايات ’التي تصطبغ بصبغة أيديولوجية‘. ويشير ليوتار 
في  العظيمة  الروايات  عن  حديثه  سياق  في   ،)Lyotard, 1992: 90(
األحداث  من  العديد   ]  ...[’ أن  إلى  مثاًل(،  )كالصهيونية  التحرر 
ينتهي بها املطاف إلى مزبلة التاريخ أو الروح. وال يجري استرجاع أي 
حدٍث منها إال إذا كان ميّثل وجهة نظر السيد‘. وفي هذا اإلطار، حتذف 
الروايات الواردة بشأن املجازر األسباب التي وقفت وراء فعل القتل، 
وتستبعد التداعيات املباشرة وطويلة األمد التي خّلفتها على الضحايا 
وأي دليل لفظي أو بصري يثبت املعاناة التي تكّبدوها، باإلضافة إلى 
التفاصيل التي ميكن أن تثير أسئلًة ال داعي لها حول مدى مشروعية 
نستشهد  رواية  يلي  وفيما  وأهدافها.  إسرائيل  تنفذها  التي  األعمال 
حول   )Avieli-Tabibian, 2001: 335( تابيبيان  أفييلي-  كتاب  من  بها 

مجزرة كفر قاسم: 

األمر الذي يظهر انعدام
صفته القانونية بصورة جلية

في اليوم الذي بدأت فيه حملة سيناء ]العدوان الثالثي على 
التجول بساعة، حيث  ر[، مت تقدمي موعد حظر  مصر- احمل��رّ
اليوم، عاد العمال  ُفرض في الساعة 5:00 مساًء. وفي ذلك 
من أبناء قرية كفر قاسم إلى منازلهم بعد فرض منع التجول دون 
علمهم بتغيير موعده. وقد أمر جنود حرس احلدود، الذين قابلوا 
هؤالء العمال على مدخل القرية، بالتوّقف، وتأّكدوا من أنهم 
من سكان القرية، وأطلقوا النار عليهم وقتلوهم. ودفع اجلنود 
عليهم  متلي  كانت  التي  األوام���ر،  تنفيذ  عليهم  يتعني  ك��ان  بأنه 
إطالق النار دون متييز وقتل أي شخص يتواجد خارج منزله بعد 
فرض نظام منع التجول. وقد ُقتل 49 مواطًنا، مبن فيهم نساٌء 
وأطفاٌل، من سكان القرية. وشجب رئيس احلكومة مقتلهم، 
ووقف أعضاء الكنيست دقيقة صمٍت كاملٍة حداًدا على أرواحهم 
] ... [. وُحكم على املدعى عليهم بالسجن ملدد تتراوح من 
سبع سنوات إلى سبع عشرة سنة. وقّرر القاضي بأن األمر الذي 
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يظهر انعدام صفته القانونية بصورٍة جليٍة يجب أن يكون واضًحا 
لكل إنسان يتمتع بصفة اإلنسان. فهذا اختبار أخالقي. ’إن لم 

تكن العني عمياء والقلب ِخلٌو من الفساد‘.
إن هذه الرواية تشرعن، من خالل نزع الصفة الشرعية عن القتلة، 
عمل احلكومة والكنيست، حيث َتعِرض القتلة على أنهم جانحون 
هامشّيون تصّرفوا من تلقاء أنفسهم ومبعزل عن اجلهة التي أرسلتهم 
في مهمتهم. وتتحقق الشرعنة من خالل استعراض الظروف التي 
واكبت ارتكاب املجزرة، وحذف األسباب التي وقفت وراءها في 
ت سلًفا القترافها. وتعرض  ذات الوقت، بحيث ال يبدو أن خطًة ُأِعدَّ
حجة  تشّكل  باعتبارها  للجنود  ص��درت  التي  األوام��ر  الرواية  هذه 
القتلة، وليس باعتبارها حقيقة واقعة. كما حتذف الرواية التفاصيل 
التي تبنّي إنكار احلادثة من جانب احلكومة وإطالق سراح القتلة في 
وقٍت مبكٍر، ناهيك عن تصّرف رئيس احلكومة الذين كان يصّب في 
صاحلهم. ونحن نستطيع، إذا ما توفرت لنا هذه احلقائق امُلَغيَّبة، أن 

نخرج بالشرح الغائّي التالي: 
• مهاجمة 	 تنوي  كانت  أنها  حقيقة  ُتخفي  أن  إسرائيل  أرادت 

الفلسطينيني  املواطنني  تسفير  على  العمل  وتشجيع  مصر 
املقيمني فيها طوًعا إلى األردن. 

• كما رأت إسرائيل أن مهاجمة القرى الفلسطينية وقتل عدٍد من 	
سكانها قد يحّول االنتباه بعيًدا عن احلرب احلقيقية و‘يشجع’ 
من يتبّقى من املواطنني الفلسطينيني على الفرار إلى األردن. 

• ولذلك، فقد مّت تغيير موعد فرض حظر التجول دون إخطار 	
سكان قرية كفر قاسم، وأمر اجليش أفراد حرس احلدود بقتل 
أي مواطٍن يتواجد خارج منزله بعد الساعة 5:00 مساًء.15 
التاريخ العادية، ككتاب  َتِرد في كتب  التي  ولم جتد هذه الرواية 
املدرسية  الكتب  إل��ى  ب��ع��ُد  طريقها   ،)Rosental, 2000( روزن��ت��ال 
تزعزع سلطة احملكمة واحلكومة وتضّر بسمعة  قد  الرسمية، ألنها 
وهي  باألخالق،  يتحّلى  جيًشا  بصورته  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش 
الصورة التي يحرص نظام التعليم اإلسرائيلي على إذاعتها ونشرها. 

إضافة العناصر 
يشتمل هذا الفعل على إضافة األفكار أو النوايا أو األوضاع التي 
تشرعن أو تبّرئ القتلة على األقل. فعلى سبيل املثال، ‘تعّطل مكبر 
الصوت الذي كان املتحدث عبره يحّث سكان قرية دير ياسني على 
مغادرة قريتهم ] ... [ ولم يغادر السكان القرية، وهذا هو السبب 

كبيرة’  بدرجٍة  صفوفهم  في  الضحايا  عدد  ارتفاع  وراء  يقف  ال��ذي 
)Nave et al., 2009: 113(. و‘لم يكن اجلنود على علم بأن املواطنني 
كانوا مختبئني في منازلهم’ )الرواية التي يوردها إنبار في كتابه حول 
قبية )Inbar, 2004: 244((. وع��الوًة على ذلك، يستعرض  مجزرة 
دومكا وآخرون هذه احلجة )Domka et al., 2009: 162( بتصّرف أكبر 
من غيرهم: ‘يقول االدعاء اإلسرائيلي بأن اجلنود لم يكونوا على علٍم 
بأن املواطنني كانوا مختبئني في منازلهم واعتقدوا بأنهم كان يقصفون 

تلك املنازل وهي خاليٌة من سكانها’. 

تغيير املعلومات 
وكتاب   )Modern Times II( )1999( كتاب  أن  من  الرغم  على 
يصف  )نافي(،  الكاتب  نفس  أّلفهما   )Building a State) )2009(
الكتاب األول منهما قرية دير ياسني على أنها ‘قرية مساملة أبرم سكانها 
معاهدة عدم اعتداء مع ميليشيا الهاغاناه والتزموا بها بحذافيرها’، 
في حني يصف الكتاب اآلخر القرية باعتبارها ‘إحدى القواعد التي 
تغيير  ويساهم  القدس’.  طريق  ملهاجمة  العربية  القوات  اّتخذتها 
املعلومات على هذا النحو في شرعنة املجزرة ويشير إلى نشوء اجتاٍه 
جديٍد في نظام التعليم اإلسرائيلي، وهو ما يظهر بجالٍء في كتاب 
بحيث  كذلك،   )Blank, 2006( بالنك  وكتاب   )Inbar, 2004( إنبار 
م هذه املجزرة على أنها معركٌة مبررة خرجت عن نطاق السيطرة  تقدَّ
بسبب ‘سلسلٍة من احلوادث املؤسفة’ ]التي[ ‘حّولتها ]املعركة[ إلى 
 .)Nave et al., 2009: 112–13( ’قتل العرب األبرياء بصورة جماعية

التجريد والتعميم 
تنسحب هاتان األداتان على األسئلة التي ترد في خواتيم بعض 
الروايات. ففي كتاب أفييلي تابيبيان )Avieli-Tabibian, 2001(، يرد 
 Nahshon( نحشون  عملية  حّققتها  التي  اإلجن��ازات  هي  ‘ما  السؤال 
إما  بذلك  وهي  ياسني،  دير  مجزرة  رواية  بعد  operation(’ مباشرًة 

تتجاهل إدراجها ضمن اإلجنازات التي متّخضت عن عملية التطهير 
تلك  في  نها  ُتضمِّ أو  رسمي  غطاء  حتت  شنت  التي  الكبيرة  العرقي 
اإلجنازات. وبعد سرد أحداث املجزرة التي ارتكبها اجلنود في قبية، 

 :)Bar-Navi and Nave, 1999( يتساءل بار- نافي ونافي
ما هو التعبير عن العداوة العربية جتاه إسرائيل؟ . 1
كان . 2 العدائية  األعمال  إسرائيل على هذه  رّد  بأن  تعتقد  هل 

ناجًعا ومبرًرا؟ أذكر األسباب. 
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الروايات  تؤديها  التي  التعليمية  الرسالة  عن  األسئلة  ه��ذه  تعّبر 
التاريخية- أنظر إلى ما وراء احلادثة الفردية )املؤسفة( التي ُقتل فيها 
املواطنون وأمعن النظر في الصورة الكبيرة والنتيجة )اإليجابية( طويلة 
األمد التي خرجت بها. وبذلك، يّتجه القارئ إلى تثمني اإلجنازات 
العسكرية واالجتماعية التي حققتها املجزرة ويستذكر املزايا، وليس 

‘األحداث املؤسفة’ التي متّخضت عنها. 

)Modality( الشكلية
بعض  مصداقية  مدى  حول  النص  حتليل  في  السؤال  يتمحور  ال 
التي يريد  املعلومات، وإمنا حول مدى مصداقية متثيلها واملصداقية 
 .)Van Leeuwen, 2005( صانع العالمة لتلك املعلومات أن تظهر بها
تضطلع الشكلية بدوٍر هامٍّ في هذا التمثيل )كما يقول ذلك فان ليوين 
في كتابه )Van Leeuwen, 2005: 160(. ويشرح هذا الكاتب هذا األمر 
بقوله إن النصوص الرسمية تستطيع توظيف مصادر الشكلية في اللغة 
من أجل فرض وجهة نظر للحقيقة التي يصعب مجابهتها، ألن ‘من 
خالل  فمن  انتقاؤها’.  سيتم  التي  بالرواية  يتحكم  بالشكل  يتحّكم 
هذه الشكلية، يستطيع املؤلفون زيادة درجة قوة تأكيداتهم أو خفضها 
 Hodge( ويشير هودج وكريس .)Martin and White, 2005: 13–14(
and Kress, 1993: 162( إلى أن ‘املصادر اللغوية للشكلية ]... [ تتيح 

للناس التقليل من شأن احلقائق التي ُيدلي بها اآلخرون’، وذلك من 
‘يقول البعض بأن العرب ُطردوا من ديارهم، ويقول آخرون  قبيل 
التفسيران سوى عن خرافات.’  يعبر هذان  بأنهم هربوا منها. وال 
 )Fairclough, 2003: 219( ويعّرف فيركالو .)Bar-Navi, 1998: 195(
الشكلية على أنها عبارة عن ‘العالقة التي تقيمها اجلملة أو العبارة بني 
الكاتب وصور التمثيل’. ومييز فيركالو بني نوعني من أنواع الشكلية: 
الشكلية اإلرادية أو شكلية الضرورة والواجب، وهي ما يلِزم املؤّلف 
حتتّل  وبينما  االحتماالت.  شكلية  أو  املعرفية  والشكلية  به،  نفسه 
الشكلية اإلرادية مرتبًة عاليًة، فقد تأتي شكلية االحتماالت في منازَل 

 .)Martin and White, 2005: 13–14( متقدمٍة أو متوسطٍة أو متدنيٍة
ف االستراتيجيات املختلفة املّتبعة في الشرعنة تعبيراٍت متباينًة  توظِّ
من الشكلية )Van Leeuwen, 2007: 94(. فكما رأينا، تشتمل الشرعنة 
املتأتية من السلطة الشخصية على صوٍر من الشكلية التي تستتبع قدًرا 
الشرعنة  تنطوي  قد  املقابل،  وفي  أعلم’(.  )‘أنا  الواجب  من  كبيًر 
أو  ضمنيٍة  شكليٍة  صيٍغ  على  االنسجام  سلطة  أس��اس  على  القائمة 
صريحٍة تترّدد بصورٍة متكررة، من قبيل ‘عادًة’، و‘كّل’ )أو ‘الكثير من 

اجليوش تْقدم على فعل ذلك’(. ومن األمثلة التي نستطيع أن نسترشد 
بها في هذا املقام السؤال التالي ‘الذي يحّفز املرء على التفكير’ بشأن 

 :)Bar-Navi and Nave, 1999: 228( مجزرة دير ياسني
أن  ميكن  التي  واألخالقية  السياسية  التداعيات  برأيك،  هي،  ما 

تكون قد متّخضت عن حادثة دير ياسني؟ 
إمكانية  إدراج  على  الشكلية  املصادر  ‘تساعد  السؤال،  هذا  ففي 
خالف  وعلى  بالتالي  وهي  االف��ت��راض،  ضمن  الصريح  التفاوض 
املؤلف  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  حت��اك��ي  وال  تفترض  ال  اإلي��ج��اب��ي،  التوكيد 
 Hodge( والقارئ’ )Coffin, 2006: 145(. ويالحظ هودج وكريس 
and Kress, 1993: 138(( أن ‘جميع األفعال الشكلية املساعدة حتتوي 

من  ميّكننا  ال��ذي  املفتاح  ميثل  ما  وه��و  ذاتها،  في  النفي  عنصر  على 
نابعًة في  املسبقة  الشكلية  الصورة  تكون  معناها ]...[. وقد  سبر 
مصدرها من املتحدث نفسه، أو قد تأتي من اخلارج، بحيث يعتبرها 
يتضمنه  ال��ذي  االفتراض  نفي  ويتم  غريًبا’.  ‘معنًى  مبثابة  املتحدث 
ل مسبًقا’ - وهو أنه ينبغي أن  السؤال املطروح أعاله، أو ‘معناه املشكَّ
تتمخض املجازر عن تبعات أخالقية وسياسية. ويوحي هذا السؤال 
بأن املجزرة قد ال تنطوي بالضرورة على تداعيات أخالقية أو سياسية 

وأن هذه التداعيات متداخلة مع بعضها البعض وقابلة للتفاوض. 
ويالحظ فيركالو )Fairclough, 2003: 219( في ذات هذا السياق 
بأنه ميكن النظر إلى اجلمل املقترنة بأفعال شكلية مساعدة )ميكن( على 
أنها تتوّسط التأكيد احلاسم والنفي وأنها تسّجل درجاٍت متفاوتٍة من 
املساعد )ميكن(  الفعل  يقّرب  السؤال،  باحلقيقة. ففي هذا  االلتزام 
االفتراض الذي يتضمنه السؤال إلى مرتبة النفي، بحيث يوحي بأن 
التداعيات  قد تخّطت  بحادثة[  تسميتها  أعيدت  ]التي  املجزرة  هذه 

السياسية واألخالقية. 
م  الشرعية. فحينما يجرَّ الصفة  الشرعنة ونزع  الشكلية بني  ومتّيز 
ر األفعال التي صدرت عنهم، فإنه يتم متثيل أفعالهم من  القتلة أو تبرَّ
خالل درجٍة متقدمٍة من الشكلية اإلدارية وبالتأكيدات التي ترد في 
ف املسؤولية التي يتحّملها  صيغة املبني للمعلوم. ولكن عندما ُتخفَّ
هؤالء القتلة، تستخدم الروايات التاريخية درجًة أدنى من الشكلية 

أو شكلية االحتماالت وصيغة املبني للمجهول: 
هاجمت الوحدة )101(، التي تتألف من جنود ومظليني، قرية قبية 
التي كانت معروفًة على أنها تشّكل نقطة انطالق لإلرهابيني، وهدمت 
45 منزاًل. ولم تكن الوحدة على علٍم بأن املواطنني كانوا مختبئني في 

 .)Inbar, 2004: 244( .منازلهم. وقد ُقتل 70 رجاًل وامرأًة وطفاًل
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وتخلق صيغة املبني للمجهول مع حذف الفاعل االنطباع بوجود 
املوضوعية )Hodge and Kress, 1993: 134(، ولكن التحّول من صيغة 
املبني للمعلوم إلى صيغة املبني للمجهول يعكس املوقف الذي يتبّناه 
املؤلف، حيث يقول بأن اجلنود ال يتحملون كامل املسؤولية عن موت 
هؤالء املواطنني ألنهم لم يكونوا على علٍم بوجودهم في املنازل التي 
هدموها في تلك الليلة. وعلى الرغم من استبعاد الفاعل، إال أن املرء 
 ،)Van Leeuwen, 1996: 39( ‘يستطيع افتراضه ألن ’استبعاده يترك أثًرا

يقيم في مرحلة الحقة على أنه ظاهرة مستقلة. 
إخفاؤه من  أو  الفاعل االجتماعي  كبح  وفضاًل عما تقدم، ميكن 
إلى  والعمليات  األحداث  حتّول  التي  النحوية،  االستعارات  خالل 
مشاركني مستقلني، من قبيل ‘قتل املواطنون في سياق قصف على 
املنازل’ )Inbar, 2004(، أو ’تسّبب الهجوم في دّب الفزع والذعر في 
نفوس املواطنني ودفعهم إلى الهروب‘ )Avieli-Tabibian, 2001(، أو 
’أضحت احلدود مع األردن، التي جرى ترسيمها بطريقٍة عشوائيٍة 
احلقيقي‘  النار  خّط  أراضيهم،  عن  العرب  القرى  سكان  وفصلت 

 .)Bar-Navi and Nave, 1999: 273(
جًدا  ضئياًل  ق��دًرا  اإلسرائيلية  التاريخية  ال��رواي��ات  جميع  وُتظهر 
الروايات  أو  الفلسطينيني  بالضحايا  املرتبطة  باحلقائق  االل��ت��زام  من 
إلى  روايٍة  من  الفلسطينيني  الضحايا  عدد  يختلف  وقد  الفلسطينية. 
أخ��رى، بل وف��ي ثنايا ال��رواي��ة ال��واح��دة نفسها. وف��ي ه��ذا اإلط��ار، 
ُتعرض الروايات الفلسطينية على أنها احتماليٌة قائمٌة في ’نظرهم‘، 
أو في ’قطاعهم‘ أو في ’وعيهم‘ فقط. ومن األمثلة على ذلك، ’باتت 
مجزرة كفر قاسم التي وقعت في الوسط العربي متثل رمز الشرور التي 
العديد من  أن  ’ُزعم  أو   )Bar-Navi, 1998: 121( ‘يخّلفها االضطهاد
الناس لم يقتلوا ]في دير ياسني[ في أثناء املعركة وأن اليهود ارتكبوا 
مجزرًة ضد سكان القرية‘ )Domka et al., 2009: 87(، أو ’أمست دير 
صورًة  وخلقت   ]  ...  [ الفلسطينية  الرواية  في  خرافًة  متثل  ياسني 
 Nave et al.,( ‘سلبيًة مرعبًة للغازي اليهودي في نظر عرب إسرائيل
م األفعال واآلثار التي  13–112 :2009(. وفي جميع هذه األمثلة، تقدَّ

متخضت عنها مبثابة حجٍة يدفع بها الضحايا، وليس مبثابة حقيقٍة قائمة. 

أنواع الشرعنة 
يطرحه  الذي  السؤال  يتمثل  اجتماعية،  سيميائيٍة  نظٍر  وجهة  من 
الصيغ واألن���واع  ه��ي  نعنيه، وم��ا  أن  ن��ري��د  ال���ذي  ’ما  ف��ي  امل��ؤل��ف��ون 
يتعني  فبذلك،   .)Kress, 2003: 88( ‘املعنى؟ لتحقيق هذا  الفضلى 

على املرء في علمه على حتليل النّص أن ال ينظر إلى ما يجري فعله 
ذل��ك، وأين  يفعل  إلى من  الصور فحسب، وإمن��ا  أو  الكلمات  مع 
النص  طريق  عن  البعض  ببعضهم  الناس  يفعله  ال��ذي  وم��ا  ومتى، 

 .)Van Leeuwen, 2005(
التي  الكتب  التاريخي - في  إلى اخلطاب  ’النظر  بأن  ترى كوفني 
س في املدارس الثانوية - يقّوض مرجعية أمناٍط مختلفٍة من النص  تدرَّ
أو »األنواع« )genres(، حيث يساعدنا كّل واحٍد منها على تبّني طرٍق 
مختلفٍة في التفكير حول املاضي )Coffin, 2006: 10(. كما تقول كوفني 
بأن ’املمارسة املنطقية التي تتمحور حول التاريخ هي تفسيٌر وتشكيٌل 
اللغوية  واملصادر  النصية  األشكال  باستخدام  االجتماعية  للتجربة 
للسرد أو الشرح أو اجلدل كوسيلٍة إلقناع القارئ أو وضعه في موضٍع 
يقبل فيه التفسير على أنه حادثٌة واقعٌة أو »حقيقة"‘ )2006: 44(. 
وتعتبر أنواع السرد أو التدوين، وإعادة تفسير األحداث وتفسيرها، 
أفضل األدوات التي تتناسب مع تأويل القصص البسيطة التي ُتفضي 
هذه  في  احلكم  ويندرج  وحيدٍة.  نظٍر  بوجهة  التسليم  إلى  بالقارئ 
األنواع، في معظم احلاالت، ضمن البنية وضمن النحو واملفردات 
)Coffin, 2006: 139(. لذلك، تعتبر هذه األنواع مالئمًة للشرعنة أكثر 
من األنواع الشائعة من احلجج التي تخضع للنقاش في جانٍب كبيٍر 
منها، وحيث يتم ’الكشف عن‘ احلكم وتعريته فيها. وبحسب ما يشير 
إليه هابرماس )Habermas, 1975: 71(، ’يعتبر استحضار الشرعنة من 
قبيل هزمية الذات حاملا يتم الكشف عن طريقة ذلك االستحضار‘. 

ن  ويبدو أن إعادة التفسير )recount(، مع ما تقترن به من صوت املدوِّ
فيه )Coffin, 2006(، يشبه  نفسه  يقِحم  أنه  يبدو  الذي ال  واألسلوب 
تدوين األح��داث أكثر من أي شيٍء آخر، وذلك على الرغم من أن 
’املدّون ال ميلك املعرفة باملستقبل، ويعرفها املؤرخ في املقابل‘، وهو 
ما ميّكنه من وصف األحداث السابقة في ضوء األحداث التي تتلوها 
)Ricoeur, 1983: 144(. وبحسب ما حتّذر منه كوفني، ’يشير وصف 
صوت املدون إلى انخفاض مستوى تدّخل السلطة، وليس إلى كونه 
هذا  عن  ينتج  وق��د  مطلق.  معنًى  أي  ضمن  املوضوعية  إل��ى  مؤشٌرا 
األسلوب نصٌّ يعرض »شعوًرا« واقعًيا وحيادًيا ] ... [ من خالل 
غياب أشكال التقييم املباشرة والصريحة وإقصاء التفسيرات املتنافسة 
’يفترض أو يحاكي توافق القارئ مع  واملتداخلة‘. إن صوت املدون 
وجهة النظر التي يتبّناها الكاتب حول العالم، مما يؤدي إلى تقليص 
حجم العمل الشخصي الصريح الذي يتعني إجنازه، من ناحية إخضاع 
 .)Coffin, 2006: 151–2( ‘املواقف املتباينة التي يتبناها القارئ للتفاوض
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 ،)Inbar, 2004: 180( ونستعرض فيما يلي مثااًل حول إعادة التفسير
ونحن نضيف العناوين الفرعية إليه: 

• تدوين األحداث: في ليلة التاسع من نيسان، هوِجمت قرية 	
دير ياسني، وهي قرية تقع إلى الغرب من مدينة القدس، من 

قبل قوٍة مشتركٍة من منظمتْي إتسل وليحي. 
• القرية 	 على  االستيالء  في  يكمن  الهدف  وك��ان  األس���اس: 

وطرد سكانها منها. 
• التي 	 املعركة  األحداث: وخالل مجريات  تدوين  استكمال 

اندلعت على األرض، ُقتل ما بني 100 إلى 250 شخًصا، 
مبن فيهم نساٌء وأطفال. 

• قواعد احلرب 	 احلادثة جداًل عاًما حول  أثارت  التداعيات: 
وطرق التعامل مع السكان األصليني. 

 Martin Rojo and Van Dijk, 1997:( يقول مارتني روجو وفان ديجك
532( بأن الشرعنة االجتماعية تفترض في أصلها وجود اتهامات أو 

شكوك حول ما إذا كان ذلك الفعل قد أخّل بالقواعد االجتماعية أو 
الثقافية أو القيم أو النظام األخالقي نفسه. وجتيب هذه الرواية عن تلك 
الشكوك عن طريق إدراج هدٍف شرعيٍّ )هو طرد السكان العرب( في 
املوضع الذي قد تثور فيه مثل هذه الشكوك، وذلك مباشرًة عقب ذكر 
الهجوم الذي يبدو أنه لم ُيَشّن ألي سبب ظاهر. ويعتبر اإلسهاب في 
Van Leeu-( ‘الطرد‘ وتبريره على نحٍو صريٍح ’مبالغٌة في التواصل’  ذكر
wen, 1996: 41(، ألن شرعنته سبق أن توّطدت في إسرائيل وُغرست 

في أذهان جميع الطلبة اليهود. ومتثل إعادة تسمية املجزرة ’مبعركة‘ 
’حادثة‘ فعاًل من أفعال احلكم، مع أنها ال تعتبر صريحًة بالنسبة  أو 
إلعادة تفسيرها. فهذه الرواية حتذف التداعيات التي تركت آثارها على 
الضحايا وعلى عائالتهم، وهي ال تذكر سوى اجلدل األخالقي الذي 
’أثارته‘ في إسرائيل، مما يفضي إلى شرعنة سلوك اجلمهور اإلسرائيلي 
في ذات الوقت الذي تذيع فيه أن بعض الناس اعتقدوا أن ذلك كان 

ميثل الطريقة الصحيحة ’للتعامل مع السكان األصليني‘. 
الفاعل  ’قد تأخذ األحداث دور  الرواية،   )account( وفي تفسير
وتنتج أو تسّبب أحداًثا متالحقة، وال يؤدي هذا الدوَر حدٌث واحٌد 
فعلى سبيل   .)Coffin, 2006: 58( ‘يتبع حدًثا آخر أن  يزيد على  ال 
الذي  العرب وسّرعت من وتيرة هروبهم  املجزرة  ’صدمت  املثال، 

 .)Avieli-Tabibian, 2001( ‘سّببه الذعر والفزع
الذي   ،)Coffin, 2006: 56( املقيِّم  صوت  الرواية  تفسير  ويحمل 
يقّربها من السرد التاريخي الذي يقدر على إفراز ’األثر اإليضاحي‘ 

)White, 1973: 30(. وال يقتصر الهدف االجتماعي الذي يسعى السرد 
إلى حتقيقه على تدوين األحداث، وإمنا يشرح كذلك تسلساًل معيًنا 

وقعت فيه تلك األحداث. 
ومن ناحية نسق النص، ميثل الزمن املبدأ الرئيس الذي ينّظم تفسير 
اإلحداث وإعادة تفسيرها في آٍن واحٍد مًعا. ولكن، يتحول السبب، 
في تفسير األحداث، إلى أداٍة تنظم النص إلى جانب الزمن، وقد 
وفيما  السببية.  العالقة  وظيفة  تأدية  الزمنية  العطف  حروف  تتولى 
إلى   )Kress, 2003: 1( كريس  يشير  السببية،  العالقة  بهذه  يتصل 
أن ’احلقيقة البسيطة والقوية في ذات الوقت تتمثل في أن التسلسل 
السببية  العالقة  من  عالم  إلى  توّجهنا  يفرزها  التي  واآلث��ار  الزمني 
]...[ والسرد هو النوع الذي يشّكل أكثر التعبيرات الشكلية القوية 
عن ذلك‘. ويكُثر التفسير استخدام األسماء واالستعارات النحوية 
على  ال��ق��درة  ومتنحه  النص  على  التماسك  م��ن  امل��زي��د  تضفي  التي 
ذلك،  عن  وفضاًل  الزمن.  من  طويلٍة  فتراٍت  تغّطي  فرضية  تفسير 
يحّول التفسير النص إلى نص فني، وبالتالي فهو يصبح نًصا ’علمًيا‘ 
وموضوعيًا أكثر من غيره، بحيث يخلو من الواسطة البشرية. فعلى 

سبيل املثال: 
كانت غالبية الهجمات تستهدف األعيان املدنية، واشتملت 
على عمليات مراقبة واجتياحات ُنفذت في عمق األراضي الواقعة 

 )Inbar, 2004: 244( .خلف احلدود
السرد  بني  اللغوي  ’اجلسر  متثل  شروحات،  الروايات  وتتضمن 
تبرير  أجل  من  الشروحات  هذه  وُتستخدم   .)argument( واحلجة 
 .)Coffin, 1997: 202–3( ‘التفسير الذي يسوقه املدافعون عن النص
املؤرخون  ’يوظف   ،)Dray, 1957: 124( يفترض دراي ما  فبحسب 
تبرير فرضياتهم  ]...[ ويبحثون في  تفاصيل من أجل   ]  ... [
املبررات، ويوازنون بني املسّببات ويقّيمونها، ويختبرون األدوات 
املرشحة لتوّلي دور األسباب، وهذه مبجموعها عبارة عن أفعال من 

فعل احلكم‘. 
فإنها  التنبؤ،  دون  املاضي،  إلى  االرجت��اع  تتيح  الشرعنة  أن  ومبا 
تعود ثانيًة إلى الشرح املترابط من ناحية منطقية الذي يفّسر التداعيات 
باعتبارها مسّببات. ومع أخذ اآلثار الناجمة عن املجزرة في االعتبار، 
السابقة  ال��ظ��روف  ال��زم��ن،  في  ال��رج��وع  النص، من خ��الل  يستنتج 
الضرورية التي كان يجب أن ُتِعني على ارتكابها أو تيسيره أو السماح 
دة‘ )Coffin, 2006: 122(، ’التي يتم  به. وجتيب هذه ’الظروف احملدِّ
واألفعال  العطف  ح��روف  طريق  عن  باحلدث  عالقتها  عن  التعبير 
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نتيجة‘،  مع  تربطها  والتي  التتابع،  معنى  حتمل  التي  اجلر  وحروف 
عن السؤال ’ملاذا؟‘ الذي يرد حول الشرعنة.  

ويستطيع الشرح املترابط منطقًيا أن ’يدمج األسباب البنيوية الطويلة 
األمد مع األحداث املتسارعة القصيرة األمد ] ... [ ويعيد تشكيلها 
باعتبارها نظاًما من األسباب التي تفرز أثًرا معيًنا، مما يؤدي إلى إعداد 
بنيٍة منطقيٍة في الوقت الذي لم تكن توجد فيه مثل هذه البنية، وذلك 
في عملية ميكن فيها إضفاء االنسجام على األشكال غير املنسجمة 
باستخدام عبارات من قبيل ’أدى إلى‘، أو ’نتج عن‘ أو ’حّول كذا 
إلى كذا‘ )Coffin, 2006: 70–2(. فعلى سبيل املثال، يقول بار- نافي 

 :)Bar-Nave, 1998: 210(
كانت حرب العام 1956 تشكل نقطة حتّوٍل جيدةٍ بالنسبة لعرب 
إسرائيل. فعلى الرغم من أنها اسُتهلَّت مبأساة كفر قاسم، فقد 
احل��دود  على  النسبي  السالم  وحالة  الساحق  االنتصار  حولت 
والثقة بالذات التي متتع بها السكان اليهود، على املدى الطويل، 
احلكومة العسكرية إلى عبٍء أخالقيٍّ وسياسيٍّ ال ُيحتمل، حيث 

مت إقصاؤها بعد عشر سنوات من ذلك. 
أعاد  )التي  املجزرة  الزائف  منطقًيا  املتساوق  الشرح  هذا  ي��درج 
الكاتب تسميتها باملأساة( ضمن قصٍة ذات نهايٍة سعيدٍة عن طريق 
جعلها تشكل نقطة البداية في عملية إيجابية. فقد ُحِشرت التداعيات 
التي ترتبت على حربني مختلفتني، تفصل بينهما تسع سنوات وال 
ترتبط إحداها )وهي حرب العام 1967( بأية صلة مع مجزرة كفر 
خالل  من  تفسيره  الكاتب  أع��اد  واح��د  سببٍي  تسلسٍل  في  قاسم، 
’أشياء‘ - بحيث أفرزت  إلى  لت  التي ُحوِّ العمليات -  سلسلٍة من 
تغييًرا إيجابًيا بالنسبة للضحايا. وعلى الرغم من الرابط بني املسّببات 
’و‘، فإن هذا الرابط  املختلفة والتغيير اإليجابي هو حرف العطف 
 ،)Chiffrin, 1988: 130( ‘االستمرارية يفيد  براغماتًيا  ’أثًرا  يحمل 
’نتيجًة  السبب‘ أو  ’لهذا  قبيل  من  عبارات  عمل  ي��ؤدي  أن��ه  ويبدو 

لذلك‘ أو ’لذلك‘. 
وينزع  الفعل  يشرعن  الذي   )appraisal( التقييم  التفسير  ف  ويوظِّ
ذات  في  أو ضمنًيا  يكون صريًحا  قد  وال��ذي  عنه،  الشرعية  الصفة 
سياق  في  ورد  الذي  التالي  االستدالل  في  احلال  هي  كما  الوقت، 
العبارات  أبرزنا بعض  ألتالينا )Bar-Navi, 1998: 189(، وقد  حادثة 

الداّلة فيه باخلط العريض: 
كانوا  ما  يصدقوا  لم  الذين  املتحدة  األمم  مراقبي  أعني  أم��ام 
يشاهدونه، قصف اجليش اإلسرائيلي سفينًة كانت حتمل األسلحة 

التي كانت حتتاجها إسرائيل كما حتتاج الهواء، وقتل متطوعني 
يهوًدا ممن جاؤوا ملساعدة إسرائيل على صد الهجمات املتواصلة 

التي يشنها العرب. 

)Argument( احُلجة
يتمحور اجلدال التاريخي في جانب كبير منه حول اخلروج بتفسير 

 )Coffin, 2006: 66( .معني لألحداث السالفة، وتدعيمه باألدلة
على الرغم من أن احلجة، باعتبارها نوًعا )genre(، يندر ورودها 
الروايات  هذه  تسوقها  التي  احلجج  فإن  التاريخية،  ال��رواي��ات  في 
 - صراحتها  درج��ة  عن  النظر  بصرف   - متوافرة  امل��ج��زرة  لشرعنة 
’ما  عن  عبارة  وه��و  إليها‘،  الوصول  تريد  نقطة  ’أقصى  باعتبارها 
تضيفه أو حتى عبارة عن الفرضية التي حتملها في سرد‘ تلك الروايات 
)White, 1973: 11(. وتتمثل املكّونات املنطقية الرئيسة التي تشّكل 
أية حجة )Fairclough, 2003: 81( في األساس، واملبرر، واملساعدات 
االختيارية واالدعاء. ’وهذه األجزاء ضمنيٌة في معظمها، وهي تعتبر 
من املسّلمات أو ميكن افتراضها‘ )Fairclough, 2003: 81(. ويفترض 
فيركالو بأنه ’عندما يكون األمر كذلك، فإن املرء يستطيع أن يدرس 

العمل األيديولوجي الذي يؤديه النص‘ )2003: 82(. 
عن  عبارة  يكون  وقد  للحجة،  املنطقية  املقدمة  األس��اس  يشكل 
سبيل  فعلى  م��ًع��ا.  كليهما  أو  أخ��الق��يٍّ  أس���اٍس  أو  تاريخيٍّ  أس���اٍس 
أفييلي  كتاب  في  ياسني  دير  ملجزرة  بالنسبة  األس��اس  يتمثل  املثال، 
سوف  جسيٌم  ح��دٌث  ’وقع  في:   )  ,1999Avieli-Tabibian( تابيبيان 
تكون له أهميته على مدى األيام املقبلة في خضّم عملية نحشون‘. 
ويضع هذا األساس املجزرة من الناحية التاريخية ضمن سياق عملية 
التطهير العرقي الرسمية ويشّكل األساس األخالقي الالزم لشرعنتها 
خالل  تقع  اجلسيمة  األح��داث  أن  الشائع  )فمن  التطبيع  طريق  عن 
مجريات املعركة(. وفضاًل عن ذلك، يصّرح هذا األساس بدرجٍة 
أكبر من الصراحة بأن أهمية املجزرة تكمن في ما ميكن أن تتمّخض عنه 
في املستقبل، مبعنى أنه يتوجب احلكم عليها من ناحية األثر واملنفعة. 

• غ املبررات االستنتاج من األساس حتى االدعاء. فعلى 	 تسوِّ
املثال، يشير بار- نافي )Bar-Navi, 1998( في روايته  سبيل 
حول حادثة ألتالينا إلى أن ’] ... [ رئيس احلكومة أراد أن 
يقوم بعمل رادٍع: فهناك حكومة واحدة في إسرائيل، وهي 

لن تتحمل املنافسة‘. 
• يعّزز 	 ال��ذي  التأييد  أو  االختيارية  املسانِدات  امل��س��اِع��دات: 
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تذكرة  عن  عبارة  ألتالينا  حادثة  ’كانت  قبيل  من  املبررات، 
إلسرائيل لالنتقال إلى نادي الدول املنظمة‘. 

• ال��رواي��ات 	 ففي  احل��ج��ة.  تعرضها  التي  الفرضية  االدع���اء: 
التاريخية التي نتناولها في هذه املقالة، ميكن استنباط االدعاء 
املشرعن من عناوين من قبيل ’األمر الذي يظهر انعدام صفته 
القانونية بصورة جلية‘ و’إسرائيل ترد على اإلرهاب‘، أو قد 
يظهر ذلك في االستدالل. فعلى سبيل املثال، ’لقد تسبب 
هذا التكتيك الصارخ في عزل إسرائيل على الساحة الدولية 
وشّتت اإلجماع الوطني داخل إسرائيل، ولكنه كان يبدو أنه 

 .)Bar-Navi, 1998: 250( ‘] ... [ ذا قيمة
وعلى الرغم من أن األيديولوجية التي تنشئ احلجج التاريخية 
بحيث  ال��ع��ادة،  في  مركبة  تكون  أن  يجب  عليها  القيمة  وتضفي 
 Jenkins,( تأخذ كال اجلانبني في عني االعتبار وتوازن بني األشياء
38 :1991(، ’وُتخِرج االختالف إلى حيز الوجود ] ... [ وبالتالي 

االنفتاح‘ )Kress, 1989: 12(، فإن احلجج التي ترد في كتب التاريخ 
 .)Coffin, 2006: 199( ‘املدرسية غالًبا ما تشكل ’موقًعا الختتامها
ونتيجة لذلك، يتم إقناع القارئ بقبول وجهة نظٍر واحدٍة باعتبارها 
هذا  وينسحب  غيرها.  من  ’حقيقًة‘ أكثر  أو  إيضاحيًة  ق��وًة  حتمل 
األمر بالذات على النوعني الفرعيني )sub-genres( للحجة، وهما 
االعتراض واإليضاح اللذان يعرضان تفسيراٍت متنافسًة تهدف إلى 
ترجيحها أو معارضتها. ويتكّرر توظيف هذين النوعني الفرعيني 
في الروايات التاريخية التي نستعرضها في هذه املقالة، مع أنها ال 
تستخدم النوع الفرعي اآلخر، وهو ’النقاش‘ الذي ’يعرض نطاًقا 
يحظى بقدٍر أكبر من االتزان من وجهات النظر بشأن املاضي، من 
أجل الوصول إلى تفسير يقوم على أساس الدراسة املتأنية جلميع 

 .)Coffin, 2006: 80( ‘األدلة املتوفرة

االعتراض
 عبارة عن ’نص حتليلي يعارض التفسيرات الشائعة التي يؤمن بها 
املرء‘. وهو يسترعي االنتباه في ذات الوقت حلقيقة أنه ميكن تفسير 

 .)Coffin, 2006: 80( احلدث بطرق متباينة
وتكون مراحل االعتراض على النحو التالي: 

االعتراض على املوقف. . 1
تفنيد احلجج. . 2
تقدمي الدليل واحلجة املقابلة. . 3

وبعد . 4 نقيضة.  جملة  في  احلجة  يلّخص  ال��ذي  االس��ت��دالل 
أنها  على  البديل،  التفسير  أو  النقيضة،  ه��ذه  ُتقرأ  ذل��ك، 

خالصة منطقية وفكرة جديدة. 
ف إنبار )Inbar, 2004( االعتراض على هذا النحو في نهاية  ويوظِّ

الرواية التي يسوقها حول مجزرة قبية: 
يقول البعض إن أفعال االنتقام ] ... [ عملت على زيادة تسلالت 
الفدائيني، بدل أن تضع حًدا لها كما كان ُيؤمل منها )االعتراض على 
املوقف(. ولكن بعد حرب العام 1956، توقفت عمليات التسلل 
وازداد الشعور باألمن الشخصي في أوساط املواطنني اإلسرائيليني. 

)تفنيد + نقيضة( 
ففي هذا املثال، يسعى الرأي اإليجابي بشأن التداعيات اإليجابية 
تقويض  أو  حولها  السلبي  ال��رأي  تفنيد  إل��ى  امل��ج��زرة  خّلفتها  التي 

مصداقيته. 

اإليضاح 
على خالف النوع الفرعي ’االعتراض‘ الذي يفّند وجهات النظر 
املتنافسة، يقدم اإليضاح تفسيرات بديلة دون مناقشتها أو دحضها، 
من  الرغم  على  والنقاش  االّت��زان  بوجود  االنطباع  بالتالي  ويخلق 
 .)Coffin, 2006: 322–3( أنه يفضي بالقارئ إلى وجهة نظر وحيدة
ولذلك، ففي ختام الفصل الذي يتطرق إلى مجزرة دير ياسني في 
كتاب نافي وآخرين )Nave et al., 2009: 142(، جند هذا اإليضاح يرد 
بشأن ’هروب‘ الفلسطينيني والذي تسارعت وتيرته بفعل هذه املجزرة 

واملجازر األخرى كذلك. 
بسط  من  اليهود  الظاهرة  ه��ذه  مّكنت  فقد  إلسرائيل،  وبالنسبة 
ونقص  واإلس��ك��ان  ك��األم��ن  امل��ش��اك��ل،  م��ن  العديد  وح��ل  هيمنتهم 
األراضي، وهو ما أدى إلى حتديد الشخصية اليهودية لدولة إسرائيل. 
وأراضيهم  منازلهم  الفلسطينيني  من  الكثير  فقد  املقابل،  وف��ي 
القرارات  مبوجب  يقيموها  أن  ميكن  كان  التي  الفلسطينية  والدولة 

الصادرة عن هيئة األمم املتحدة. 
ومبا أن تهويد األرض و’تخليصها‘ يشكالن األهداف النهائية التي 
يسعى املشروع الصهيوني إلى حتقيقها ومبا أن الدولة الفلسطينية هي 
إلى شرعنة  يفضي  اإليضاح  هذا  فإن  إسرائيل،  تخشاه  تهديٍد  أكبر 
اليهود  الفلسطينيني ومّكنت  التي سّرعت من وتيرة هروب  املجازر 
من إقامة دولة يهودية، والقضاء على التهديد الذي يخشونه من إقامة 

دولة فلسطينية في ذات الوقت. 
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وتستخدم بالنك )Blank, 2006: 323( بنية اإليضاح باعتباره أسلوًبا 
أنها ال تأتي على ذكر أي من  التحايل. فعلى الرغم من  بالغّيًا في 
املجازر بعينها، فهي تناقش النتائج التي ترتبت على التطهير العرقي 
الذي ُنفذ مبوجب »اخلطة داليت« )Plan D(، حيث تعرض وجهتْي 
النظر  ووجهة  ’اليهودية‘  النظر  وجهة  هما  بنيوية،  ناحية  من  نظر 
العرقي.  التطهير  عمليات  من  السلسلة  بهذه  يتصل  فيما  ’العربية‘ 

وتعّدد وجهة النظر اليهودية اإلجنازات على شكل نقاط: 
• عززت هذه العمليات القوة العسكرية للمجتمع اليهودي. 	
• ’ميزًة 	 باعتبارها  ]يهودًيا[  إقليمًيا  ترابًطا  العمليات  شكلت 

إستراتيجية‘. 
• تركت هذه العمليات أثًرا إيجابًيا على املستوى الدبلوماسي 	

املجتمع  بأن  وال��روس  األميركيني  إقناع  في  ساهمت  ألنها 
اليهودي قويٌّ من الناحية العسكرية ويستطيع أن يدافع عن 

نفسه. 
وتعتبر املعلومات الواردة على شكل نقاط أبلغ مظهٍر من مظاهر 
’هذه  أن  إلى   )Kress, 2003: 16( كريس  ويشير  اإلرادي��ة.  الشكلية 
النقاط، كما يوحي اسمها،16 متثل رصاصاٍت من املعلومات، فهي 
»ُتطَلق« علينا، بصورٍة مفاجئٍة وتفرض التحديات أمامنا، وهي ال 
تكون مترابطًة أو منسجمًة مع بعضها البعض، وال حتّث املرء على 
التفكير فيها ودراستها، وال تتسّلل إلى تفكيره. إنها قاسية ومباشرة 

وال ميكن اجلدال بشأنها‘. 
العربية‘ بذات الدرجة من  النظر  ’وجهة  املقابل، ال ُتعرض  وفي 
’كلما غزوا حًيا  التنظيم، حيث ُتستهّل بالقول بأن العرب كذلك، 
أو مدينًة يهودية كانوا يطردون السكان اليهود منها، كما حصل في 
»غوش عتصيون« وحارة اليهود في القدس‘. وتستطرد وجهة النظر 
املذكورة بالقول بأن ’العرب جلبوا الهالك على أنفسهم حينما حاربوا 
اليهود ] ... [ فقد انتهت احلرب بهزميتهم وبتشريد مئات اآلالف 
من الالجئني الذي تركوا ديارهم بسبب عدم رغبة املواطنني العرب 

الفلسطينيني وقادتهم في التوصل إلى اتفاقية‘. 
ش أن يقرأ النص مراٍت عدة وأن يبحث  ويتعني على القارئ املشوَّ
هذا  مثل  ينتابه  ال��ذي ال  القارئ  يقبل  ورمب��ا  عربية.  نظر  وجهة  عن 

التشويش هذه الوجهة على أنها ’وجهة النظر العربية‘. 
وبينما يعتبر هذا النوع من اإليضاح الساخر مقبوال أو مسلًما به، 
ميثل اإليضاح’احلقيقي‘ الذي ال يسعى إلى اختتام النقاش، وإمنا إلى 
وآخرين  دومكا  كتاب  جمع  إلى  أدت  التي  األسباب  أحد  إثارته، 

)Domka et al., 2009( ’وإزالته عن رفوف املكتبات‘ مباشرًة بعد نشره، 
ألنه كان يقدم الرواية الفلسطينية حول عمليات التطهير العرقي التي 
ُنفذت خالل العام 1948 إلى جانب الرواية اإلسرائيلية، باعتبارها 
اإلسرائيلية  املصادر  وباستخدام  ’دعاية‘  باعتبارها  وليس  ’رواية‘ 

آٍن  ف��ي  اخل��ال��دي(  وليد  ألفها  التي  الكتب  قبيل  )م��ن  والفلسطينية 
واحد. وكانت أولى التغييرات التي طلبت وزارة املعارف إدخالها 
على الكتاب تتمثل في إزالة املصادر الفلسطينية من الرواية الفلسطينية 
واستبدالها بالنصوص الفلسطينية التي ’تقترب من الواقع‘ أو باملصادر 
اإلسرائيلية. وكان الرأي الذي أبدته الوزارة يقضي بأن املؤلفني لم 
يأخذوا في االعتبار قوة النصوص الفلسطينية واألثر الذي كان ميكن 
حتدثه في نفوس الطالب.17 ومن بني احلجج التي ساقتها الوزارة أن 
’عرض الدعاية العربية على نحٍو يساوي في قيمته الرواية اإلسرائيلية 

هو من قبيل عرض الرواية النازية باعتبارها متساويًة مع رواية اليهود 
بشأن الهولوكوست.‘18 وقد عمل الناشرون، كي يتمّكنوا من إعادة 
إسرائيلية  مبصادر  الفلسطينية  املصادر  استبدال  على  الكتاب،  نشر 
في اجلزئية املعنونة »الرواية الفلسطينية« وأضفوا عليها قدًرا أقّل من 
إنتاج  الناشرون  أعاد  أخرى،  وبعبارة  بنيتها.  تغيير  دون  األهمية، 
’اإليضاح الساخر‘ كما جاء في كتاب بالنك )Blank 2006, (. ويظِهر 

 .)genre( هذا الفعل األهمية االجتماعية التي يحملها النوع

اخلالصة: األساليب السيميائية التي تطّبقها 
الروايات التاريخية في شرعنة املجازر 

تستند شرعنة املجازر، التي ندرسها في هذه املقالة، في جانٍب كبيٍر 
منها إلى املنفعة. فاملجزرة هي في جميع األحوال نقطة انطالٍق تفضي 
وتتكّشف  مبجموعهم،  القتلة  على  اإليجابية  التغييرات  إف��راز  إلى 
من  مكافأته  حتى  أو  السلبي  الفعل  موازنة  فيها  تتم  بطريقٍة  قصتها 
خالل نتائج إيجابية، كاالنتصار أو اإلنقاذ، ويتمخض الصراع بني 
اخلير والشر عن انتصار اخلير، وذلك ما يكون عبارة عن نتائج إيجابية 

بالنسبة إلسرائيل. 
الروايات  توظفها  التي  للشرعنة  الرئيسة  األنواع  تتمثل  ولذلك، 
التي  اخلرافات  صناعة  في  املقام  هذا  في  نستعرضها  التي  التاريخية 
والتي  املرغوبة  اآلثار  تفرز  التي  والشرعنة  اخلرافي،  املنطق  تتضمن 
م الضحايا على  يعّززها االنسجام مع القواعد العامة والتطبيع. ويقدَّ
‘أعياٌن يجري حتييد األلم الذي وقع بهم’، وعلى أنه يتوجب  أنهم 
 .)Žižek, 1989( ’التعامل معهم ‘على أساس حساٍب عقالنيٍّ نفعّي
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وتتمثل احلجة الضمنية في هذه الروايات في أن: املجازر كانت مفيدًة 
بالنسبة إلسرائيل، وأن األمم واجليوش كان ميكن أن متارس ذات هذا 

األمر في ظل ظروف مماثلة. 
ت��ؤدي دوًرا  التي  ال��ع��ادة، ترتبط االع��ت��ب��ارات األخ��الق��ي��ة،  وف��ي 
تقّدم  فالكتب  السياسية.  باالعتبارات  الروايات،  هذه  في  هامشًيا 
فعل القتل على أنه معركة مبررة، يغلب عليها الشر بالضرورة، أو 
باعتبارها انحراًفا عن القاعدة اإلسرائيلية الرسمية. ومع ذلك، تقود 
هذه الروايات القارئ إلى نتيجة مفادها أنه ميكن شرعنة املجزرة في 
األهداف  مع  تتواءم  تداعياتها  فيها ألن  ارُتكبت  التي  الظروف  ظل 
وغير  الشخصية  السلطة  وتعمل  اليهودية.  والقناعات  الصهيونية 
والتي  والسلطة،  العموميون  املسؤولون  بها  التي يحظى  الشخصية 
متثل القدوة لآلخرين، على تعزيز املزاعم التي تشرعن تلك املجازر. 

أنواع الشرعنة 
من أجل تفسير الرواية التي يحكمها املنطق اخلرافي وتقدمي املجزرة 
توظف  اإليجابية،  التغييرات  إح��داث  نحو  انطالق  نقطة  أنها  على 
التفسير  إعادة  املدرسية أسلوب  التاريخ  ال��واردة في كتب  الروايات 
أو التفسير، وهما نوعان من أنواع السرد، مبا يؤدي إلى إفراز تأثيٍر 
بالغيٍّ يّتسم باملوضوعية ويفضي بالقارئ إلى قبول وجهة نظٍر وحيدٍة 

باعتبارها حقيقًة مسلمًة. 
وينطوي قالب الروايات التاريخية على املراحل التالية:  

أساس شرعنة الفعل أو نزع الصفة الشرعية عنه. . 1
فعل القتل )مشرعن أو غير مشرعن +/- التقييم اإليجابي . 2

للقتلة والضحايا(. 
اآلثار املترتبة على الشرعنة. . 3
االستدالل )االختياري( الذي يتضمن ادعاء الشرعنة مبسّمى . 4

الصورة الكبيرة واآلثار الطويلة األمد. 
وتخدم هذه البنية نبرة الكتب التي تعتبر سلطويًة في جانٍب كبيٍر 
الروايات  النقاش حولها. وتستخدم  إثارة  منها، وهي ال تستدعي 
املذكورة، وإن بدرجٍة أقّل، االعتراض واإليضاح، وهما من أنواع 
أجل  م��ن  املتنافسة  التفسيرات  ع��رض  إل��ى  يهدفان  حيث  اجل���دل، 
إع��ادة  في  احل��ال  هي  وكما  استبعادها.  أو  معارضتها  أو  ترجيحها 
كثيرة  أح��واٍل  في  النوعان  ه��ذان  يتضمن  تفسيره،  أو  الفعل  تفسير 
له.  الالزمة  تفسيًرا وحيًدا وحتدد اخلامتة  تعّزز  ‘االستدالالت’ التي 
س للطلبة األكبر سًنا نوع األسئلة  ف الروايات التاريخية التي تدرَّ وتوظِّ

من أجل تشكيل موقف يدفع القارئ إلى اعتماد الشرعنة من خالل 
التجريد والتعميم والشكلية بصورة رئيسة. 

األساليب االجتماعية الداللية 
املستخدمة في الروايات التاريخية 

تفّرق الشكلية بني الشرعنة ونزع الصفة الشرعية وتقدم الروايات 
تقّل في مصداقيتها عن  أنها  تقدميها - على  الفلسطينية - في حال 
من  التخفيف  أج��ل  من  الشكلية  وُتستخدم  اإلسرائيلية.  مثيالتها 
تكون  أن  ينبغي  ال  بأنه  وتوحي  القتل  فعل  على  املترتبة  املسؤولية 

للمجازر تداعيات أخالقية أو سياسية. 
أو  االجتماعي  الفاعل  كبح  في  للمجهول  املبني  صيغة  وتساعد 
إخفائه وحتويل الفعل اإلنساني إلى ظاهرٍة منفصلٍة أو موضوعيٍة أو 
االستعارة النحوية على إعداد حجج  ‘طبيعيٍة’ أو مستقلة. وتساعد 

شبه منطقية للشرعنة، بحيث تغّطي فتراٍت زمنيٍة طويلٍة من خالل 
اختزال العمليات واألحداث في أسماء. 

االجتماعي  وال��رادع  االجتماعي  التقدير  ُيستخدم  التقييم،  وفي 
الصريحني السلبّيني من أجل نزع السمة الشرعية عن القتلة أو فعل 
الذي  فيه  املبالغ  العادة من خالل احلكم  يتحّققان في  القتل، وهما 
يصدر عن السلطات الشخصية وغير الشخصية، من قبيل الزعماء 
االحترام  ويعمل  السياسية.  أو  الدينية  أو  العسكرية  واملؤسسات 
القتلة  على  الثناء  على  اإليجابيني  االجتماعي  والتقدير  االجتماعي 
وتقدميهم على أنهم أشخاص ال ميكن أن يكونوا قد ارتكبوا أخطاًء 

غير مبّررة. 
القتلة في منزلة  املتعددة الوسائط بغية إنزال  األساليب  وتستخدم 

القدوة. 
طريق  عن  إسرائيل،  في  املدرسية  الكتب  تقدم  اإلج��م��ال،  في 
التالعب في احلقائق وتوظيف لغة الشرعنة، قتل الفلسطينيني على أنه 
فعٌل ناجٌع وفعاٌل يتواءم مع أهداف الصهيونية ومع العقيدة اليهودية، 
وهو عمٌل طبيعيٌّ متاًما وال غبار عليه في أوقات احلروب. وتنشئ 
الكتب  هذه  في  فة  املوظَّ السيميائية  األدوات  من  املتنوعة  املجموعة 

انغالًقا سيميائًيا، بداًل من االنفتاح. 

الدالالت 
‘ماٍض  خلق  إسرائيل  في  املتداولة  املدرسية  التاريخ  كتب  تفّضل 
ميكن استخدامه’ على الدقة )Wertsch, 2002: 45(. وعادًة ما تقود هذه 
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الكتب الطلبة إلى نسيان ما يسميه ريكوير )Ricoeur, 2004( ‘الدراما 
األخرى’ - وهي تلك الدراما املتعلقة بالضحايا والظروف التي أحاطت 
بهم - وإشاحة البصر عن املجازر واملآسي األخرى والنظر إلى النتائج 
التي تفّضلها األمة. وبهذه الطريقة، تعّلم تلك الكتب الطالب خطاب 
القوة الذي يستخدمه الساسة واجلنراالت، وتضع ‘السياسة الصارمة 

التي متلي االلتزام باحلقيقة’ )Coffin, 1997: 201( على احملّك. 
ويشير فان ليوين )Van Leeuwen, 2007: 94( إلى قيام عالقٍة وثيقٍة 
التمثيلية ودرجات الواجب االجتماعي. ففي  بني درجات احلقيقة 
املدرسية  للكتب  املقّرر  االجتماعي  الواجب  يتمحور  السياق،  هذا 
التي  العليا’،  التاريخ  ‘محكمة  تشبه  وظيفٍة  أداء  على  إسرائيل  في 
توَكل إليها مهمة فهم ‘الذكريات اجلمعية »احلقيقية« املناسبة من أجل 
تضمينها في الرواية التاريخية الوطنية املقبولة، وذلك من بني جميع 
»نثرات املاضي« املتجّمعة’ )Podeh, 2002: 3(. وتندرج املجازر ضمن 
التي  ‘اجلرائم  باعتبارها  الصهيونية  اإلسرائيلية-  اجلماعية  الذاكرة 
أّسست األمة، بصورٍة مقبولٍة تبّرئ دولة إسرائيل من اللوم الناشئ 

عن النكبة التي ال يزال الفلسطينيون يعيشونها. 
يتمثل االدعاء العام الذي تتضمنه جميع الروايات الواردة بشأن 
تتغاضى  قد  لنا(  )بالنسبة  اإليجابية  النتيجة  إن  يلي:  ما  في  املجازر 

الكبير )الذي  تتجاهله أو: إن األلم  أو  )التي حلق بهم(  عن األذى 
وقع عليهم( ميكن احتماله إذا كان يحول دون وقوع ألِم أكبر )بنا(. 
إن إصرار الكتب على تبرير اخلطأ عن طريق خلق الروايات املشرعنة 
 La Capra,( كابرا ما يسميه ال  منها  مل��اذا ال جند في أي  لنا  يفّسر  قد 
تعني  والتي   ،)emphatic unsettlement( املؤكدة  احليرة   )2001: 125

املؤرخون(  فيهم  الثانويني )مبن  الشهود  ‘استجابة اجلميع، حتى  أن 
املأساوية ] ... [ يجب أن ُتسجل في أسلوب خطاب  لألحداث 
املرء’. أما في السياق اإلسرائيلي، فمن شأن التعاطف مع الفلسطينيني 
املخاطرة بنزع الصفة الشرعية عن الرواية الوطنية اإلسرائيلية، وهو 

ما ُيَعّد بالتالي أمًرا غير مقبول.19 
قناعتهم  بناًء على  العسكرية  باخلدمة  الطلبة اإلسرائيليون  يلتحق 
في  له مكاٌن  ليس  التعاطف  بالعرق، وأن هذا  يرتبط  التعاطف  بأن 
يعيشون حتت رحمتهم، وأن  الذين  بينهم وبني جيرانهم  العالقات 
سلوكهم.  في  يوّجههم  أن  يجب  ال��ذي  الوحيد  املعيار  هي  املنفعة 
وتظهر هذه العقيدة جليًة في تصريحات يوسي بيلني، أحد زعماء 
بوقف  احلكومة  مطالبته  سياق  في  ق��ال  ال��ذي  اإلسرائيلي،  اليسار 
املجزرة التي كانت ترتكبها في قطاع غزة: ‘هذا عمل غير إنساني، 

وغير يهودي، وهو فوق كل شيء غير ُمجٍد’.20

]مترجم عن االنكليزية. ترجمة: ياسني السّيد[ 
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الهوامش 
املعلمون  ويستطيع  جتاريًة،  كتًبا  إسرائيل  في  املتداولة  املدرسية  الكتب  تعتبر   1 
اختيارها من بني مجموعٍة كبيرٍة من الكتب. ولكن يتعني احلصول على موافقة 
وزارة التربية والتعليم على جميع الكتب التي يختارها املعلمون. وفي هذا السياق، 
 ،)domka, et. al., 2009( فقد خضع أحد الكتب، وهو كتاب دومكا وآخرين
الذي صادقت عليه وزارة التربية التعليم في حكومة كادميا للتعديل على يد وزارة 
التربية والتعليم في احلكومة التي شّكلها حزب الليكود في 2009، حيث أدخلت 

الوزارة عليه تغييراٍت جذريًة قبل أن تعيد إقراره من جديد. 
2   هذا التعريف مقتبٌس من قاموس ميريام ويبستر اإلنكليزي على شبكة اإلنترنت 

 .)merriam webster online(
القوات املسلحة الرسمية التي كانت قائمًة قبل قيام الدولة.   3

 e. amir, ‘not a dozen but a hundred and ten’, haaretz, 22 may  4
 .2009

y. lapidot, daat – jewish studies. available at: www.daat.ac.il/  5
 daat/history/al/b12

 t. segev, back to( من املصادر التي تناولت هذه املجزرة ما كتبه ت. سيغف  6
kaFFer kassim(، وهو منشور على املوقع اإللكتروني: 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/shartpe.jhtml?itemno=77  
.9296&contrassid=2&subcontrassid=13&sbsubcontrassid=0
واملقابلة التي ُأجريت مع بنيامني كول )benyamin kol(، جريدة »هآرتس«، 8 تشرين   
 .)rosental, 2000( األول 2008. كما يتطرق روزنتال إلى هذه املجزرة في كتابه

وزير املعارف، تامير )tamir(، جريدة »هآرتس«، 16 شباط 2009.   7
احملتاجني  للطلبة  مساعدات  تقدم  إسرائيل   ،)or kashti( كاشتي  أور  انظر   8
من أبنائها تفوق تلك التي تقّدمها لنظرائهم من العرب )جريدة »هآرتس«، 12 
احلكومة  ترصدها  التي  املخّصصات  نسبة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن   .)2009 آب 
اإلسرائيلية لكل طالب من طالب املدارس الثانوية العربية ال تتجاوز في متوسطها 

20% مما تخصصه للمدارس الثانوية اليهودية. 
من األمثلة احلديثة على ذلك القانون الذي يجيز للجامعات منح األولوية في   9
مخّصصات السكن لقدامى احملاربني في اجليش، وهم لليهود. وقد مت سّن هذا 
ا على حكٍم أصدرته محكمٌة حتظر فيه القاعدة املمارسة في جامعة  القانون رّدً
)ynet news( على شبكة اإلنترنت،  »يديعوت أحرونوت«  حيفا )موقع جريدة 
20 آب 2006(. فقد تسّبب هذا القانون في إلغاء حكم احملكمة وتقنني القاعدة 

املذكورة.
في يوم 20 أيلول 2007، أعلن عضو الكنيست يوفال شتاينيتس، رئيس جلنة اخلارجية   10
واألمن في الكنيست، على اإلذاعة اإلسرائيلية أنه يؤيد قتل املدنيني في املناطق التي 
ُتطَلق منها صواريخ القسام. وقال شتاينيتس، في سياق رّده على املستشار القانوني 
للحكومة الذي حّذر من ارتكاب جرائم حرب: ’تستند قدرة إسرائيل على الردع إلى 
مبدأ النار مقابل النار والرعب مقابل الرعب، وأولئك الذين يشجبون هذا املبدأ 
يتجاهلون أمن املواطنني اإلسرائيليني ويضربون به عرض احلائط‘. وهذه املقابلة 

 .steinitz.likudnik.co.il :منشورة على املوقع اإللكتروني

 )shlomo vishinsky( 11   في يوم 15 آذار 2008، صرح املمثل شلومو فيشينسكي
وأخبره  دعــاه  اجليش  باسم  الرسمي  الناطق  بأن  اإلسرائيلي  التلفزيون  على 
في قطاع  في عمليٍة عسكريٍة  ُقتل  الذي  ملقتل جنله،  انتقم  الدفاع  بأن جيش 
غزة، باغتيال ’األشخاص‘ الذين أرسلهم قاتله. وفي وقٍت الحق، أرادت اإلذاعة 
اإلسرائيلية معرفة ما إذا كان االغتيال قد وّفر أي عزاٍء أو مواساٍة لفيشينسكي، 
حيث قال: »لقد حّرض القادة ابني البكر، الذي كان جندًيا في الوقت الذي ُقتلت 
أخته على يد انتحارّي فلسطيني من الضفة الغربية، على األخذ بثأرها من خالل 

ممارسة ’أعمال االنتقام‘ في لبنان. 
وهذه النتيجة، التي ترد مبثابة حقيقٍة تاريخيٍة، هي في الواقع مقتبسٌة من مقالة   12

كتبها قائد املجزرة، أريئيل شارون، بعد 39 سنًة من ارتكابها. 
تشكياًل  باعتبارها  الشرعنة  تصميم  حول  املعلومات  من  املزيد  على  لإلّطالع   13
 .)peled-elhanan, 2009a( أنظر ،)punctuation oF semiosis( للعالمات

تشير هذه الكلمة )Yishuv( في مدلولها إلى اليهود الذين كانوا يقطنون أرض   14
العثماني في فلسطني حتى خضوعها  املمتّدة من احلكم  الفترة  فلسطني في 

االنتداب البريطاني )مالحظة املترجم(. 
الكتابان الوحيدان اللذان يسّلمان بوجود مثل هذا األمر هما كتابا دومكا وآخرون   15

 .)nave et al., 2009( ونافي وآخرون )domka et al., 2009(
 )bullet points( لــعــبــارة  احلــرفــيــة  الترجمة  ســيــاق  فــي  الــوصــف  هــذا  يــأتــي   16
اإلجنليزية، وهي تعنى مبدلولها احلرفي نقاًطا ترد على شكل رصاصات )مالحظة 

املترجم(. 
تزافير غولدبيرغ )tzaFrir goldberg( – أحد مؤلفي الكتاب، اتصال شخصي.    17

أور كاشتي )Or Kashti(، جريدة »هآرتس«، 16 تشرين الثاني 2009.   18
وفـــًقـــا ألحـــكـــام الــقــانــون – الــــذي أقـــّرتـــه جلــنــة الــتــشــريــعــات والـــدســـتـــور في   19
بإحياء  الــتــي تسمح  الــبــلــديــات  مــن  املـــوازنـــات  ُتسحب  اإلســرائــيــلــي-  الــبــرملــان 
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