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يونتان مندل*

*  طالٌب إسرائيلّي في مرحلة الدكتوراه في كلية كوينز )Queens‘ College( في 

جامعة كمبريدج- بريطانيا. وهو ُيِعّد رسالة الدكتوراه التي تتناول العالقة بني 
Depar - )اللغة العربية واألمن في إسرائيل، في دائرة دراسات الشرق األوسط 
ment of Middle Eastern Studies(. وقد عمل كصحافيٍّ بصفٍة رسميٍة 

.London Review of Books في إسرائيل، وهو مساهم حالًيا في مجلة

كان  لقد  الدهشة.  كتنْني  متلَّ عندما  عينيَّ  ُت  َفَركنْ أنني  َأذُك��ر   )*(
عالم  أّل��ف��ه  كتاًبا  أق��رأ  كنت  حينما  تقريًبا  س��ن��واٍت  عشر  قبل  ذل��ك 
Baruch Ki - )االجتماع اإلسرائيلي املعروف باروخ كيمرلينغ 
merling(. فقد ذكر "الثورة الشعبية التي خاضها الفلسطينيون 

خالل العام 1987"، مستخدًما الكلمة العبرية "هيتكوميموت" 
مباشرٌة  إيجابيٌة  دالالٌت  الكلمة  ولهذه  "ال��ث��ورة".  إلى  لإلشارة 
القائمة  القوة  املقاومة ضد  إلى فعل  العبرية، حيث تشير  اللغة  في 
باالحتالل. وتأّملت في نفسي "كيف أنه لم يكن لي أن سمعُت بهذا 
احلدث التاريخي؟". "فهل وقع هذا احلدث قبل اندالع ’االنتفاضة‘ 

سياسة إهمال الترجمة!
 ]حول الترجمات اإلسرائيلية ملصطلحات

"االنتفاضة" و"شهيد"، و"الهدنة" و"احلركات اإلسالمية"[

ر الكلمة املستخدمة في اللغتي  الفلسطينية أم بعدها؟" )حيث ُتصوِّ
العربية والعبرية أعمال الشغب التي أطلقها الفلسطينيون خالل شهر 
كانون األول 1987 في قطاع غزة والضفة الغربية(. وقد استدعى 
هذا األمر مّني قراءة عّدة صفحات أخرى من الكتاب قبل أن أمتّكن 
من استيعاب ما كان كيمرلينغ يرمي إليه، حيث كتب يقول: "في 
العام 2000، اندلعت الصدامات بي الفلسطينيي وقوات الشرطة 
هذه  أن��ذرت  حيث  األقصى...  املسجد  من  بالقرب  اإلسرائيلية 

الصدامات ببداية الثورة املسلحة الفلسطينية". 
ت  ُأَف��وِّ لم  أنني  أدرك��ُت  بالراحة حينما  انتابني شعوٌر  من جهة، 
أي أحداٍث سياسيٍة مهمٍة وقعت في إسرائيل/ فلسطي. فقد كان 
كيمرلينغ، عندما استخدم كلمة ’الثورة‘، يشير إلى ’االنتفاضتي‘ 
اللتي اندلعتا خالل العام 1987 وبعده خالل العام 2000 )والتي 
ُعرفت ب� ’انتفاضة األقصى‘(. ومن جهة أخرى، أدركُت ضآلة ما 
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كنت أعرفه عن هذين احلدثي، حيث تخلو معظم الكتابات العبرية 
من ترجمٍة لكلمة ’االنتفاضة‘، وهي الكلمة العربية التي ُتسَتخدم 
التي  الكلمة،  ترتبط بهذه  الثورتي. وبذلك،  للداللة على هاتي 
اخل��وف  تثير  دالالٌت  ش��رح،  أو  تفسيٍر  م��ن  ل��ه  ليس  لفًظا  تشّكل 
العنف.  َيِسُمها  شيطانيًة  دالالٍت  وحتمل  النفوس  في  والكراهية 
بالنسبة لي، كانت كلمة ’االنتفاضة‘ تترادف مع مثيري أعمال الشغب 
واإلرهاب والقنابل احلارقة ورجم احلجارة وحرق اإلطارات والدماء 
والصدامات. وقد متّلكني االستغراب عندما أدركت مدى ما ميكن 
إلى األحداث  أنظر من خاللها  التي كنت  العدسة  ر  حُتوِّ أن  لكلمٍة 
إلى  سارعت  عندما  أنني  ذل��ك  من  واألغ��رب  اجل��اري��ة.  السياسية 
رأيت  ي��دي،  عليه  وَقعت  والعبرية  العربية  لّلغتي  قاموٍس  أق��رب 
أنه يترجم كلمة ’انتفاضة‘ العربية إلى كلمة ’هيتكوميموت‘ العبرية 

على نحٍو حرفّي. 
وليس من قبيل املصادفة أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إلى جانب 
املفكرين اإلسرائيليي، اختارت اإلبقاء على كلمة ’االنتفاضة‘ من 
دون ترجمٍة تقابلها في اللغة العبرية. فبذلك، كانت أجهزة اإلعالم 
حتّقق هدفي اثني: حيث يسود االعتقاد بأنه جرت احملافظة على 
’الوالء‘ ملعنى تلك الكلمة بسبب استخدام هذه الترجمة ’األصلّية‘ 
مع تفريغ املعنى األصيل الذي تدّل عليه بسبب غياب الترجمة املناسبة 
لها في ذات الوقت. وبعبارةٍ أخرى، ُيعاد تعبئة معنى الكلمة وشحُنه 
ُيعتبر’طبيعًيا‘  يهودّي  إسرائيلّي-  سياسيٍّ  وفهٍم  وسياٍق  مبضموٍن 
في  شرحها  تستدعي  ال  بصورة  الوضوح  من  كبيرٍة  درج��ٍة  وعلى 
’االنتفاضة‘،  األساس. وهذه هي الطريقة التي حتّولت فيها كلمة 
التي تشير في أصلها إلى مفهوٍم نشأ استجابًة لوضٍع قائٍم ودفاعيٍّ 
في معناه إلى مدلوٍل يحمل في طّياته معنى االعتداء والعنف ويبتعد 
بقدر املستطاع عن طبيعته البديهية، التي تشير إلى ردة فعل، وينسلخ 

عن سياق االحتالل اإلسرائيلي املتواصل. 
وينجم عن هذا األمر استخدام الكلمة املذكورة في اللغة العبرية 
. فمنذ أن برز استخدام كلمة ’االنتفاضة‘ مبدلوٍل  على نحٍو سرياليٍّ
وجهه،  في  ث��ارت  التي  واملقاومة  القمع  سياق  عن  معزوٍل  سلبيٍّ 
ُأتيحت الفرصة الستخدامها في السياق اإلسرائيلّي الداخلّي بوصفها 
جماعاٌت  تسلكه  العقالني‘ و’العنيف‘ الذي  ’غير  للسلوك  انتقاًدا 
وسائل  رت  صوَّ فقد  ]اإلسرائيلية[.  املؤسسة  شرعية  ضد  مختلفٌة 
تظاهروا  الذين  )احلريدمي(،  املتزّمتي  اليهود  اإلسرائيلية  اإلعالم 

 Gay Pride( في القدس احتجاًجا على مسيرة املثليي اجلنسيي
النفايات  حاويات  وأحرقوا  امل��رور  إش��ارات  وخّربوا   )Parade

في  يتسّببون  سوف  متعّصبون  متطّرفون  أنهم  على  الشوارع،  في 
’انتفاضة‘ املتزمتي. وعندما قّرر اجليش اإلسرائيلي إخالء  اندالع 
شرع  الفلسطينية،  اخلليل  مدينة  في  يهود  ملستوطني  يعود  منزٍل 
وفي  املدينة.  في  الفلسطينيي  املواطني  مهاجمة  في  املستوطنون 
هذه األثناء، أشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى طبيعة ردة فعل 
التقارير حول "أعمال  الشرعية‘، ونقلت  ’غير  املستوطني  هؤالء 
رًة  الشغب التي شّنها املستوطنون اليهود ضد الفلسطينيي"، محذِّ
من "مخاطر ’انتفاضة‘ املستوطني اليهود في اخلليل". وكذلك، 
فحينما قاطع احملتّجون املؤّيدون للقضية الفلسطينية احملاضرَة التي 
ألقاها السفير اإلسرائيلي لدى الواليات املتحدة ]مايكل أورن[ عّدة 
مرات، أشارت أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية إلى هذا احلدث باعتباره 

عماًل من أعمال العنف التي َتِسُم "’االنتفاضة‘ األكادميية". 
لقد أمسى مصطلح ’االنتفاضة‘ سائًدا في اخلطاب اإلسرائيلي- 
كفاح  يحملها  ال��ت��ي  ال���دالالت  ك��اف��ة  معها  ب��ات��ت  ب��ص��ورٍة  العبري 
الفلسطينيي ونضالهم لنيل استقاللهم - أو رغبتهم في نفض احلواجز 
العسكرية التي تقيمها قوات اجليش اإلسرائيلي والهيمنة اإلسرائيلية 
عن كاهلهم وعن حياتهم - مسائل ثانوية. وقد صّرح محمد بركة، 
العضو الفلسطيني في البرملان اإلسرائيلي، في العام 2000 "بأننا 
ُنقّدر االنتفاضة ونحترمها، ونحن نؤمن بأن هذا هو الرّد الصحيح 
]على االحتالل اإلسرائيلي[". وكان بركة يقصد أن الفلسطينيي 
الشعبية  الثورة  أن يدعموا  الغربية يجب  الضفة  يعيشون في  الذين 
ضد االحتالل اإلسرائيلي وأن يساندوا املقاومة من أجل مواصلتها 
بركة  تصريح  فهمت  اإلسرائيلية  السلطات  أن  غير  واستدامتها. 
على نحو مغاير، حيث قال النائب العام اإلسرائيلي: إن استخدام 
للقانون  بركة  انتهاك  في  "التحقيق  ’االنتفاضة‘ يستدعي  مصطلح 

اإلسرائيلي بشأن مكافحة التحريض على اإلرهاب". 
*****

وال تشّكل كلمة ’شهيد‘ التي يستخدمها املسلمون أّي فرٍق في هذا 
املقام كذلك. وتشير هذه الكلمة، في السياق السياسي الفلسطيني، 
ون نتيجًة لالحتالل اإلسرائيلي أو في سياق  إلى أولئك الذين ُيتوفَّ
مواجهته والرد عليه. وتترادف كلمة ’شهيد‘ مع مصطلح ’الشهادة‘، 
التي تعبِّر عن إقرار املسلم وإميانه بوحدانية الله وبنبّوة الرسول محمد 
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اإلسرائيلية  اإلعــالم  ووسائل  اإلسرائيليون  املستشرقون  وينُظر 
إلى مفهوم ’الشهيد‘ أو ’الشهادة‘ على أنه مفهوٌم دخيٌل على املجتمع 
. كما ُينَظر  اإلسرائيلي/ اليهودي، وهو بالتأكيد مفهوٌم غير إنسانيٍّ
إلى الفكرة التي تقضي بإيالء قيمٍة أكبر ملوت اإلنسان على حياته على 
أنها نوٌع من املفاهيم اإلسالمية الرجعية، بحيث تعّزز ما ’نعرفه في 

األصل‘ عن اإلسالم واملسلمني والفلسطينيني. 

صلى الله عليه وسلم. وبحسب التقليد السائد، ُيشار إلى أن املؤمني 
يتفّوهون  أخالقيٍة  قضيٍة  سبيل  في  نحبهم  يقضون  الذين  املسلمي 
ن في  بالشهادة قبل موتهم، وُيعتقد بأنهم يصبحون ’شهداء‘ يحيونْ
اجلنة )وقد يكون من األمثلة السياسية على هذه القضية الصراع الذي 

يخوضه الفلسطينيون في سبيل نيل استقاللهم(. 
وينُظر املستشرقون اإلسرائيليون ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى 
املجتمع  أنه مفهوٌم دخيٌل على  ’الشهادة‘ على  ’الشهيد‘ أو  مفهوم 
. كما ُينَظر  اإلسرائيلي/ اليهودي، وهو بالتأكيد مفهوٌم غير إنسانيٍّ
إلى الفكرة التي تقضي بإيالء قيمٍة أكبر ملوت اإلنسان على حياته على 
أنها نوٌع من املفاهيم اإلسالمية الرجعية، بحيث تعّزز ما ’نعرفه في 

األصل‘ عن اإلسالم واملسلمي والفلسطينيي. 
هذه   )Yoav Gelber( غيلبر  ي��وءاف  البروفسور  خّل��ص  وق��د 
تهذيب  ت��اري��خ  وال��دع��اي��ة:  وال��ذاك��رة  "ال��ت��اري��خ  كتابه  ف��ي  املسألة 
النفس في إسرائيل وفي العالم" )الذي ُنشر في العام 2007 باللغة 
العبرية( على النحو التالي: "هناك فروٌق ثقافية بي ثقافة االعتراف 
في الديانة املسيحية، وثقافة اّتهام الذات في الديانة اليهودية وفي 
الثقافة الفلسطينية- العربية التي تقول بأنه ’يجب اإلنحاء بالالئمة 
على اجلميع إال أنا‘... ]وهناك فروٌق كذلك[ بي الثقافة التي تضع 
قدسية احلياة في املركز ]اليهودية[ والثقافة التي تشّجع على االنتحار 
وثقافة الشهداء ]اإلسالم[..." )نقاًل عن ترجمة كاتب املقال(. 

ويؤّكد أحد املنشورات الصادرة عن جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
)الشاباك( على أن األطفال الذين يشاركون في املخيمات الصيفية 
في  قة  املعلَّ ’الشهداء‘  ص��ور  مشاهدة  على  ُي��ج��َب��رون  الفلسطينية 
ص مركز املعلومات اإلسرائيلي املعنّي باملخابرات  غرفهم. ويخصِّ
بي  ’الشهداء‘  متجيد  "ثقافة  لتناول  تقريره  من  قسًما  واإلره���اب 
الفلسطينيي"، ويستعرض احلالة التالية كمثال على ذلك: "يتعلم 
األطفال الفلسطينيون بأن الطريقة املثلى لالحتفال بيوم االستقالل 

الفلسطيني تكمن في زيارة عائالت ’الشهداء‘". وال ُتعتبر حقيقة أن 
الفلسطينيي ال يحتفلون بيوم استقاللهم - ألنهم ما زالوا يخضعون 
لالحتالل وألن االستقالل هو ما يناضلون في سبيله - أكثر املفاهيم 
فة واملزعجة التي ينطوي عليها هذا التقرير. واألهّم من ذلك أن  احملرَّ
ما ُيعَرف بالثقافة ’الدخيلة‘ التي تقوم على متجيد القتلى من املقاتلي 
ووضعهم في مركز احلياة املدرسية أو املعتقد الدينّي أو تعليم التاريخ 
وتدريسه ال ُتعتبر مغايرة لفئٍة اجتماعيٍة أخرى ال تعيش على مسافة 
بعيدة من الفلسطينيي: وهي املجتمع اإلسرائيلي- اليهودي نفسه. 
فبادئ ذي بدء، من املؤّكد أن الديانة اليهودية متلك مفهوًما مشابًها 
ملفهوم ’الشهيد‘، وهو ما ُيعرف ب� ’كيدوش هاشيم‘ )’التضحية باسم 
الله‘(، حيث ميّجد هذا املفهوم، الذي يتقاطع مع مفهوم ’الشهيد‘ 
في اإلسالم أكثر منه مع مفهوم ’الشهيد‘ في املسيحية، موت أولئك 
الذين يقضون نحبهم عندما يضّحون بحياتهم في سبيل مجتمعهم 
على  ينبغي  ذلك،  يحصل  فحينما  اليهودية.  ديانتهم  أو  اليهودي 
يسرائيل‘،  ’شماع  دعاء  يتلو  أن  املوت  على  يقبل  الذي  الشخص 
الذي يعبِّر عن إقرار اليهودي بإميانه بوحدانية الرب. وفي التوراة، 
ُيجمع حرفان للداللة على دعاء ’شماع يسرائيل‘ - وهما حرفا العي 
والدال - اللذان يشّكالن مع بعضهما البعض كلمة ’إيد‘ التي تعني 

شهيد في اللغة العبرية. 
ف على الدوام  وفضاًل عن ذلك، يغّض املجتمع اإلسرائيلي الطرنْ
عن اآلثار االجتماعية املوازية التي ينطوي عليها هذا املفهوم. بل 
هذين  بي  القائم  التشابه  عن  شفٍة  ببنت  ينبس  ال  املجتمع  هذا  إن 
أن  إل��ى  ال��ذي يشير  ال��واق��ع  إن  ال��ي��ه��ودي واإلس��الم��ي.  املفهومي 
املجتمع اإلسرائيلي ُيهدي احلدائق وقاعات احملاضرات واملتنّزهات 
واحملمّيات الطبيعية وغيرها إلى اجلنود اإلسرائيليي- اليهود الذين 
وعلى  دخيل.  أن��ه  على  إليه  ُينظر  وال  مقبواًل،  أم��ًرا  يعتبر  ُت��ُوف��وا 
في  يستذكرون،  اإلسرائيليي  األطفال  أن  فحقيقة  امل��ن��وال،  ه��ذا 
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إسرائيل  حروب  في  سقطوا  الذين  اجلنود  دولتهم،  استقالل  يوم 
ويزورون عائالتهم تبدو أمًرا طبيعًيا ال غبار عليه. وال ميّثل موقع 
قلعة "متسادة" سوى أحد الشواهد على هذه احلقيقة. فهذا املوقع، 
الذي بات يشكل مكاًنا لتعليم طلبة املدارس واجلنود اإلسرائيليي، 
اختيَر بسبب أهميته التاريخية/ اليهودية ’البطولية‘. فهناك، وفي سنة 
73 ميالدية، أقدمت جماعٌة من اليهود، مبن فيها من الرجال والنساء 
واألطفال، على ارتكاب انتحاٍر جماعيٍّ كان دافعه ’كيدوش هاشيم‘ 

كي ال يستسلموا للرومان. 
ويساعد عمل املجتمع اإلسرائيلي- اليهودي على غرَبَنة مصطلح 
’الشهيد‘ بإيراده بلفظه العربي، واإلحجام عن ربطه باملفاهيم السائدة 
في الديانة اليهودية واملجتمع اإلسرائيلي، في إسباغ صفٍة شيطانيٍة 
على الشعب الفلسطيني وعلى ثقافته. وبالتالي، يتمّكن اخلطاب 
اإلسرائيلي من البقاء على نقيض اخلطاب الفلسطيني عن طريق فصل 
مصطلح ’الشهيد‘ عن املقاومة الفلسطينية، وذلك في ذات الوقت 
الذي يعمل فيه على سلخ متجيد ’الشهداء‘ عن الكفاح الذي يخوضه 
الفلسطينيون للتحّرر من القمع واالضطهاد املتواصلي وعن حياتهم 
في ظّلهما. وإذا لم يكن هذا األمر على النحو املذكور، فرمبا يصحو 
األطفال اإلسرائيليون- اليهود من الكابوس في ليلٍة من الليالي، 
يغطيهم عرقهم البارد، مدركي أن "شيمشون هغيبور" )شمشون 

اجلّبار( كان أول شهيٍد في تاريخ البشرية جمعاء. 
ومن الطرق الشائعة في التعامل مع املفاهيم العربية/ اإلسالمية 
في اخلطاب اإلسرائيلّي إقصاؤها إلى سياٍق دينيٍّ ذي ُبعد واحٍد ال 
يتغّير. وبذلك، يعّبر ’الشهيد‘ في جميع احلاالت عن شخٍص ميوت 
وهو يقتل اآلخرين، وذلك على نقيض املفهوم اليهودي الذي ميكن 
أن ميوت الشخص مبوجبه في سبيل ’كيدوش هاشيم‘ وهو يدافع عن 

اآلخرين، أو عندما يفّضل املوت على التحّول إلى ديانة أخرى. وال 
تعتبر الفكرة التي تقول بأن ’الشهيد‘ قد يكون شخًصا ُيتوفى وهو 
املفهوم  الوضع جزًءا من  أثناء  التي متوت في  أو األّم  العلم  يطلب 
 - احل��ب"  ب�"شهيد  ُيعرف  ما  أيًضا  هناك  وليس  بل  اإلسرائيلي. 
 .)Sasson Somekh( بحسب وصف البروفسور ساسون سوميخ

*****
ويسري ذات هذا األمر على مصطلح ’الهدنة‘، حيث يرّكز تفسير 
هذا املصطلح في إسرائيل على أنه يعني ’وقًفا إلطالق النار‘، ولكنه 
غير حقيقي. وباألحرى، ُيعتبر ’وقف إطالق النار‘ املذكور مؤقًتا، 
’اآلخر‘  يد  على  أخ��رى  أو  مرحلة  في  املعارك  بعده  تتجّدد  سوف 

الفلسطيني ’الشّرير‘ ’الذي ال ميكن الوثوق به‘. 
حزٌب  يقترح  عندما  إسرائيل  في  تنتشر  التي  الفكرة  هي  وه��ذه 
، كحركة حماس مثاًل، ’هدنًة‘ - مبعنى وقًفا إلطالق النار  فلسطينيٌّ
من قبل اجلانبي. وبحسب ما جاء على لسان البروفسور جاكوب 
 Ilan( ترووين  إي��الن  والبروفسور   )Jacob Lassner( السنر 
Troen( من جامعة بن غوريون في بئر السبع، متّثل ’الهدنة‘ ترتيًبا 

يكون  عندما  املعركة  استئناف  يجب  "ولكن  لسنوات،  يستمّر  قد 
حساب القوة في صالح املؤمني".

ويعود هذا الوصف في جذوره إلى أول ’هدنة‘ ُعِقدت في عهد 
اإلسالم، والتي قام على أساسها صلح احلديبية الذي ُأبرم بي النبّي 
محمد صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش في سنة 628 ميالدية. 
وقد ُعِقد هذا الصلح من جديٍد في سنة 630 ميالدية بعدما فتح النبي 
محمد عليه السالم وأصحابه مكة. ومع ذلك، ال تشّكل هذه الرواية 
سوى روايٍة واحدٍة للهدنة، حيث تفصلها 1382 سنًة شهدت من 
املستجدات والتطورات - مبا فيها التفسير وإعادة التفسير ودراسات 

في  اإلسالمية  العربية/  املفاهيم  مع  التعامل  في  الشائعة  الطرق  ومن 
اخلطاب اإلسرائيلّي إقصاؤها إلى سياٍق دينيٍّ ذي ُبعد واحٍد ال يتغّير. وبذلك، 
يعّبر ’الشهيد‘ في جميع احلاالت عن شخٍص ميوت وهو يقتل اآلخرين، وذلك 
على نقيض املفهوم اليهودي الذي ميكن أن ميوت الشخص مبوجبه في سبيل 
’كيدوش هاشيم‘ وهو يدافع عن اآلخرين، أو عندما يفّضل املوت على التحّول 
إلى ديانة أخرى. وال تعتبر الفكرة التي تقول بأن ’الشهيد‘ قد يكون شخًصا 
ُيتوفى وهو يطلب العلم أو األّم التي متوت في أثناء الوضع جزًءا من املفهوم 
اإلسرائيلي. بل وليس هناك أيًضا ما ُيعرف بـ"شهيد احلب" - بحسب وصف 

البروفسور ساسون سوميخ. 
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احلالة اجلديدة للتاريخ وظهور توجهاٍت متباينٍة في هذا الشأن - عن 
النبّي  أن  إلى  التاريخية  األي��ام. وتشير األدلة  الهدنة في هذه  واقع 
الهدنة  ش��روط  خرق  ينوي  يكن  لم  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
عندما وّقع عليها. ولكن هذا األمر ليس مثار اجلدل في هذه احلالة. 
فمنذ سنة 628 ميالدية، شّكلت الهدنة في مواضع ليست بالقليلة 
جسًرا نحو عقد الصلح كمرحلٍة أولى نحو التوّصل إلى حلوٍل سلميٍة 
دائمة وإرساء أساٍس إلبرام معاهدات السالم، وذلك كما هو حال 
االتفاقية املغربية- اإلسبانية التي ُوقِّعت في العام 1860 في أعقاب 
احلرب في تطوان. وليس اإلسرائيليون في حاجٍة إلى استكشاف 
هذا التقليد ودراسته بصورٍة معمقٍة لكي يدركوا بأن ’الهدنة‘ تعبِّر في 
تاريخها عن مفهوٍم مباشٍر ال ينطوي على العنف. ففي العام 1979، 
مت التوقيع على معاهدة السالم بي إسرائيل ومصر، وهي املعاهدة 
التي شّكلت أول اعتراٍف بإسرائيل من قبل دولٍة عربية، وذلك بعد 
أن حصل الرئيس املصري أنور السادات على فتوى شرعيٍة جتيز له 
إبرام اتفاٍق للسالم بناًء على ’الهدنة‘ التي سبق إبرامها في اإلسالم 

]صلح احلديبية[. 
تنشأ  اليهودية  الدينية  املفاهيم  بأن  تقول  التي  الفكرة  إلى  وُينَظر 
وتتغير مع مرور الوقت، وأنها تخضع للتفسير وإعادة التفسير، على 
أنه أمٌر طبيعيٌّ وجليٌّ ضمن اخلطاب اإلسرائيلي- اليهودي. وفي 
املقابل، ُينظر إلى الكتابات اإلسالمية، وما يرتبط بها من مفاهيم، 
على أنها جامدٌة في الزمن وعصّيٌة على التغيير عبر األجيال، عالوًة 

على كونها عاجزٌة عن التطور بأي شكٍل كان. 
احلال  واقع  ليست مستعدًة في  إسرائيل  بأن  يفترض  أن  وللمرء 
التي  بالنكبة  االع��ت��راف  أو  الفلسطينية  لألراضي  احتاللها  إلنهاء 
إسرائيل  دول��ة  إقامة  )مبعنى  الفلسطيني  الشعب  أبناء  على  جلبتها 

بتهجير ما يربو على 700،000 مواطٍن فلسطينيٍّ قسًرا عن ديارهم 
خالل حرب العام 1948(. وبالتالي، فإن ’االنهيار‘ املتوقع التفاقية 
وقف إطالق النار هو ما يستحوذ على تفكير اإلسرائيليي - بصورٍة 
مشوهة جًدا. ولذلك، ال يفتأ اإلسرائيليون يصّورون ’الهدنة‘ على 
أنها اتفاٌق مخادٌع ال ميكن الوثوق به وال ميكن أن يعّمر ألمد طويل. 
فعندما حاول إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في احلكومة الفلسطينية 
التي شّكلتها حركة حماس، التوّصل إلى اتفاق ’هدنٍة‘ مع إسرائيل 
بأن  بيريس  الرئيس اإلسرائيلي شمعون  قال  العام 2007،  خالل 
النار[ بل إلى  "هذه محاولٌة بائسٌة تهدف ]ليس إلى وقف إطالق 
حتويل اجلدل القائم عن اجلرائم التي ترتكبها حماس". كما كتب 
املراسل العسكري جلريدة "هآرتس" بأن "’الهدنة‘ ال تزيد عن كونها 
خداًعا". وفي شهر أيار 2008، رفض إيهود باراك اقتراًحا خرجت 
به حركة حماس للتوصل إلى ’هدنة‘، متخًذا ذات األسباب املتقّدم 

ذكرها أساًسا لتبرير قراره. 
ويتقاطع رفض اإلسرائيليي ترجمة مصطلح ’الهدنة‘ بحيث يعني 
’وقف إطالق النار‘، وإصرارهم على استخدامه بلفظه العربي - 

وهو ما يفسرونه بطريقٍة أو بأخرى على أنه ترجمٌة إسالميٌة مخادعٌة 
عفا عليها الزمن لعبارة ’وقف إطالق النار‘ - مع النظرة العامة التي 
ك إسرائيل  يحملها ’اخلبراء‘ اإلسرائيليون جتاه الفلسطينيي. فتمسُّ
بتفسيراٍت من قبيل أن "الفلسطينيي إمنا يحاولون كسب الوقت من 
خالل ’الهدنة‘"، أو أن "’الهدنة‘ ليست سوى خداع"، ينبع من 
انعدام إميانهم بأن الفلسطينيي ال يستطيعون البوح باحلقيقة في قرارة 

أنفسهم أو أنهم يرغبون في حياة يعّمها السالم. 
رمبا  ال��ذي   ،)Tzvi Yehezkely( يحزكيلي  تسيفي  ويفّسر 
التلفزيون  في  العربية  الشؤون  حول  شهرًة  املعلقي  أكثر  أحد  يعد 

بحيث  ’الهدنة‘  مصطلح  ترجمة  اإلسرائيليني  رفض  ويتقاطع 
يعني ’وقف إطالق النار‘، وإصرارهم على استخدامه بلفظه العربي - 
وهو ما يفسرونه بطريقٍة أو بأخرى على أنه ترجمٌة إسالميٌة مخادعٌة 
عفا عليها الزمن لعبارة ’وقف إطالق النار‘ - مع النظرة العامة التي 
ك إسرائيل  يحملها ’اخلبراء‘ اإلسرائيليون جتاه الفلسطينيني. فتمسُّ
بتفسيراٍت من قبيل أن "الفلسطينيني إمنا يحاولون كسب الوقت من 
خالل ’الهدنة‘"، أو أن "’الهدنة‘ ليست سوى خداع"، ينبع من انعدام 
إميانهم بأن الفلسطينيني ال يستطيعون البوح باحلقيقة في قرارة 

أنفسهم أو أنهم يرغبون في حياة يعّمها السالم. 
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اإلسرائيلي، هذه الظاهرة بصورٍة َلبِقة. فبحسب ما يقول، "هناك 
مثٌل يقول في اللغة العربية "هل تريد الصحيح أو ابن عمه"... 
العرب عادًة ما يفّضلون ’ابن عمه‘". وفي الواقع، فإن هذه النظرة 
التي يعّبر عنها ’خبيٌر‘ في اللغة العربية وفي شؤون الشرق األوسط، 
أو ’خبراء‘ من أعضاء السلك األكادميي في حاالت أخرى، ال تسمح 
بتعميم األفكار التي يخرجون بها على نطاٍق واسٍع فحسب، بل إنه 
يتبّناه اإلسرائيليون  العاّم الذي  أنها تعكس املوقف  يفترض كذلك 
جتاه الشّق ’اآلخر‘ املطَلق منها، وهو العرب. ويبدو أن التركيز على 
’العقلية العربية‘ - باعتبارها مفهوًما مغايًرا ومخادًعا وجامًدا، والذي 
"االستشراق"  كتاب  نشر  بعد  يختفي  بأن  أم��ٍل  على  البعض  كان 
إلدوارد سعيد - يضطلع بدوٍر قويٍّ ضمن املجتمع اإلسرائيلي في 

هذا اليوم أكثر من أّي وقٍت مضى. 
*****

سلبيًة  قيًما  يضفون  أو  شيطانيًة  صبغًة  اإلسرائيليون  يلِصق  كما 
األسلوب  ترجمتها  عن  اإلح��ج��ام  يشّكل  ال  عندما  املفاهيم  على 
الذي يفّضلونه. ففي بعض األحيان، قد تساعد الترجمة نفسها على 
حتقيق ذات األهداف املرجّوة. خذ مثاًل احلركة اإلسالمية التي لم 
تزل ناشطًة في إسرائيل منذ العقد السابع من القرن املاضي، والتي 
تزّعمها في بادئ األمر الشيخ عبد الله منر درويش. فقد كانت هذه 
ب�’هاتنوعا  عهدها،  مستهّل  في  العبرية،  اللغة  في  ُتسّمى  احلركة 
هاإسالميت‘ )واملعنى احلرفّي لهذه العبارة هو ’احلركة اإلسالمية‘(. 
وفي سياق االنتخابات املرتقبة للبرملان اإلسرائيلي ]الكنيست[ في 
العام 1996، ساد انقسام في أوساط قيادة هذه احلركة بشأن مسألة 
املشاركة في تلك االنتخابات. ومن ثم انقسمت احلركة إلى شقي: 

’جناح‘ في اللغة العبرية إلى "بيليغ"، وهي كلمٌة  وُتَترجم كلمة 
ا يشير إلى جناح أو فصيٍل في  حتمل في جانٍب كبير منها مدلواًل سياسّيً
حرب أو نزاع قائم. ولم يقع االختيار على هذه الكلمة بصورة اعتباطية 
أو عشوائية. فحقيقة أن ما ال يزيد عن 60 كيلومتًرا تفصل مكتب 
"اجلناح الشمالي" )في أم الفحم( عن مكتب "اجلناح اجلنوبي" )في 
كفر قاسم( تشير إلى أن هذين املصطلحني اختيرا بهدف خلق تقسيم 
’الشمال مقابل اجلنوب‘، وهو تقسيم يثير التهديد في النفوس. فهذا 
التقسيم لم ينبع من التقسيم األصيل بني منطقتني جغرافّيتني، وهو 

ما يعتبر أمًرا سخيًفا برّمته في مثل هذا البلد الصغير. 

الشيخ  إلى  انضموا  االنتخابات  في  املشاركة  أّي��دوا  الذين  فأولئك 
إبراهيم صرصور، وانضوى اآلخرون الذين عارضوها - والذين 
كانوا ميّثلون موقًفا يّتسم بقدر أكبر من الراديكالية - حتت راية الشيخ 
رائد صالح. ومنذ ذلك احلي، برز شرٌخ كذلك بي املصطلحات 
العربية والعبرية املستخدمة في هذا الشأن. ورمبا يعود السبب في 
املصطلحات  استخدام  ع��ن  اإلسرائيلية  اإلع���الم  وس��ائ��ل  إح��ج��ام 
الفلسطينية والعربية من قبيل "احلركة اإلسالمية التي يتزعمها الشيخ 
صرصور" و"احلركة اإلسالمية التي يترّأسها الشيخ صالح" إلى 
داخل  اليهود  واإلسرائيليي  الفلسطينيي  بي  التوتر  ح��ّدة  تصاعد 
إسرائيل أو إلى تدهور الوضع السياسي العام خالل تلك السنوات 
)وذلك قبيل اندالع االنتفاضة الفلسطينية في العام 2000(. وبداًل 
من هذه املصطلحات، عمدت أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية إلى تسمية 

احلركتي الوليدتي ب�"اجلناح الشمالي" و"اجلناح اجلنوبي". 
وُتَترجم كلمة ’جناح‘ في اللغة العبرية إلى "بيليغ"، وهي كلمٌة 
حتمل في جانٍب كبير منها مدلواًل سياسّيًا يشير إلى جناح أو فصيٍل 
في حرب أو نزاع قائم. ولم يقع االختيار على هذه الكلمة بصورة 
اعتباطية أو عشوائية. فحقيقة أن ما ال يزيد عن 60 كيلومتًرا تفصل 
"اجلناح  مكتب  عن  الفحم(  أم  )ف��ي  الشمالي"  "اجل��ن��اح  مكتب 
اختيرا  املصطلحي  هذين  أن  إلى  تشير  قاسم(  كفر  )في  اجلنوبي" 
يثير  تقسيم  وه��و  اجلنوب‘،  مقابل  ’الشمال  تقسيم  خلق  بهدف 
األصيل  التقسيم  من  ينبع  لم  التقسيم  فهذا  النفوس.  في  التهديد 
مثل  في  برّمته  أمًرا سخيًفا  يعتبر  ما  منطقتي جغرافّيتي، وهو  بي 

هذا البلد الصغير. 
ولك أن متعن النظر في العناوين التالية، التي ُنشرت في الصحف 
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اجلناح  على  بالالئمة  ينحو  الداخلي  األم��ن  "وزي��ر  اإلسرائيلية: 
الشمالي للحركة اإلسالمية بسبب الصدامات التي اندلعت في البلدة 
القدمية في القدس"، و"مؤسسة األقصى التابعة للجناح الشمالي 
للحركة اإلسالمية تّتهم إسرائيل بالتنقيبات األثرية غير القانونية"، 
ترفض  إسرائيلية  و"محكمة  الشمالي"،  اجلناح  زعيم  و"اعتقال 
االستئناف الذي قّدمه اجلناح اجلنوبي". إن هذه املصطلحات تندرج 
ضمن مكّونات تثير اخلوف والكراهية في نفوس القراء اإلسرائيليي، 
وهو ما يعمل على زيادة مبيعات الصحف من جانب، وييّسر شيطنة 

’اآلخر‘ السياسي. 
*****

يتعّرض الفهم اإلسرائيلي للسياسة الفلسطينية للتشويه والتحريف 
عبر تدّخل ’اخلبراء‘ اإلسرائيليي الذين يوّظفون كلمات ومصطلحات 
تخدم أغراضهم وغاياتهم. فمهمة هؤالء ’اخلبراء‘ ليست صعبًة في 
العربية  ال��دول  مع  النزاعات  إسرائيل  خاضت  فقد  حالها.  واق��ع 
واحلركات العسكرية العربية منذ نشأتها. كما أن اليهود اإلسرائيليي 
ال يقرأون اللغة العربية، ومعظمهم ينفر من هذه اللغة ومن أصواتها 
ومن متحدثيها وثقافتهم. فال يساهم استخدام الكلمات املعنية في 
لفظها العربي في توظيف خطاٍب صهيونيٍّ عدائيٍّ أصيل جتاه اللغة 
العربية وأصواتها فحسب، بل إنه أيًضا يقّرب غير اخلبراء من أفراد 
املجتمع اإلسرائيلي من اخلبراء، مما يجعلهم يدورون في فلكهم. 
تثير  وسياقاٍت  بتفسيراٍت  العربية  الكلمات  حتميل  يصبح  ثم  ومن 
املطلوب  التبرير  توفير  ن من  أو متكِّ النفوس  في  والكراهية  اخلوف 

لتجّدد احلروب في املستقبل أمًرا يسيًرا وفي متناول اليد. 
وميكن إجناز هذه املهمة ذاتها بترجمة تعبيٍر معٍي بصورٍة مشوهٍة 
سلبًيا.  ُبعًدا  عليه  تضفي  بصورٍة  أو  عسكريٍة  ناحيٍة  من  فٍة  ومحرَّ
للحصول على  ب��دي��ل��ة  م��ص��ادر  مي��ل��ك  امل��ت��ل��ق��ي، ال  أو  ف��ال��ق��ارئ، 
أو  العربية  الصحافة  املصادر  هذه  تشمل  ال  وبالتأكيد  املعلومات، 
املصادر األكادميية األجنبية التي ال ُتعتبر موثوقًة وال موضوعيًة على 
املؤلف  يتوّلى  وبذلك،  اليهودية.  اإلسرائيلية-  املصادر  خ��الف 
قراءته،  على  القدرة  ميلك  وما  قراءته  في  القارئ  يرغب  ما  كتابة 
عليه  والتعليق  املؤلف  ذلك  يكتبه  ما  تفسير  اخلبير  يتوّلى  حي  في 
ضمن الفهم السياسي احملدود واملوجود أصاًل لدى املستمع ولدى 
املؤسسة اإلسرائيلية- اليهودية التي تنتج هذه املعرفة. وقد كتب بيتر 
بيرغر )Peter Berger( مرّة حول "خطر انعدام املعنى". ورمبا 

نستطيع استعارة هذا املفهوم لكي يساعدنا على فهم - وإن بصورٍة 
مجتزأة - هيمنة التحليل ذي البعد الواحد واملنحاز الذي طغى على 
حقل دراسات الشرق األوسط و’تخصصاته‘ منذ نشأته في إسرائيل. 
لو كان  أن يحصل  مبا كان ميكن  يتكّهن  أن  امل��رء  ُوس��ع  ليس في 
اخلبراء  من  يتلّقونها  التي  املعلومات  سيستهلكون  اإلسرائيليون 
واملعلقي، الذين لم يكونوا من الناحية املنطقية جزًءا من هذه املؤسسة 
اإلسرائيلية، وال منخرطي من الناحية النفسية في منظومة ’اآلخر 
العربي‘. وفي هذا السياق، ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا حول ردة 
فعلنا على العبارات التالية: "تشكل ثقافة ’الشهداء‘ جزًءا أصياًل من 
املعتقد اإلسالمي"، و"الفلسطينيون يهددون ب�’انتفاضة‘ أخرى"، 
و"سوف ينظم ’اجلناح الشمالي‘ مظاهرًة في القدس"، و"مقترح 
’هدنٍة‘ مؤقتٍة ال ميكن الوثوق بها".  البائس للتوصل إلى  حماس 
التي  التالية  العبارات  من  نستنتجه  فيما  نفكر  أن  لنا  املقابل،  وفي 
تناظر العبارات السابقة والتي تّتسم بقدر أكبر من الدقة: "يشّكل 
املفهوم الفلسطيني ملفهوم ’كيدوش هاشيم‘ اليهودي جزًءا من املعتقد 
بسبب  ثورته  الفلسطيني  الشعب  يواصل  و"س��وف  اإلسالمي"، 
استمرار االحتالل"، و"سوف تنظم احلركة اإلسالمية اإلسرائيلية 
مظاهرًة في القدس"، و"تقترح حماس على إسرائيل إبرام وقٍف 

أصيٍل وواعٍد إلطالق النار". 
إن كراهية اإلسرائيليي ل� ’اآلخر‘ الفلسطيني والرتباطاته السياسية 
لغويٌّ  اخ��ت��راٌع  هي  إمن��ا  ’الغيرية‘ برّمتها،  ول���  العسكرية  وق��رارات��ه 
املعركة  ساحة  إلى  االختراع  هذا  استورد  ولقد  معينة.  درج��ٍة  إلى 
’املتواضعي‘  اجلنود  من  وجيًشا  ترجمٍة  ومفاهيم  صرفيٍة  تراكيب 
العربية بحروفها  الذين يعملون على نقل الكلمات واملصطلحات 

وأصواتها األصلية. 
يضفي  وتعزيًزا  إم��داًدا  تشّكل  اللغة  أن  اإلسرائيليون  أثبت  لقد 
املعاني التي يريدونها ويفّضلونها في سياق املعارك التي يخوضونها 
ضد الفلسطينيي. وللمرء أن يفترض أن ذلك يشّكل طابوًرا خامًسا 

أكثر من أّي شيٍء آخر. 
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