
 

 يف الخطاب واملصطلح الصهيو� 

 

تفردها وعموميتها الصهيونية يف  الظاهرة  مع  يتعامل  أن  العريب  السيايس  الخطاب  بالفعل ظاهرة  حاول  كانت  فقد   ،

ر الربيطا�  يدة كل الجدة عىل الشعب العريب سواء يف فلسط� أم خارجها: أن تأيت كتلة برشية تحت رايات االستع�جد

ثم تتحول الكتلة البرشية الغازية ب�  يض، لقوة العسكرية أو من خالل رشاء األراوتبدأ تدريجًي يف احتالل األرض إما با

ويل عىل جزء كب� من فلسط� ثم تقوم بطرد السكان األصلي� يساندها يف ذلك العامل الغريب  يوم وليلة إىل دولة تست

 بأرسه. 

ويف محاولة الخطاب العريب وصف الغزوة الصهيونية قي خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استخدم هو "إرسائيل 

س�ية وكان تعب�ًا عن عدم التصديق العريب ملا حدث. وظهرت مصطلحات  فت مقدرة  ، وهو مصطلح ليس له أي  زعومة"امل

شذاذ اآلفاق"، وهو مصطلح استخدم يف فلسط� لإلشارة إىل املستوطن� الصهاينة، يحاول التهوين  ى مثل "م�ثلة أخر 

الغ فيه من ظاهرة  مبالغ  التبشكل  نجد يف رصد ظاهرة عدم  كان قد  وإن  الصهيو�،  املجتمعات  زو  تسم  التي  جذر 

  (وهو االستيطانية. ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إرسائيل باعتبارها "مخلب القط" لالستع�ر الغريب 

. وهي مصطلحات  "قاعدة االستع�ر الغريب"  ا)، وباعتباره"إرسائيل كحاملة طائرات"تمّر في� بعد يف عبارة  مصطلح اس

 ة الوظيفية للظاهرة الصهيونية. لطبيعتقرتب إىل حّد ما من ا

ة فهي أحيانًا "الدولة الصهيونية" وأحيانًا أخرى "الدول يف محاولته تسمية دولة إرسائيل حوال يزال الخطاب العريب يتأرج

ليس    ، ألن يهودية"الدولة الاصطالح ""الدولة العربية". ونحن ال نستخدم  اليهودية" وهناك من يش� إليها أحيانًا عىل أنها  

ك� ال نستخدم مصطلح يمة تصنيفية أو تفس�ية، إذ ال �كن تفس� سلوك إرسائيل استناًدا إىل التوراة والتلمود.  له ق

عربية وهوية عربية  إذ إنه يفرتض وجود ثقافة  نه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية،  "الدولة العربية" ألنه ال داللة له وأل 

ما هي  ة كل يهود العامل، و دول  ا ّدعي أنهت  ةالصهيوني  الدولةذات مصالح قومية محددة، وهو أمر خاليف إىل حّد كب�. ف

 هي ال تزال تحتل األرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطيني�.   إال مجتمع مهاجرين غ� مستقر ومل تتحدد هويته بعد، و 



و"الكيان الصهيو�" ذات مقدرة تفس�ية عالية،  وهناك بعض املصطلحات مثل "فلسط� املحتلة" و"التجمع الصهيو�"  

 .  ة الكيان الصهيو�ألنها ال تعكس اإلدراك العريب للظاهرة الصهيونية وحسب، وإ�ا تقرتب إىل حّد كب� من بني

 غ س�ت الخطاب الصهيو� املراو 

 هذا الخطاب: لها الخطاب الصهيو� له س�ت محددة أهمها املراوغة النابعة من تعدد الجهات التي يتوجه 

الستع�رية  الصهيونية حركة تابعة يدعمها و�ولها االستع�ر الغريب، ولذلك يتوجه الخطاب الصهيو� إىل الدولة ا -

 الراعية.

وإ�ا للرأي العام غ� اليهودي فيها، والذي قد ال    ال تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب -

األ  واليدرك  إرسائيل  ب�  للتحالف  االسرتاتيجية  فه�ك  بعاد  متجانس،  غ�  عام  رأي  وهو  الغربية.  حضارة 

الليرباليو  الدولة  نالعل�نيون  الدين عن  الذين     األصولي��ولكن أيًضا هناك املسيحي  الذين يطالبون بفصل 

 زمان. يرون الدولة الصهيونية باعتبارها إحدى عالمات آخر ال

يهودية يف العامل التي تنتمي  فئة البرشية املستهدفة، أي تلك الج�عات الال بّد أن يتوجه الخطاب الصهيو� لل -

 واجت�عية مختلفة. تشكيالت ثقافية وحضارية ىل إ

تعود الصهيونية إىل أصول ثقافية ودينية واجت�عية وطبقية متباينة وهو ما يجعل لكل فريق صهيو� رؤية   -

 وأولويات مختلفة. 

دي بل ومل يتم  صهيونية بعض القضايا األساسية بدون اتفاق، فلم يتم االتفاق عىل هوية اليهو تركت التيارات ال -

 االتفاق عىل هوية الصهيو�، ك� مل يتحدد التوجه االجت�عي أو االقتصادي للعقيدة الصهيونية. 

قطاعات يف وقت واحد، إذ كان عىل  جه لكل هذه الواملشكلة التي واجهها الخطاب الصهيو� هي كيف �كن التو  

د�وقرا باعتبارها دولة  تقدم نفسها  أن  الصهيونية  أيديولوجيالدولة  تنبع من  الحضارة  طية  إىل  وتنتمي  ليربالية  ة 

ولذا فهي تقوم بطرد الفلسطيني� وهدم قراهم ، ولكنها أيًضا دولة يهودية استعبادية حرصية،  الغربية العقالنية

عتبارها دولة عل�نية متطرفة يف  . وكان عىل الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها باعيةوديارهم وخوض حروب توس

ية  عل�نيتها، ولكنها يف الوقت نفسه تّدعي أنها متطرفة يف تديّنها، ورأس�لية مغالية يف رأس�ليتها، واشرتاكية مغال

يظة يهود أو حكومات هذه  يف اشرتاكيتها. والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود يف غرب أوروبا (حتى ال تث� حف

 ، ولكنها يف الوقت نفسه تطالب بتهج� يهود رشقها. د)البال 



وإلنجاز هذه، ولتحقيق هدفها يف اغتصاب فلسط� وطرد أهلها وتجنيد يهود العامل لدعم مرشوعها ومده باملادة  

البرشية املطلوبة، طورت الصهيونية خطابًا مبهً� هالميًا غ� متجانس بشكل معتمد، يتسم بدرجة عالية من عدم  

 ه صورته. ق، ويحتوي عىل فجوات كث�ة بهدف تغييب الضحية وتشوياالتسا

: االتحاد الوطيد ب� العنارص اليهودية الحديثة املتطرفة  وقد كتب هرتزل قائًال إنه "حقق شيئًا يكاد يكون مستحيًال 

ة (أي يهود رشق أوروبا واليهود  فظ� يف غرب أوروبا واليهود غ� اليهود)، والعنارص اليهودية املحا(أي اليهود املندمج

حدث ذلك مبوافقة الطرف� دون أي تنازل من الجانب� ودون أي تضحية فكرية، ك� تباهى هرتزل وقد    –املتدين�)  

 د العامل.جراها ب� الحضارة الغربية ويهو مبصالحة أخرى أل 

ا املراوغ  الصهيو�  فالخطاب  يقول،  في�  متاًما  محًقا  هرتزل  كان  وضع  وقد  كل  لذي  إخفاء  يف  نجح  أساسه  هو 

. وقد احتفظ  قطاع من القطاعات املعينة بصوت يرضيه. ك� أنه تجاهل العرب متاًماالتناقضات ويف التوجه إىل كل 

د  وإخفائها إىل حهه األسايس من خالل التمسك بالصيغة الصهيونية األساسية الشاملة واملهودة  هذه الخطار بتوج

سحابة كثيفة من االسرتاتيجيات والحيل  بكب� يف آن واحد، عىل أن تعّرب عن نفسها من خالل تنويعات عليها تخبئتها  

   .1ة املتنوعة التي ال بد من درسهاالبالغي

 فك شيفرة الخطاب الصهيو� 

 : إخفاء مرجعية املصطلحات واملفاهيم الكامنة وراءها -1

غ هو محاولة إخفاء املرجعية النهائية للمصطلح واملفاهيم الكامنة  الحيلة األساسية يف الخطاب الصهيو� املراو 

عن   الصهاينة  يتحدث  فحين�  الذا  السالم""وراءه.  "الحكم  عن  هذه  أو  مرجعية  متاًما  يخفون  فهم  يت"، 

هيئة األمم املتحدة، أم املفهوم اإلرسائييل للسالم؟ وهل الحكم    لحات، فهل مرجعية ها السالم هو قراراتاملصط

 ، أم أنه يعني قيام سلطة خاضعة لتوجيهات النظام لصهيو�؟ تقرير املص� أيًضا حق الذايت للفلسطيني� يعني

  

 : و تزييفهامحاولة تجاهل األصول التاريخية أ  -2

واالجت�عية  واهر واملصطلحات عن أصولها التاريخية  من الحيل األساسية يف الخطاب الصهيو� محاولة عزل الظ

لها تاريخ واضح وال سياق بحيث يبدو الواقع ك� لو كان مجرد عمليات وإجراءات وأحداث ليس    والثقافية
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، والنتيجة ال  حدد، وبالتايل فليس لها سبب معروف أو اتجاه محدد. فالسبب ال عالقة له بالنتيجةتاريخي م

ومن ثم �كن أن يتحول الهاميش إىل جوهري   عالقة لها بسياقها التاريخي، واملعلومة ال تنضوي تحت �ط.

 (�ط يهودي متكرر). ة واقعة وأن توضع داخل �ط ما والجوهري إىل هاميش، و�كن فرض أي معنى عىل أي

  

 تغليب عنرص املكان:    -3

ن، فتتحول  للظواهر تغليب عنرص املكان عىل عنرص الزماإنكار الجذور التاريخية    ويرتبط االتجاه السابق نحو

بالتاريخ. وتعرب    الجغرافية التي ال تأبه   الحدود اآلمنة" "، وتبحث إرسائيل عن  "منطقة"إىل  " من "أرض"  "فلسط� 

نظرية األمن اإلرسائيلية عن هذا التحيّز الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ. ولذا فإن أي حركة من  

ب تذكر الصهاينة بوجود عنرص الزمان (ك�ٍض وتراث مخزون للذاكرة وكحارض ورصاع وكمستقبل وإمكانية  العر 

 ة وتسمى مثل هذه الحركة "إرهاب".ومجال للحرية والحركة) تولد الذعر الشديد يف قلوب املستوطن� الصهاين

 

 عربي�:استخدام مصطلحات تبدو محايدة ولكنها يف جوهرها تقوم بتغييب التاريخ والواقع ال -4

و ك� لو كانت بريئة محايدة تحل محل املصطلحات  من الحيل الصهيونية البالغية استخدام مصطلحات تبد

شارة إىل فلسط� باعتبارها " أرًضا إل هو ا  العريب، ولعل أهم هذه املحاوالتذات املضمون التاريخي واإلنسا�  

 قد ال تكون أرض امليعاد التي وعد لها اليهود ولكنها ليست  ية، ففلسط�ارة محايدة للغابال شعب"، فهذه عب

 فلسط� أساًسا وإ�ا هي مجرّد أرض والسالم، مكان بال زمان وال تاريخ.

  

لحات تؤدي إىل  أو استخدام مصطعً� متاًما أو محوه من املعجم السيايس والحضاري  إخفاء مصطلح م -5

ا يلجأ الصهاينة إىل محو بعض املصطلحات أو املفردات متاًما من املعجم السيايس والحضاري    لعرب:تغييب 

اإلدراكية. وهذه االسرتاتيجية ترضب   حتى �كن محو املفهوم أو اليشء الذي تش� إليه، وإخفاؤه من الخريطة

الغريب  الخطاب االستع�ري االستيطا�  اتجاًها يف    الذي يخدم ديباجات توراتية.  بجذورها يف  ويبدوأن هناك 

، وتصبح أع�ل  إرهاب""من املعجم السيايس بحيث يهم� دال واحد هو كلمة    مقاومة" "يام ملحو كلمة  هذه األ 

"هج�ت انتحارية" ليس لها سبب  املقاومة التي لها جذور تاريخية ومعنى محدود وكأنها مجرد "إرهاب" أو  

 ال اتجاه وال مفهوم. واضح و 

 



 الخلط املتعمد ب� املصطلحات وفرض نوع من الرتادف بينها: -6

إ الصهياينة  مصطلحات  يعمد  ب�  الخلط  يحاولون  قهم  معروفة.  حدود  لها  التي  املصطلحات  ب�  الخلط  ىل 

لح له مجاله الداليل الواضح.  "يهودي" و"صهيو�" و"إرسائييل" وأحيانًا "عربا�". وذلك عىل الرغم من أن كّل مصط

وقد جرى الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية الصهيونية. وقد شاع االستخدام  

من املمكن الحديث عن "الدولة اليهودية" و"دولة اليهود" و"الدولة الصهيونية"    الصهيو� يف العقول حتى أصبح

وحتى أصبح من الشائع القول "إن كل يهودي صهيو� وكل صهيو� يهودي"، وأن  باعتبارها عبارات مرتادفة،  

 كل اليهود يؤيدون الدولة الصهيونية، عىل الرغم من وجود يهود غ� صهاينة وصهاينة غ� يهود. 

 

 استخدام اسم يش� إىل مسميات مختلفة: -7

، و"إرتس يرسائيل" دون التحدث عن  هوديهذا الشعب الييستخدم اسم مثل "الشعب اليهودي" دون تعريف  

ف  حدودها. وحيث إن لكّل صهيو� تعريفه الخاص فإن اإلسم هنا يش� إىل مسميات مختلفة، وتختلف باختال 

، عل�نيًا كان أم متديًنًا؟ وهذا اإلبهام يعني أن الصهيو� �كن  لح: توطينيًا كان أم استيطانيًامن يستخدم املصط

بالفعل إىل إرسائيل، و�كنه أن يكون    أن يكون معتدالً  اليهودي هو من هاجر  إن شاء فيّرصح بأن الشعب 

  1967أو   1948وحدود "إرتس يرسائيل" هي حدود    � كان. يهودي أينمتطرفًا فيقول إن الشعب اليهودي هو 

 مر مرتوك دامئًا لالعتبارات الرباغ�تية.  أو من النيل إىل الفرات أو من النهر إىل البحر، واأل 

 

 امن: : معنى معجمي ظاهر وآخر حضاري كل منها معنيان لكاستخدام مصطلحات  -8

ن تُرِكت كلمة "السالم" مبهمة  د �كننا أن  التصنيف، فقد  رج مصطلح "السالم" أو "عملية السالم" تحت هذا 

م املؤسس عىل العدل"، ولكنها �كن أن  السال " – السالم العادل"  "  – م"  عامة وهي �كن أن تعني "السالم الدائ

تعني أيًضا "السالم حسب الرشوط الصهيونية/ األمريكية" أو "السالم املبني عىل الحرب والذي يرتجم موازين  

 نى املقصود.  عىل أّن املعنى األخ� هو املعالقوى القامئة". وسلوك اإلرسائيلي� وحلفائهم األمريكي� يدّل 

 

 

 

 



 

 2009 القاموس العاملي اللغوي للمرشوع اإلرسائييل

وقول  ،  2009وعام    2008موادها تم تحديثها باالستناد إىل أبحاث أجريت عام  ن معظم  يف الوثيقة فإ  ما وردبحسب  

الرأي استطالعات  أن  إال  إرسائيلي�،  ناطق�  أو  ممثل�  من  املجدية"  "العبارات  معظم  اقتطاف  "تم  ، الوثيقة: 

". ويأمل معّد الوثيقة فرانك لونتز "أن يستفيد  حايلجية تستند جميًعا إىل الوضع ال والتوجيهات والتوصيات االسرتاتي

تذكروا دامئًا ليس املهم  وأخ�ًا يقول لونتز "نجاز".  هذا اإل الدعاة اإلرسائيلي� من الجهد الكب� الذي بذل من أجل  

 عه الناس". ماذا نقول، بل الذي يسم

، "عىل التواصل الفعال من  لدعاة والسياسي�ا  تساعد  ت والعبارات التيل�ض الوثيقة مجموعة من الكإىل ذلك، تعر 

 : تحت عنوان معجم لتعاب� مجدية أجل دعم إرسائيل"

يتم استخدامها  ، مل  : من املفاجئ أن القيمة التي يرغب األمريكيون بها بشكل أسايس يف حكومتهم"املساءلة" -1

من قبل الناطق� باسم إرسائيل لوصف ما نحتاجه يف الحوار الحال. أوقفوا استخدام تعب� "تداب� بناء الثقة"  

 ينية.أوا باستخدام تعب� "املساءلة" لوصف الحاجة األبرز لدى الحكومة الفلسطوابد

، ألن ذلك سيوحي  البناء""بدًال من ذلك تحّدثوا عن    ء،الفلسطيني� أي يش  "إعطاء": ال تتحدثوا أبًدا عن  "البناء" -2

وهذا سيؤدي    بتطور الظروف خطوة بعد خطوة. إن استخدام تعب� "إعطاء" يذكر الناس أنكم يف املوقع األقوى

   إىل زيادة التعاطف مع أزمة الفلسطيني�.

إن  -3 من  الهدف  تجعلوا  أن  اإلمكان،  قدر  حالوا  لألطفال  األطفال:  فيه  �كن  مستقبل  تأم�  هو  السالم  جاز 

 أن ينشأوا ويتعلموا من دون الشعور الدائم بالخوف من وقوع الهج�ت.  طيني�ساإلرسائيلي� والفل

 كي�. مريوا إىل القدس من أجل العمل عىل السالم": إن استخدام الرمزية الصورية لن يضيع من أس�ع األ "تعال -4

النزاع، وعندما تعطي    والتسوية":  تشارك"التعاون وال -5 السبيل إىل حّل  وهذا ما يعتقد األمريكيون أنه يشكّل 

 القليل تحصل عىل الكث�.

وعندها    املواطن�، قصف املتعّمد بالصواريخ عىل املجمعات السكنية": اربطوا ب� دافع اإلرهاب وب� صور  "ال -6

هو التعب� األمثل للداللة  غزة ولبنان. إّن تعب� "متعّمد"  ستحصلون عىل التصوير األفضل ملا تواجهه إرسائيل يف 

، إال أنه مفيد أيًضا يف  "النوايا التي تقف خلف القصف" في� يتعلّق بإطالق الصواريخ عىل وجه الخصوصعىل 

   أي نوع من الهج�ت اإلرهابية، وهذا أكرث فعالية بكث� من استخدام "القصف العشوايئ".



التعب� هو أكرث قبوًال وشعبية من مصطلح وتعب� "العقوبات" السائد حاليًا،  الديبلوماسية االقتصادية" -7 ": إن هذا 

ادي يلقى رواًجا لدى الجمهوري�  فالنهج القايس عىل الصعيد االقتص  السياسية،لدى األطياف  فهذا التعب� يلقى قبوًال  

 د�وقراطي�.  يريض اللومايسوالعنرص الديب

الفلسطينير االقتصاديمتى تتحدث إرسائيل عن "االزدها"االزدهار االقتصادي":   -8 ، فإن ذلك يضعها يف  " للشعب 

 إيجابية ممكنة، ففي النهاية من الذي �كنه أن يعارض ذلك؟ أفضل صورة 

السابقة وتضحياتها من أجل السالم،    اإلرسائيليةكرروا باستمرار الجهود    "أمثلة عىل الجهود املبذولة من أجل السالم": -9

تغرقوا يف املايض. وإ�ا قّدموا    لكيالمع الزع�ء العرب املعتدل� الذين كانوا يرغبون أيًضا يف العمل من أجل السالم.  

 رسائيل بالعمل من أجل السالم يف املستقبل. سباب الفضىل الستمرار التزام إ عىل أنها األ  هذه األمثلة السابقة

تساوية، وض�نات  ميتمتعون بحقوق    "الحقوق املتساوية": شددوا عىل أن اليهود اإلرسائيلي� والعرب اإلرسائيلي� -10

الحد  متساوية القانون اإلرسائييل. لكن ال تتوقفوا عند هذا  ال: بل أضيفوا  يف ظل  املأساة هي أن  ني�  فلسطي"إن 

 يحصلون عىل حقوق أقل بكث� من قبل حكومتهم م� يحصلون عليه يف دولتنا".

استخدموا النهج اإلنسا�: إّن مخاطبة الفلسطيني� مبارشة بالنيابة عن الشعب اإلرسائييل تخرج املواضيع عن إطارها  -11

ي واإلرسائييل العادي يرغبان باالجت�ع  نحن نعرف أن الفلسطيني العادابع اإلنسا�. مثل: "ها الطالسيايس وتسيغ علي

قادة عرب    اإلرسائيليون معسويًا والعمل سويًا عىل تحقيق السالم، إنه� يرغبان يف العيش بسالم. لقد اجتمع القادة  

 من أجل صنع السالم يف املايض، لكن كيف �كنك أن تتوصل إىل سالم مع حزب الله وح�س؟" 

ش عىل  ليشياوي": إن هذا هو التعب� األفضل لوصف الحركة اإلرهابية. تجنبوا استخدام تعاب� حقبة بو "اإلسالم املي -12

 "الفاشية اإلسالمية". غرار 

، لكن من  ب: إن هذا هو السبيل األفضل لوصف الرؤية النهائية لـ "حل إنشاء الدولت�"العيش مًعا جنبًا إىل جن -13

 دون استخدام تلك العبارة. 

 ية والحضارية بعض املصطلحات السياس 

   إرسائيل –  1

" يعني التسليم بوجود  ئييلالكيان اإلرسا" أو "دولة إرسائيل" أو "إرسائيليعد من أخطر املصطلحات فمصطلح "

  ،املسلمبهذا املعنى تطبيع للمواطن العريب و   وهو  باالستقاللية،   ظى ويحكيان رشعي متثله دولة لها حدود معينة  

 . عىل تقبل ذلك التواجد الصهيو� يف إطار من الرشعية



   الفلسطينيون - 2

البعض أن يكون ذلك مصطلحً  التوظيف  رمبا يستغرب  الحقيقة أن كل فلسطيني الصهيو� و ا يدور يف فلك 

فاملغزى    "الفلسطيني�"مبصطلح    "الشعب الفلسطيني"فحين� يستبدل    ،رشف باالنتساب لتلك األرض املباركةتي

أن حقوقهم ينبغي  و   .مجموعات تعيش يف كنف العدو الصهيو�ن ليسوا سوى رشاذم و و من ذلك أن الفلسطيني

او   . أن تدرك يف هذا اإلطار الدعوى  التي تساءلت باستخفاف    -ملمجوجة أطلقتها من قبل  هذه  جولدا مائ� 

   ."؟أين الشعب الفلسطينيقائلة " وعنجهية

 

   عرب إرسائيل -  3

مرشوعية   عىل قانونية و فهو يصدق أوالً   دليس،والترغم أن هذا املصطلح من أكرث املصطلحات وضوحا يف الدس  

لألرض    االغتصاب من  الفلسطينية،الصهيو�  األصيلة  املواطنة  حقوق  استالب  إىل  يجنح  فهو  الشعب    ثانيا 

  ،له ليشء زائد عىل تلك األرضيحوّ من ثم فهو ينزع عنه صفة املواطنة و الفلسطيني صاحب الحق يف أرضه و 

   .الغصب ينتسب بشكل هاميش إىل الكيان القائم عىل النهب و 

 

  املطالب الفلسطينية -  4

ا هذا املصطلح ال يلقى جزافًو  .يكرر الساسة الصهاينة مصطلح املطالب الفلسطينيةيتحدث اإلعالم الصهيو� و

يُ و  اعتباطً ال  التهوين و   "املطالبـ "ف   ،اطرح  الكث� من  الفلسطينيةكمصطلح يحمل يف طياته  الحقوق    ، ازدراء 

فالحق    ."املطلب" و "الحقفلكية ب� "  مسافةإذ مثة بون شاسع و   . ايجعل إمكانية التنازل عنها أمرا مستساغً و

في�    .دائرة املساومةهو خارج نطاق التفاوض و و   ،ال يجرؤ أحد عىل املساس به ال يتبدل و ثابت راسخ ال يتغ� و 

يبدو املطلب محض رغبة لشخص أو فئة أو حزب قد تكون لها صفة املرشوعية أو ال تكون ك� أنه يحمل صفة  

التنازالت  هذا يضعه تحت طائلة املساومات و و   .تحول الرغباتو  ،يختلف باختالف الواقع هو بذلك" اآلنية " و 

إىل للتفك� "مبطلب" الالجئ� الفلسطيني� بالعودة    االستعدادمن ثم نسمع حديث العدو الصهيو� عن عدم  و 

 . وضع الحقوق الفلسطينية يف مصاف املطالب يضيع تلك الحقوق الثابتةو  ،بالدهم

 

 

 



  اإلرسائييل -نزاع الفلسطيني ال -  5

العدو    وب� املستعرة ب� األمة العربية اإلسالمية    والحربيهدف هذا املصطلح إىل التخفيف من وطأة الرصاع  

يبدو و و   ،يحاول ذلك املصطلح تقزيم الرصاع و  ،الصهيو� أنه مثة خالف عىل بضعة أمتار من  اختزاله بحيث 

ذلك املصطلح تترصف إىل تفكيك مفهوم األمة    وأغراض  .الصهيو�  والعدو  يتنازع عليها الفلسطينيون  ،األرض

 تلك. الرصاع ال يعدو كونه نزاعا ب� هذه الدولة أو  وكأن منفصلة  ودويالت إىل أقطار  وتحويلها

 

   املعتقلون الفلسطينيون- 6

إطالق مصطلح و   ،الفلسطينية  يعمل العدو الصهيو� جاهدا إلبعاد صفة الحرب عن الوضع القائم عىل األرايض

أنهم  و  ،الهدف من ذلك تصوير املقاتل� الفلسطيني� عىل أنهم خارجون عن القانونو  ،" بدال من أس�املعتقل"

مطلوب� عىل املجاهدين الفلسطيني� إطالق مصطلح معتقل� و و   .واملحاكمةفلول مجرمة تستحق املالحقة  

ب الصهيونية التي تدعي حق العدو الصهيو� يف معاملة هؤالء املجاهدين  تسويق األكاذييعني محاولة تسويغ و 

 . عدم معاملتهم كأرسى حربكمجرم� خارج� عن القانون و 

 

  املستوطنات -املستوطنون  -  7

يحاول العدو الصهيو� سك مصطلحات تحمل قدرا من النعومة و بها من اللطف و الحسن الظاهري ما عساه 

الصهيو� البغيض لألرايض الفلسطينية املغتصبة من ذلك مصطلح   لالحتالليل الوجه القبيح  أن يسهم يف تجم

  ،الغاصب� بالعيش عىل األرض الفلسطينيةاء الحق للدخالء و طالذي يعني ضمن ما يعني إع" و املستوطنون"

صفة  و  "و   .عنهم  االغتصابإبعاد  مصطلح  إطالق  ذلك  مع  يرتافق  أن  البديهي  ليس اتاملغتصبمن  و   "

 . مشتق من كلمة الوطن 1966" فهذا املصطلح بدأ بالذيوع منذ العام املستوطنات"

 

 

 جيش الدفاع  - 8

أن  يحاول إعطاء انطباع بأن العدو الصهيو� يدافع عن نفسه و  .يف اإلعالم الصهيو�  وكثيفهذا املصطلح رائج 

" و  وزير الدفاعباملصطلح مصطلحات أخرى فرعية مثل "  ويرتبط  .عدييف وضع التالعرب هم  الفلسطيني� و 

 الفلسطيني.فجيش الدفاع ليس سوى قوات احتالل متارس أبشع الجرائم بحق الشعب    "وزير الدفاع اإلرسائييل"



 

   العمليات اإلرهابية -  9

برمتها    االنتفاضةأن  و   .يحاول تصوير العمليات عىل أنها إرهابإن الكيد الصهيو� يستهدف خلط األوراق و

ملا يقوم به   ومرشوعيةك� يستهدف العدو الصهيو� الحصول عىل غطاء  . ا لدماء األبرياءسفكًا و ليست اال عنفً 

باعتبار أن ما يقدم عليه من جرائم يقع يف خانة مكافحة اإلرهاب   ،من أع�ل بربرية ضد الشعب الفلسطيني

 النفس. الدفاع عن و 

 

 الرشق أوسطية -  10

التي غزت ديارنا  الرشق األوسطمصطلح " النشأة  .حصوننا  واقتحمت" من املصطلحات    ، هذا املصطلح غريب 

ا مبا يلبي  إىل تلك الرؤية وارتباطً   ا نسبةً للعامل جغرافيً   وتقسيمه  ،صياغته برؤية الغرب املركزية لذاتهارتبط يف  

وضع  و   ،تفكيك منظومتها بفكرة إضعاف املرشوع اإلسالمي و منذ البدء كان املصطلح متلبسً و  .املصالح الغربية

وسطية نقيض املرشوع العريب اإلسالمي فهدفها األساس مترير القبول بذلك العدو  أن الرشق  الواقع أ   .العراقيل

هدفها التايل متك� العدو الصهيو� من عقل املواطن العريب و طبيعية يف ع� و حتى يبدو يف صورة منطقية و 

إن الجهود األمريكية املحمومة إلعادة    . كم بهاالتحالنفاذ إىل الرثوات العربية و إحكام السيطرة عىل املنطقة و 

هو بكل هذا  ها هو مصطلح " الرشق أوسطية " يب� عن مكنونه و رسم خارطة املنطقة تدور يف ذلك الفلك و 

كل تلك  من قبيل العامل العريب و   ،يف مقابله عىل مألوف مصطلحاتنا  أن نرصّ التغافل و ال يستحق سوى التجاهل و 

 . كد عىل روابط هذه املنطقةاملصطلحات التي تؤ 

 

 التطبيع  -  11

التطبيع األبرز الذي يرنو   ومجال  ، ا عىل التطبيع كمدخل الستقرار وجوده يف املنطقةالصهيو� كثً�  ل العدوّ يعوّ 

  فقط   شاغله األكرب ليسالذهنية العامة فحلم العدو الصهيو� و جت�عي و إليه العدو الصهيو� يرتبط بالواقع اال 

فكرة القبول بذلك العدو ب� جموع    وانتشارلتطبيع املرتبط باملجال املجتمعي  بل االتطبيع السيايس الفوقي  

يلح بالطلب من أجل التدخل من قبل الحكومات  الصهيو� يف اتفاقاته و  ولهذا السبب يرص العدوّ   . أبناء األمة

 . يف مناهج التعليم

 



  والدائمالسالم الشامل  -  12

  "السالم" كلمة مطاطة للغاية يختلف مضمونها باختالفيّدعي الصهاينة أنهم من دعاة السالم، ولكن كلمة  

السياق الذي ترد فيه، ويف اإلطار الصهيو� االستيطا�/ اإلحاليل، فهو يولّد الرصاع بطبيعته ألنه ينكر حقوق  

 ض الفلسطينية.، ويؤكد حق يهود العامل يف األر الفلسطيني� الذين طردوا من بالدهم

 املسلح الحوار والحوار  -13

الحوار مصطلح يعني حرفيًا حديثًا يجري ب� شخص�. وكلمة "حوار" تفرتض شكًال من أشكال الندية واملساواة  

الدعوة للحوار دالحوار والتفاوض وجهًا لوجهنة إىل  الصهاي  دعووي ون تحديد املنطلقات واألطر  . مثل هذه 

واملرجعيات هي يف واقع األمر دعوة ملحو الذاكرة والتخيل عن القيم والتعري الكامل، ويف غياب الندية فإن ما  

م الحوار هو السالح، أي أنها دعوة إىل التطبيع من الجانب العريب دون أن يقوم الجانب الصهيو� بإزالة  يحس

، أي أن يبدأ هذا الحوار باالعرتاف بشذوذ إرسائيل البنيوي  سبب شذوذه البنيوياستيطانيته اإلحاللية التي ت

 ورشعية املقاومة وبالوجود الفلسطيني. 

 

 هودي:  الشعب الي -14

" عبارة تفرتض أن اليوهود شعب واحد باملعنى القومي أو العرقي للكلمة، ك� تفرتض أن  "الشعب اليهودي

ا  اليهودية  قوميتهم  التاريخيلديهم  الواقع  مع  يتناىف  أمر  وهو  "الج�عات    .ملستقلة  استخدام  هو  واألوىل 

 اليهودية" 

 

   الشعبان: -15

، وهذا املصطلح يتضمن اليهودي  أو  "الشعب اإلرسائييل"مصطلح صهيو� يش� إىل كل من الشعب الفلسطيني و 

جود شعب فلسطيني وبالتايل حقوق فلسطينية يف أرض فلسط�، ولكنه يؤكد أيًضا  شكًال من أشكال االعرتاف بو 

بفلسط�وجود   حقوق  له  يهودي  الفلسطيني� شعب  ب�  التكافؤ  أشكال  من  شكًال  املصطلح  يتضمن  ك�   ،

اينة ال يختلفون عن السكان  واملستوطن� الصهاينة وشكًال من أشكال املساواة يف الحقوق، وكأن الغزاة الصه

 ية الغزو الصهيو�.ليضفي رشعية عىل عم "الشعب� "األصلي�، فمصطلح 

 

 



 مصطلحات األماكن  

   حائط املبىك -  1

الصهيو� مسمى "ي العدو  الغريب " أو "حائط املبىكتخد  املتبقي من  " حيث يزعمون أنه �الحائط  الجزء  ثل 

يقع حائط الرباق يف القطاع الجنويب الغريب من   . )حائط الرباقالعريب اإلسالمي هو ( واملصطلحهيكلهم املزعوم 

مل يكن لليهود أي ارتباط به حتى القرن السادس  حائط الرباق من املقدسات اإلسالمية و و   ،جدار املسجد األقىص

نهاية الحكم العريب  اليهود بعد خروج يهود إسبانيا إثر سقوط غرناطة و  ا لدىحيث اعترب الحائط مقدسً  .عرش

فعندما حدث الخالف عىل    ،قد أقرت الهيئات الدولية بأن حائط الرباق تعود ملكيته إىل املسلم�و   . اإلسالمي

هو  و   ود للمسلم� وحدهم،تع  لحائط ملكية ا  1929اليهود أكدت عصبة األمم يف عام  ملكيته ب� املسلم� و 

 . جزء ال يتجزأ من ساحة املسجد األقىص التي هي من أمالك الوقف اإلسالمي

 

  هيكل سلي�ن -  2

" الصهيو� مسمى  العدو  األقىصهيكل سلي�نيطلق  املسجد  أقاموا    ،" عىل  املسلم�  أن  العدو  يزعم  حيث 

 . لسالم قد بناهاملسجد األقىص عىل أنقاض املعبد الذي يعتقدون أن سلي�ن عليه ا

 

 

  القدس الكربى -  3

الصهيو�   الكرب "يستعمل اإلعالم  القدس بشقيها الرش القدس املوحدة" أو "ىالقدس  اتساع  قي  " لإلشارة عىل 

حيث يهدف العدو الصهيو�  .  ا بعد يوم بفعل مخططات اإلستيالءاملساحات التي تضاف يومً   وازدياد   ، والغريب

حتى تنمحي    ، بهدف إعادة صياغة املدينة  ،احدود أريحا رشقً  وحتى"  تل أبيبا باتجاه تل الربيع "إىل التمدد غربً 

الجبال أن هذه املدينة بكافة أبعادها    والراسخالثابت    واليشء   . معاملها اإلسالمية   ىل وعمكوناتها    وكل رسوخ 

 ذلك. تكون غ�   ولنمدينة عربية إسالمية  ، هياتساع مساحتها

 

املدن    وهناك الفلسطينية  العرب  والبلدان  والقرىالعديد من  الذاكرة  إزالتها من جدار  الصهيو�  العدو  التي حاول  ية 

 . وتلموديهأس�ئها العربية بأخرى عربية   وتبديلمن خالل تغي� مالمحها الجغرافية  ،والعربية


