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الدالالت اللغوية والمعرفية للمصطلح السياسي واإلعالمي 
في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي : دراسة تحليلية

سعيد عياد

الملخص
 يناقش هذا البحث الدالالت اللغوية والمعرفية للمصطلحات والمفاهيم الفلسطينية اإلعامية 
والسياســية  فــي الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي،  ِلممــا لهــذه المصطلحــات مــن أهميــة فــي 
إنتــاج معرفــة سياســية تــروم الوعــي الفــردي والوعــي الجمعــي للمتلقيــن، وتوظــف المصطلحــات 
ودالالتهــا فــي إطــار الصــراع كأدوات ناعمــة تؤســس لقواعــد معرفيــة توظــف فــي الصــراع 
الفلســطيني مــع االحتــال.  وقــد وظــف الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي بقصــد التوصــل 
إلــى الــدالالت المعرفيــة والسياســية  للمصطلحــات، واعتمــد قائمــة مــن الضوابــط المعرفيــة 
كالتناقــض، والتماثــل، والجــزء والــكل، والتواطــؤ كمحــكات قاعديــة فــي تحليــل المصطلحــات. 
وخلــص البحــث إلــى أن الخطــاب الفلســطيني السياســي واإلعامــي غيــر متفــق علــى مفهــوم 
الصياغــة اللُّغويــة للمصطلــح الواحــد، مــا يجعــل دالالتــه متباينــة. كمــا أن الخطــاب الفلســطيني 
الرســمي– مــن حيــث يــدري أو ال يــدري- يعيــد إنتــاج الروايــة اإلســرائيلية فلســطينيا، مكرســا 
بذلــك المصطلحــات اإلســرائيلية فــي الخطــاب الفلســطيني، ممــا يــؤدي إلــى تضــارب معرفــي 
وتاريخــي لــدى المتلقيــن الفلســطينيين. ويوصــي البحــث بضــرورة فــكاك الخطــاب الفلســطيني 
)اإلعامــي والسياســي( منعــا للتضــارب المعرفــي، ويقتــرح البحــث تبنــي قاعــدة اصطاحيــة، 
وجعــل  اإلســرائيلية  المصطلحــات  تجــاوز  يمكــن  وبذلــك  »االحتــال«،  األســاس  عمودهــا 

المصطلحــات الفلســطينية تعتمــد علــى واقــع جغرافــي وتاريخــي فلســطيني.

ال تعبــر االفــكار الــواردة فــي المخطوطــة عــن افــكار هيئــة تحريــر المجلــة أو عمــادة البحــث العلمــي فــي 
جامعــة بيــت لحــم. يعتبــر المؤلــف المســؤول الوحيــد عــن مضمــون المخطوطــة أو أيــة أخطــاء فيهــا.
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The linguistic and epistemological referents of 
Palestinian political and media terminology in the 
Palestinian-Israeli conflict
 

Said Ayyad 

Abstract
This article examines the linguistic and epistemological referents of 
the Palestinian political and media terminology that Palestinians use 
to describe and analyze the Palestinian-Israeli conflict. These concepts 
play an important role in the production of political knowledge 
that not only filters the individual and collective consciousness of 
the Palestinian receivers, but also employs these concepts as soft 
tools that establish the epistemological foundations that frame the 
Palestinian struggle against the Israeli occupation.  The analytical-
descriptive method was used in order to analyze these concepts and 
interpret their epistemological and political referents and employed 
a list of literary tropes and figures of speech such as contradiction, 
homology, synecdoche, and coincidence as basic yardsticks in the 
analysis. The results of this study show that the Palestinian political 
and media discourses do not agree on the use of these concepts and 
their referents. Moreover, the results show that official Palestinian 
discourse, consciously or unconsciously, reproduces the Israeli 
narrative in a Palestinian package that consolidates Israeli terms in 
the Palestinian narrative and creates epistemological dissonance 
among Palestinian receivers. The study recommends unpacking and 
deconstructing Palestinian media and political discourse to avoid such 
epistemological dissonance. The study also proposes constructing 
a terminological database, structured around the occupation as a 
concept, making it possible to transcend the Israeli terminology and 
ground Palestinian terms and concepts in Palestinian history and 
geography.
Disclaimer: The opinions and views expressed in this article do not represent the 
opinions of the Journal’s editorial board and staff of the Dean of Research at 
Bethlehem University. The accuracy of the material and any errors in this publication 
are the sole responsibility of the author.
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مقدمة 
 يأخــذ المصطلــح السياســي والمصطلــح اإلعامــي فــي الخطــاب الفلســطيني حيــزا مهمــا فــي 
الصــراع الفلســطيني- اإلســرائيلي، غيــر أننــا  نجــد الخطــاب الفلســطيني بشــقيه السياســي 
واإلعامــي، ال يقــوم فــي أغلــب مصطلحاتــه علــى الّتغايــر أو الّتناقــض مــع العديــد مــن 
نمــا ثمــة مصطلحــات مســتدعاة مــن الخطــاب اإلســرائيلي تقــوم  المصطلحــات اإلســرائيلية، واإ
علــى الّتماثــل ســواء مــن حيــث الّتركيــب اللُّغــوي وحتــى الّتماثــل فــي المعنــى والّداللــة، مثــل 
مصطلــح )القــدس والّضفــة الغربيــة(، أو مصطلــح »مســتوطنة«. وأكثــر مــن ذلــك أنتــج هــذا 
الخطــاب مصطلحــات سياســية تنســجم مــع الّتغيــرات الّسياســية بفعــل » اتفــاق أوســلو « مثــل: 
)الّطــرف اآلخــر، الّشــريك اإلســرائيلي، إســرائيل، جيراننــا، دولــة إســرائيل، حــل الّدولتيــن، الــخ( 
وأحّلهــا محــّل مصطلحــات راســخة ذات دالالت تاريخيــة وسياســية مثــل: )العــدو(، دون أن 
يكــون لهــذه المصطلحــات نظيــر فــي الخطــاب اإلســرائيلي، فــا نجــد مصطلحــا إســرائيليا 
يعتــرف بالّرؤيــة الفلســطينية لواقــع سياســي، أو تاريخــي، أو جغرافــي، فعلــى ســبيل الّتمثيــل ال 
يتضمــن الخطــاب اإلســرائيلي مصطلــح الدولــة الفلســطينية، أو ال يقــر بمصطلحــات سياســية 
تولــدت بفعــل اتفــاق » أوســلو« مثــل )رئيــس أو وزيــر(، إذ يســتخدم مســؤول حقيبــة بــدال مــن 

وزيــر فلســطيني.
االعاميــة  المصطلحــات  دراســة  ألهميــة  الفلســطينيين  الباحثيــن  إدراك  مــن  الّرغــم  وعلــى 
والّسياســية الفلســطينية واإلســرائيلية علــى حــد ســواء ضمــن اطــار الحــرب اإلعاميــة علــى 
الفلســطينيين، إال أن هــذا الموضــوع لــم يحــظ بدراســات كافيــة مــن الباحثيــن الفلســطينيين، أو 
ن ُكتبــت فيــه مقــاالت صحفيــة، أو  وســائل اإلعــام الفلســطينية، أو المؤسســات السياســية، واإ
علميــة فــي ســياقات أخــرى مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، أورد مركــز المعلومــات الفلســطيني 
الّرســمي فــي موقعــه عــددا مــن المصطلحــات والمفاهيــم اإلســرائيلية، وقــد صنفهــا فــي عناويــن 
فرعيــة )مفاهيــم سياســية إســرائيلية، مفاهيــم عســكرية إســرائيلية، مفاهيــم دينيــة إســرائيلية(، غيــر 
أنــه اقتصــر علــى عــرض هــذه المفاهيــم وتعريفهــا باالســتناد إلــى مصادرهــا اإلســرائيلية، أي 
وفقــا للتفســير اإلســرائيلي لهــذه المصطلحــات، ولــم يعــرض دالالت هــذا المفاهيــم ودورهــا فــي 

الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي.    
وعقدت وزارة اإلعام الفلسطينية مؤتمرا بعنوان » المصطلح في اإلعام والثقافة والسياسة« 
)2009(، تعرضــت فيــه األوراق البحثيــة علــى أهميتهــا إلــى مناقشــة عامــة لمعنــى المصطلــح 
والمفهوم وعاقتهما بالسياســة والثقافة دون تفكيك دالالت هذه المصطلحات معرفيا وُلغويا، 
مــع الّتركيــز علــى مفهــوم المصطلــح اإلســرائيلي. وحتــى الموســوعة الفلســطينية علــى أهميتهــا 
الكبيــرة، فإنهــا تناولــت المصطلحــات اليهوديــة والفلســطينية فــي ســياق ســرد تعريفــي وليــس 

تحليلي. 
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ولذلك ســعى هذا البحث لتجريد المصطلحات المباشــرة في الخطاب الفلســطيني ذات الصلة 
بالّصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، ولتفكيــك دالالت هــذه المصطلحــات اللُّغوّيــة والمعرفيــة، 
أســماه  مــا  تقديــم  ذلــك  مــن  فيهــا والمحّملــة عليهــا، والغايــة  المضمــرة  المفاهيــم  الســتجاء 
عبــد الوهــاب المســيري فــي موســوعته اليهــود واليهوديــة والّصهيونيــة ) 2003( بالمفاهيــم  
)المضــادة(، أو البديلــة التــي يقترحهــا البحــث الحالــي. وعليــه قــام  الباحــث بتحليــل عينــة 
مــن المصطلحــات الّسياســية واإلعاميــة فــي الخطــاب الفلســطيني ُلغويــا ومعرفيــا، واقتــرح 
مصطلحــات  بديلــة لعــدد مــن المصطلحــات الموظفــة فــي الخطــاب الفلســطيني المتماهيــة مــع 
الخطــاب اإلســرائيلي، وذلــك ألهميــة المصطلــح اإلعامــي والّسياســي، ولضــرورة توحيــد هــذا 

المصطلحــات فــي الخطــاب الفلســطيني علــى أســاس إنتــاج داللــة موحــدة  لهــا.

اإلطار الّنظري للبحث 
ينتمــي هــذا البحــث إلــى الّدراســات الّنوعيــة التــي تفّســر الّظواهــر وتحللهــا وتبيــن أبعادهــا 
ودالالتهــا، ويوظــف الباحــث المنهــج الوصفــي الّتحليلــي، وسيســتفيد مــن المنهــج » المعرفــي 
الّتحليلي المرّكب، والّتفسيري االجتهادي المرّكب« كما طوره المسيري )المسيري، 2003(. 
وتم رصد المصطلحات الموظفة في الخطابين الّسياسي واإلعامي الفلسطينيين،  وبخاصة 
المصطلحــات الــواردة فــي الخطــاب الفلســطيني بعــد اتفــاق » أوســلو « عــام 1993، إذ راعــى 

فيهــا المجــاالت الّسياســية والتّاريخيــة والجغرافيــة والّدينيــة.   
يمكــن تعريــف المصطلــح علــى أنــه »اتفــاق طائفــة مــا علــى شــيء مخصــوص )...( ] ومــن 
ثــم [ اتفاقهــم علــى مدلــول كلمــة أو إشــارة أو رقــم أو مفهــوم، وذلــك يتــم نتيجــة تراكــم معرفــي 
مــن حيــث  أمــا  )المســيري،2003، ص 42(.  الّزمــن«  وحضــاري وممارســة فكريــة عبــر 
المعنــى فهــو »مــا يقصــد بشــيء، ومعنــى الــكام فحــواه ومضمونــه ومــا يــدل عليــه القــول أو 
اللفظ أو الّرمز أو اإلشارة« )المسيري، 2003، ص 60(. والمعنى » ليس شيئا في نفسه، 
نمــا هــو مجموعــة مــن العاقــات التقابليــة« )الّشــوملي، 1993، ص 218(، وعلــى ذلــك  واإ
فــإن الّتعبيــر االصطاحــي » يســتمد معنــاه مــن المواضعــة واصطــاح الجماعــة اللُّغوّيــة« 

)حســام الديــن، 1985، ص 78(.
ويــرى الباحــث أن المصطلــح هــو خطــاب معرفــي، والخطــاب كمــا تــرى ميلــز » ليــس مجموعــة 
عامــات أو امتــداد نــص، بــل بوصفــه وفــق فوكــو »ممارســات تشــكل الموضوعــات التــي 
تتطــرق إليهــا تلــك العامــات«. بهــذا المعنــى يكــون الخطــاب شــيئا ينتــج شــيئا آخــر، أو قــوال، 
أو مفهومــا، أثــرا، أكثــر مــن كونــه شــيئا يوجــد بنفســه، أو يمكــن تحليلــه فــي انعــزال، ومــن 
الممكــن الكشــف عــن البنيــة الخطابيــة التــي تتكــون فــي إطــار معيــن، وذلــك تبعــا لطريقــة معينــة 
للتصــرف والتفكيــر« )ميلــز، »مدخــل إلــى الخطــاب«(. وبمــا » أن المعرفــة قــوة ] ولذلــك هــو[  
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تعبيــر عــن إرادة القــوة )علــي، 2009، ص 67(، بمــا يتفــق مــع نظريــة الخطــاب وعاقتــه 
بالقــوة والحقيقــة عنــد مشــيل فوكــو، وعلــى ذلــك فالخطــاب يهــدف والســيما المصطلــح الّسياســي 
واإلعامــي إلــى إحــداث تغييــر ثقافــي ومعرفــي فــي موضوعــه لــدى المتلقــي، وبمــا أنــه معرفــة، 
ويتمتــع بقــوة إرادة، فهــو يعمــل علــى »توليــد معرفــة جديــدة ســواء بدافــع الحاجــة إليهــا لحــل 
إشــكاليات عجــزت المعرفــة عــن حّلهــا أو حتــى بغيــر هــذا الّدافــع« )علــي، 2009، ص 70(. 
وعلــى ذلــك، فــإن هــذا المصطلــح هــو القاعــدة إلنشــاء تصــّور عــن مقاصــد المصطلــح  نفســه، 
وحيــن تســتقر الّداللــة والمعنــى كمفهــوم فــي وعــي المتلقــي، فإنــه ينشــئ حكمــا علــى مقصــد 
المصطلــح مــن خــال داللتــه. فالمفهــوم هــو »المعنــى الّذهنــي الــذي يثيــره اللفــظ فــي األذهــان، 

واللفــظ داللــة كاميــة عليــه « ) الميدانــي، 2011، ص45(.

وعلى أســاس ذلك، فإن إنشــاء المصطلح السياســي أو اإلعامي، هو عملية فكرية تتم وفق 
مسارات أربعة متكاملة، اثنان منها يتصان بمنتج المصطلح، وآخران يتصان بالمتلقي:

المســار الســطحي: وهــو البنــاء اللغــوي للمصطلــح لفظــا وتركيبــا، ويرتكــز بنــاؤه علــى . 1
متغيــرات عديــدة منهــا “ التقديــم والتأخيــر، أو الحــذف واإلضمــار” ) دعمــس، 2012، 
ص 168(. فــي األلفــاظ والترتيــب والتركيــب، مثــل: )شــرقي القــدس / يقابلــه / القــدس 

الشــرقية(.
المســار العميــق: وهــو إنتــاج المعنــى والداللــة التــي تحمــل علــى اللفــظ المنتــج لهــا، فهــي . 2

عمليــة “ذهنيــة توجــد فــي الذهــن، وترتبــط بتركيــب ُجملــي أصولــي، يكــون هــذا التركيــب 
رمــزا لذلــك المعنــى وتجســيدا لــه” )دعمــس، 2012، ص 168(. 

إدراك داللــة المصطلــح: ويكــون مــن طــرف المتلقــي. يــدرك “ قواعــد جديــدة، أي منطقــا . 3
جديــدا”، )الجابــري،1991، ص25، بتصــرف(، مــن حيــث مــا ترمــي إليــه داللتــه.

تذويــت المصطلــح وتطبيقــه: أي أن المتلقــي يتبنــى داللــة المصطلــح ومعنــاه ويلتــزم بــه . 4
قيميــا ومعرفيــا وســلوكيا. وهــذا يتوقــف علــى “ التواصــل التفاعلــي ” )الجابــري،1991، 

ص25(، بيــن بنيــة المصطلــح ومعنــاه وفعــل المتلقــي. 
وبنــاء عليــه، فــإن المصطلــح يتكــون مــن عناصــر هــي “الّشــكل وهــو الوعــاء الُلغــوي أي اللفــظ، 
والمفهــوم وهــو الصــورة الّذهنيــة لشــيء موجــود فــي العالــم الخارجــي، وميــدان المصطلــح وهــو 

مجــال الّنشــاط الــذي ُيســتخدم فيــه” )ابــن مالــك، 2014، ص ص 24-23(. 
وبمــا أن المصطلــح هــو خطــاب معرفــي، فهــو يعتمــد فــي بنائــه علــى اللغــة، فاللغــة هــي “ 
صنيعة المعرفة وصانعتها “ )علي، 2009، ص 77(.  فإنها هي من أهم أدوات الّتشكيل 
الثّقافــي )... ( وتوفــر االشــتقاق والّتركيــب والمــزج والّنحــت” ) بليبــل،2001، ص 13( ، 
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وهــذه الزمــة لبنــاء هيكليــة لغويــة ُتحّمــل عليهــا الــّدالالت والمعانــي التــي يقتضيهــا المصطلــح. 
وعلــى ذلــك فــإن تحليــل المصطلــح الّسياســي أو اإلعامــي ُلغويــا، ولاســتدالل علــى معانيــه 
فللمعرفــة  للتحليــل.  إلــى ضوابــط معرفيــة كمرجعيــة نظريــة ضابطــة  يتــم إال باالســتناد  ال 
ضوابــط ال بــد مــن أن يلتزمهــا التحليــل حتــى يكــون “ســليما موصــا إلــى تصــور صحيــح، أو 
تمييــز واضــح” )الميدانــي، 2011، ص24(. وأهــم هــذه الّضوابــط المعرفيــة التــي يعتمدهــا 
الّتشــابه  الميدانــي 2011:  فــي  التــي وردت  تلــك  فــي تحليلــه للمصطلحــات هــي  الباحــث 
فــي التركيــب، الّتشــابه فــي األلفــاظ، االختــاف فــي الّداللــة، الّتماثــل، الّتناظــر، الّتواطــؤ، 
الحضــور،  والجزئيــة،  الكليــة  الّتســاوي،  اإلضافــة،  االشــتراك،  الّتبايــن  الّتخالــف،  الّتضــاد، 
لــزوم األشــياء، الكــم _ منفصــل أو متصــل، الجوهــر_  الغيــاب العموميــة والخصوصيــة، 
فــرد أو مركــب، العــرض، اإلدراك التصديقــي، اإلدراك الّتصــوري، اإلدراك الحســي، اإلدراك 

العقلــي« )الميدانــي، 2011، ص ص 57- 58، ص ص 328- 333(.  

تحليل المصطلحات 
فيما يلي نعرض تحليا للدالالت اللغوية والمعرفية ألهم المصطلحات في الصراع 

الفلسطيني- اإلسرائيلي مبينين إشكالياتها الُّلغوّية وأبعادها السياسية.
مصطلح )القدس والضفة الغربية( 

المصطلــح  مــع  متماهيــا  المصطلــح  هــذا  والحزبــي  الّرســمي  الفلســطيني  الخطــاب  يوظــف 
اإلســرائيلي. ويتبيــن أن هــذا المصطلــح يتألــف مــن مقطعيــن: األول القــدس، والثّانــي الّضفــة 
الغربيــة، وهــو مصلــح منحــوت بقصــد إنتــاج مصطلــح واحــد يعطــي داللــة واحــدة. فالمصطلــح 
فــي الخطــاب اإلســرائيلي مبنــي علــى الّتخالــف بيــن المنطقتيــن )القــدس والضفــة الغربيــة(، 
والــواو الــواردة هــي للمغايــرة والفصــل، وليســت للعطــف، أي ليســت القــدس معطوفــة علــى 
الّضفــة بمعنــى مصاحبــة لهــا ســواء علــى الترتيــب القبلــي أو الترتيــب البعــدي، فيفهــم بالعطــف 
أنهمــا متازمتــان بحيــث ال تكــون إحداهمــا دون األخــرى. ويــرى الباحــث أن حــرف »الــواو« 
الــوارد فــي المصطلــح لــه وظيفــة إضافيــة وهــي الحــد بيــن شــطري المصطلــح، والحــد يعنــي 
» الفصــل بيــن الّشــيئين لئــا يختلــط أحدهمــا باآلخــر، أو لئــا يتعــدى أحدهمــا علــى اآلخــر« 
)الحديــدي، 2006، ص 17(، مــا يعنــي الفصــل بيــن القــدس وباقــي مــدن الّضفــة الغربيــة.
يوفــر مبــدأ الّتخالــف وفقــا للخطــاب اإلســرائيلي عــدم وجــود عاقــة أو رابــط بيــن المنطقتيــن وال 
نمــا منفصلــة عنهــا.  مــن أي نــوع، أي أن القــدس ليســت جــزءا مــن أراضــي الّضفــة الغربيــة، واإ
إذ يتم استبعاد خاصية أو صفة الوحدة بين القدس والّضفة، أو حتى صفة الجزئي والكلي، 
أي أن القــدس ليســت جــزءا مــن الكلــي وهــي الّضفــة، وبالتالــي انتفــاء اللزوميــة الّسياســية التــي 
تقــر بــأن القــدس هــي جــزء مــن الّضفــة، مــا يعنــي نفــي صفــة االحتــال عنهــا، ومــن ثــم نفــي 
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الّتســاوي بينهمــا بأنهمــا أرض محتلــة معــا، فُيخــرج القــدس مــن أي صــراع علــى مصيرهــا، 
وحّصــن ذلــك بقانــون اعتبارهــا عاصمــة لدولتــه. وذلــك بخــاف الواقــع الجغرافــي والتاريخــي، 

إذ همــا منطقــة واحــدة وفقــا لمــا كانــت عليــه حــدود عــام 1967.
وعززت سلطات االحتال موقفها هذا بشواهد »قانونية «، من بينها قانون ضم القدس عام 
1980، ومــن ثــم إصــدار بطاقــات تعريــف إســرائيلية خاصــة بمواطنــي القــدس الفلســطينيين 
مغايــرة لبطاقــات التعريــف الخاصــة بمواطنــي باقــي مــدن الّضفــة الغربيــة، فاكتســب عامــل 
نمــا الّديمغرافــي أيضــا. ثــم يتولّــد عــن تكــرار  الّتخالــف بعــدا آخــر غيــر البعــد الجغرافــي واإ
ضــخ هــذا المصطلــح فــي الخطابيــن الّسياســي واإلعامــي حالــة مــن الّتشــكيك لــدى الوعــي 
المســتهدف، _هنــا_ الوعــي الفلســطيني، فيبنــي إدراكات تصوريــة علــى وجــه الخصــوص 
بــدال مــن العمــوم، بــأن المنطقتيــن متغايرتيــن فعــا وليســتا منطقــة واحــدة، وينبثــق عنــه إدراك 
بــأن القــدس ليســت جــزءا مــن الّضفــة وال نســبة سياســية بينهمــا، وهــذا الّتغايــر  تصديقــي 
واضــح فــي الخطــاب الّتداولــي الجماهيــري، مــن خــال الّتعبيــر، »مواطنــو القــدس« »ومواطنــو 

الّضفــة«.
المصطلــح  يتبنــى  اإلعامــي،  وأحيانــا  والحزبــي  الّرســمي  الفلســطيني  الّسياســي  الخطــاب 
ذاتــه »القــدس والّضفــة الغربيــة«، ويعيــد إنتاجــه بكثافــة، فهــو مــن حيــث الّتركيــب الُلغــوي 
يتماهــى لفظيــا مــع المصطلــح اإلســرائيلي، أي الّتوافــق فــي الّتركيــب واللفــظ، فــا تغايــر بيــن 
المصطلحيــن علــى األقــل ظاهريــا، ممــا يــؤدي إلــى الّتشــكيك لــدى المتلقــي فيظــن أنهمــا 
متماهيــان )متوافقــان( لفظــا وداللــة ومعنــى، ممــا قــد يحــدث تضاربــا معرفيــا لــدى المتلقــي 

الفلســطيني، فمــن المحتمــل أن يتبنــى المعنــى والّداللــة اإلســرائيلية للمصطلــح.
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مصطلح شرقي القدس / غربي القدس
يقتصــر هــذا المصطلــح علــى الخطــاب اإلســرائيلي الّسياســي واإلعامــي. وكل جــزء يتألــف 
مــن لفظتيــن وهمــا تــدالن علــى االتجــاه أو الجهــة جغرافيــا. وعنــد الّتدقيــق فــي بنائهمــا اللُّغــوي، 
نجــد أن مفــردة ) القــدس( هــي المشــترك بينهمــا المضــاف إليهــا، وبحكــم ذلــك فهــي المنســوب 
إليهــا كل مــن )شــرقي وغربــي( فشــرقي مضافــة إلــى القــدس وكذلــك الغربــي مضافــة إليهــا 
أيضــا، أي أن كليهمــا ينتســبان للشــيء ذاتــه وهــي القــدس ويقصــد بذلــك الّتعريــف بأحيــاء 
القــدس شــرقيها وغربيهــا، وهنــا يتحقــق مبــدأ الّتماثــل، والّتماثــل _ هنــا _  يعنــي » نســبة بيــن 
معنــى ومعنــى آخــر مســاٍو لــه فــي النتيجــة « )الميدانــي، 2011، ص 56(، فمفــردة )شــرقي( 
تــدل علــى معنــى الّشــرق، ومفــردة )غربــي( تــدل علــى معنــى الغــرب، وهمــا بذلــك معنيــان 
قائمــان بذاتهمــا، ولكــن بمــا أنهمــا ينتســبان إلــى مشــترك واحــد )القــدس( فهمــا متســاويان فــي 

الّنتيجــة، أي أن مــا فــي أحدهمــا ينطبــق علــى اآلخــر. 
تهــدف الّصياغــة اللُّغوّيــة للمصطلــح وبنائــه اللفظــي إلــى أن يبنــي المتلقــي تصــوره اإلدراكــي 
عــن جهتــي القــدس، بــأن إدراكــه لجهــة ال تتــم إال بإدراكــه للجهــة األخــرى، فشــرقي القــدس، ال 

تــدرك إال بغربيهــا، وهــذا إدراك حســي.
مــن هنــا يتبيــن أن البنــاء اللفظــي للمصطلــح يخــدم الداللــة والمعنــى المقصوديــن منــه إســرائيليا، 
وهــو أن القــدس واحــدة، لهــا أحيــاء غربيــة وأخــرى شــرقية، وليســت قدســين. وهــذا إدراك عقلــي 
أو منطقــي. والّتصنيــف اإلســرائيلي لهــذه األحيــاء هــو تصنيــف ديمغرافــي ) فلســطينيون فــي 
األحيــاء الّشــرقية، ويهــود فــي األحيــاء الغربيــة( وليــس تصنيفــا جغرافيــا منفصــا، وناحــظ 
أن بنــاء هــذا المصطلــح وتضمينــه للخطابيــن الّسياســي واإلعامــي ال يتناقــض مــع قــرارات 

االحتــال باعتبــار القــدس )عاصمــة موحــدة( للكيــان اإلســرائيلي. 

مصطلح القدس الّشرقية / القدس الغربية 
هــو مصطلــح أنتجــه الخطــاب الّسياســي الفلســطيني وتبنــاه الخطــاب اإلعامــي، وتأســس علــى 
أســاس مــا كان واقعــا قبــل االحتــال عــام 1967، حيــن احتلــت )إســرائيل( القــدس بحدوهــا 
الجغرافيــة والتّاريخيــة بمــا فــي ذلــك البلــدة القديمــة واألحيــاء األخــرى خــارج األســوار، وكان 
يفصــل القــدس عــن تلــك األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948 جــدار )مندلبــوم( أو 
مــا يعــرف بخــط الهدنــة. وقــد فــرت هــذه البيئــة الّسياســية والجغرافيــة أرضيــة لبنــاء مصطلــح 
القــدس الّشــرقية / القــدس الغربيــة  علــى اعتبــار أن مــا  يقــع شــرق خــط الهدنــة هــو القــدس 
الّشــرقية، ومــا يقــع غــرب خــط الهدنــة هــو القــدس الغربيــة. ويطــرح الخطــاب الفلســطيني هــذا 
المصطلــح كحــلٍّ للّصــراع مــع االحتــال بشــأن القــدس. وعنــد تحليــل هــذا المصطلــح  يتبيــن 
أنــه مكــون مــن جزأيــن متقابليــن القــدس الّشــرقية  يقابلــه  القــدس الغربيــة، والّشــرق صفــة  
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والغــرب صفــة كذلــك، وليــس  نســبة إلــى، أي ليســت مضافــة، تصــف الموصــوف _ هنــا _ 
وهــو القــدس، وعلــى ذلــك يؤكــد البنــاء الُّلغــوي بصيغــة الُمعــّرف القــدس الّشــرقية  للمصطلــح، 
والمعــّرف هــو » تحديــد معنــى الّشــيء « )معجــم المعانــي(، أي أنــه تــم تحديــد ماهيــة القــدس 
وعرفهــا بالّشــرقية، والّشــرقية _ هنــا _ تــدل أكثــر علــى الحــدود المعّرفــة  المحــددة بتلــك الواقعــة 
فــي الّشــرق لحــدود شــيء آخــر، وقــد يكــون ذلــك الّشــيء قدســا أخــرى يطلــق  عليهــا  القــدس 
الغربيــة، مــا يعنــي طبقــا للمصطلــح الفلســطيني أنــه ليــس  بالضــرورة أن تكــون هنــاك قــدس 
واحــدة، فثمــة قدســان واحــدة شــرقية فلســطينية وأخــرى غربيــة إســرائيلية  قائمتــان بذاتهمــا، 
فالّصفــة _ هنــا _ الّشــرقية / الغربيــة توضــح الموصــوف القــدس، علــى وجــه الّتبايــن، أي 
أنهمــا مختلفتــان فــي الداللــة والمعنــى، وال ينطبــق علــى مــا فــي أحدهمــا علــى اآلخــر، وليــس 
كمــا علــى وجــه الّتماثــل متســاويتان فــي الّشــي ذاتــه. وبالتالــي فــإن إدراكهمــا مــن طــرف المتلقــي 
دراكا عقليــا بمــا أنهمــا قائمتــان علــى وجــه الّتقابــل  يكــون إدراكا حســيا الّشــرقية والغربيــة، واإ
المتضــاد والمتبايــن، إذ همــا مدينتــان متقابلتــان متضادتــان، » أي عــدم اجتماعهمــا معــا « 
) الميدانــي، 2011، ص54 (. فــكل واحــدة تقابــل األخــرى بانفصــال عنهــا. مــع أن الواقــع 

يؤكــد أنــه ليــس ثمــة قــدس إال قــدس واحــدة.
وياحــظ مــن خــال تحليــل خطابــات إســرائيلية ) لغايــة هــذا البحــث( أنهــا لــم تتضمــن مصطلــح 
القــدس الّشــرقية والقــدس الغربيــة، مقابــل تبينهمــا مصطلــح شــرقي القــدس / وغربــي القــدس، 

وســبق أن تــم توضيــح ذلــك ســابقا.

مصطلح مستوطنة 
مصطلــح يتكــون مــن مفــردة واحــدة، ويشــترك فــي بنائــه اللفظــي الخطابــان الفلســطيني الّرســمي 
واإلســرائيلي  بشــقيهما اإلعامــي والّسياســي، فهمــا بذلــك متماثــان فــي البنــاء اللُّغــوي. ولكنــه 
مصطلــح إشــكالي فــي الخطــاب الفلســطيني الحزبــي، بمعنــى تعــدد المصطلــح الحزبــي فيمــا 

يــدل علــى شــيء واحــد، بينمــا هــو واحــد فــي الخطــاب اإلســرائيلي.
الفلســطيني  الخطابيــن  فــي  اللفــظ  ناحيــة  مــن  متداخــل  أن مصطلــح »مســتوطنة«  ويتبيــن 
واإلســرائيلي، ولكنهمــا » وحدتــان بداللتيــن مختلفتيــن متباعدتيــن لهمــا الّشــكل الصرفــي نفســه« 

) الحديــدي، 2006، ص 58(. 
فاألصل اللُّغوي »لمســتوطنة«، هو االســم َوَطْن، والوطن هو » مكان إقامة اإلنســان ومقره، 
ــد فيــه أم لــم يولــد« )معجــم المعانــي(. والفعــل هــو َوَطــَن أي » أقــام  ليــه انتمــاؤه، ســواء ول واإ
فــي المــكان وســكنه وألفــه واتخــذه موطنــا« )معجــم المعانــي(. ومعنــى »مســتوطنة« »أرض 
ينــزل فيهــا أجنبــي ويتخذهــا موطنــا لــه غصبــا عــن أهلهــا األصليــن« )المعجــم الوســيط(. 
واســتخاصا مــن المعنــى اللُّغــوي »لمســتوطنة«  فمــع الّزمــن قــد  تتحــول المســتوطنة مــن واقــع 
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مفــروض )فعــل ســائد بالقــوة( إلــى واقعــي ناتــج بحكــم األمــر الواقــع، بمعنــى أنهــا ســتصبح 
حيــزا مكانيــا واقعيــا لمــن يقطنهــا بحكــم ديمومتهــا، أو أنهــا » الواقــع الموضوعــي « )المســيري، 
2003، المجلــد األول، ص  28(. واســتخاصا مــن المعنــى اللُّغــوي الّظاهــري الّســطحي، 
قــد يــدرك المتلقــي أن اجتمــاع المصطلــح فــي الخطابيــن  الفلســطيني واإلســرائيلي فــي اللفــظ 
يعنــي بالضــرورة اجتماعهمــا فــي المعنــى والداللــة، فيتــرك ذلــك انطباعــا أنهمــا واحــد. مــع 
ســرائيليا  أن المعَنيْيــن والداللتيــن متناقضتــان، ففلســطينيا تعنــي االغتصــاب والّســلب بالقــوة، واإ

تعنــي التوطــن واأللفــة والّســكينة. 

مصطلح  مستعمرة، االستعمار
مصطلح مســتعمر يقتصر على خطاب حزبي فلســطيني ) يســاري (، وال يأتي في الخطاب 

الّرســمي الّسياســي أو اإلعامي. 
يفيــد معنــى مســتعمرة سياســيا فــي اللغــة » إقليــم يحكمــه أجنــي يتوطنــه أو يكتفــي باســتغاله 
اقتصاديــا وعســكريا، كمــا تعنــي طائفــة مــن النــاس تهجــر بادهــا وتســكن مجتمعــة بــادا 
أخــرى« )المعجــم الوســيط(. ومســتعمرة هــي اســم مفعــول ومســتعمر صيغــة مفعــول أيضــا 
مــن عّمــر، ثــم منــه صيغــة اســتعمر، ومعنــى اســتعمر األرض » عمرهــا وأمدهــا بمــا تحتــاج 
إليــه لتصلــح وتعمــر« ) لســان العــرب (، وفــي االشــتقاق اللُّغــوي عّمــر المــكان أي ســكنه، 
فداللــة الظاهــر اللُغــوي للمصطلــح تنســجم مــع الفكــرة الصهيونيــة بــأن اليهــود جــاءوا فلســطين 

الصحــراء الخــراب فعمروهــا.
بتحليــل النــص اللُّغــوي، يتضــح أنــه ينطــوي علــى احتمــاالت، األول الّتوطــن، وهــو _ هنــا 
_ يماثــل االســتيطان، أو االســتغال المحــدود والمؤقــت فينتهــي االســتعمار بمجــرد انقضــاء 
االســتفادة مــن مــوارد البلــد الــذي يخضــع لاســتعمار، وفــي الحالتيــن كلتيهمــا فــإن داللــة البنــاء 
الُّلغــوي لمصطلــح  »مســتعمرة« ) وال يلغيــه الباحــث الحالــي بالكليــة(  ولكّنــه يــرى أن داللتــه 
ــروات وطــرد المواطنيــن،  قــد ال تصــل إلــى المعنــى المطلــق  لاحتــال  الّدائــم لــأرض والّث
فــي حيــن أن الوجــود اإلســرائيلي يســتهدف فلســطين إحــااًل أي يحــلُّ محــلَّ أهلهــا بطردهــم، 
وليس بمشــاركتهم المكان والّزمان، أو االكتفاء باســتغال ثروات البلد، والســيما أن المحتلين 
نمــا كان قدومهــم لتحقيــق هــدف  اإلســرائيليين  لــم يأتــوا إلــى فلســطين  فــي  هجــرة طبيعيــة، واإ
احتالــي وجــودي.  بخــاف الــّدول التــي كانــت تســتعمر أقاليــم أخــرى ليســت لهــا وانتهــت 
بمقاومتهــا. واإلحــال هــو الحلــول فــي المــكان والّزمــان، وحتــى يتحقــق ذلــك فــا بــد مــن إلغــاء 

وجــود مــن كان فــي المــكان.     
ويستدعي الخطاب الحزبي اليساري الفلسطيني مصطلح مستعَمرة / مستعِمر من المصطلح 

اإلنجليزي  )Colony( للّتعبير عن الوضع القائم في فلسطين. 
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ويؤكــد اللغويــون أن المصطلــح هــو »عنصــر أو تركيــب لغــوي خــاص بمجموعــة ُلغويــة 
معينــة، وليــس لــه مقابــل شــكلي فــي الّترجمــة إلــى لغــات أخــرى، وهــي إحــدى الّصعوبــات التــي 
تواجــه المترجميــن، فالترجمــة الحرفيــة _ هنــا _ غيــر مقبولــة«) بليبــل، 2001، ص 115(، 
فترجمــة )Colony( هــي » ترجمــة تحصيليــة أو ترجمــة حرفيــة ] لغويــة بــأن تــم [ إعطــاء 
األولويــة لاعتبــارات الُلغويــة علــى االعتبــارات المعرفيــة حيــث ينشــغل باللغتيــن المنقــول منهــا 
والمنقــول إليهــا مــن حيــث المعجــم أو مــن حيــث الّتراكيــب « )ابــن مالــك، 2014، ص 44(. 
يتبــع ذلــك محاولــة تطويــع اللفــظ لينتــج المعنــى المــدرك فــي الّذهــن عــن االســتيطان. فــإذا كان 
المقصــود هــو ترجمــة الّســياق العــام للمصطلــح  )Colony(، فــإن الّســياق العــام هــذا يجــب أن 
يوافــق المجــال الّتداولــي  للمصطلــح ويكافئــه الــذي ســيطبق فيــه المصطلــح ُلغــة وداللــة، وهــو 
_ هنــا _ الّســياق الفلســطيني فــي إطــار صراعــه مــع االحتــال، الــذي تفتضيــه خصوصيــات 
كثيــرة. ولذلــك تبقــى » إشــكالية المعنــى، وهــذه اإلشــكالية يتعــذر حســمها« )علــي، 2009، 
ص 78(. وبالتّالــي فــإن الــّدالالت والمعانــي المقصــودة مــن مصطلــح مســتعَمرة المســتوحاة 
مــن مصطلــح )Colony(، هــي دالالت ومعــان إشــكالية إذا مــا أريــد االحتفــاظ بهــا فــي 
الخطــاب الفلســطيني ونطاقــه الّتداولــي فــي الّصــراع مــع االحتــال فهــو ال يوفــر » الّدقــة فــي 
الّتعبيــر « )الحيــادرة، 2003، ص 68، الكتــاب الثالــث( عــن الواقــع.  وعلــى هــذا األســاس 
قــد تتــرك داللــة مســتعّمرة ومــا ينتــج عنهــا مــن فعــل ) مســتعمر، عمــّر(  فــي الّذهنيــة اإلدراكيــة 

شــغال الفــراغ، أو المــكان الخــاوي.  للمتلقــي داللــة الّســكن، واإلعمــار، واإلصــاح، واإ

مصطلح مغتصبة 
ينفــرد بهــذا المصطلــح الخطــاب الفلســطيني اإلســامي، وتحديــدا خطــاب ) حمــاس(، لتمييــز 

خطابهــا فيمــا يتعلــق باالســتيطان عــن الخطابــات األخــرى الفلســطينية.
ياحــظ أن هــذا المصطلــح مكــون مــن لفظــة واحــدة، ويشــير إلــى المســتوطنة كمغتصبــة. وهــو 
من » التعبيرات االصطاحية الّدالة على نشــاط اإلنســان الّســلبي )...(، بما في ذلك القدرة 
واالســتطاعة التــي يترتــب عليهــا اإلســاءة والّضــرر« )حســام الديــن، 1985، ص 168; ص 
176; ص 197(، وليــس علــى مــا نتــج عــن هــذا الّنشــاط. فمصطلــح مغتصبــة يــدل علــى 
الفعــل نفســه، أي أخــذ األرض بالقــوة، وقــد يــدل علــى التخريــب، لكنــه ال يــدل علــى الغايــة 

التــي اغتصبــت مــن أجلهــا األرض وهــي احتالهــا.
وعنــد الّتدقيــق فــي معنــاه اللُّغــوي وتركيبــه اللفظــي، فســيتبين أنــه مــن » الّطبيعــة المجازيــة 
للّتعبير االصطاحي« )حســام الدين، 1985، ص 87(. فقد شــّبه االســتياء على األرض 
بفعــل االغتصــاب، ولكــن هــذه الّطبيعــة المجازيــة فــي الّتعبيــر االصطاحــي قــد ال تقــود إلــى 
الّداللــة العميقــة لمقصــد المصطلــح ذاتــه، الــذي يجــب أن يــدل عليــه لفظــه صراحــة ومباشــرة.
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 فــإن مغتصبــة مشــتّقة مــن الغصــب، ومعنــى ذلــك » أخــذ الّشــيء ظلمــا« )المعجــم الوســيط(، 
ودالالتهــا أن االحتــال اغتصــب األرض قهــرا ورغمــا عــن إرادة أهلهــا.

وعنــد الّتدقيــق فــي معنــى المصطلــح أكثــر ســنجد فعــل االغتصــاب يكــون مرتبطــا بالّســلطة أي 
الحكــم، وهــو دالٌّ أيضــا علــى فعــل اغتصــاب العــرض )لمــرأة(، وفعــل االغتصــاب لــأرض ال 
ينطــوي علــى الّديمومــة إذا مــا وضعنــا مغتصبــة فــي وضــع تقابلــي مــع مصطلــح مســتوطنة، 
فاالغتصــاب قــد يكــون مؤقتــا وينتهــي فــي مرحلــة مــا، ولكــن وفقــا للمفهــوم اإلســرائيلي، فــإن 
االســتيطان يعنــي » العــودة  والبقــاء«. فالمامــح التكوينيــة لمغتصبــة هــي )اإلجبــار، اإلكــراه، 
ضــد اإلرادة، عنــوة، دون الّرضــا ومــا ماثــل(. فــي حيــن أن المامــح التكوينيــة لمصطلــح 
»المســتوطنة« هــي )الّتوطــن، الوطــن، االســتقرار، الّديمومــة، ومــا ماثــل(، وعنــد المقارنــة 
فــي الوضــع التقابلــي بيــن المامــح التكوينيــة المصطلحيــن كليهمــا ســنجد أن داللــة مصطلــح 
نما قد تعّبر عن المعنى  مغتصبة ال تعّبر عن فعل االســتيطان وفقا للمنظور اإلســرائيلي، واإ
القريــب باعتبارهــا كنايــة، وفــي » التعبيــر االصطاحــي ال يجــوز إرادة المعنــى القريــب حتــى 
ن وجــد« )حســام الديــن، 1985، ص 91(، بــل يجــب إرادة المعنــى العميــق. هــذا إضافــة  واإ
إلــى أن مصطلــح مغتصبــة ليــس رديفــا ال فــي اللفــظ، وال فــي التركيــب، وال فــي الّداللــة 
للمصطلحــات األخــرى فــي الخطــاب الفلســطيني علــى تنوعــه )مســتوطنة، مســتعَمرة( كمــا فــي 
الخطابيــن الّرســمي والحزبــي اليســاري. مــا يعنــي أن مصطلحــا فلســطينيا ثالثــا ُأضيــف إلــى 
حقــل داللــي واحــد، وهــو االســتيطان، فهــذا الّتعــدد قــد يــؤدي إلــى تشــتت الّداللــة الحقيقيــة لفعــل 
لحــاق لبــس فــي وعــي المتلقــي، فتختلــط عليــه المفاهيــم ودالالتهــا. فيتكــون لديــه  االســتيطان، واإ

إدراك تصــوري أن كل مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات لــه داللــة مغايــرة أو مختلفــة.

مصطلح جدار الفصل العنصري
هــذا المصطلــح يختــص بــه الخطــاب الفلســطيني، وصيغــة بنيتــه اللُّغوّيــة مســتوحاة مــن نظــام 
الفصــل العنصــري فــي دولــة جنــوب أفريقيــا إبــان الحكــم العنصــري، الــذي كان يفصــل بيــن 

مواطنــي جنــوب أفريقيــا البيــض عــن مواطنيهــم الســود وعزلهــم فــي كانتونــات خاصــة.
ومــن الواضــح أن داللــة المصطلــح، تتوافــق مــع حالــة جنــوب أفريقيــا، لكنهــا ال تتوافــق مــع 
الحالــة فــي فلســطين. فالموافقــة فــي الّداللــة تعنــي » مــا يكــون مدلــول اللفــظ فــي محــل الّســكوت 
موافقــا لمدلــول فــي محــل الّنطــق، ويســمى فحــوى الخطــاب« )كراعيــن، 1993، ص 83(. 
فمدلــول الّنطــق _ هنــا _ الــذي تشــير إليــه مفردتــا الفصــل والعنصــري، ال تتوافــق مــع مدلــول 
الواقــع. فالفلســطينيون هــم ليســوا مواطنيــن إســرائيليين علــى غــرار )البيــض والســود فــي جنــوب 
أفريقيــا(، ليأتــي الجــدار ليفصــل بينهــم ألســباب عرقيــة أو دينيــة وغيــر ذلــك، فالفلســطينيون 
واإلســرائيليون مختلفــون  وليســوا شــعبا واحــدا بينمــا الّداللــة الحقيقيــة للجــدار هــي تحقيــق 
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أغــراض سياســية أو أمنيــة إســرائيلية، فالخطــاب اإلســرائيلي يطلــق علــى الجــدار مســمى 
»الجــدار األمنــي« وهــو مقــام علــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 للحيلولــة 
دون وصــول المقاوميــن الفلســطينيين إلــى األراضــي المحتلــة عــام 1948. ويــرى الباحــث 
أن الّصيغــة اللُّغويــة للمصطلــح ُتضعــف داللتــه، والســيما أن المتلقــي ســيبني تصــورا إدراكيــا 
مغايــرا للواقــع، بأنــه فــي حالــة إزالــة الجــدار ســينتهي الّصــراع بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين 
كمــا انتهــى فــي جنــوب أفريقيــا. وقــد يــرى البعــض ليــس بالّضــرورة أن يــدل الّتركيــب الُّلغــوي _ 
نمــا يكفــي مــا ُيقصــد بالمصطلــح وفهمــه مــن خــال ســياقه، قــد  هنــا _ علــى المعنــى الكامــل، واإ
يكــون هــذا مقبــوال لــو أن ليــس ثمــة مصطلــح إســرائيلي صيــغ ليــدل علــى معنــى دقيــق ومطلــق  
وهــو البعــد األمنــي أو مقاصــده الّسياســية. لذلــك فــا بــد أن يقابلــه مصطلــح فلســطيني يــدل 

علــى معنــاه المطلــق وليــس االكتفــاء بالقصــد منــه.

مصطلح »عرب إسرائيل« / »الوسط العربي في إسرائيل «
الشــعبي  الخطــاب  بــه  وتأثــر  اإلســرائيلي،  بالخطــاب  خــاص  إســرائيل«  »عــرب  مصطلــح 
الفلســطيني التداولــي بحكــم تأثيــر اإلعــام، وتقصــد بــه حكومــة االحتــال » فلســطينيو عــام 
48« علــى وجــه الّتحديــد. وقــد ُأنتــج هــذا المصطلــح بصيغتــه اللفظيــة المحــددة ليحقــق أمريــن: 
األول إســقاط الُهويــة الفلســطينية عــن المواطنيــن الفلســطينيين فــي الجليــل والمثلــث والســاحل 
والنقب، والثاني » اعتبار هؤالء الفلســطينيين مجرد جماعة تقيم في دولة إســرائيل ال حقوق 

قوميــة لهــا« )يقيــن، 2008(.
اتحادهمــا بصيغــة »عــرب  المصطلــح »عــرب« و »إســرائيل« ظاهريــا عنــد  ُمكّونــا  يبيــن 
إســرائيل« أنهمــا متحــدان فــي موضوعهمــا، ولكــّن الّصيغــة اللُّغوّيــة توضــح أن »عــرب مضافــة 
إلــى إســرائيل« )عتيــق، 2013(، واإلضافــة ال تعنــي الّنســبة بيــن االســمين، أي أن »عــرب« 
هــم جــزء مــن »إســرائيل«، فهــي ليســت إضافــة يقصــد منهــا بــإدراك  أحدهمــا أو معنــاه  يــدرك 
اآلخــر. وبالتّالــي فــإن االقتــران بيــن »عــرب« و »إســرائيل « = »عــرب إســرائيل «  هــو 
اقتــران تلفيقــي علــى وجــه الّتناقــض فبوجــود أحدهمــا ينعــدم اآلخــر، واالنعــدام _ هنــا _ تذويبــي 
قوميــا وُهويــة. فتُبّيــن صيغــة المصطلــح أن مفــردة »عــرب« هــي الملّفقــة لمفــردة »إســرائيل« إذ 
جــاءت بصيغــة نكــرة بقصــد الّتبعيــة، وليــس بصيغــة المعــرَّف »العــرب اإلســرائيليون«، والّنكــرة 
» مــا وضــع لشــيء ال بعينــه وليــس فيهــا الّتخصيــص، ومعناهــا المباشــر اإلنــكار، أو غيــر 
المعــروف أو غيــر المهــم « ) معجــم المعانــي (، ويبيــن معجــم الوســيط  الّشــخص الّنكــرة هــو 

الــذي » نكــرة فــي قومــه « )المعجــم الوســيط(.
وعنــد الّتعمــق فــي بنــاء المصطلــح، ســيتبين أنــه ينطــوي علــى معنييــن » معنــى مركــزي وآخــر 
هامشــي« )الشــوملي، 1993، ص 221(، فبمــا أن  »عــرب « ملحقــة إلــى  »إســرائيل« أو 
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مضافــة إليهــا، إّن الملحــق أو المضــاف يكــون أصغــر مــن المضــاف إليــه، فكمــا بــاب الغرفــة، 
البــاب أصغــر مــن الغرفــة وملحــق إليهــا، فهــو هامشــي، وبمــا أن )إســرائيل( هــي المركــز، فهــي 
التــي ُيلحــق إليهــا مــا غيرهــا أو ُيضــاف وليــس العكــس، فيحقــق هــذا البنــاء اللُّغــوي للمصطلــح 
داللــة وظيفيــة بحكــم الواقــع، إذا كان ثمــة عــرب ولكــن  ال يعنــي لوجودهــم  أي داللــة وطنيــة 

أو سياســية. 
وهــذا مــا يمكــن اســتيضاحه أكثــر مــن حيــث تبيــن أنهمــا متناقضتــان فــي الّداللــة، ويقصــد 
بالّداللــة هنــا، الّداللــة القوميــة، )فإســرائيل( ليســت عربيــة، أمــا فلســطينيو الّداخــل هــم عــرب 
ذ إنهمــا مختلفــان فــي الّداللــة، فــا ينطبــق أحدهمــا علــى اآلخــر، ومــا فيهمــا ال  القوميــة. واإ
ينطبــق بالّضــرورة، وفــي هــذه الحالــة ال يمكــن أن يكــون إدراك  أحدهمــا هــو إدراك لآلخــر، 
أي أن العاقة بينهما هي عاقة »حضور وغياب « ، فلفظة عرب حاضرة على المســتوى 
الّظاهــري الّســطحي فــي المصطلــح، لكنهــا مــن حيــث الّداللــة علــى المســتوى الجوهــري العميــق 
غائبــة فــي المضمــون والفعــل والتّأثيــر. فإلحــاق »عــرب بإســرائيل«، هــو ليــس مضافــا، أو 
تضمينا، أو جزءا من كّل، أي أن العرب ليسوا جزءا من )إسرائيل(، وبما أنهما متناقضتان 
بالّضــرورة،  فيمكــن ارتفــاع » عــرب « أي انعــدام الوجــود ألن القصــد مــن صياغــة المصطلــح 
ــة القائمــة علــى الّنكــرة هــو إنــكار الوجــود »العربــي« أي عدمــه فــي التّاريــخ.  بتركيبتــه اللُّغوّي
وال يغّيــر شــيئا كونهمــا مجتمعيــن شــكا فــي صيغــة واحــدة »عــرب إســرائيل«، وال ســيما حيــن 

ينفــي األقــوى األضعــف. 
وياحــظ أن حــرص الخطــاب اإلســرائيلي علــى اســتعمال كلمــة » عــرب » فــي المصطلــح، 
بــدال مــن » فســلطيني « هــو تأكيــد علــى القصــد اإلنــكاري لُهويــة المواطنيــن الفلســطينيين فــي 
فلســطين المحتلــة عــام 1948. فمفــردة عــرب نفــت بديلهــا مفــردة ) فلســطينيو( = ) فلســطينيو 
إســرائيل( وأعدمــت وجودهــا، وبذلــك يكــون الخطــاب اإلســرائيلي أنكــر الوجــود العربــي وأعــدم 

شــخصيته ســواء بصيغــة » عــرب « أم بصيغتــه » فلســطينّي «.   
 وماحظــة أخــرى يمكــن اســتنتاجها مــن هــذا المصطلــح أنــه  لــم يــأت بصيغــة »اإلســرائيليين 
العــرب«، وتعنــي أن هنــاك إســرائيليين غيــر يهــود، فلــو كان الخطــاب اإلســرائيلي يبتغــي 
عــدم إنــكار العــرب  »الفلســطينيين «  لــكان بنــى المصطلــح بتلــك الّصيغــة، وهــي صيغــة 
معّرفــة  فالمعــّرف » مــا ُوضــع ليــدّل علــى شــيء معيــن وفيهــا الّتخصيــص«، أي عّرفــه وحــدد 
صفاتــه، فيتحقــق حضــوره بالوجــوب، فتكــون مفــردة » اإلســرائيليون « هــي الموصــوف ومفــردة 
» العــرب » صفــة، ويكــون إدراك داللــة المصطلــح ومعنــاه إدراكا عقليــا، فكمــا أن هنــاك 
إســرائيليين ســواء كانــوا  يهــودا  أم أمريكييــن وغيرهــم، فــإن هنــاك إســرائيليين عربــا، وفــي هــذه 
الحالــة ينتفــي )العــدم( عــن الوجــود الفلســطيني فــي فلســطين المحتلــة عــام 1948، وهــذا مــا 

ال يرمــي إليــه الخطــاب اإلســرائيلي.
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وســاد الخطــاب اإلســرائيلي مصطلــح أضيــق، وهــو »الوســط العربــي فــي إســرائيل«، وهــو 
مســتولد علــى أســاس قومــي »الوســط العربــي«، ليقلــل مــن دور الفلســطينيين وفعلهــم فــي 
المــكان والزمــان، وأنهــم مجــرد رعايــا أو جماعــات ليســت أصيلــة. وياحــظ أن مصطلــح 
»الوســط العربي في إســرائيل « يتكون لفظيا من قســمين» الوســط العربي« و »في إســرائيل« 
وهمــا قســمان مرّكبــان وليســا بالّضــرورة أن يفهــم معناهمــا باجتماعهمــا معــا، وصياغــة كا 
القســمين صياغــة ظرفيــة مكانــي، فمفــردة وســط هــي ظــرف مكانــي ومــن معانيهــا »بيــن«  
)معجــم المعانــي(، ومــن معانــي )بيــن( فــي معجــم لســان العــرب »الفرقــة، وبــان يبيــن وبينونــة، 
عــن  بائنــون  لفلســطينيين  العــرب/  أن  يعنــي  ذلــك  العــرب(   )لســان  األضــداد«  مــن  وهــو 
نمــا مختلفــون مــع  اإلســرائيليين ممــن يعيشــون بينهــم وليســوا متماثليــن فــي الوجــود والحقــوق، واإ

أنهــم مجتمعــون فــي المــكان ذاتــه.  
وتوضــح ذلــك أكثــر جملــة )الوســط العربــي( إذ جــاءت متبوعــة بجملــة ظرفيــة أخــرى )فــي 
إســرائيل(، فحرف )في( الوارد في الّشــق الثّاني من المصطلح »في إســرائيل« يفيد الّترتيب، 
والّترتيــب يعنــي أن ثمــة مجموعــات ســكانية أخــرى، فــإن إدراك المتلقــي عقليــا لداللــة هــذا 
المصطلــح ســيكون إدراكا قائمــا علــى المقارنــة مــع أوســاط أخــرى قائمــة فــي )إســرائيل(، أي 
أن الوســط العربــي هــو منزلــة مــن بيــن منــازل أخــرى تتواجــد فــي )إســرائيل(،  وهــذا مــا فعلــه 
الخطــاب اإلســرائيلي فعــا، بــأن أنتــج مصطلحــات متولّــدة مــن المصطلــح ذاتــه ولكنهــا  ليســت 
نمــا مصطلحــات تمييزيــة، إمــا علــى أســاس دينــي مصطلــح »الوســط المســيحي« أو  رديفــة واإ
علــى أســاس مذهبــي » الوســط الــدرزي« أو علــى أســاس اجتماعــي »الوســط البــدوي«. ومــع 
أن هــذه األوســاط الموّلــدة مــن قوميــة واحــدة وهــم العــرب الفلســطينيون، إال أن هــذا الّتشــتيت  
يــروم تشــتيت الفلســطينيين إلــى مجموعــات صغيــرة متناثــرة علــى أوســاط عــدة مميــزة بمســميات 
نمــا مســميات مســتوحاة مــن دياناتهــم ومذهبهــم ، فيصبــح  الّدينــي والمذهبــي  ليســت قوميــة واإ
واالجتماعــي عوامــل  أساســية وليســت الفلســطينية كُهويــة وقوميــة واحــدة وموحــدة، إضافــة 
إلــى أن هــذه األوســاط ســتصبح بعــد نفــي المشــترك بينهــا مجــرد دوائــر صغيــرة هامشــية تــدور 
فــي مــدارات منفصلــة وليســت متصلــة بقوميــة واحــدة، تــدور حــول »نــواة مركزيــة« )الشــوملي، 
1993، ص 222( وهــي هنــا )إســرائيل(، وهــذا مــا يؤكــده البنــاء الّتركيبــي اللفظــي للمصطلــح 
)الوســط العربي أو الّدرزي أو المســيحي أو البدوي في إســرائيل(، فكل هذه األوســاط أطراف 
أو هوامــش، أو هــي محتــواه )فــي إســرائيل(، والمحتــوى مخفــي غيــر مرئــي أو غيــر ظاهــر، 
هــذا مــا يــدّل عليــه حــرف » فــي » المســبوق فــي المصطلــح.  يحقــق ذلــك هدفــا إســرائيليا 
بــأن يتولّــد تصــّور إدراكــي أن غيــر اليهــود فــي )إســرائيل( هــم أقليــة أو أقليــات دينيــة ومذهبيــة 
واجتماعيــة. فاألقليــة تعنــي إمــا دينيــة أو قوميــة أو ِعرقيــة  أو غيــر ذلــك. فــي المقابــل ال نجــد 
فــي قامــوس مصطلحــات الخطــاب  اإلســرائيلي مصطلحــات مناظــرة لوصــف اليهــود علــى 
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أســاس عرقــي أو مذهبــي، فــا يوجــد مصطلــح » الوســط اليهــودي العربــي « ممــن جــاءوا مــن 
دول عربيــة أو »الوســط اليهــودي األثيوبــي«  أو »الوســط اليهــودي الروســي« أو »الوســط 

اليهــود األمريكييــن «.

مصطلح » شطري الوطن «
ثمــة فــرق بيــن شــطري وجناحــي الوطــن، فالجنــاح ال تعنــي الّنصــف اآلخــر والــذي قــد يكــون 
منفصــا، بــل يعنــي ُلغويــا هــو »الجانــب« )المعجــم الوســيط( المرتبــط بشــيء لــه جنــاح  مقابــل 

مرتبــط فــي آن بالّشــيء ذاتــه، تمامــا مثــل جناحــي طائــر واحــد.
يتــداول الخطــاب الّرســمي الفلســطيني الّسياســي واإلعامــي مصطلــح » شــطري الوطــن « 
للّداللــة علــى الّضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكأنهمــا كّل فلســطين مســتبعدا بذلــك األراضــي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1948 مــن مفهــوم الوطــن، فهــذا الخطــاب لــم يميــز بيــن حــدود 
الّســلطة الفلســطينية )الّدولة( والوطن، معتبرا أن حدود األراضي التي تســيطر عليها الّســلطة 
هــي الوطــن التزامــا باتفاقيــات » أوســلو«، أي يقــر ضمنــا أن األراضــي المحتلــة عــام 1948 

هــي )إســرائيل(.

المصطلحات البديلة
نعــرض فــي القســم التالــي مصطلحــات بديلــة للمصطلحــات الســابق ذكرهــا بمــا يتجنــب حالــة 
التواطــؤ فــي اللفــظ مــع المصطلــح االســرائيلي، ويعيــد تشــكيل مصطلحــات مغايــرة أو مناقضــة 
للمصطلــح االســرائيلي لفًظــا ومعًنــى باعتمادهــا واقــع االحتــال عمــودا أساســيا فــي التحليــل. 

مصطلح »الّضفة الغربية بما فيها القدس« بديال عن مصطلح 
»القدس والّضفة الغربية «

يقتــرح الباحــث اســتخدام مصطلــح »الّضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس« بــداًل عــن مصطلــح 
»القــدس والضفــة الغربيــة«، فبالتدقيــق فــي بنيــة المصطلــح وتركيبتــه اللُّغويــة ســنجد أنهــا قائمــة 
علــى مبــدأ العموميــة والخصوصيــة المطلقــة لفظــا وداللــة ومعنــى، فمــن الّناحيــة اللُّغوّيــة فــإن 
ن كانــت »مســبوقة بحــرف جــر البــاء هــي اســم موصــول،  كلمــة بمــا فيهــا، وأصلهــا » )مــا( واإ
بمعنــى الــذي إن  وقــع بعدهــا مــا يصلــح أن يكــون صلــة « )المعجــم الوســيط(، ممــا يعنــي أن 
القــدس موصولــة بالّضفــة ومتضمنــة فيهــا وتحتويهــا بــكل دالالتهــا. ومــن ناحيــة المعنــى فهــو 
يحقــق الخصوصيــة المطلقــة للقــدس بإظهارهــا فــي بنيــة المصطلــح كمفــردة ُلغويــة بحمولتهــا 
الّسياســية، وبمــا أنهــا متضّمنــة فــي الّضفــة الغربيــة وهــي العمــوم، فمــا ينطبــق عليهــا ينطبــق 
علــى القــدس، ألن المَتَضمــن فــي الّشــيء هــو الّشــيء ذاتــه أو جــزء منــه، وبالتّالــي يتحقــق 

المــراد الفلســطيني مــن المصطلــح لفظــا  ومعنــى وداللــة.
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مصطلح »القدس المحتلة« بديال عن »القدس الّشرقية والقدس 
الغربية« 

فــي الخطــاب  الّشــرقية والقــدس الغربيــة  القــدس  فــي ضــوء مــا ورد مــن تحليــل لمصطلــح 
الخطــاب اإلســرائيلي، واســتخاصا مــن دالالت  فــي  القــدس وغربيهــا  الفلســطيني وشــرقي 
ذلــك يقتــرح الباحــث أن يقتصــر الخطــاب الفلســطيني علــى مصطلــح  القــدس المحتلــة  دون 
إلحاقهــا بصفــة تُقّســمها وُتوّضحهــا كشــرقية أو غربيــة، فالقــدس _ هنــا _ عامــة، ُيصــاغ 
مصطلحهــا علــى وجــه العمــوم ال علــى وجــه الّتخصيــص أو الّتحديــد، فيتحــرر مــن كّل قيــد 
أو شــرط سياســي أو جغرافــي، فــإذا تــم نفــي  مفــردة الّشــرقية وهــي الّتخصيــص أو األخــص ال 
ينفــي األعــم وهــي القــدس، طبقــا لقاعــدة » نفــي األخــص ال يســتلزم نفــي األعــم « )الميدانــي، 
2011، ص 356(.  فهــذا المصطلــح المقتــرح المولــد دالليــا فهــو » مرتبــط بظهــور معنــى 
جديــد بالّنســبة لوحــدة موجــودة أصــا«  )غاليــم، 1987، ص 49(، والوحــدة األصليــة هــي 
وجــود مدينــة قــدس واحــدة وفــي الوقــت \ذاتــه محتلــة، مــا يعنــي أن مصطلــح »القــدس المحتلــة« 
يكــون مضــادا للمصطلــح اإلســرائيلي ونافيــا لــه. فالمصطلــح اإلســرائيلي ال يعتــرف إال بقــدس 
واحــدة لهــا أحيــاء شــرقية وأخــرى غربيــة، بينمــا الخطــاب الفلســطيني يقــر بقدســين، ويعتــرف 
القــدس  علــى  يصارعونــه  اإلســرائيليون  بينمــا  عليهــا،  يصارعهــم  لإلســرائيليين ال  بإحداهــا 

الّشــرقية.

مصطلح محتلة بديال عن مصطلح مستوطنة 
علــى ضــوء مــا َتبَيــن فــي أن الخطــاب الفلســطيني علــى تنوعــه يتــرادف فــي المصطلحــات التــي 
تعّبــر عــن االســتيطان اإلســرائيلي ويتكــّون هــذا التّــرادف مــن ثاثــة مصطلحــات: )مســتوطنة، 
مســتعمرة، مغتصبــة(، ومــع أن التّــرادف ال يشــترط الّتطابــق التّــام فــي اللفــظ بيــن المصطلحــات 
المترادفــة، إال أنــه يشــترط أن تكــون  بينهــا » عاقــة اســتبدال، أي إمكانيــة اســتبدال كل منهــا 
في أي ســياق من ســياقاتها دون اختاف في الداللة  أي تســاوي المفردات في داللتها على 
ذا تمعنــا فــي المصطلحــات  المســمى والواحــد« )الحديــدي، 2006، ص 53، ص 54(. واإ
يــرى الباحــث أن إمكانيــة اســتبدال مصطلــح  بآخــر إلنشــاء الّداللــة ذاتهــا غيــر ممكــن، فهــذه 
المصطلحــات مــن حيــث مامحهــا التكوينيــة مختلفــة ولرفــع اللبــس الواقــع بســبب تضــارب 
األلفــاظ فــي الخطابــات الحزبيــة الفلســطينية مســتوطنة،  مســتعمرة  ومغتصبــة، والســيما أن 
تعــدد المصطلــح للتعبيــر عــن ناتــج مــن نتائــج االحتــال وهــو االســتيطان،  يخالــف مبــدأ 
جوهريــا عميقــا لتــداول المصطلــح فــي ميــدان واحــد، وهــو مبــدأ » الّتوحــد أي أن يتميــز كل 
ذا صاحبــه التــرادف أو تعــدد  مفهــوم اصطاحــي بشــكل خــاص بــه ال يشــاركه فيــه غيــره، واإ
الداللــة فيصبــح مجــرد لفــظ« )ابــن مالــك، 2014، ص 24 (. فالمشــكلة ليســت فــي وضــع 
المصطلــح » بــل كانــت ومــا تــزال تتمثــل فــي  وحدتــه« ) الحيــادرة،2003، ص7، الكتــاب 
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األول(. إذ إن فــي مجــال المصطلحــات فــي الحقــل الواحــد » ال بــد مــن تخصيــص لفظــة 
واحــدة للداللــة علــى المفهــوم الواحــد، بحيــث ال يشــار إلــى المفهــوم الواحــد بأكثــر مــن لفظــة« 
)الحيــادرة، 2003، ص 9. الكتــاب األول(. فقــد أدى الّتعــدد إلــى فقــدان التكافــؤ فــي اللفــظ 
والداللــة، بمعنــى أن هــذا الّتعــدد فــي المصطلــح للتعبيــر عــن الّشــيء الواحــد أدى بــه إلــى عــدم 
» الحصــول علــى موقــف يكافــئ الموقــف األصلــي « )ابــن مالــك، 2014، ص 50(، وهــو 
خفائهــا وتهجيــر مــن يقطنهــا  مــا ينتــج عــن االحتــال مــن احتــال لــأرض وتغييــر معالمهــا واإ

حيــازة ووجــودا. 
لذلــك فــإذا ُوضعــت مصطلحــات داخــل حقــل واحــد، فــإن التفريــق بينهــا يجــب أن  يأخــذ 
التقابلية والمقارنة، وبما أن مســتوطنة في الخطابين الفلســطيني واإلســرائيلي من حيث اللفظ 

والّتركيــب واحــدة، فــإن مبــدأ التقابليــة غيــر متحقــق.
ذ إنه من الّضرورة »تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ األعجمي « )الحيادرة، 2003،  واإ
ص 85، الكتــاب الثالــث(  ل »مســتوطنة/ مســتعمرة «، لذلــك فــإن الباحــث يقتــرح مصطلحــا 
بديــا لمصطلــح مســتوطنة أو مســتعمرة أو مغتصبــة هــو مصطلــح » محتلــة « ، إذ ســيجنب 
»تعدد الّدالالت للمصطلح الواحد في الحقل الواحد« )الحيادرة، 2003 ، ص 19، الكتاب 
الثالــث(، ومحتلــة هــي لفــظ مختــص » إذ يفضــل اللفــظ المختــص علــى اللفــظ المشــترك لرفــع 
الغمــوض وااللتبــاس« )الحيــادرة، 2003، ص 19، الكتــاب الثالــث(، ويتجّلــى اختصاصهــا 
فــي أنهــا  مشــتّقة أو موّلــدة مــن مفــردة احتــال  التــي  يوظفهــا الخطــاب الفلســطيني بــكل 
مصــادره الّرســمية والحزبيــة واإلعاميــة، حيــن يأتــي علــى وصــف واقــع األراضــي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967، فيصفهــا ) باألراضــي المحتلــة(، فمــا يقــع عليهــا مــن طــرف االحتــال 
هــو احتــال مــن بنــاء أو مصــادرة أو أي فعــل عســكري وغيــر عســكري. فمفــردة احتــال تعنــي  
حــّل أي نــزل القــوم بالمــكان وهــو عكــس الّترحــال « )المعجــم الوســيط(، وفــي لســان العــرب 
تعنــي دخــول البــاد واالســتياء علــى أراضيهــا قهــرا وغــزوا « )معجــم لســان العــرب(. فَيتبيــن 
مــن المعنــى الُلغــوي لمحتلــة، أنهــا ُوّلــدت مــن مفــردة )االحتــال( وهــي األصــل، فاألســاس 
فــي توحيــد المصطلــح هــو »وحــدة المبــادئ واألســس واألصــول التــي يجمــل االتفــاق عليهــا« 
)الحيــادرة، 2003، ص 73،الكتــاب الثالــث( وهــو قائــم بالفعــل علــى أرض الواقــع، والمتمثــل 
فــي مفــردة االحتــال ودالالتهــا، فيتحقــق بذلــك » الّتناســب بيــن ]االحتــال ومحتلــة[، أي بيــن 
األصــل والفــرع، فــي اللفــظ والمعنــى« ) بــن مالــك، 2014، 63، بتصــرف(، فتــدل المحتلــة 
علــى فعــل االحتــال نفســه، مــادة ومعنــى مشــتركا بينهمــا. كمــا يتبيــن أن مفــرد محتلــة  شــاملة 
فــي مراميهــا ومعانيهــا، فتعنــي اإلزاحــة بالقــوة مــن كان يقطــن فــي المــكان وأحّلــت مكانهــم 
غيرهــم، ليقيمــوا فــي المــكان إقامــة دائمــة وليســت مؤقتــة.   يضــاف إلــى ذلــك أن محتلّــة، تحقــق 
االختــاف فــي اللفــظ مــع مســتوطنة وتتناقــض بالّضــرورة فــي معناهــا ودالالتهــا. وهــي تجمــع 
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بيــن ظاهرهــا  وجوهرهــا ، أي مطابقــة بيــن مــا هــو ظاهــر ومــا هــو كامــن فيــه،  وبمــا أن 
نمــا هــو مجموعــة مــن العاقــات التقابليــة « )الشــوملي،  المعنــى » ليــس شــيئا فــي ذاتــه واإ
1993، ص218(، فعلــى ذلــك تــدرك دالالت  مصطلــح  محتلــة حيــن وضعهمــا فــي حالــة 
التقابــل مــن خــال »المامــح التكوينيــة«  )الشــوملي، 1993،ص 218( لهمــا، ويمكــن تبيــن 
هــذه المامــح وفــق التالــي: فالمامــح التكوينيــة لمســتوطنة هــي ) وطــن، توطــن، اســتوطن، 
 ، اســتيطان، اســتقر، أقــام(، يقابلهــا المامــح التكوينيــة لمصطلــح )محتلــة( هــي ) احتــال، حــلَّ

حلــول، أزاح (، فالفــرق واضــح بينهمــا.

مصطلح »جدار الضم والتوسع« بديال عن مصطلح »جدار الفصل 
العنصري«

يوافــق الباحــث المســمى الّرســمي الفلســطيني، وهــو مصطلــح جــدار الّضــم والّتوســع البديــل 
لمصطلــح جــدار الفصــل العنصــري، وعنــد تحليــل الّظاهــر اللُّغــوي للمصطلــح ســيتبين أنــه 
يتكــون مــن مفردتيــن صفــة للجــدار وهمــا »الّضــم« و »الّتوســع«، وهــذا يتوافــق فــي ســياقه 
ومعنــاه مــع الواقــع الحقيقــي المحســوس. فالجــدار أقيــم داخــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة 
عــام 1967، وليــس علــى حدودهــا مــع األراضــي المحتلــة عــام 1948، والتــي ُأقيــم عليهــا 
الكيــان اإلســرائيلي. وعنــد الّتمعــن فــي الّصيغــة الُلغويــة، ســيكون واضحــا أنــه ضــم أراض 
جديــدة إلــى الكيــان اإلســرائيلي، وفــي الوقــت ذاتــه توســعت » حــدود « هــذا الكيــان إلــى 
الّشــرق علــى حســاب أراٍض جديــدة تمــت مصادرتهــا مــن أصحابهــا الفلســطينيين. فيكــون 
ســياق مصطلــح »جــدار الّضــم والّتوســع« موافقــا للواقــع والحقيقــة، وينفــي داللــة المصطلــح 

اإلســرائيلي »الجــدار األمنــي«.

مصطلح “ فلسطينيو األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948” 
بديال عن “عرب إسرائيل”:

الفلســطيني غيــر الّرســمي وتحديــدا الحزبــي، مصطلحــا نقيضــا لمصطلــح  أنتــج الخطــاب 
»عــرب إســرائيل « وهــو مصطلــح )فلســطينيو عــام 1948(، ُتســتعاد فيــه الُهويــة الفلســطينية 
كخصوصيــة لوصــف مواطنــي األراضــي المحتلــة عــام 1948. ومــن خــال متابعــة الخطــاب 
الفلســطيني الّرســمي الّسياســي واإلعامــي ) لغايــات هــذا البحــث(، يتبيــن أن هــذا المصطلــح 
هــو مصطلــح إشــكالي، وال يقــر مصطلحــا واحــدا، فيســتعمل مــرة »فلســطينيو الّداخــل«، وتــارة 
»المواطنــون داخــل الخــط األخضــر« وأخــرى، الّداخــل الفلســطيني، ولــم ُيســتخدم مصطلــح 

فلســطينيو األراضــي المحتلــة عــام 1948 التزمــا باتفاقيــات سياســية مــع اإلســرائيليين. 
ويتبين أن المصطلح أسقط مفردة احتال، وأن توظيف )عام 48( جاء لتمييز الفلسطينيين 
القاطنيــن فــي تلــك األراضــي عــن غيرهــم مــن باقــي الفلســطينيين. وال يقصــد _ هنــا _ بالتمييــز 
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نمــا تمييــز لتحديــد المنطقــة الجغرافيــة، التــي يســتبعد صفــة احتالهــا.  أنــه يتعلــق باإلنســان، واإ
فحيــن يتــم إســقاط مفــردة ) األراضــي المحتلــة عــام 48( مــن عبــارة مصطلــح )فلســطينيو 
48(. واســتبعاد » االحتــال « مــن المصطلــح  يــؤدي إلــى تشــويش داللتــه، » ألن داللــة 
شــارة الّنــص وداللــة الّنــص واقتضــاء  اللفــظ علــى المعنــى ، محصــورة  فــي عبــارة الّنــص، واإ
الّنص « )الشــوملي، 1993، ص 82(. لذلك يقترح الباحث اســتعمال مصطلح  فلســطينيو 
األراضــي المحتلــة عــام 1948، فيؤكــد أنهــم جــزء ال يتجــزأ مــن الّشــعب الفلســطيني وليســوا 

»عــرب إســرائيل« كمــا يؤكــد علــى أن تلــك األراضــي محتلــة.

مصطلح “جناحي الوطن “ بديال عن مصطلح “ شطري الوطن “
فلســطين بحدودهــا االنتدابيــة هــي الوطــن الفلســطيني، وبحكــم الواقــع الجغرافــي  فــإن الّضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة همــا جناحــا الوطــن الــذي يشــمل  األراضــي  الفلســطينية المحتلــة عــام 
1948، وبالتّالــي فــإن هــذا المصطلــح الــذي يوافــق عليــه الباحــث كمــا يأتــي عليــه بعــض 
اإلعاميــن، ال ينفــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948، بــل يؤكــد عليهــا بأنهــا هــي 

الجســم الّرئيــس للوطــن، ولــه جانبــان أو جناحــان همــا: الّضفــة وغــزة.
وعنــد الّتمعــن فــي الّتركيــب اللُّغــوي للمصطلــح، ســيتبين أنــه ينفــي أيضــا ســمة االنفصــال 
والّتباعــد عــن الّضفــة وغــزة كمــا يــدل علــى ذلــك مصطلــح ) شــطري الوطــن( ، بــل يؤكــد علــى 
أنهمــا متعاضــدان فمــن معانــي الجنــاح » الّتعاضــد « )المعجــم الوســيط( فبمــا أنهمــا جناحــان 
لشــيء واحــد يجمعهــا فهمــا مرتبطــان ال منفصــان، وهمــا  فــي هــذه الحالــة بحســب الموقــع 

الجغرافــي  جنــاح أيمــن وجنــاح أيســر، هــذا مــا ســيدركه المتلقــي للخطــاب.
وهــذا المصطلــح المقتــرح » جناحــي الوطــن « ليــس بديــا عــن المصطلــح األســاس، وهــو 
مصطلــح فلســطين دون تقســيمها أو تجزئتهــا، فالخطــاب اإلســرائيلي ال يوّظــف مصطلحــات 
تقــر بفلســطين ال الكليــة وال أجــزاء منهــا، وبالتّالــي فــإن مصطلــح فلســطين هــو المصطلــح 
المناظــر للمصطلــح اإلســرائيلي الــذي يصــف فلســطين بحدودهــا االنتدابيــة ب )إســرائيل(. 
نمــا يبقــى مصطلــح )جناحــي الوطــن( مناســبا عنــد الداللــة علــى أراضــي الّســلطة الفلســطينية  واإ

الخاضعــة لســيادتها. 
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خالصة
إن تكريس مصطلحات إسرائيلية في الخطاب الفلسطيني بصرف الّنظر عن وعي الخطاب 
الفلســطيني بشــقيه اإلعامي والسياســي بذلك أم ال، يؤدي إلى تضارب معرفي وداللي لدى 

المتلقين الفلسطينيين، إذ قد يؤدي ذلك إلى تبنيه دالالت المصطلح اإلسرائيلي. 
واســتخاصا مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، فــإن الباحــث يــرى أهميــة فــكاك الخطــاب 
ن  الفلســطيني مــن تبنــي مصطلحــات إســرائيلية حتــى لــو كان التواطــؤ بينهــا تواطــؤا لغويــا واإ
اختلفــت الداللــة، ولذلــك نقتــرح علــى منتجــي الخطــاب الفلســطيني إعــادة صياغــة مصطلحــات 
متداولــة فــي الخطابيــن السياســي واإلعامــي الفلســطينيين يكــون لاحتــال عمودهــا األســاس، 
بمــا ينتــج داللــة ذات معنــى دقيــق ومطلــق، وعــدم االكتفــاء بالداللــة القصديــة التــي تُفهــم مــن 
ســياق النــص الــذي يــرد فيــه المصطلــح، وذلــك بتبنــي مصطلحــات بديلــة اشــتقها الباحــث 

وعرضهــا فــي المتــن أعــاه. 
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