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Introduction
When the Institute for Historical Justice and Reconciliation
(IHJR) initiated its work in the Middle East, it recognized both
the centrality as well as the complexity of the situation related to
the Palestinian refugees. The population of more than 700,000
Palestinians displaced by the 1948 war has grown to more than
4.7 million officially registered refugees by the United Nations
Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East (UNRWA) over the last six decades. The hard realities are
accompanied by equally strong emotions.
The IHJR chose to develop its project on respective
remembrances of 1948 Palestinian refugees as part of its larger
mission to promote historical justice and reconciliation in postconflict societies. It is our belief that many ethnic and nationalist
conflicts today are rooted in unresolved historical disputes and
injustices. These events are frequently misunderstood and
manipulated to serve partisan political ends, often resulting in
public propaganda that fuels prejudice, hatred and destructive
nationalist sentiments. We believe that by engaging scholars and
other stakeholders on both sides of a conflict in joint initiatives
that examine their common histories and that by disseminating
the results of these initiatives in their respective communities,
mutual understanding can be fostered and important steps
toward reconciliation can be achieved.
In the summer of 2010, the IHJR gathered in The Netherlands
a multidisciplinary group of Israeli and Palestinian scholars to
examine creative approaches to understanding the unresolved
and complex issue of the remembrances of 1948 Palestinian
refugees. The group included a few historians, anthropologists,
sociologists and scholars of literature and education. The main
outcome of the meeting was a decision to create an album of
period photographs with both accompanying commentary from
Israeli and Palestinian students, and essays written by the
scholars.
The overall objective of the project was to juxtapose the
respective remembrances of Israelis and Palestinians on 1948
and the refugees and to be a platform to present the views
and perceptions of young Israelis and Palestinians in order to
sensitize each other to distinctive perceptions of these historic
events.
The group selected 32 pictures from various archives, most
of them taken in or around 1948. The choice of the pictures was
not easy and not without controversy. Although their authenticity
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is not disputed, the question whether they are sufficiently
representative of the historical context of 1948 led to extensive
debates among the scholars participating in this project.
Some members were in favor of putting less emphasis on
pictures of the refugees, in order to avoid alienating an Israeli
audience who otherwise might feel uncomfortable being
confronted with pictures of ‘the other’, while other members
preferred to keep the focus on photographs of the refugees, in
order to avoid any trivialization of the consequential magnitude
and impact of these events. The latter view ultimately has
prevailed in the selection of the pictures published in this album,
although compromises were made to accommodate the former
view.
Simultaneously, a questionnaire was prepared to elicit
focused responses from the students. Since the voices of young
women are still often unheard in this region, there was a strong
emphasis on female participation in this study. The first two
questions were specifically related to the picture submitted to
the respondent. The respondent was invited to describe what
s/he saw in the picture – first shown without caption – and what
emotion the picture evoked. The respondent was then asked the
same question after having seen the same picture, this time with
caption.
These pilot surveys were conducted mainly at the University
of Haifa, a college in Israel, a Palestinian university located in the
West Bank, Palestinian Authority and the University of Maastricht
in The Netherlands.
A total of 54 students in the departments of social sciences
and humanities at the above-mentioned universities were
interviewed.
The responses by the students to each photograph in this
album reflect the choice by the scholars of the most interesting
and striking parts of the commentaries. We realize that this
process allowed for only a selection of quotes and offer an
apology to those respondents whose comments were not
included.1
Chapter I contains both the pictures and responses that unravel
the past through present day voices.
The second chapter of this book contains a shared narrative,
written by two historians, one Palestinian and one Israeli, of two
villages ‘Aylut and Ma‘lul. The narrative exemplifies the situation
1 Some scholars’ essays do however include a few of these comments.

of the refugees in 1948 and interlinks with topics of ‘shame and
embarrassment’.
Chapter three is a collection of the contributions of each
scholar in the form of ‘a narrative of the narratives’. In this part,
each scholar analyses and comments on the photographs and
the commentaries of the respondents and places them in the
broader context of the conflict.
The respondent was also requested to answer some general
questions about his/her personal memories, what ‘historical truth’
or ‘historical justice’ meant to him/her and whether the pictures
reflected the respondents’ interpretation of ‘historical truth’ and
‘historical justice’.
The fact that we were able to collect a wealth of very personal
reactions and emotions from Palestinian and Israeli students, is
an encouragement to continue listening to their voices, whether
they are an outcry of anger, an expression of indifference or of
fear. Any serious and sincere attempt to achieve justice, peace
and reconciliation in the region should take the voice of the youth
seriously into consideration. Their reactions are incorporated in
the annexes of this book.
Although the project is a pilot-project and much more work
remains to be done, the mere fact that for several months,
notwithstanding the complex political situation in Israel and the
West Bank, the participating scholars have been willing and able
to continue to work together and to cooperate with each other
until the end of the project, is an achievement in itself.
It is our hope that this project will provide useful insights into
the misperceptions of ‘the other’ and help to develop a more
balanced view on the common history. The album represents in
any event an open and shared space for both young Israelis and
Palestinians.
Without the determination of the members of the working
group, Sami Adwan, Efrat Ben-Ze’ev, Menachem Klein, Ihab
Saloul, Tamir Sorek, Mahmoud Yazbak, of my colleagues, Anna
Kiebert, Wakako Kobayashi and Joke Oranje and the active
participation of the students who were interviewed by Mariam
Abduldayem and Gal Oron and last but not least, the support of
the Commission of the European Union, Ford Foundation and
Sigrid Rausing Trust, this album would not have seen the light.
I wish to thank all of them.
Catherine Cissé-van den Muijsenbergh
Executive Director of the Institute for Historical Justice
and Reconcilation
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Chapter 1 – Photographs on 1948’s Palestinian
Refugees with comments from students

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית

Haifa University
Female
25 years old
Israeli

This photo is in an urban area. It
is not up-to-date. That is, perhaps
it was photographed 80 years
ago because the clothes and the
buildings in the picture appear to be
traditional and very old. The children
in the photo are transporting all sorts
of loads, on what appears to be a
difficult uphill slant. The photo does
not arouse any emotions.

 היא לא,תמונה באיזשהוא איזור עירוני
 זאת אומרת שאולי צולמה עד,עדכנית
 שנה מאחר והלבוש והבניינים80 לפני
.שבתמונה נראים מסורתיים וישנים מאוד
הילדים המופיעים בתמונה מובילים כל
.מיני מטענים בעלייה שנראית לא קלה
.התמונה אינה מעוררת רגשות

Boys and girls pushing baby
carriages and large carts carrying
home furnishings and bedding. They
appear to be moving house.

ילדים וילדות דוחפים עגלות בובה ועגלות
 כנראה.גדולות עם ריהוט ביתי וכלי מיטה
.מעבר דירה

A picture full of expression; it raises
feelings of pain and grief for the
children who have been deprived
of their childhood and have been
displaced and homeless without
clothing, barefoot. The photo shows
different events: children being
transported from one place to
another. These are refugee children.

תמונה מלאת ביטוי מעוררת תחושות של
כאב וצער על הילדים שילדותם נשללה
,מהם ואשר נזרקו לרחובות ללא קורת גג
 רואים כאן קבוצה של.עירומים ויחפים
ילדים שמעבירים חפצים ממקום אחד
. ילדים פליטים.למקום אחר

The photos of children’s strollers
used to carry luggage in order
to facilitate the process of
displacement. Feelings of sadness
and confusion. Where is the world
represented in this photo? It doesn’t
make them think or ask what is
happening and why they don’t
think of a fair solution to end their
problems. Palestinian children
carrying luggage from where they
live and their home to a place they
do not know anything about and
don’t belong to.

תמונה של עגלות ילדים המשמשות
להעברת חפצים במטרה להקל את
. תחושות של כאב ובלבול.תהליך הגירוש
היכן העולם מתמונות אלה? האם לא
עוררו בהם שאלות כלשהן לגבי מה
 לפתור, עד היום,שקרה ולמה לא חשבו
את הבעיה שלהם פתרון צודק? ילדים
פלסטינים מנסים להעביר את חפציהם
ממקום מושבם שממנו גורשו אל מקום
.אחר חדש לא ידוע

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Male
54 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
54 בן
פלסטיני

1

Palestinian Families Leaving Jaffa, 1948
1948 ,משפחות פלסטיניות עוזבות את יפו

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית
Haifa University
Female
25 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Haifa University
Male
54 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
54 בן
פלסטיני

Now I feel a little empathy or
something like that toward the
children and families who were
forced to leave Jaffa, a city that
was a center for them, in the wake
of the many events of 1948.

כעת אני מרגישה מעט אמפטיה או משהו
בסגנון כלפי הילדים והמשפחות שנאלצים
, עיר שהייתה להם למרכז,לעזוב את יפו
.48 בעקבות האירועים הרבים של

The same description. It doesn’t
bother me. It is sad that a family had
to leave its home, but nonetheless:
the Land of Israel is for the Jewish
people.

 עצוב לי שעל. לא מפריע לי.התיאור זהה
 אך בכל,משפחה לעזוב את הבית שלהם
. ארץ ישראל לעם ישראל:זאת

My feeling did not change, pain
and sorrow exists and my sadness
is growing every time I see this
picture, but I cannot imagine my
grandparents doing the same thing.

After reading the description I was
sure that these children are children
of Jaffa and shows the process of
transferring their luggage to a new
place. When I see these homes and
compare it to the current situation I
see and feel the extent of the crime
that has befallen these people. And
what is the extent of the injustice and
prejudice by depriving these children
from living normal lives.

 הכאב נמצא וקיים.לא נשתנה כלום
והצער שלי מתגבר כל פעם שאני רואה
את התמונה הזו עד כדי כך שאני לא
יכולה לדמיין את הסבים שלי עושים את
.אותו הדבר

לאחר קריאת התיאור נוכחתי שהילדים
 וכשאני רואה את הבתים.האלה הם מיפו
 אני,האלה ומשווה עם המצב הנוכחי
מבין ומרגיש את גודל הפשע שנעשה
נגד התושבים ההם ואת מידת אי הצדק
והעושק הכרוכים בשלילת זכותם של
.הילדים האלה לחיים נורמאליים

Haifa University
Female
22 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
22 בת
ישראלית
A college in Israel
Female
24 years old
Israeli and European

מכללה בישראל
24 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Maastricht University
Male
29 years old
Palestinian living
outside the Middle East

אוניברסיטת מאסטריכט
29 בן
 אינו מתגורר.פלסטיני
.במזרח התיכון

The photo evokes feelings of longing
for your homeland. It is difficult for
everyone to leave one’s homeland
and the moment this happens,
whether by choice or not, there are
always memories. And what I see in
this picture are memories from the
past.

התמונה עושה רושם של געגוע למקום
 לכול אחד קשה לעזוב את.המולד שלך
 בין אם,מקום מולדתו וברגע שזה קורה
 תמיד יש,מבחירה או שלא מבחירה
זכרונות ומה שאני רואה בתמונה זה
.זיכרונות מהעבר

In the picture a mother is sitting with
two small children. It seems that
they are outside their home and it is
fenced with barbed wire. This picture
is like a metaphor of occupation. To
fence off someone’s home or let him
look at his home that is imprisoned
within the fence.

בתמונה יושבת אמא עם שני ילדים
 זה נראה שהם מחוץ לבית שלהם.קטנים
 התמונה הזו היא.והוא מגודר בחוט תיל
 לגדר בית של אדם.כמו מטפורה לכיבוש
או לתת לו להסתכל על ביתו הכלוא בתוך
.הגדר

This is a picture of a Palestinian
family in front of their home, which is
usurped by the occupation army and
the house is separated by barbed
wire to prevent access to this family.
They want to go back because there
is no other place for them, they are
homeless. Everyone should reflect
on how he would feel in such a
situation.

זוהי תמונה של משפחה פלסטינית מול
 מפריד. אשר נגזל ע”י צבא הכיבוש,ביתם
 כדי למנוע את,בינה לבין הבית גדר תיל
 ובני המשפחה הזו.גישתה אל הבית
, כי אין מקום אחר בשבילם,רוצים לחזור
. אני מרגישה עצוב מאד.והם חסרי בית
כל אחד צריך לחשוב על איך הוא היה
מרגיש במצב כזה שבו הוא מאבד את
.ביתו

 he house of a Palestinian family
T
(mother and children) has been
seized by the Israelis. Those who
lived there for decades cannot use
it. The family is sitting in front of the
house mourning about the loss. The
father is not present which might
imply that he has been imprisoned
or killed. Since the fence is not
surrounding just the house it is most
likely another frontier fence that
further separates Palestinian land
into pieces.
The emotion it evokes is one of
sadness, pity and helplessness.
Even though injustice and crimes of
all sorts have been committed there
seems to be hardly anything that can
justify this behavior.

]הבית של המשפחה היהודית [אמא וילד
נשדד בידי הישראלים ונאסר השימוש
בו למשפחה הפלסטינית שחייה בו קרוב
 המשפחה יושבת.לוודאי עשרות שנים
 האב לא.בחזית הבית מבכה על אובדנה
 מה שמעיד על כך שייתכן שהוא,נוכח
 מאחר והגדר לא מקיפה.נאסר או נהרג
רק את הבית זו קרוב לוודאי גדר גבול
.המחלקת אדמה פלסטינית לחלקות
מעורר תחושות של עצב רחמים וחוסר
 אף על פי שנעשה חוסר צדק ופשע.ישע
מכול הסוגים נראה שבקושי ניתן לתקן
.התנהגות זו

2

A Palestinian Refugee Woman Cut Off from Her Home by
the ‘Green Line’, 1948

,פליטה פלסטינית ש”הקו הירוק” מפריד בינה לבין הבית שלה
1948

Haifa University
Female
22 years old
Israeli

This arouses memories and longing
for a homeland.

מעורר בי רגשות של זכרונות וגעגועים
.למקום מולדתך

I feel the same thing about the
picture. I feel a lot of sadness in this
picture. It makes me feel frustration
and sadness about the distorted
world in which we live.

.אני חשה את אותו הדבר לגבי התמונה
 היא.מרגישים המון עצב בתמונה הזו
מעוררת בי תסכול ועצבות על העולם
.המעוות שבו אנו חיים

That the house became the property
of Jews and does not belong to her
anymore. It is not fair that she has to
sit in front of her house, lamenting
what happened to her and her kids
and where she will go.

הבית הפך לרכושם של היהודים ואינו
 זה לא הוגן שהיא צריכה.שייך לה יותר
 ולבכות בגלל מה,לשבת מול ביתה
 אין לה, בנוסף.שקרה לה ולילדים שלה
.לאן ללכת עכשיו

The feeling is not changing
towards the picture; it is still pity,
helplessness and extreme suffering.

התחושה שלי לא השתנתה לגבי
 כואב לי על חוסר, עדיין חבל.התמונה
.האונים והסבל הרב הזה

אוניברסיטת חיפה
22 בת
ישראלית
A college in Israel
Female
24 years old
Israeli and European

מכללה בישראל
24 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Maastricht University
Male
29 years old
Palestinian living
outside the Middle East

אוניברסיטת מאסטריכט
29 בן
 אינו מתגורר.פלסטיני
.במזרח התיכון

Haifa University
Male
26 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
26 בן
ישראלי

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Maastricht University
Male
29 years old
Palestinian living
outside the Middle East

אוניברסיטת מאסטריכט
29 בן
 אינו מתגורר.פלסטיני
.במזרח התיכון

My general impression from the
picture is that it concerns the erection
of settlements in the 1950s and
1960s. It seems that it’s a ceremony
of naming and placing a corner stone
for the specific place seen in the
photograph. It’s also not possible to
note the duplication in the name
‘Elyakim’ – the name in Hebrew.
Regarding the two young men in the
picture: My gut feeling and general
guess is that they are connected to
the settlement in one way or another,
whether in establishing it or in the
placing of the corner stone. For me,
what stands out from the picture is
the sign – the name Elyakim is written
in a large and more prominent font,
while Umm al-Zinat is in a smaller
and less prominent font. This simple
fact can tell us a lot about the spirit of
that period regarding the posting of
signs at that time.

רושם כללי שלי מהתמונה הינו כי מדובר
 לעניין הקמת50-60 בתמונה משנות ה
יישובים נראה כי מדובר במעין טקס
של נתינת שם והנחת אבן פינה למקום
 כמו כן לא.הספציפי הנראה בתמונה
ניתן לשים לב לכפילות השם אליקים
השם בעברית כאילו אום אל זינט
השם בערבית למרות שמשמעות השם
בעברית אינה נכתבה בערבית למרוות
.היותה מילה ערבית לכל דבר
שני הבחורים הצעירים הנראים בתמונה
לפי תחושת הבטן והערכה גסה נראה
כי מדובר בבחורים אשר קשורים בצורה
 אם בהקמה,כזו או אחרת לאותו יישוב
 מכל התמונה.או אם בהנחת אבן הפינה
העניין שבעיני הוא הבולט ביותר זהו
 אשר כתוב כאשר “אליקים” בגופן,השלט
גדול ובולט יותר ואום אל זינט בגופן
 עובדה פשוטה- מוקטן ופחות בולט
זו יכולה לומר רבות על הלך הרוח של
אותה תקופה לעניין שילוט יישובים
.באותה תקופה בארץ

The picture evokes wonderful
feelings of co-existence that is hardly
possible to see today. [In the picture
we see] two men, a Palestinian
and an Israeli, with a sign of a new
Israeli-Palestinian settlement.

מעוררות רגשות נפלאים של דו קיום
 שני.שנכון לעכשיו בקושי אפשר לראות
אנשים פלשתינאי וישראלי עם שלט של
.יישוב חדש ישראלי פלשתינאי

Pictures of Palestinians who are
attempting to remove a Hebrew sign.
It seems that this sign is standing on
Palestinian agricultural land. Or this
sign has been put there to mislead
Palestinians into thinking that there
are mines but actually this has been
put there to steal the land from them.
It shows steadfastness to end Israeli
occupation.

בתמונה צעירים פלסטיניים מנסים
 אני.להוריד שלט כתוב בשפה העברית
חושבת שהם מנסים להוריד אותו כי הוא
מתגרה בהם או מנסה לגזול מהם את
 כי השלט מוצב ככל הנראה,אדמותיהם
על אדמות פלסטיניות חקלאיות וייתכן
כי הרשויות הישראליות מונעות מהם
 או שהיא,להיכנס אל האדמות האלו
הציבה שלט שמזהיר מפני מוקשים
 כתרמית במטרה לגזול,באדמות האלו
 התמונה הזו מראה את.את האדמות
מידת עמידותם של הפלסטינים ונחישותם
.לשים קץ לכיבוש הישראלי

The impression I get is that
Palestinians participate and support
the Zionist project unwillingly due
to necessity. A feeling of anger and
sadness arises that Palestinians are
forced to renounce their identity to
survive.

ההתרשמות שקיבלתי היא שהפלסטינים
משתתפים ותומכים באי רצון בפרוייקט
.] [הצורך בפרנסה.הציוני בכורח הנסיבות
.התמונה מעוררת רגשות חזקים
תחושות של כעס ועצב שהמצב אפשרי
והפלסטינים מוכנעים לוותר על זהותם על
 על אף שאיני מדבר עברית.מנת לשרוד
אני לא יכול לראות דבר חיובי בתמונה
זו על אף שבאופן תיאורטי אפשרי שיהיו
.קונטציות חיוביות
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Birth of a New Settlement – Elyakim, Umm al-Zinat, 1950
1950 , זינט- אום אל,לידתו של יישוב חדש – אליקים

Haifa University
Male
26 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
26 בן
ישראלי
A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Maastricht University
Male
29 years old
Palestinian living
outside the Middle East

אוניברסיטת מאסטריכט
29 בן
 אינו מתגורר.פלסטיני
.במזרח התיכון

It’s what I thought in the first place:
a type of placing of a corner stone.
I stick to what I’ve said about the
spirit of the era in the state at the
time, indicated in the sign: Elyakim
written in big clear fonts while
Umm al-Zinat is smaller and less
prominent.

 מעין הנחת.מה שחשבתי מלכתחילה
 עדיין דעתי לגבי הבנת הליכי.אבן פינה
הרוח במדינה באותה תקופה נראית לפי
 אליקים גופן גדול:אופן כתיבת השלט
 גופן קטן יותר ופחות- אום אל זינט.וברור
.בולט

The picture looks like a combination
of building a new place and an Arab,
Israeli settlement. I can’t say for sure
that the people in the picture are
one Israeli and one Palestinian, but
it could be. The photo looks old, but
maybe it’s just a trick in the photo. In
any case, it seems terrific, a mixed
settlement. Maybe it’s Elyakim, the
settlement, many years ago.

התמונה נראית כמו שילוב של הקמת
 אני לא, ישראלי, ערבי,מקום חדש ויישוב
יכולה להסיק כי בתמונה יש אנשים אחד
.ישראלי ואחד פלשתינאי אך יכול להיות
התמונה נראית ישנה אם כי יכול להיות
 בכל אופן נראה,שזה סתם טריק בצילום
 אולי מדובר.לי מקסים יישוב מעורב
.באליקים היישוב לפני שנים רבות

It becomes clear that these two
men are not Palestinians, but Jews,
who are making their presence on
Palestinian land without any fear or
hesitation. They try to take control
over the land by mighty force. I think
it is very sad that Palestinian land is
taken from the Palestinians by the
Israeli army.

,מתברר כי שני האישים אינם פלסטינים
כי אם מהיהודים שמנסים לבסס את
קיומם על האדמות הפלסטיניות ללא
חשש או היסוס ומשתלטים על האדמות
 אני עצובה מאוד בשביל.בכל הכוח
האדמות שהצבא הישראלי והיהודים
.גוזלים מהעם הפלסטיני

What I do not know is if the two men
on the picture are Israeli settlers
as they look rather Palestinian. My
feelings are anger and sadness
that the Palestinian right for land
is ignored and that another colony
is constructed at the cost of the
Palestinians.

התיאור מאשש את מה שחשבתי
 מה שלא ידעתי ומה שיכל.בהתחלה
להיות העניין הוא ששני האנשים על
התמונה הם מתיישבים יהודיים אבל
 הרגשתי כלפי.נראים כמו פלסטינים
התמונה לא השתנתה בעקבות קריאת
 זה עדיין רגשות של עצב וכעס.הכיתוב
שזכות הפלסטינים לארץ מוכחשת
ושקולוניה אחרת נבנתה על חשבון
.הפלסטינים

Haifa University
Female
25 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית

Male
27 years old
Israeli

27 בן
ישראלי

Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני
Palestinian University
Female
33 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
33 בת
פלסטינית

The photo shows a family of 10
persons, 5 children and 5 adults.
There is only one man sitting on a
stone in the middle. The rest of the
family is spread around him, some of
them sitting on a mat, some of them
on the ground, some of them on
stones. The family wears traditional
clothing. Around them in the cave are
some of their things as they knew –
the towel, clothing, and so on. The
photo gives the feeling of a family
outing in nature for a few days, as
is customary during holidays, when
we take our belongings including
sleeping bags and go to the Sea
of Galilee or the Sachne [Gan
Hashlosha] or the Jordan. It makes
me think of Arab families, with one
man and a number of women and
many children who come to places
of recreation, well-equipped and stay
for a few days. All in all, the photo
doesn’t evoke extreme feelings.

, נפשות10 בתמונה מצולמת משפחה בת
 כאשר,חמישה ילדים וחמישה מבוגרים
יש רק גבר אחד באמצע היושב על אבן
 מי על,ושאר המשפחה פרוסה סביבו
.מחצלת מי על הקרקע ומי על אבנים
המשפחה לבושה בבגדים מסורתיים
כאשר סביבה במערה פרוסים חלק
, המגבת,מהחפצים שלהם כמו הכירה
 התמונה נותנת תחושה.’הבגדים וכו
,של טיול משפחה בטבע לכמה ימים
 כאשר לוקחים,כמו שנהוג לצאת בחגים
 כולל כלי.את כל החפצים הדרושים
 או לגן השלושה,שינה ויורדים לכנרת
 התמונה גורמת לי לחשוב על.או לירדן
 מספר נשים,משפחות ערביות שמגיעות
עם גבר אחד והרבה ילדים למקומות
בילוי מצויידים היטב ושוהים במקום
 בסה”כ לא מעוררות רגשות.מספר ימים
.קיצוניים

I think they are from a distant past
because they are in a cave and
wearing clothes from the 20th
century. The keffiyeh again suggests
the Arab sector. The picture gives me
a feeling of family closeness. They
all look unified because the group is
crowded together. What is happening
there is not very clear, but it appears
that they are studying something.

בתמונה זו מצולמים אנשים מהעבר
הרחוק כי הם נמצאים בתוך מערה
והבגדים שלהם נראים די מתאימים
 הכפייה שוב,20-לתקופה של המאה ה
.מרמזת על המגזר הערבי
התמונה מעוררת בי רגשות של קירבה
 כולם נראים מאוד מלוכדים.משפחתית
.וזאת בגלל הקבוצה שמצטופפת יחדיו
מה שמתרחש שם לא כל כך ברור אבל
.נראה שזה איזשהו לימוד של משהו

A family living in a cave. The
photo shows that they live very
traditional lives before the existence
of development and progress
in construction. The family feels
happiness and joy to live a life of
simplicity.

משפחה שחיה במערה ונראה שאלה
 טרם התפתחות וקידמה,חיים קדמוניים
 המשפחה מרגישה שמחה וששון.בבנייה
.על חיי הפשטות שהיא חיה

I feel bad for the presence of people
who live in caves without a house
or anything and they have to sit
on the ground. It seems they are
Palestinian.

התחושה שלי שלילית לנוכח מראה
 ללא בתים וללא,האנשים החיים במערות
 נראה שהם. יושבים על האדמה,אמצעים
.פלסטינים
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Palestinian Refugees Living in a Cave, 1950
1950 ,פליטים פלסטינים חיים במערה

Haifa University
Female
25 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית

Male
27 years old
Israeli

The picture is very special and I feel
sorry for the family’s situation, that
they are forced to live in a cave. My
sorrow is especially for the children
for the hardships of life they must
experience instead of going to
school to learn and enjoy at home.
I am also wondering whether the
family has everything it needs in
the cave: Where do they get food,
water? Where do they wash their
clothes? How long do they have to
live in the cave?

התמונה מיוחדת מאוד ואני מרגישה
צער על מצב המשפחה שנאלצת לחיות
 הצער הוא במיוחד על ילדים.במערה
שצריכים לעבור תלאות חיים במקום
.ללכת לבי”ס כדי ללמוד וליהנות בבית
 אני תוהה האם יש למשפחה כל,כמו כן
, מהיכן משיגים אוכל:צרכיהם במערה
מים? היכן עושים כביסה? כמה זמן
?נדרשו לחיות כך במערה

It is shocking to see how Palestinian
refugees lived. It looks very primitive
and very difficult.

זה מזעזע לראות איך היו חיים פליטים
 נראה מאוד פרמיטיבי ומאוד,פלשתינאים
.לא קל

I could not absorb this interpretation
because the picture does not show
the sadness in the hearts of this
family because they had to leave
their homes.

לא יכולתי לקלוט את ההסבר משום
שהתמונה לא מראה את הצער
שבלבותיהם של בני המשפחה בעקבות
.גירושם מביתם

27 בן
ישראלי
Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני
Palestinian University
Female
33 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
33 בת
פלסטינית

This picture reflects the reality of
suffering and oppression of the
Palestinians that lived in 1950 and
it’s a sad and unfortunate image.

זוהי תמונה שמבטאת את מציאות הסבל
 זוהי.1950 שהפלסטינים חיו בה בשנת
.תמונה מעציבה ואומללה

Haifa University
Male
24 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
24 בן
ישראלי
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Male
37 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
37 בן
פלסטיני

It looks like an abandoned village
after the War of Independence. It
evokes sadness and compassion for
the people who have just left their
homes and who still hope to return at
this stage. The sadness is also about
the harsh conditions that await them.

נראה כמו כפר נטוש לאחר מלחמת
 מעורר צער וחמלה על.העצמאות
האנשים שיצאו זה מכבר מבתיהם ובשלב
 הצער הוא גם על.זה עדיין מקווים לחזור
.התנאים והקשיים שעוד נכונו להם

This is the situation we arrived at
today: destroyed houses which
used to embrace families with grace
and sympathy; families who were
dreaming of security, stability and
love. These houses are not offering
comfort anymore, after they lost their
people. These houses were bombed
and will fall down – a house without
people has no value.

 בתים הרוסים- זה מה שהגיע אליו המצב
אחרי שחיו בחיקם משפחות פשוטות
 אפילו. יציבות וטוב לב,שחלמו על ביטחון
בתים אלה לא ידעו מנוחה ושלווה אחרי
 הם הופצצו ועומדים,שאבדו תושביהם
 כי אין ערך לבית בלי יושביו,להתמוטט
.ובעליו

The difficult conditions of life.
Miserable area where there are no
basic components of life.

 יכול להיות שהבית,תנאי החיים הקשים
ההרוס נהרס כתוצאה מהפצצה או
 אזור עלוב ואומלל שאין בו.ממבצע
.אלמנטים בסיסיים לחיים
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A View of Kibbuts Negeba Destroyed by Egyptian Air Raids, 1948
1948 ,קיבוץ נגבה לאחר החרבתו בהפצצות המצריות מהאוויר

Haifa University
Male
24 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
24 בן
ישראלי
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Haifa University
Male
37 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
37 בן
פלסטיני

I had some doubt about whether it
was really an Arab village, as I wrote,
because of the order and distance
between the houses. With all the
pain and difficulty, I’m happy to know
that the fate of the kibbutz residents
is much better than that of the
Palestinian refugees.

היה לי ספק האם זה באמת כפר ערבי
כפי שכתבתי בגלל הסדר והמרחק בין
 עם כל הכאב והקשיים אני שמח.הבתים
על כך שגורלם של תושבי הקיבוץ טוב פי
.כמה מזה של הפליטים הפלסטינים

You called this disaster upon
yourselves, after you expelled
refugees from their houses. Now you
feel as refugees have experienced
feeling all the time.

 שהם.הם אלה שעוללו את זה לעצמם
.יטעמו את אשר טעמו הפליטים

He who saw suffering attempts to
prevent others from experiencing it –
this is the rational man. But he who
oppresses, bombs, expels, kills and
massacres others; is this a human
act? I am against violence in all its
forms.

מי שטעם מרירות מסוימת וטעם רע
.מנסה לחסוך מאחרים לטעום אותו טעם
 אבל מי.זהו האדם הנבון וההומאני
שנהיה מטרה להפצצות וליחס משפיל
 ומי,ואח’’כ עושה אותו הדבר לאחרים
 מי שנרצח,שמגורש ואח’’כ מגרש אחרים
 האם,ונשחט ואח’’כ רוצח ושוחט אחרים
?הוא בן אדם והאם זה מעשה אנושי
. בכל צורותיה,אנחנו מתנגדים לאלימות

Male
28 years old
Israeli

28 בן
ישראלי

Female
22 years old
Israeli (mixed
background) living
outside the Middle East

22 בת
)ישראלית (מוצא מעורב
אינה מתגוררת במזרח
התיכון
A college in Israel
Male
26 years old
Israeli (mixed
background)

מכללה בישראל
26 בן
)ישראלי (מוצא מעורב

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Impression – An old, authentic
picture, taken in an Arab village or
city because of the mosque in the
background.
Type of emotions it evokes – A
contradiction between the elegant
dress of the women and the
surrounding ruins.
What is happening – Two mothers
are walking with their children on a
cold day, perhaps on their way back
from kindergarten.
Who appears in the photo – Either a
pair of Arab women from the higher
class of society in the city, or Israeli
immigrants who are disconnected
from Middle Eastern fashion.

, אותנטית, תמונה ישנה- התרשמות
מצולמת בכפר ערבי או עיר בשל המסגד
.מאחור
 ניגוד בין- סוג של רגשות שהיא מעוררת
הביגוד האלגנטי של הנשים לחורבות
.מסביב
 זוג אמהות צועדות- מה מתרחש בה
 יתכן שבדרכן חזרה, ביום קר,עם ילדיהן
.מהגן
 או זוג ערביות מהמעמד- מי מצולם בה
 או מהגרות ישראליות,הגבוה בעיר
.תיכונית-“תלושות” מן האופנה המזרח

The photo is from the beginning of
the State of Israel. In the background
there is something that looks like a
minaret of a mosque, which reveals
the location. The picture evokes
feelings of happiness and festivity.
The people are dressed and look like
my grandmother after World War II,
and this is how new immigrants to
the country looked.

התמונה מראשית התקומה של מדינת
 ברקע יש משהו שנראה כמו צריח.ישראל
 התמונה.של מסגד החושף את המקום
.מעלה רגשות של שמחה וחגיגיות
האנשים נראים ולבושים כמו סבתא שלי
אחרי מלחמת העולם השנייה וזה האופן
.שבו עולים נראו

Two women and two children
apparently on their way somewhere.
The background catches your eye
because of the ruins on the left. They
are standing in front of a village that
appears to be Arab. However, they
appear to be visitors rather than
locals. The women in the picture
are smiling and show a sense of
security, despite being in a place
that is ostensibly hostile. The picture
arouses some disappointment that it
was not possible to maintain the state
of affairs that appear in the photo.

 ילדים כנראה בדרכם למקום2-נשים ו
 הרקע בתמונה זו בולט מכיוון.כלשהו
שנראה כי מצד שמאל יש הריסות של
 הרקע מאחוריהן הוא של.מבנה כלשהו
 אם כי הנשים אינן,כפר ערבי כנראה
.נראות כשייכות למקום אלא כמבקרות
בתמונה הנשים מחייכות והן משרות
מן בטחון למרות העובדה שהן נמצאות
 התמונה.במקום שהוא לכאורה עוין
מעוררת קצת רגשות אכזבה מכך שלא
ניתן היה לשמור על המצב כפי שהוא
.נראה בתמונה

 he people in the picture are happy,
T
because these two sisters and their
children are meeting each other.
Even though they are pleased, there
is some fear and sadness on their
faces, because of the destruction
in their surroundings. The picture
shows both happiness and sadness;
happiness because they meet and
sadness because of the separation
of people after the destruction.

 אולם,השמחה במפגש בין האחיות
למרות השמחה רואים סימני כאב וצער
 כך שהרגשות,על ההרס שנזרע באזור
. גם שמחה וגם צער-הם מעורבים
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New Jewish Immigrants from Bulgaria in Jaffa, October 1949
1949  אוקטובר,יהודים מהגרים חדשים מבולגריה ביפו

Male
28 years old
Israeli

I still feel the contradiction of Europe
in the Middle East.

 של אירופה בתוך,נותרה תחושת הניגוד
.המזרח התיכון

The picture stirs mixed emotions. On
the one hand – joy – stemming from
my deep understanding of a home
for the Jewish people, especially
since my grandmother is a Holocaust
survivor, and on the other hand, the
injustice and the sadness about the
destruction of the homes and the
lives of many Arabs in 1948. My
grandparents almost surrendered
and abandoned the village [Moshav]
where they were born, but the village
was rescued at the last moment.

 מצד.התמונה מעוררת רגשות מעורבים
 אושר שמקורו בהבנתי העמוקה של-אחד
 במיוחד מאחר,בית עבור העם היהודי
 ומצד שני חוסר.וסבתי היא ניצולת שואה
הצדק והעצב על הריסת הבתים והחיים
 סבא וסבתא.1948-של ערבים רבים ב
]שלי כמעט נכנעו ונטשו את כפר [מושב
.הולדתם אולם הכפר ניצל ברגע האחרון

Even after learning who is in the
picture and how they are connected
to the place, the question still arises
about why the situation of Jews and
Arabs living side by side in peace
was not maintained.

גם לאחר שאני יודע מי בתמונה וכיצד הם
קשורים למקום עדיין עולה השאלה מדוע
לא נשמר המצב כפי שהוא בו יהודים
.וערבים חיים בשלום זה לצד זה

 hese are Jews who meet other
T
Jews that came before them to Jaffa.
They are very happy because they
are meeting their friends who can
empower them to stay in a land that
is not theirs. They have the attitude
of settlers; they have been brought
to the area to increase the numbers
of Jews and to claim that they own
the land. This evokes a feeling of
sadness and anger, because in this
way they stole our lands where our
grandfathers lived for generations.

הרעיון הוא רעיון של מפגש עם יהודים
אחרים שהקדימו אותם ליפו והשמחה
על המפגש עמם כי הם אינם נמצאים
 רוצים להיפגש עם אנשים,בארצם
שיחזקו את יכולתם להישאר במקום
 התחושה היא.שהוא לא ביתם ולא ארצם
של התנחלות ועלייה במספר היהודים
המהגרים כתוצאה מהבאתם לכאן
כדי להעלות את מספרם ולטעון אח’’כ
 התחושה היא של.שהאדמות הן שלהם
צער וכעס על גזל האדמות שלנו שבה חיו
.הסבים שלנו מימי קדם

28 בן
ישראלי
Female
22 years old
Israeli (mixed
background) living
outside the Middle East

22 בת
)ישראלית (מוצא מעורב
אינה מתגוררת במזרח
התיכון

A college in Israel
Male
26 years old
Israeli (mixed
background)

מכללה בישראל
26 בן
)ישראלי (מוצא מעורב
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Female
23 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
23 בת
ישראלית
A college in Israel
Female
23 years old
Israeli

מכללה בישראל
23 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Male
54 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
54 בן
פלסטיני

In the picture I see people with their
belongings, migrating to another
place. Arabs. I think this is the
immigration that occurred in 1948
when the Jews came to the country.
They are alone, angry, confused and
lost.

אני רואה בתמונה אנשים עם החפצים
. ערבים. הם מהגרים למקום אחר.שלהם
נדמה לי שזוהי הגירה שהייתה בשנת
 הם. כשבאו היהודים אל ארץ ישראל48
. מבולבלים ואבודים, כעוסים,בודדים

In the picture we see Arabs
(identified by the keffiyeh) who
are being loaded onto a line of
trucks taking them somewhere. I
assume that the people standing
on the truck are British officers.
The picture evokes sadness as it
reminds me very much of Holocaust
transfers of the Jewish people, who
were transported in cattle trains
to concentration camps and labor
camps. I feel the situation is very
familiar and painful to me and that
the Arabs seen in the picture are
not fully consenting to go onto the
trucks, but are doing this under some
duress.

)בתמונה רואים ערבים (על פי הכאפיות
שמועלים על שרשרת משאיות שמובילה
 איני יודעת אם.כנראה ליעד מסוים
,האנשים האלה הם קצינים בריטיים
.אך זה מה שאני יכולה לשער שהם
התמונה מעוררת בי רגשות עצובים כיוון
שזה מאוד מזכיר טרנספרים שהתבצעו
בשואה לעם היהודי שהובהל דרך רכבות
 יש.של בהמות למחנות עבודה וריכוז
פה תחושה שהסיטואציה מאוד מוכרת
וכאובה ושהערבים שנראים בתמונה אינם
רכבי הובלה בהסכמה/עולים למשאיות
. אלא מתוך אילוץ כלשהו,מלאה

I think this picture reflects the
reality of the forced migration, and
describes the suffering of a people
who were forced to leave their
country and carry their belongings.
I have feelings of sadness and
compassion, and a sense of disorder
and chaos. One would think that
after the displacement of these
people, their lives would improve,
but in fact I expect it will be worse
because the person who lives away
from his/her homeland is burned with
the sense of estrangement, longing
and nostalgia for the homeland.

אני סבורה כי תמונה זו היא ביטוי
 הבריחה הכפויה/לתהליך ההגירה
והיא מסבירה את מידת הסבל של עם
שאולץ לעזוב את ביתו כאשר האנשים
 תמונה זו יוצרת.נושאים את כליהם
 רגשות,אצלי תחושות של צער וחמלה
 המתבונן בתמונה הזו.של מבוכה וכאוס
יחשוב כי לאחר עזיבת האנשים האלה
את המקום החיים שלהם נהיו טובים
 אבל אני אומר שהם יהיו גרועים,יותר
 כי אדם שחי רחוק ממולדתו הוא,בהרבה
אדם עצוב שהגעגועים למולדת אוכלים
.אותו מבפנים

A place for Palestinian displaced
people gathered and transportation
vehicles are ready to carry up their
luggage in order to leave Palestine
and move outside to neighboring
Arabic countries. Children are
playing and do not know what the
future is holding for them. Men and
women working together in order to
pack and carry up their luggage. A
very impressive photo shows and
tells the story of displacement of
Palestinian people.

.מקום בו התאספו אנשים פלסטינים
אמצעי התחבורה מוכנים להעמסת
החפצים בדרך לעזוב את פלסטין אל
.המדינות השכנות של מדינות ערב
הילדים משחקים ולא יודעים מה העתיד
 גברים ונשים מעמיסים יחד את.צופן להם
 תמונה מרגשת מאוד ומראה.החפצים
.את העם הפלסטיני ואת העקירה
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Palestinians Expelled from the Village of Iraq al-Manshiyya,
date unknown

 המועד לא ידוע,מנשייה-פלסטינים מגורשים מהכפר עיראק אל

Haifa University
Female
23 years old
Israeli

These are Palestinians being
expelled to Iraq, after the Jews were
brought into the country. They’re still
seeking a haven for themselves.

אלה פלסטינים מגורשים אל עיראק אחרי
 האנשים.הכנסת היהודים אל הארץ
.האלה עדיין מחפשים חוף מבטחים

As I said previously, I still feel
empathy and real sadness when
I see the picture, but my sadness
is limited knowing that these
evacuations cleared areas in the
state so that Jews who returned
from exile and the Diaspora would
get them. It would be hypocritical of
me to deny this since I think this was
our only possible alternative. Thus,
despite the sadness and empathy, I
understand that this was perhaps the
only way.

 עדיין קיימת בי,כמו שאמרתי קודם
האמפתיה ועדיין יש עצב אמיתי שעולה לי
 אך עדיין העצב,כשאני רואה את התמונה
מוגבל בידיעה שעל ידי אותם פינויים
התפנו השטחים במדינה כדי שהיהודים
.שחזרו מהגולה ומהתפוצות יתפסו אותם
מבחינתי יהיה צבוע להתכחש לזה שאני
חושבת שזו הברירה היחידה שיכולה
להיות ולכן עם העצב וההזדהות ישנה
.הבנה שאולי זו הדרך היחידה

They are the sons of my ancestors’
village, my family and my people
who have been expelled from Erash
Al-Mansheya. Human beings feel the
pain of the occurrence of injustice
on others but the pain grows more
when he feels that they are his family
and people. I do not want you to
understand that I only feel for my
family, but everyone, everyone on
this earth is my brother, my father
and my mother. But the pain is
greater when he feels that this land
had been once his own, missing it
especially when he knows that his
ancestors had left what they own.
However, if this land remained ours,
our manner couldn’t be like today’s
manner.

 אלה הם.אלה בני הכפר של הסבים שלי
משפחתי ואנשיי אשר גורשו מ “עראק
 אדם חש כאב על העוול.”אל מנשייה
 כאב זה מתגבר כאשר.שנגרם לאנשים
 אני לא.מדובר במשפחה ובקהילה שלך
רוצה שתבינו כי אני חש את זה רק לגבי
 כי אם לגבי,המשפחה והקהילה שלי
 כל מי שהיה על האדמה הזו הוא.כולם
 אך הכאב. אבא או אימא שלי,אח שלי
הוא גדול יותר כאשר האדם מרגיש כי
האדמה הזו הייתה שייכת לו ביום מן
 ובמיוחד, הוא מתגעגע אליה.הימים
כאשר הוא מבין כי הסבים שלו השאירו
,מאחוריהם את כל מה שהיה להם
84  יותר מ,דונמים רבים של אדמות
 אילו האדמות האלה. בעל כורחם,דונמים
נשארו בבעלותנו המצב שלנו לא היה כפי
.שהוא היום

This picture confirms that the
process is not immigration, but
the displacement and expulsion of
Palestinian people and this photo
raises my feeling for struggle and the
fight for the rights of these people to
return to their homes and their land.

זאת לא הייתה הגירה אלא עקירה
 היא מלבה בתוכי את הרצון.וגירוש
להיאבק למען זכות השיבה של
.הפלסטינים לבתיהם ולמולדתם

אוניברסיטת חיפה
23 בת
ישראלית
A college in Israel
Female
23 years old
Israeli

מכללה בישראל
23 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Male
54 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
54 בן
פלסטיני

Male
27 years old
Israeli

27 בן
ישראלי

Haifa University
Female
23 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
23 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Male
Not available
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
גיל לא ידוע
פלסטיני

The first thing I noticed was the
poverty. The girl looks very sad.
The father looks confident, and
the mother looks a bit frightened.
They look like refugees with great
difficulties. The picture gives me
a feeling of fear and horror. It
reminds me a bit of images from the
Holocaust.

 הילדה.העוני קפץ לי לראשונה בראש
 האב נראה עם,נראית מאוד עצובה
.ביטחון והאם קצת חוששת
,הם נראים כפליטים שמאוד רע להם
זה מעורר בי פחד וחלחלה לראות את
 מזכיר לי קצת את,התמונה הזאת
.מראות השואה

I see in the picture a man and
his wife and their daughter. The
child in the picture is crying. In the
background of the picture there
was apparently a building that was
destroyed. In my opinion, they are
Jews from the war. Apparently a
catastrophe occurred. Apparently
everything is over. The husband has
an angry look and the woman has a
look of vengeance.

אני רואה בתמונה איש ואישתו והבת
 מאחורי. הילדה בתמונה בוכה.שלהם
 לפי.התמונה כנראה היה מבנה שנהרס
 כנראה.דעתי אלה יהודים ממלחמה
 כנראה הכול.אירעה בה קטסטרופה
 במבט של הבעל יש כעס ולאישה,נגמר
.יש מבט של נקמנות

What is the fault of these innocent
people in all this? What is the fault of
the child in this injustice? The future
of the children is lost. But thanks to
God in spite all of this, the people
still cooperate and live beside each
other, this can make it easier for
them in their suffering.

מהי אשמתם של האנשים החפים מפשע
!האלה בכל זה! מהי אשמתה של הילדה
למה כל הרשעות והעוול האלה! הרס
, תודה לאל, אך.עתידם של הילדים
למרות כל זה האנשים עדיין מאוחדים
 ויכול להיות שזה יקל,ותומכים אחד בשני
.עליהם ויפחית את סבלם

I’m not satisfied with the situation
because these people were
displaced from their homes. They
are on their way outside their home
land to a life of suffering, pain and
oppression.

ההתרשמות היא שאני לא מרוצה מהמצב
משום שאלה בשלב העקירה מחוץ
.לבתים שלהם ובדרכם לצאת ממולדתם
המחשבה לגבי התמונה היא אודות חיי
 רגשות.הסבל והכאב העזים והקיפוח
 כאב, אמפתיה ונטייה לעזור,של חמלה
 מה שיש בתמונה זה משפחות.ובלבול
 הקמת אוהל לגור בו נוכח,מגורשות
.פעולות הגירוש והעושק
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A Palestinian Child and Two Adults in a Refugee Camp, 1950s
50- שנות ה,ילדה פלסטינית ושני מבוגרים במחנה פליטים

Male
27 years old
Israeli

I think that, in the past, it was not
easy to survive as a refugee. It was
extremely difficult.

אני חושב שבעבר לא היה קל לשרוד
. היה קשה מאוד,בתור פליט

27 בן
ישראלי
Haifa University
Female
23 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
23 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Palestinian University
Male
Not available
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
לא ידוע
פלסטיני

A family emerges from a war during
a particular period (the 1950s) after
the war. They are a Palestinian
family that migrated to Lebanon after
1948.

משפחה יוצאת ממלחמה בתקופה
מסויימת (שנות החמישים) אחרי
 הם משפחה פלסטינית.המלחמה
.48 שהיגרה אל לבנון אחרי שנת

I think about how to repair this
situation and how I can help them. I
think about what the crime is of this
child to get punished like this. What
is the motive for the demolishing
houses of peaceful civilians? The
desire of destruction, killing, and
hurting others are feelings of a
murderer that can’t be described.

אני חושבת על איך ניתן לתקן את המצב
 אני חושבת על.הזה ואיך ניתן לעזור להם
הפשע שעשתה הילדה הזו כדי להענישה
 מהו המניע להרס בתיהם של.בצורה הזו
אזרחים שלווים? הרצון להרוס ולהרוג
ולגרום עוול לאחרים אלה רגשות של
.רוצח שלא ניתן לתארם

These women and children settled
in this place because they could not
return to their homes, so they had to
adjust and adapt themselves to the
situation. I have feelings of sadness,
pain and empathy.

הנשים הללו והילדים השתקעו במקום
,הזה מאחר ולא יכלו לחזור אל בתיהם
ולכן הם היו חייבים להתאקלם ולהתאים
 התחושות הן של.את עצמם למצב שנוצר
. כאב ואמפתיה,צער

A college in Israel
Male
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בן
ישראלי

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

We see in the picture prisoners or a
population of civilians and fighters
who are apparently threatened by a
conqueror. This situation reminds me
more of war than an abduction for
criminal reasons. The picture evokes
difficult feelings, fear and terror. It
reminds me a bit of firing squads
during the Holocaust. It is a helpless
population in an abandoned and
isolated area, so it looks like they are
about to have a tragic experience.

בתמונה מצולמים שבויים או אוכלוסייה
של אזרחים ולוחמים אשר ככל הנראה
 מצב זה יותר.מאויימת על ידי כובש
מזכיר לי מלחמה מאשר חטיפה על רקע
, התמונה מעוררת בי רגשות קשים.פלילי
 מזכירה לי בקצת כיתת.פחד ואימה
 מדובר באוכלוסייה.יורים במהלך השואה
 כך,חסרת אונים באזור נטוש ומבודד
שהדבר נראה כאילו הם עומדים לעבור
.חווייה טרגית

It looks like a civilian detention of
Palestinians by Jews in the middle
of a field/farming plot. Hostility, fear,
helplessness and inequality.

נראה כמו מעצר אזרחי של פלסטינים
.חלקה חקלאית/ע”י יהודים באמצע שדה
. חוסר אונים חוסר שוויון, פחד,עוינות

The picture shows Arab fellahin
[peasants] working on their land, and
most probably Arabs are trying to
take their land. The picture evokes
difficult feelings of pain and sadness
about the injustice that befell the
fellahin.

בתמונה נראים פלאחים ערבים עובדים
באדמתם וקרוב לוודאי ערבים מנסים
 התמונה מעוררת.לקחת את אדמתם
רגשות קשים של כאב ועצב על חוסר
הצדק שנפל במנת חלקם של הפלאחים
.][חקלאים

This picture confirms the existence of
occupation and reflects Palestinian
reality. It makes me very angry,
reminding me of what has happened
to my grandfathers.

תמונה זו מדגישה את קיום הכיבוש
.ומראה את המצב שלנו בפלסטין
התמונה הכעיסה אותי מאוד כי הרגשתי
שהכאב והסבל הרבים שלהם הם שלי
באופן ישיר והיא מזכירה לי את אשר
.קרה לסבים שלי

I see a bunch of Palestinian farmers
working in their land, and a bunch
of Israelis holding weapons came
by and ordered them to raise their
hands, then they started to search
them and drive them out of their
land.

אני רואה קבוצה של חקלאים פלסטינים
 כאשר קבוצה של,העובדים באדמתם
ישראלים המחזיקים בנשק מגיעה למקום
 מחזיקי.מורה להם להרים את ידיהם
הנשק התחילו בחיפושים על גופם וגירשו
.אותם מאדמתם

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית
Female
22 years old
Israeli (mixed
background) living
outside the Middle East

22 בת
)ישראלית (מוצא מעורב
אינה מתגוררת במזרח
.התיכון
Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
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Search for Weapons by Jews in the Village of Kholda,
date unknown

, יהודים מחפשים נשק בכפר ח’ולדה
המועד לא ידוע

A college in Israel
Male
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בן
ישראלי

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית
Female
22 years old
Israeli (mixed
background) living
outside the Middle East

Now I feel confused, since we’re
dealing with Jews who are
responsible for the Arabs’ situation. I
feel that the Arab population is more
secure now, they are not about to be
murdered or subjected to indecent
acts. We are not so different from
other people. The Arab (Palestinian)
population suffered many difficulties
and hardships, in which we, the
Jews, played a part. However, they
are not about to be murdered or
harassed. In this picture, we see
helpless men putting their hands up.
When I see this and know that the
Jews are holding the weapons, it
seems a bit more justified.

כעת אני חש בלבול שהרי מדובר ביהודים
.אשר אחראים למצב זה של הערבים
אני חש שהאוכלוסייה הערבית בטוחה
 לא עומדים לרצוח אותם או לעשות,יותר
 ההקשר הוא.בהם מעשים ומגונים
שאנו לא שונים כל כך מעמים אחרים
)ושהאוכלוסייה הערבית (פלשתינאית
 לנו,בארץ עברה תלאות וקשיים רבים
 בתמונה רואים.ליהודים יש חלק בכך
 כאשר.ערבים חסרי אונים מרימים ידיים
אני רואה זאת ויודע שהיהודים הם הצד
עם הנשק הדבר נראה לי מעט מוצדק
.יותר

This action is perhaps important and
essential, but it is demeaning and
humiliating. The fact that the Jews
are civilians and not policemen is
a bit troubling in that they’re taking
the law into their own hands. Jewish
people do not adhere to law. A strong
side versus a weak side.

צעד אולי חשוב והכרחי אך מבזה
 עצם היותם של היהודים אזרחים.ומשפיל
ולא אנשי חוק קצת צורמת בלקיחת החוק
. צד חזק מול צד חלש.לידיים

The Jews begin to take over the
country and the weapons in the
photo only reinforce the feelings of
sadness and pain about the absurd
situation that was created.

היהודים מתחילים להשתלט על המדינה
והנשק בתמונה רק מחזק את רגשות
.העצב והכאב על המצב האבסורדי שנוצר

22 בת
)ישראלית (מוצא מעורב
אינה מתגוררת במזרח
התיכון
Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

I feel sadness and sympathy
for those who rise against the
occupation.

אני חש כאב וצער על הלוחמים נגד
.הכיבוש

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

I feel sorry for the intervening and
searching in the village.

אני מרגישה ממורמרת מההתערבות
.בכפר ומביצוע חיפושים בתוכו

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
24 years old
Israeli and European

מכללה בישראל
24 בת
ישראלית ואירופאית
A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Palestinian University
Male
Not available
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
לא ידוע
פלסטיני

It looks like Arab people, some
of them in uniforms and some
not. All of them/nearly all of them
are armed with weapons. Again,
it’s a picture that doesn’t seem
contemporary. All of them on a single
vehicle, apparently on the way to
somewhere. It doesn’t stir emotions
in me.
In the picture there are Arabs with
weapons. Some of them look angry
and serious, and some are smiling
in pride. This picture makes me
anxious. They’re looking straight at
the camera, with weapons. They’re
coming to kill.

 חלקם,מה שנראה כמו אנשים ערבים
כמעט כולם/ כולם.במדים חלקם לא
 שוב תמונה שנראית,חמושים בנשקים
 כל אלו על גבי מכונית אחת.לא עכשווית
 התמונה אינה.כנראה בדרך לאנשהו
.מעוררת בי רגשות

 הם נראים.בתמונה יש ערבים עם נשק
כועסים ורציניים חלקם וחלק מחייכים
. התמונה הזו מלחיצה אותי.בגאווה
הם מסתכלים ישירות למצלמה עם כלי
. הם באים להרוג.הנשק

In the picture there are soldiers from
one of the Arab countries (maybe
Palestine). They look very united
and motivated. There are a lot of
weapons and a lot of pride. In the
middle, in white, the leader is sitting.
He makes a charismatic impression.
You can also see smiles here and
there. All in all, they seem quite
satisfied with themselves. I think that
if they were ‘our’ soldiers, the picture
would give me a sense of security.
But since this right away portrays
a situation of an enemy army, the
picture gives me a feeling of fear and
aversion.

בתמונה יש אנשי צבא של אחת ממדינות
 הם נראים מאוד.)ערב (אולי פלסטין
 הרבה מאוד.מלוכדים וחדורי מטרה
, באמצע.נשקים והרבה מאוד גאווה
 יושב המנהיג שעושה רושם,בלבן
 אפשר לראות גם חיוכים פה.כריזמטי
 סך הכול הם נראים די מרוצים.ושם
 אני חושבת שאם הם היו חיילים.מעצמם
“שלנו” התמונה הייתה מעוררת בי ביטחון
אבל מכיוון שזה ישר עושה סיטואציה
לצבא אויב התמונה מעוררת בי תחושה
.של פחד ושל רתיעה

I have a good impression because
the freedom fighters were victorious
at some point and achieved good
things through resistance. This
picture evokes feelings of courage,
power, steadfastness and pride.
The feelings are those of pride
and admiration for those freedom
fighters.

 כי הלוחמים ניצחו,הרושם הוא טוב
 או שהם השיגו דבר,בשלב כלשהו
.מה טוב כתוצאה מההתנגדות שלהם
, כוח,התמונה הזו מסמלת אומץ לב
 התחושות הן של גאווה.גאווה והתנגדות
,והערצה ללוחמים המתנגדים האלה
.בדרך שלהם ובהתמדה שלהם
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Palestinian Warriors on Their Way to the Battle of Kastel, April 1948
1948  אפריל,לוחמים פלסטיניים בדרכם אל קרב הקסטל

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית
A college in Israel
Female
24 years old
Israeli and European

מכללה בישראל
24 בת
ישראלית ואירופאית
A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Palestinian University
Male
Not available
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
גיל לא ידוע
פלסטיני

The description of the photo is
similar to the impression I had of it,
though I didn’t know they were on
the way to the Kastel, Jerusalem.
I don’t have a clear feeling about
the picture.

I feel the same thing about the
picture. Feeling a lot of sadness
in this picture. It makes me feel
frustration and sadness about the
distorted world in which we live.

תיאור התמונה דומה לרושם שהיה לי
ממנה אומנם לא ידעתי כי הם בדרך
 אין לי הרגשה ברורה.לקסטל ירושלים
.לגבי התמונה

.אני חשה את אותו הדבר לגבי התמונה
 היא.מרגישים המון עצב בתמונה הזו
מעוררת בי תסכול ועצבות על העולם
.המעוות שאנו חיים בו

My feeling is not much different
than it was before I read when it
was taken and why. There is still
something threatening and stressful
here, an enemy army that is
determined to win, self-satisfied and
confident. I feel that they are against
me. All of the weapons are aimed
forward. A cohesive group of highly
motivated soldiers.

הרגשתי לא שונה בהרבה מזו שהייתה
 עדיין.לפני שקראתי מתי צולמה ולמה
 צבא אויב,יש פה משהו מלחיץ ומאיים
 מרוצה מעצמו,שנחוש בדעתו לנצח
 כל. אני מרגישה שהם נגדי.ובטוח בעצמו
 קבוצה מלוכדת.הנשקים מכוונים קדימה
.של חיילים חדורי מוטיבציה

These are courageous fighters
on their way to liberate Jerusalem
from all occupiers. Their facial
expressions show determination to
liberate the lands from strangers.
The feeling is that of pride and
dignity.

הלוחמים האלה יוצאים בכוח וברצון עז
כדי להציל את ירושלים מכל מי שמנסה
להשתלט על העיר הקדושה או לכבוש
 נראה, לפי הבעות הפנים שלהם.אותה
שהם חפצים בניצחון ובשחרור ירושלים
 ההרגשה.והאזור מידי כל השתלטות זרה
.היא של גאווה וכבוד

A college in Israel
Female
23 years old
Israeli

מכללה בישראל
23 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

The photo shows men facing the
wall; they put their hands up as a
sign of surrender. I think they are
Palestinian prisoners/terrorists,
caught by the army before leaving
for an operation or preparing one.
The picture arouses sadness
because it reminds us of the time
of the Holocaust when the Jews
were in the same position and the
Nazis shot them one after another.
Perhaps they are not Arab terrorists,
but it’s the massacre at Sabra and
Shatila. In any case, the old debate
between Muslim Arabs and Jews in
this country is sad, long and bloody.
Therefore, alongside the sadness, I
cannot completely identify with them.
That is, maybe they are aiming to
do something bad or even worse,
plan to kill/murder Jews who are my
friends, acquaintances and family.

בתמונה נראים אנשים כשפניהם מופנים
 בסימן,לקיר והם עומדים מרימים ידיים
 אני חושבת שמדובר בעצורים.של כניעה
מחבלים שנתפשו ע”י הצבא/פלשתינים
” או בזמן ש”בישלו,טרם יציאתם למבצע
 התמונה אכן מעוררת עצב.מבצע זה
עקב כך שזה מזכיר את התנוחה שאותה
נמצא בהרבה תצלומים ישנים מתקופת
 כאשר הנאצים טבחו ביהודים,השואה
.והם היו חסרי אונים עם ידיים מורמות
 יכול להיות.נטבחו אחד אחרי השני
שבסיטואציה כלל אין מדובר בערבים
 אלא זהו הטבח בסברה,מחבלים
 מה שלא יהיה ותהא הסיטואציה.ושתילה
 הוויכוח עתיק היומין בין,אשר תהא
הערבים המוסלמים בארץ ליהודים הוא
 על יד, לכן. ועקוב בדם, ארוך,עצוב
,העצבות עקב ההזדהות שעולה לי עימם
ישנה ראות שלא נותנת לי להזדהות עד
הסוף שאומרת אולי מדובר באנשים שרצו
להרוג יהודים/ לרצוח,להרע או יותר גרוע
. ומשפחתי, מכריי,שהם חבריי

Members of the Palmach being
checked for weapons by the British.
A picture that appears humiliating,
portraying members of the Palmach
as weak and humiliated. Opposite
of the picture of the Palmach that I
have in my mind.

אנשי הפלמ”ח בבדיקת נשק על גופם ע”י
 תמונה שנראית משפילה ומציגה.בריטים
.את אנשי הפלמ”ח כחלשים ומושפלים
הפוך מהתמונה שיש שלי בראש על אנשי
.הפלמ”ח

It shows clearly a group of young
people against a wall. This reflects
punishment. I suspect that the photo
is taken of Palestinian people in
Israeli prisons.

בתמונה קבוצה של צעירים שמפנים
 אני מעריך. זהו עונש.את פניהם לקיר
שתמונה זו היא של אנשים מהעם
.הפלסטיני בבתי הסוהר הישראליים

I see a group of Palestinians against
the wall. I understand that they are
held by the Israeli army.

אני רואה קבוצה של תושבים פלסטיניים
שמרימים ידיים למעלה צמוד לקיר כאשר
 ייתכן כי אבין מכך שישנם.פניהם לאחור
יהודים שנושאים נשק ומכריחים את
הפלסטינים לעמוד צמוד לקיר ומצווים
עליהם להרים ידיים במטרה לערוך
. או להרוג בהם,עליהם חיפוש
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Foremen of Palmach Being Searched for Weapons
by the British, 1948
1948 ,בריטים מחפשים נשק על אנשי הפלמ’’ח

A college in Israel
Female
23 years old
Israeli

מכללה בישראל
23 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

The contradiction is striking. At first,
I thought they were Arabs. And I
think that’s what they’re trying to
demonstrate to me, that it’s the
same picture of people standing,
humiliated and helpless against a
wall. And it is connected to events
that occurred in the Land of Israel
but involving the Palmach and
not Arabs. I associate them with
heroism, while others feel different
emotions. This is my reality and my
past as a Jew, and I’m really sad
seeing and knowing that the picture
is of members of the Palmach.

 תחילה חשבתי.הסתירה מהדהדת
 וכן נראה לי שזה מה,שמדובר בערבים
 שאותה תמונה של,שרצו להוכיח לי
אנשים שעומדים מושפלים בחוסר אונים
 ומקושרת לאירועים שמתרחשים,מול קיר
 על, ובכן, אינה דווקא של ערבים,בא”י
מאורעות הפלמ”ח אני יודעת ואלי אני
 ויש שיקשרו,מקשרת אותם עם גבורה
 זו המציאות שלי.אותם לרגשות אחרים
והעבר שלי כיהודייה ויש בי עצב נוכח
.התמונה והידיעה שמדובר בפלמ”חניקים

I don’t feel so good about this
picture. It makes me shudder a
bit, feeling a bit of humiliation and
helplessness. The picture reminds
me a little of pictures from World
War II. In regard to the description
– the Palmach fighters are always
regarded as heroes, handsome,
and strong. But here they appear
subjugated to the British, helpless
and humiliated.

,הרגשתי לגבי התמונה לא טובה כל כך
, קצת הרגשת השפלה,קצת צמרמורת
 התמונה קצת מזכירה לי,חוסר אונים
 בקשר.2-תמונות ממלחמת העולם ה
לתיאור לי תמיד הייתה סכמה על אנשי
 חזקים ופה הם, יפים, גיבורים- פלמ”ח
נראים כפופים לבריטים חסרי אונים
.ומושפלים

This picture shows how the
British are searching the men of
Palmach for weapons in 1948
and this signifies how Britain was
collaborating with Israel against
Palestinian people in order to
deprive them of arms, which I think is
an unfair situation.

תמונות אלה מראות את הבריטים עורכים
1948 חיפושים על אנשי הפלמ’’ח בשנת
 זה מראה כי בריטניה.כדי למצוא נשק
שיתפה פעולה עם ישראל נגד העם
הפלסטיני והיא רוצה לקחת להם את
. זה מבטא גם את הקיפוח, לדעתי.הנשק

I think that the British interfere in
people’s business and search for
arms in order to support the Jews.

אני סבורה שהבריטים מתערבים בחיי
 כתמיכה,האנשים ובחיפוש אחר נשק
.ועזרה ליהודים

Male
27 years old
Israeli

The picture shows people carrying
all their possessions. They appear to
be fleeing their country.

רואים בתמונה אנשים שעם כל הציוד
.שלהם כנראה בורחים מארצם

They are walking in a relatively
desolate and sandy area, apparently
on a sunny day. What first stirred
my curiosity in the picture are the
bundles on the women’s heads. It’s
amazing how they can carry this
heavy and non-uniform weight on
their head, while also [carrying] the
children in their arms. The second
thing I think about is the heat in
which they are walking, with their
load, long clothes, but barefoot. The
picture stirs my curiosity about the
nature of the event and where they
are heading, and also who are they?

האנשים הולכים באיזור יחסית שומם
 הדבר. נראה כי מדובר ביום שמשי,וחולי
הראשון שמעורר את סקרנותי בתמונה
.הוא הפקלאות שמעל ראשיהן של הנשים
נראה מדהים עד כמה הן מסוגלות לשאת
משקל כבד ולא אחיד על ראשן ועוד את
 הדבר השני שאני חושבת.הילדים בידיים
עליו הוא החום שבו הם הולכים עם משא
.עליהם ועם בגדים ארוכים אך יחפים
התמונה מעוררת בי סקרנות לגבי מהות
,האירוע ולאן מועדות פניהם של ההולכים
? מי הם,כמו כן

In the picture, we can see the convoy
made up of Ethiopians in what looks
like a pilgrimage journey, families
with many children.

בתמונה ניתן לראות את השיירה
שמורכבת מחברי העדה האתיופית מה
שנראה כמו מסע עלייה לרגל משפחות
.מרובות ילדים

27 בן
ישראלי
Haifa University
Female
25 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

The majority are women. They do
not have animals for transportation.
The land is deserted. It describes
the physical and mental difficulty of
leaving a home. They look sad and
dissatisfied.

 ואפילו,הרוב הם נשים שהולכות בראש
אין להן חיות שיישאו עליהם את החפצים
, האזור מדברי וכל סימני הצער.שלהן
. הכעס והייאוש נראים על פניהן,הכאב
.“הגירה” וחוסר שביעות רצון מהמצב

Displacement; I think of the people
who are forced to leave their homes
and have withstood against various
means and ways to live, so they
moved with their children from their
neighborhood and their home to
other areas by various means, even
if it was on foot without knowing
where to go. The picture reflects
sadness, and perplexity which the
people feel.

 אני חושב על האנשים שאולצו.הנדידה
לעזוב את בתיהם והחזיקו מעמד
באמצעים שונים כדי לשרוד ולאחר מכן
, משכונותיהם,נדדו עם ילדיהם מבתיהם
 מבלי שהיה, בהליכה,אל אזורים אחרים
 התמונות.להם מושג לאן הם הולכים
מראות את הצער ואת המבוכה ששררו
.בקרב העם
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Palestinians Expelled from the Village of Tantura, June 1948
1948  יוני,פלסטינים מגורשים מהכפר טנטורה

Male
27 years old
Israeli

27 בן
ישראלי
Haifa University
Female
25 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

I think that they were unlucky and
that an alternative to expulsion
should have been found. After all, we
are people and the world belongs to
all of us.

אני חושב שלא היה להם מזל והיו צריכים
למצוא להם אלטרנטיבה אחרת מהגירוש
כי בסך הכל אנחנו בני אדם והעולם שייך
.לכולנו

I already assumed in the first part
of the questionnaire that your
intention [not clear] but here too
the picture does not stir special
emotions. Rather, I’m curious about
the historical setting: Were they truly
expelled or did they flee? Where are
most of the men? Where are they
heading?

שיערתי כבר בחלק הראשון של השאלון
 אך גם כאן התמונה לא,שלכך הכוונה
מעוררת אצלי רגשות מיוחדים ויותר
:סקרנות היסטורית בנוגע לאירוע
 איפה רוב,האם באמת גורשו או ברחו
?הגברים? לאן פניהן מועדים

After reading the description, I feel a
bit ridiculous. It’s certainly not what
I thought when I saw the picture
for the first time. After reading the
description I feel sadness, injustice,
compassion. These people seem
helpless.

אחרי שקראתי את התיאור מרגישה
 לגמרי לא מה שחשבתי.קצת מגוכחת
 לאחר.כשראיתי את התמונה לראשונה
,שקראתי את התיאור אני מרגישה צער
 רחמים האנשים האלה,חוסר צדק
.הנראים חסרי אונים

I think of the suffering which our
ancestors in Palestine lived through.
The expulsion from the homeland is
very difficult. What did these children
and women do to deserve this lot,
and it is clear that the men died as
martyrs, in 1948, and many women
were widowed. Because of this we
see women and children without men
to protect them from the dangers on
their way.

אני חושב על מידת הסבל שנגרם לאלה
 הגירוש.שקדמו לנו על אדמת פלסטין
 מה.מהבית הוא דבר קשה מאוד
אשמתם של ילדים ונשים אלה? ברור
1948 כי גברים רבים נפלו חללים ב
 יחד עם,וכתוצאה מכך גורשו נשים רבות
.ילדיהן ללא גברים שיגנו עליהן

Before the caption I saw sadness
and pain in the Palestinians’ eyes,
and after the caption sadness and
pain for a land from which they
were expelled and that was their
source of living. They are confused
as to where they should go after the
expulsion.

לפני התיאור ראיתי את הצער ואת הכאב
 וגם לאחר,בעיניהם של הפלסטינים
התיאור צער וכאב על אדמה שגורשו
 לאחר שהייתה מקור לפרנסתם,ממנה
 וגם מבוכה ובלבול לאן הם,וכל חייהם
הולכים אחרי גירושם? איך יוכלו לעזור
לילדיהם לשאת את העול ולהחזיק
?מעמד

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

The man in the center looks alive,
while the child does not look alive,
even thought I cannot see his face. A
hand embraces him from behind and
a man is next to him. It appears that
the place where the photo was taken
is hot and dry. The photo does not
evoke emotions.

הגבר שבמרכז נראה חי בעוד שהילד לא
/נראה חי למרות שאין אני רואה את פניו
 נראה.יד מחבקת אותו מאחור ולצידו גבר
.צחיח/כי המקום בו צולמה התמונה חם
.התמונה לא מעוררת רגש

A refugee camp (perhaps Sudan).
Homeless people who seem quite
worried and dissatisfied. Just
seeking to survive. Worried about
the thought of how [to survive].
The picture stirs in me feelings of
compassion and sadness about their
situation. In regard to the elderly
man in the center of the picture, I’m
not sure that he is really old. But
in light of the situation and great
despair he has ‘grown old’. The
picture makes me feel helpless. I’m
not sure whether they had control
over their situation and the downfall
that brought them to their current
place.

 אנשים.) (אולי סודן.מחנה פליטים
מחוסרי בית שנראים די מודאגים ולא
 מוטרדים. מחפשים רק לשרוד.מרוצים
 התמונה מעוררת בי.מהמחשבה איך
 לגבי.רגשות של חמלה וצער על מצבם
האיש הזקן במרכז התמונה אני לא
בטוחה שהוא באמת זקן אבל נוכח המצב
 התמונה.”והייאוש הרב הוא “הזדקן
 אני לא בטוחה.מעוררת בי חוסר אונים
שהייתה להם שליטה על המצב שלהם
.ועל ההידרדרות למקום בו הם נמצאים

My spontaneous feeling is sadness.
But also two kinds of feelings: first,
sadness for the child and the old
man sitting in such a place, and
wishing I could help them. Second,
this photo makes me angry and I feel
hatred for those who caused this for
them.

הרושם הראשוני שלי מהתבוננות
 שני סוגים.בתמונה הזו הוא תחושת כאב
 הראשון הוא,שונים של תחושות יש בי
הכאב על הילד הזה ועל הסבא שלו
,והייתי מקווה אילו יכולתי לעזור להם
ואילו השני הוא רגש הנקמה והשנאה
.כלפי מי שגרם למצב הנורא הזה
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Palestinian Refugees Crossing Frontiers, January 1948
1948  ינואר,פליטים פלסטינים עוברים את החזיתות

A college in Israel
Female
22 years old
Israeli

מכללה בישראל
22 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Now that I know that the picture is
intended to perpetuate some feeling
of a real tragedy of loss – the figures
in the picture seem exhausted or
lifeless. Perhaps I feel now a bit
sad for the figures that I know were
Palestinian residents who lost a
great deal when the Jews gained
independence in Israel/Palestine.

עכשיו לאחר שאני יודעת שהתמונה באה
להנציח איזושהי הרגשה של באמת אסון
 הדמויות בתמונה נראות מותשות- אובדן
 אולי אני מרגישה כעת.או חסרות חיים
קצת עצובה בשביל הדמויות כשאני
יודעת שהיו מתיישבים פלסטינים שאיבדו
הרבה מאוד עם העצמאות של היהודים
.פלסטינה/בישראל

Poverty, misery, at no fault of their
own. The picture expresses a lot of
despair and hopelessness. No desire
to make a change. I don’t have much
to add about the picture beyond what
I’ve already written. I don’t connect
so much with it.

 התמונה. על לא עוול בכפם, מסכנות,עוני
 שום.משדרת הרבה ייאוש וחוסר תקווה
 אין לי הרבה מה להוסיף על.רצון לשנות
 פחות.התמונה מעבר למה שכבר כתבתי
.מתחברת אליה

What I think about is how they
reached this situation! Where are the
Arab countries to help them! I think
about what happened to this child!
Will he remember these events when
he grows up and tell them to his sons
so they will feel attached to the land?
I feel like I want to touch this child’s
innocent face that seems tired.

מה שאני חושב עליו הוא איך הגיעו למצב
הזה! היכן המדינות הערביות שיעזרו
ויושיעו? אני תוהה האם יזכור הילד הזה
את האירועים ההם לכשיגדל ויספר עליהן
לילדיו ונכדיו כדי ללמד אותם איך להיאחז
 הייתי רוצה להושיט יד.ולדבוק באדמה
ולמשש את פניו של הילד הקטן והתמים
.הזה שנראה עייף

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Female
22 years old
Israeli (mixed
background) living
outside the Middle East

22 בת
)ישראלית (מוצא מעורב
אינה מתגוררת במזרח
.התיכון
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

What first comes to mind is the
Holocaust. The suitcases are
packed without their owners. For
me, the picture creates a sense
of fleeing. Someone fled quickly
or was expelled quickly and all of
his belongings were left behind.
Nonetheless, we see in the picture a
brave woman who decided that she
would stay and not go with everyone.
The suitcases look very old, lined
up like soldiers. It stirs something
frightening, unknown and unsure.
I don’t like the picture (though the
angle of the photography is nice).
It makes me uneasy. Something
unknown and unfamiliar is at hand.

.”הדבר הראשון שעלה זה “השואה
.המזוודות ארוזות ללא הבעלים שלהן
התמונה יוצרת אצלי תחושה של בריחה
מישהו ברח מהר או לחלופין גורש מהר
 בכל זאת.כשכל חפציו נשארו מאחור
רואים בתמונה אמיצה שהחליטה שהיא
.דווקא כן נשארת ולא הולכת עם כולם
 מסודרות,המזוודות נראות ישנות מאוד
 לא ידוע, מעורר משהו מפחיד,כמו חיילים
 התמונה לא מוצאת חן בעיני.ולא בטוח
 היא מעוררת,)(אמנם זוית הצילום יפה
 משהו לא ידוע ולא מוכר.בי חוסר שקט
.עומד בפתח

The picture shows a teenage girl, a
new immigrant, sitting alone among
suitcases of new immigrants to the
country. The picture stirs sentiments
of a new beginning and excitement.
It could also stir feelings of loneliness
and fears of immigrants who came
alone to the country.

, מהגרת טרייה,בתמונה נראית נערה
יושבת לבד בין מזוודות של מהגרים
 התמונה מעוררת.חדשים לארץ
סנטימטים של התחלה חדשה
 זה יכול לעורר גם רגשות של.והתרגשות
בדידות ופחד של מהגרים שהגיעו לבד
.לארץ

I think this picture represents the
migration of people from their homes
or, rather, Jewish immigration to
Palestine, where the woman’s look
tells she is not a Palestinian because
she is not wearing traditional
Palestinian clothes. This picture
raises many feelings of hatred of
and hostility towards the immigrant
Jewish.

בתמונה מזוודות נסיעה ואני רואה
 אני סבור כי.אישה שיושבת על מזוודה
תמונה זו ממחישה את הגירת האנשים
 או ליתר דיוק את הגירת,מבתיהם
 כי דמותה של,היהודים אל פלסטין
האישה שיושבת על המזוודה משדרת
 מאחר והיא לא,שהיא איננה פלסטינית
 תמונה.לבושה בלבוש פלסטיני מסורתי
זו יוצרת אצלי רגשות של שנאה כלפי
.היהודים המהגרים

The photo shows a woman sitting
on some suitcases. I assume it
expresses expulsion of Palestinians
from their home. During the Intifada
of 1948, Palestinian people were
expelled from their homes. The
suitcases contain belongings. The
photo exemplifies the Palestinian
occupation.

 אני,1B בהתבונני על התמונה שמספרה
רואה אישה ישובה מעל מספר מזוודות
ואני מעריכה שהתמונה ממחישה את
גירושו של העם אל מעבר לבתים שלו
 תמונה זו מלמדת כי הדבר.ולמולדת שלו
 מפני שהיא בשחור לבן,קרה לפני זמן רב
 בזמן1948 ולהערכתי היא נלקחה בשנת
האינתיפאדה כאשר העם הפלסטיני גורש
 ירדן, ללבנון,אל מחוץ למולדתו פלסטין
 האישה שיושבת על המזוודות.וסוריה
 תמונה זו מסמלת.מסתכלת למרחקים
את העוול שנגרם לעם הפלסטיני שהייתה
 אולם,לו עדיין תקווה לחזור אל מולדתו
הכיבוש הישראלי הפך את האדמות
.האלה למדינה ישראלית
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A Jewish Woman Sitting on Luggage Before Climbing Mount Canaan,
February 1948

,אישה יהודייה יושבת על החפצים שלה לפני הטיפוס על הר כנען
1948 פברואר

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Female
22 years old
Israeli (mixed
background) living
outside the Middle East

22 בת
)ישראלית (מוצא מעורב
אינה מתגוררת במזרח
התיכון
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

Suddenly I see something more
positive in the picture. One can
sense the Zionism. While before it
looked very lonely, frightening and
perhaps even dangerous, it now
gives an impression of anticipating
something new and good. In a
moment, all of the others will arrive
to take the suitcases and together
they will climb Mount Canaan. It is
something very unifying and moving.

אני פתאום רואה בתמונה משהו חיובי
 אם קודם. מריחים את הציונות.יותר
 מפחיד ואולי,זה היה נראה מאוד בודד
 זה עכשיו עושה רושם של,אפילו מסוכן
 עוד רגע יגיעו,ציפייה למשהו חדש וטוב
כל היתר לקחת את המזוודות וביחד יעלו
. משהו מלכד ומרגש מאוד.להר כנען

I don’t remember a story about
immigration/settlement on Mount
Canaan. The evidence of permanent
immigration of Jews to the country
stirs in me the same feelings of
confusion and mixed emotions.

התיישבות/לא זכור לי סיפור על עלייה
 ההוכחה עבור הגירה קבועה.בהר כנען
של יהודים לארץ מעלה אצלי את אותם
.רגשות של בלבול ותחושות מעורבות

A Jewish woman sitting on the bags,
thinking in a way to steal Palestinian
lands.

,אישה יהודייה יושבת על המזוודות
חושבת על איך לגזול את האדמות
.הפלסטיניות

I now realize it is a Jewish woman
going to live in Palestinian land. She
has this opportunity because of the
Israeli occupation.

לאחר שהבנתי כי בתמונה נראית אישה
יהודייה יושבת על המזוודות טרם עלייתה
 זה מלמד על.1948 אל הר כנען בשנת
כך שהיא מעבירה אדמות של פלסטינים
 כי היא הכינה את המזוודות,ליהודים
,שלה כדי להתיישב באדמות הפלסטיניות
והכיבוש הישראלי העביר את האדמות
.האלה מידי הפלסטינים לידי היהודים

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

A college in Israel
Female
23 years old
Israeli

מכללה בישראל
23 בת
ישראלית

Haifa University
Female
28 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
28 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Male
37 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
37 בן
פלסטיני

In the picture we see people/an
entire population, a community
of people crossing with a lot of
equipment through a river or sea,
to get on a ship that will bring them
to another place. They look like
Arabs because of their hats. They
are carrying possessions and boxes
with them as if they have left what is
most essential for them. The picture
makes me sad again because
there is a connection between
their situation and the situation of
the Jews in World War II or shortly
afterwards. It seems that it is about
people who are quickly fleeing from
a particular state/country because of
war/disaster with the aim of reaching
a new land. This evokes sadness.

,אוכלוסיה שלמה/בתמונה רואים אנשים
קהל אנשים שעוברים עם ציוד רב דרך
נהר או ים כדי לעלות על אוניה שתוביל
 האנשים שנראים.אותם למקום אחר
 סוחבים עמם,ערבים עקב הכובעים
רכוש ותיבות כאילו עזבו את הנחוץ להם
 התמונה שוב מעוררת עצב כיוון.ביותר
שישנו קשר בין המצב בו הם מצויים
למצב שבו היו מצויים היהודים בתקופת
. או מעט אחריה,מלחמת העולם השנייה
התמונה מעלה תחושה כאילו מדובר
 ארץ מסויימת/באנשים שבורחים ממדינה
.במהירות בכוונה להגיע לארץ חדשה
זה מעורר מעט עצב כיוון שזה אומר
מאורעות/ שכנראה התחוללה מלחמה
ארץ שגרמו להם/ רעים באותה מדינה
.מדינה/לרצות לברוח מאותה ארץ

Any description like this of people
who are in distress touches me
emotionally. I don’t know what they’re
fleeing from or what the reason is,
but it’s clear that they are fleeing or
being expelled. It’s so painful to expel
people from the place where they
grew up. I feel that such things only
happen to poor people. I’m almost
sure that this is so. I don’t believe
that this would happen to strong, rich
people who have everything.

כול תיאור כזה של אנשים שהם במצוקה
 אני לא יודעת ממה הם.מרגש אותי
בורחים או מהי הסיבה אבל מובן שהם
 כול כך מכאיב.בורחים או מגורשים
 אני.להוציא אנשים ממקום שבו גדלו
מרגישה שרק לאנשים עניים קורים
 אני כמעט בטוחה שזה.דברים כאלה
 אני לא מאמינה שזה יקרה לאנשים.כך
. שיש להם הכול. עשירים,חזקים

This photo is of people who
experience Nakba – seen as a
national disaster, moving to another
place. Or there has been an
earthquake and they are running
to get a safe shelter, or they are
displaced. It moves in me certain
feelings as a Palestinian refugee,
especially in relation to the experience
of my grandparents, who moved to
find a shelter to protect them.

התמונה הזו לדעתי היא של אנשים
,שאירעה להם נכבה ונודדים למקום אחר
או של אנשים שאירעה אצלם רעידת
אדמה או גורשו מבתיהם ויצאו לחפש
 התמונה הזו מציפה.להם מחסה כלשהו
 כי,בי כפליטה פלסטינית געגועים לסבים
לדעתי התמונה מסמלת את הסבים שלנו
 מה.בנדידתם וחיפושיהם אחר מחסה
שקורה הוא שהאנשים נתקלים בקשיים
ובעיות רבות מאוד בעת עזיבת בתיהם
.והמעבר למקום אחר שיקבל אותם

Mass displacement, loss of freedom
and homeland and deprivation of
basic human life conditions. Why
are those people expulsed from their
home, going through difficulties and
obstacles to an unknown place?
The picture reminds me of what we
have experienced in the past. We
migrated either within our country
or to the outside. It evokes sadness
about the displacement of my
people.

 שלילת חירות, עקירה,גירוש המוני
וגניבת מולדת ושלילה של זכויות אדם
 למה אותם אנשים עוזבים.בסיסיות
 עם כל הקשיים,את מולדתם ונודדים
 לחפש מקום אחר בלתי,והמכשולים
נודע? כאן התמונות האלה מבטאות את
 כעם,תחושותיי לגבי העבר שאותו חיינו
 בין אם אל תוך,שגורש יותר ממחציתו
.המולדת פנימה ובין אם אל מחוצה לה
התמונות האלה גורמות לי צער וכאב על
.גירושו ועקירתו של העם שלי
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Fleeing Palestinians Attempting to Reach Boats, 1948
1948 ,פלסטינים נסים מנסים להגיע לסירות
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Haifa University
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It is quite similar to what I associated
the picture with before: They are
Arabs who were deported or fled and
are trying to get to the boats. Again,
there is sadness due to empathy; I
can identify with their feelings, but
this diminishes once I know they are
Arabs.

התמונה עם הכיתוב די דומה לאסוציאציה
 מדובר בערבים שגורשו.התחלתית שלי
 שוב.או ברחו ומנסים להגיע לסירות
יש עצב עקב האמפתיה שאני יכולה
 אך קהות שבאה,להזדהות עם תחושתם
.עם הידיעה שמדובר בערבים

My feeling doesn’t change. There
are no differences to note between
pictures of treason. All pictures of
treason are related, to me, to the
events in 1948 and the Palestinian
people.

 אין הבדלים.התחושה שלי לא משתנה
 כל התמונות.לציין בין תמונות של בגידה
1948 של הבגידה קשורות בעיניי לאירועי
.ולעם הפלסטיני

The condition of the Palestinian
refugees who were displaced from
their land is that they are looking
for boats to reach another shelter. I
feel very sad for them, because they
struggled and went through difficult
times, as they were kicked out of
their houses and have to carry heavy
belongings. They left with sorrow
and despair.

זהו מצבם של הפליטים בעת גירושם
 מחפשים סירות כדי לעבור,מאדמתם
את המים העמוקים ולהגיע למקום שבו
 אני חש כאב.ימצאו מחסה לשבת בו
וצער על הפלסטינים שעברו את החוויה
 זהו מצב נורא שאדם יגורש מביתו.הזו
 ונורא מזה את הצער,ויישא על גבו חפציו
.ואת הסבל

Nothing has changed since the
Palestinian refugees were displaced
in 1948 to what is happening in the
Gaza Strip today. The Palestinians
in the past were abandoned and
the boats were available to transfer
them to another place. Today the
Palestinians in Gaza are cut off by
the international community to the
world and they are not allowed to
communicate with other people. So it
is a displacement. The Gaza Strip is
isolated from the outside world, just
like what happens when a criminal is
locked up in prison.

 ההימלטות של.שום דבר לא השתנה
 והגירוש שלהם הוא1948 הפלסטינים ב
 בעבר,מה שקורה היום ברצועת עזה
גורש הפלסטיני והיו סירות שיעבירו אותו
 ואילו היום הפלסטיני מגורש,למקום אחר
,מהקהילה הבינלאומית דרך רצועת עזה
ולא מאפשרים לו להתחבר למשפחת
 זהו גירוש מתחדש, על כן.העמים
,לרצועה דרך בידודה מהעולם החיצוני
בדיוק כפי שעושים לפושע כשמבודדים
.אותו בכלא
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The photo shows an extended family
during a time of rest. Each person
is doing something different: One
is resting, another is reading. They
are in a tent, which by nature is
something temporary. According to
their clothing, they look traditional.
The photo evokes a tranquil
atmosphere.

בתמונה נראית משפחה מורחבת בשעת
 אחד- כל אדם עוסק בדבר אחר.מנוחה
 המקום בו הם נמצאים. אחד קורא,נח
 הם,הוא אוהל שהוא מטבעו דבר זמני
 התמונה.נראים מסורתיים לפי הלבוש
.משרה אווירה רגועה

In this photo, we see an Arab
population wandering in a group. It
is impossible to know whether they
are homeless, people who are taking
a trip, a form of settlement in an
undeveloped country, or refugees
who were forced to leave their
homes

בתמונה ניתן לראות אוכלוסייה ערבית
 לא ניתן לדעת אם מדובר.נודדת בקבוצה
 צורת, אנשים שיצאו לטייל,בחסרי בית
התיישבות במדינה לא מפותחת או
.פליטים אשר נאלצו לעזוב את מגוריהם

This photo is of people who have
been forced to leave their homes
and stay in the streets in the open air
with their young children without food
or water. Nevertheless, I see one
person smiling in the picture despite
what he is going through. This
indicates the hope and optimism
in the hearts of the Palestinians,
despite the humiliation and shame
that they are suffering from the
occupation. I feel sad for those
children, women and old people
who are not guilty, and that have not
committed any crime and sad that
they have been denied their most
basic rights to live in a house that
should protect them. They should
have access to food and water.

בתמונה אנשים שאולצו לעזוב את
 לנדוד עם,בתיהם ולהתיישב ברחובות
.ילדיהם הקטנים ללא מזון וללא מים
 אני מבחינה בתמונה באדם,ולמרות זאת
 זה. על אף הסבל בו הוא חי,מחייך
,מלמד על התקווה בקרב הפלסטינים
למרות ההשפלה והנחיתות שנגרמו להם
 אני חשה כאב וצער.כתוצאה מהכיבוש
 הנשים והזקנים שסובלים,על הילדים
 נשללו מהם זכויותיהם,ללא כל אשמה
הבסיסיות ובראשן הזכות לחיות בבית
.ולהשיג אוכל ומים

This is the life of Palestinian
refugees after their displacement
from their country. Looking at the
picture generates a feeling of
sadness. What occurs in the picture
is that the refugees are trying to get
used to their new life in tents and
arid places. This picture contains
a group of people who could be
one family or people from different
families. They are carrying their
bags and are obliged to leave their
country.

החיים של הפליטים הפלסטיניים לאחר
 ההתבוננות בתמונה.גירושם ממולדתם
 מה שקורה בתמונה.גורמת כאב וצער
הוא ניסיון של הפליטים להתאקלם
ולהתרגל לחיים החדשים באוהלים
 בתמונה קבוצה.ובמקומות צחיחים
של אנשים שייתכן כי הם בני משפחה
 שנושאים את מזוודותיהם, או יותר,אחת
.ונאלצים להסתלק ממולדתם
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Refugees Waiting for Transportation, 1948
1948 ,פליטים ממתינים להסעה
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I feel a sort of compassion for the
Arab population. On this day, the
people look less tranquil and a bit
fearful and worried. The photo shows
a lot of uncertainty.

מרגישה סוג של רחמים כלפי האוכלוסייה
 ביום זה האנשים נראים פחות.הערבית
.שלווים אלא קצת חוששים ומודאגים
.התמונה משדרת הרבה חוסר ודאות

Before, I had a feeling of confusion
about the picture and this feeling
remains. I can feel sadness for this
population because of their situation,
the loss of their home and land.
But on the other hand, I cannot
forget that this is our state now and
the hostile relations between the
peoples. I identify with my people,
and feel that this Arab population
invaded our land because of their
expulsion from Tantura – and until
this day we suffer from this.

קודם הייתה לי תחושת בלבול לגבי
 אני יכול.התמונה ותחושה זו עדיין נותרה
לחוש צער בשביל האוכלוסייה זו בשל
 אך מנגד. איבוד ביתם ונחלתם,מצבם
אני לא יכול לשכוח שזו מדינתנו כעת ואת
 אני חש הזדהות.יחסי העוינות בין העמים
כלפי עמי ותחושה שאוכלוסייה זאת של
 בשל גירושם,ערבים פלשה לשטחינו
.מטנטורה עד היום אנו סובלים מכך

Humiliation and degradation suffered
by refugees during the Nakba of
1948. They are steadfast despite the
hardship and suffering. I feel sad for
what is lost and for those refugees
who expect to return to their homes
soon.

ההשפלה והנחיתות שהיו מנת חלקם
 ולכן הם מייחלים1948 של הפליטים ב
. איתנים למרות הקושי והסבל,להקלה
אני חשה כאב וצער על אשר אבד
מהמולדת ועל אותם פליטים שעדיין
.מצפים לחזור לבתיהם בזמן הקרוב

I feel sad for the Palestinians and
the way they have been displaced
from their homes in a brutal way and
sad that they are forced to live in a
different manner.

אני מרגישה צער וכאב על הפלסטינים
,האלה כיצד גורשו מבתיהם בברוטאליות
ואיך אולצו לחיות במצב שונה לגמרי ממה
.שהיו רגילים אליו מקודם
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Two children appear in the picture
alongside ruins of a building. A
mosque can be seen in the picture, so
judging by this and also by the style
of construction I assume it’s an Arab
city and country. I feel emotionally
ambiguous towards this picture: On
the one hand, it conveys a sense of
ruin and destruction; on the other
hand, the children seem happy.

בתמונה מופיעים שני ילדים לצד הריסות
 בתמונה רואים מסגד.של מבנה כלשהו
אז אני מניחה שגם לפי זה וגם לפי
הסגנון בנייה מדובר על עיר ומדינה
 התמונה מעוררת בי רגשות.ערבית
 מצד אחד יש בה תחושה.אמביוולנטיים
של הרס וחורבן אך מנגד הילדים נראים
.שמחים

We see the ruins of a structure
whose remaining architecture
indicates an old building style, with
an arch at the entrance, a rounded
roof, so it is likely an Arab settlement/
Arab-style construction. Despite
all of the destruction in the picture,
I don’t think it’s a picture after the
war but rather old buildings being
pulled down to build new ones. This
is evident from the ladder at the front
of the picture and the children sitting
by the destroyed building and sort of
smiling, and in a sitting position that
suggests they might be looking for
treasures in the abandoned house.
The picture does not evoke sadness
in me but rather a sort of return to
childhood and therefore even a
nostalgic smile.

בתמונה נראות הריסות מבנה
שהארכיטקטורה שכן נשארה עומדת
 הקשת.גם כן מעידה על סגנון בנייה ישן
של שער הכניסה והגג המעוגל בצורת
כיפה של מבנה ליד השער כניסה עלולים
בבנייה/להעיד שמדובר ביישוב ערבי
 עם כל ההרס שיש בתמונה.בסגנון ערבי
אני חושבת שאין מדובר בתמונה של
 אלא במבנים ישנים,אחרי מלחמה
 על זה יעיד,שנהרסו לשם בניית חדש
הסולם
שניצב בחזית התמונה והילדים יושבים
על יד המבנה ההרוס כשהם מעין
מחייכים ובתנוחות ישיבה כמעין מחפשים
 התמונה אינה.אוצרות במבנה הנטוש
 אלא מעין חזרה לילדות,מעלה בי עצב
.ולכן יכולה אפילו לעלות חיוך נוסטלגי

The picture shows a place, where
children have been subjected
to destruction, which could be
a mosque and nearby there are
houses that have been ruined. It is
a miserable situation. War neither
acknowledges trees, nor stones, nor
human beings. Despite this there are
kids trying to play, but who knows
what goes into their minds; worry,
fear and disorder. I feel sad for the
deprived children.

 ייתכן,בתמונה ילדים במקום שנהרס
, מצב קטסטרופלי.שזה מסגד או בתים
 העצים האבנים,כי במלחמה הכל נהרס
 ילדים מנסים, ולמרות זאת.והאנשים
, ואין יודעים את מידת הצער,לשחק
 צער על ילדים.הדאגה והחשש שבתוכם
שנשללה מהם ילדותם ויכולתם לשחק
.בחופשיות ובבטחה

This picture does not differ from
places such as the city of Tel Aviv,
Hassan Beek, Tiberius Mosque,
or other neglected mosques
which Muslims are not allowed to
renovate. This shows the extent of
segregation, and the sad fact is that
many of these mosques are used as
a shelter for animals.

 חסן,תמונה זו לא שונה מתל אביב
בק או מסגד טבריה ומסגדים אחרים
עזובים ומוזנחים שלא מרשים למוסלמים
. זה מראה את מידת האפליה.לשפצם
הדבר המכאיב ביותר הוא שרבים
.ממסגדים אלה משמשים כאורוות לחיות

17

Demolished Palestinian Town Tiberias, April 1948
1948  אפריל,יישוב פלסטיני הרוס – טבריה
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My feeling is no longer ambivalent,
but unequivocal. It is ruin and
destruction. The picture feels even
more powerful to me now, with the
children taking on a completely
new meaning. These are not happy
children but rather homeless ones.

,הרגשתי היא אינה עוד אמביוולנטית
. מדובר בהרס וחורבן.אלא חד משמעית
התמונה מרגישה לי כעת אף יותר
 הילדים מקבלים משמעות.עוצמתית
, אלו לא ילדים מאושרים.שונה לחלוטין
.אלא ילדים בלי בית

I guessed the connection between
the pictures and the central idea in
the study. It’s clear to me that I don’t
know much about the Arab past of
the Arabs in the Land of Israel prior
to the establishment of the state.
I don’t know how the Palestinian
towns were destroyed – [whether]
by Jews, British, etc. And I have a
feeling of longing and sadness when
I see a picture like this. But it would
be hypocritical of me to say that I’m
truly sorry that all this happened
because, after all, if it had not
happened there would be no State
of Israel as it is today, characterized
by a Jewish nationality. I won’t get
into political views, partly because
it’s not relevant and partly because
I’m really not sure of my views. I’ll
summarize by saying that the picture
does and does not evoke sadness.
This is sadness for the Arab losses
and joy that the Jews established
a Jewish State, the only one in the
world.

ניחשתי את הקשר בין התמונות לרעיון
 ברור לי שאיני יודעת.המרכזי במחקר
הרבה על העבר הערבי של הערבים בא”י
 איני יודעת איך.טרם הקמת המדינה
ההרס של הערים הפלשתינאיות התבצע
 בריטים וכו’ וכן, יהודים-או על ידי מי
יש בי תחושת ערגה וצער לנוכח תמונה
 אך יהיה זה צבוע מבחינתי.שכזאת
לומר בצורה מלאה שאני מצטערת שכל
 הרי אילו זה לא היה קורה לא,זה קרה
 כפי שהיא כיום,הייתה מדינת ישראל
 לא אכנס.שמאופיינת ע”י לאום יהודי
לדעות פוליטיות גם כי אין זה רלוונטי וגם
 אסכם.כי אני מאוד לא מגובשת עם עצמי
שהתמונה מעלה עצב ולא מעלה עצב
 עצב עקב האובדן של הערבים.גם יחד
ושמחה עקב הייסוד של היהודים את
מדינת ישראל כמדינה יהודית שאין זהה
.לה בשום מקום בעולם

Not only Tiberias; there are many
other villages which were obliterated
and erased. Our country was
destroyed and the people were
killed. I feel sorry for not being able
to change this reality; if I could I
would. I continue to feel pain and
loss.

 אלא ישנם כפרים רבים,לא רק טבריה
 חבל.אחרים שלא נותר מהם זכר או סימן
 הכפר שלנו נהרס וכל תושביו.על כל זה
 אילו יכול היה האדם לשנות את.חוסלו
 אני עדיין חשה את.כל זה היינו משנים
.הצער

This is the case of the historical and
archaeological sites and the Arab
villages after the establishment of
the State of Israel.

זהו מצבם של המקומות והאתרים
ההיסטוריים של התושבים והכפרים
.הערביים לאחר קום המדינה

Haifa University
Male
34 years old
Israeli and American

It looks like the renovation of a
destroyed building by Hebrew
pioneers. The picture gives a sense
of building and renewal.

 מבנה הרוס על ידי חלוצים.נראה בשיפוץ
 התמונה נותנת תחושה של.עבריים
.בנייה והתחדשות

There are two alternative
explanations:
• Israelis in an abandoned
Arab village after the War of
Independence. They demolished
what remained in order to
build new houses for the new
immigrants coming to Israel.
• Arabs repairing their destroyed
houses after the war.

 מדובר.1 :שתי פרשנויות אלטרנטיביות
בישראלים בכפר ערבי נטוש לאחר
 הם הורסים את.מלחמת העצמאות
מה שנותר בכדי לבנות בתים לעולים
 מדובר בערבים.2.שמגיעים ויגיעו
שמשקמים את בתיהם ההרוסים לאחר
.המלחמה

This picture is the reconstruction of
old buildings. Pictures give rise to
feelings of longing to the past.

.בתמונה בנייה מחדש של מבנים ישנים
.התמונות מעוררת געגועים לעבר

Group of young people forced to
demolish their homes to build homes
for others. It gives rise to a feeling of
frustration.

קבוצה של צעירים שאולצו להרוס את
בתיהם במו ידיהם כדי לבנות תחתיהם
 תחושה של צער.מבני דיור לאחרים
.ושברון לב על אובדן האדמה והבית

אוניברסיטת חיפה
34 בן
ישראלי ואמריקאי
Haifa University
Male
24 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
24 בן
ישראלי

Haifa University
Male
48 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
48 בן
פלסטיני
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
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Abraham Glaser Working with Demolition Squad Clearing Battle Sites
Jaffa, October 1949
1949  אוקטובר,אברהם גלזר עם גדוד הריסה לטיהור אתרי הקרב – יפו

Haifa University
Male
34 years old
Israeli and American

אוניברסיטת חיפה
34 בן
ישראלי ואמריקאי
Haifa University
Male
24 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
24 בן
ישראלי
Haifa University
Male
48 years old
Palestinian

I think the destruction was a shame.
However my understanding is that it
resulted from the desire for building
and renewal – to destroy what was
previously there so that the enemy
would not return, and to build
something different and better in its
place.

 אם כי להבנתי הוא,חבל לי על ההרס
 להרוס.בא מתוך רצון לבנייה והתחדשות
את מה שהיה על מנת שהאוייב לא יחזור
.לבנות במקומו משהו אחר טוב יותר

It is the sense of pride about the
‘against all odds’ spirit of so many
Israelis. The ability to recover after
the war and to build a state that
inspires respect and appreciation.

גאווה על “האף על פי כן” של רבים כ”כ
 היכולת להשתקם מהמלחמה.בישראל
.ולבנות מדינה מעוררת כבוד והערכה

This situation still exists, every day
we hear about the demolition.

 בכל יום שומעים.המצב הזה עדיין קיים
. אך בכלים חדישים,על מעשי הרס

אוניברסיטת חיפה
48 בן
פלסטיני
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Arab houses in Jaffa that are
demolished by the Jews after the
battle. Construction takes place for
Jewish migrants from Bulgaria and
other regions. The feeling is a feeling
of loss of the country.

הבתים הערביים הנמצאים ביפו
שהיהודים הרסו אותם לאחר הקרב
על מנת שיבנו תחתיהם כדי ליישב את
היהודים שהיגרו לכאן מבולגריה ומקומות
, התחושה היא של אובדן הארץ.אחרים
הגזל וההשתלטות על אזורים שלא להם
כדי ליישב בהם מהגרים חדשים שלא
.יודעים מאומה על הארץ ועל אזוריה

A college in Israel
Female
24 years old
Israeli and European

מכללה בישראל
24 בת
ישראלית ואירופאית

Haifa University
Male
26 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
26 בן
ישראלי
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Haifa University
Male
29 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
29 בת
פלסטיני

The photo shows a gathering of men
and women, without separation in
a roofed area. In the far wall there
is a type of alcove in which there
is a Christian figure, so I bet it’s a
religious building. The men wear
keffiyehs and jalabiyas, while the
women have kerchiefs on their
heads and traditional dress, modest
and not revealing. I think that this is
a type of gathering of people before
arriving/walking to another place.
Maybe it’s a type of refugee camp
where refugees are centralized.
Undoubtedly, they are Arabs. I
don’t know whether or not they are
residents of the country.

בתמונה נראים ריכוז של גברים ונשים
.ללא הפרדה בתוך מתחם מקורה
לפי הדופן הרחוקה במתחם אשר בה
קיימת מעין גומחה ובתוכה נראית דמות
. הייתי מהמר על מבנה דת.משיחית
הגברים לבושים כאפייה וג’לבייה בעוד
 לבוש מסורתי,הנשים עם מטפחות ראש
 הערכה שלי שמדובר.צנוע שאינו חשוף
הליכה/במעין כינוס אנשים לפני הגעה
 אולי מעין מחנה פליטים.למקום אחר
 אין ספק.אשר מרכז בתוכו פליטים
 תושבי הארץ או לא.שמדובר בערבים
.אין לדעת

Arab people are shown in this photo.
There is a feeling of celebration in
it. They are all dressed very nicely
and festively. The photo arouses
positive feelings in me. People are
happy and smiling. There are a lot of
children and a sense of holiday.

 יש.בתמונה מופיעים אנשים ערבים
 כולם לבושים.תחושה חגיגית בתמונה
 התמונה מעבירה.מאוד יפה וחגיגי
 האנשים שמחים.בי רגשות חיוביים
 יש הרבה ילדים ומין תחושת,ומחייכים
.חג

There is a group of people waiting to
be provided with a service or need.
Feeling malaise and boredom for
waiting. and there are people without
shelter or homes that protect them.

קבוצה של אנשים שהיא במצב של
 ממתינים שיסופק להם שירות או,המתנה
 ההמתנה מלווה בתחושה.צורך כלשהם
 וישנם אנשים שנותרו,של מצוקה וייאוש
.ללא קורת גג שתגן עליהם

This picture shows Palestinian
refugees fearful of the unknown,
and raises feelings of great sadness
to these unarmed villagers who
left their homes, hoping to return
to it one day. Their lives have
been turned upside down, different
generations face homelessness and
escape into the unknown and the
inevitable fate that awaits them. How,
where, and when; all these questions
can be raised with this picture.

תמונה זו מראה את הפליטים הפלסטינים
שרואים עליהם את סימני הפחד והחשש
 תמונה זו יוצרת תחושה.ואי ידיעת גורלם
של כאב עצום על הכפריים האלה שעזבו
.את בתיהם בתקווה שהם יחזרו אליהם
אנשים שהחיים שלהם השתנו מקצה אל
 דורות של אנשים שסובלים מאותו,קצה
גורל – הפליטות והבריחה אל הבלתי
, איך.נודע והגורל האכזר שמחכה להם
לאן ומתי – שאלות שנשאלות בתמונה
.הזו
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Palestinian Refugees from the Village of ‘Aylut in the Silesian Church
in Nazareth, 1948

)פליטים פלסטינים מהכפר עילוט בכנסיית ישוע הנער (סליזיאן
1948 ,בנצרת

A college in Israel
Female
24 years old
Israeli and European

מכללה בישראל
24 בת
ישראלית ואירופאית
Haifa University
Male
26 years old
Israeli

It’s the same as before reading the
description. A gathering of refugees
in a religious building. Again it deals
with refugees and gathering them –
it’s not pleasant to examine. But in
everything there is a hierarchy and a
food chain.

 ריכוז.אותו דבר לפני קריאת התיאור
פליטים או אוכלוסייה מסויימת במבנה
 לא נעים- שוב עניין הפליטים וריכוזם.דת
 אך בכל קיימת היררכיה ושרשרת.לעיין
.מזון

My feeling changed a bit. The photo
does not evoke a happy and festive
feeling. Rather, it stirs some pity in
me.

 התמונה לא.הרגשתי מעט השתנתה
גורמת לי תחושה מאושרת וחגיגית אלא
.מעוררת בי מעט רחמים

I expected it is a church. Usually,
people resort to religious places for
protection, as what happened in the
invasion of 40 days in Bethlehem
thinking that it provides security and
protection. However, the occupation
does not take effect for any place
or sanctity of anything, anywhere,
anytime.

, אנשים נמלטים.חשבתי שזאת כנסייה
 למקומות הקדושים כדי למצוא,לרוב
, כפי שקרה בפלישה לבית לחם,מחסה
,בתקווה שהיא מהווה מחסה בטוח
אולם הכיבוש לא מגלה שום התחשבות
.בקדושת המקום או הזמן

Arabs of all types have suffered this
evil war that displaced them from
their country. Villagers from ‘Aylut in
a church in the city of Nazareth, after
being displaced from their homes
in ‘Aylut. Of course, it is normal to
enter and hide in the church. That
made me more proud that the Arabs
of all religions have stood in a row
supporting their brothers who have
been displaced from their villages.

 הם שסבלו, בכל מרכיביהם,הערבים
מהמלחמה הנפשעת ההיא שגירשה
 כפריים מעילוט, וגם.אותם ממולדתם
בכנסייה בעיר נצרת לאחר גירושם
 זה אך טבעי שהם. מבתיהם בעילוט
 זה מגביר.יימלטו לכנסייה ויסתתרו בה
, מכל הדתות,את הגאווה שלי שהערבים
התאחדו כאיש אחד לתמוך באחיהם
.שגורשו מכפריהם

אוניברסיטת חיפה
26 בן
ישראלי
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Male
29 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
29 בת
פלסטיני

Haifa University
Female
25 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית

Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

The picture reminds me of the
Jewish immigration to Israel from
Ethiopia. Older people are walking
on foot. Based on their faces and
the walking stick, it appears to be
difficult for them. It makes me feel
appreciation and admiration for their
strength, which helped them to reach
Israel.

.התמונה מזכירה את העלייה מאתיופיה
 נראה.אנשים מבוגרים שהולכים ברגל
שקשה להם לפי הפנים ובגלל מקל
 מעוררת בי הערכה והערצה.ההליכה
כלפי הכוחות שהיו להם ועזרו להם להגיע
.לארץ

This photo shows two old people
walking with sticks and supporting
each other. They seem to be out on
a walk in their fields, perhaps to see
their crops. They seem very thin and
are wearing lots of layers of clothing.
Perhaps this is due to weather or
perhaps it’s the style of dress they
used to have.

בתמונה רואים שני אנשים מבוגרים
.הנעזרים במקלות ואחד בשני כדי ללכת
 אולי,כנראה שייצאו לטייל בשדות שלהם
 האנשים נראים מאוד.לראות את הייבול
צנומים ועם הרבה מאוד שכבות של בדים
 אולי עקב מזג האוויר ואולי בסגנון.עליהם
.לבוש שהיה פעם

In the picture an old man and his old
wife, walking in the land that is prone
to drought and destruction. The land
may be their land, but in the past.

, שניהם זקנים,בתמונה איש ואשתו
הולכים במקום שעלול להתייבש
 ייתכן שהאדמה הזו היא.ולהיהרס
. אך רק בעבר,אדמתם

A picture of two Palestinians
apparently very tired and they seem
very poor, I think they left their
homes because of the occupation.
I feel sad for this moving scene,
they have not committed anything
to suffer like this. And what gives
occupation the right to displace them
from their lands and disturb their
lives.

תמונה של שני פלסטינים שנראים עליהם
 והם נראים,סימני העייפות והתשישות
,כאנשים עניים מאוד שמחפשים משהו
 אני חושבת שהם עזבו את.אוכל למשל
 אני עצובה.בתיהם ונמלטו בגלל הכיבוש
 שהרי,לראות את המראה המרגש הזה
.הם לא עשו מאומה על מנת שיסבלו כך
באיזו זכות גירש אותם הכיבוש מבתיהם
?ומאדמתם ושם קץ למנוחתם

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
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Palestinian Exodus, 1948
1948 ,האקסודוס הפלסטיני

Haifa University
Female
25 years old
Israeli

It still seems that the way is difficult
for them. Elderly people in the desert
with a walking stick and so on. But I
don’t identify with them at all.

 אנשים.עדיין נראה כי קשה להם הדרך
 אך אין לי.’מבוגרים במדבר עם מקל וכו
.הזדהות כלשהי עמם

I identify with the people who are
walking during the Nakba. It appears
to be difficult for them but they are
still doing it.

.אני מזדהה עם האנשים שהולכים בנכבה
נראה שקשה להם והם בכל זאת עושים
.זאת

אוניברסיטת חיפה
25 בת
ישראלית
A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

The 1948 Nakba. The Palestinian
people have suffered from
displacement and the loss of lands.

 או מה שנגרם לעם1948 הנכבה בשנת
.הפלסטיני – גירוש ואובדן האדמה

This picture describes the suffering
of Palestinian people during the
Nakba days, when they left their
homes without taking anything with
them and without knowing where
they should go. I feel sad for the
two persons as they look like they
lost their relatives or got lost, They
cannot walk because they are old
and may die on the road.

התמונה הזו מתארת את אשר עבר על
 שהרי עזבו,העם הפלסטיני בימי הנכבה
את בתיהם והיגרו מבלי שלקחו מאומה
.ומבלי שידעו לאן יובילו אותם רגליהם
אני חש כאב וצער על שני האנשים
שנראים כמי שאיבדו את קרוביהם ואינם
 שהרי הם זקנים ועלולים,יכולים ללכת
.למות בדרך

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

Haifa University
Female
23 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
23 בת
ישראלית

Palestinian University
Male
Not available
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
גיל לא ידוע
פלסטיני
Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני

The city describes a security
situation where people wear
uniforms. It is taken after the JewishArab-British agreement. The soldiers
seem to be Israeli soldiers. People in
white and long trousers are British. It
seems that the Israelis have an Arab
representative guest whom they take
on a tour in Israel. All the sides seem
pleased.

תמונה שמתארת מצב ביטחוני מכוון
 התמונה נראית.שאנשים לבושים במדים
שצולמה לאחר השגת הסכם כלשהו בין
 החיילים עם.ישראלי-בריטי-הצד הערבי
,השורט הקצר כנראה חיילים ישראלים
. בריטיים-אנשים עם לבן ומכנס ארוך
כנראה הישראלים מארחים נציג ערבי
שהגיע למקום והם ערכו לו סיור בשטחה
. כל הצדדים נראים שמחים.של א”י
רגע כלשהו מהתבוננות בתמונה אולי
הזכיר אפילו סוג של טיול שנתי בתקופת
.החטיבה ברמת הגולן

My impression is that this man who
wears a uniform is the Mukhtar
(Arab village mayor) who has a good
relationship with the army. Feelings
of grief, pain, resentment and
confusion. He chose to follow the
orders and instructions of the army.

הרושם שלי הוא שהאיש בלבוש הערבי
הוא המוכתר של הכפר ויש לו יחסים
, התחושות הן של צער.טובים עם הצבא
 המוכתר. טינה ובלבול, תרעומת,כאב
.מבצע את פקודות והנחיות הצבא

Two different kinds of people appear
in the picture; an Arab man and
soldiers. A closer look shows that
the Arab man is walking with the
soldiers with his head down; perhaps
the soldiers represent a foreign
occupation. The soldiers seem to
be happy and have the Arab man
under control. This makes me think
that these people are occupiers
and they want to control the land. I
feel sympathy for the people in the
village.

,בתמונה הזו רואים שני סוגים של אנשים
איש כפרי שנראה מבוגר ורם מעמד
 ואילו הדמות.באזור חקלאי או אחר
 וכאשר אני.השנייה היא של חיילים
 אני רואה שהאיש,מעמיק התבוננות
(הערבי) מכופף את הראש שלו ושכל
 ייתכן וזה,הסובבים אותו הם חיילים זרים
 וכאשר מתבוננים,התנחלות או כיבוש
בפנים שלהם רואים שהם שמחים
ומסתכלים על הערבי כאילו שהם שולטים
 זה גורם לי לחשוב שאלה הם כובשים.בו
שרוצים להשתלט על כפרים ואדמות
 וזה מעורר אצלי תחושות של,בכוח
 אמפתיה וצער כלפי בני הכפר,חמלה
.הזה
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The Ikrit Mukhtar Takes Israeli Soldiers Home for Lunch, 1948
מוכתר הכפר איקרית מארח חיילים ישראלים בביתו לארוחת צהריים1948 ,
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The city is after the foundation of
the Israel. It shows good ArabIsraeli relationships. The soldiers
look pleased and the majority does
not have weapons. That means
the Jewish trust the Arab side.
The Mukhtar of the village himself
smiles as he opens the door of his
house. This shows his good hearted
character and his gratefulness.

תמונה לאחר קום המדינה מראה על יחסי
 החיילים נראים.ישראלים טובים-ערבים
מאושרים ואפילו לא כולם בעלי נשק מה
שמראה שסומכים על הצד הערבי ואפילו
המוכתר עצמו נראה עם חיוך ולוקח
 כאשר הוא פותח את דלת.מרצונו לביתו
 מה שמראה על טוב לב ואולי אפילו,ביתו
הוא רוצה [לא ברור] את הקשר הטוב
.שיש בין הצדדים ולהודות

The Mukhtar is a collaborator; he
sold the cause and left the liberation
to others. I also feel that the Mukhtar
had no alternative choice; maybe
because of fear for his own life and
for his family.

המוכתר משתף פעולה עם הצבא ונהיה
 אני מרגיש.סוכן של הצבא הישראלי
שהמוכתר הזה קיבל את המצב החדש
והשאיר את העניין הלאומי לאחרים
 אני מרגיש גם שלא.שהם יטפלו בו
נותרה למוכתר שום ברירה מלבד שיתוף
הפעולה עם החיילים מחשש לחייו וחיי
.משפחתו

This picture proves how human
Palestinians are. While they are
surrounded by enmity, they still
remain generous.

התמונה הזו מוכיחה לי את ההומאניות
 למרות כל האיבה,של העם הפלסטיני
.הזאת הוא נשאר נדיב
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 he photo shows an old man and a
T
boy, perhaps his grandson, sitting
next to each other near a piece of
cloth. They seem sad and worried.
Their clothes are slightly worn
out. The photo arouses strong
feelings of longing for my family and
grandfather, whom I’d like to visit
more frequently.

 אולי,בתמונה מצולמים סבא עם ילד
 יושבים יד ביד ליד פיסת בד,הנכד שלו
. הם נראים עצובים ומוטרדים.כלשהי
נראה כי הם יושבים ובגדיהם מעט
 התמונה מעוררת בי געגוע.מרופטים
 שהייתי רוצה,חזק למשפחה ולסבא שלי
.לבקר יותר

In the photo we see a grandfather
and his granddaughter traveling.
They have serious and tired facial
expressions. The photo arouses
feelings of sadness and compassion
because of the dire situation of the
grandfather and the little girl. They
look miserable and that is sad.

.בתמונה זו נראה סב ונכדתו נוסעים
 תמונה.ארשת פניהם רצינית וכבוייה
זו מעוררת בי רגשות עצב וחמלה בשל
.מצבו הכחוש של הסב עם ילדה קטנה
.הם נראים אומללים ודבר זה מצער

My feelings are sadness and
compassion. The look on the face of
the old man is one of deep sorrow
and pain. His hand touches a child
as if he tries to make her feel safe
in spite of what is happening around
them. The look of the child shows
that she doesn’t need his help as
if she says to him that everything
will be alright, it seems that she is
helping and supporting him.

התחושה של היא גם של צער וגם של
 תמונה של איש שבמבט שלו.חמלה
יש צער רב וכאב מחזיק בידה של ילדה
,כאילו רוצה לתת לה הרגשה של ביטחון
 אולם המבט.למרות מה שקורה סביבם
של הילדה כאילו משדרת מסר שהיא
 וכאילו,איננה צריכה את התמיכה שלו
שהיא אומרת לו שהכול הולך להיות יותר
 כאילו שהיא זו הנותנת את העזרה,טוב
.והתמיכה

In this picture the grandfather is
aware of the fact that it is still far and
difficult to escape, but he lies to his
young grandson and assures that
the return will be very soon. He tells
him that it is only a few minutes. He
knows in his heart that he is lying to
his grandson and himself but he only
hopes.

בתמונה הזו הסב מודע למהות האמיתית
 ולעובדה כי אם,של המצב שנקלעו אליו
 ולא,תהיה שיבה אזי היא רחוקה וקשה
,כפי שדמיין אותה כאשר החליט להימלט
אולם הוא משקר לנכד שלו בכך שהוא
מרגיע אותו לגבי השיבה הקרובה ושהיא
עניין של דקות או שהיא לא יותר מטעות
 ואילו הוא יודע בתוך,קטנה שמייד תתוקן
, ולעצמו,תוכו שהוא משקר לנכד שלו
.ושהוא רק מקווה ולא יותר
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Palestinians in the Jalazone Camp, 1950
1950 ,פלסטינים במחנה ג’לזון
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The photo makes me sad for the
old man. The sadness in his eyes
is very hard, and again reminds me
of my grandfather. This picture has
the greatest effect on my emotions.
I hope I will never be in such a
situation and certainly not to find
my grandfather in this miserable
situation.

התמונה מעוררת בי צער על האדם
 העצב בעיניו קשה מאוד והוא.המבוגר
 לתמונה הזו יש.שוב מזכיר לי את סבא
 אני.הכי הרבה השפעה על הרגשות שלי
מקווה לא להיות במצב כזה ובטח לא
.למצוא את סבא שלי במצב העגום הזה

The photo makes me feel
compassion and sorrow. In the
photo, there is [a grandfather] with
a young girl. Both of them look sad,
and this bothers me because, after
all, this man could be my grandfather
and the little girl could be my sister. I
feel sad for them. It is painful for me
to think that we are responsible for
this, but war is something sad and
destructive. We had no choice but
to fight for our rights as a free and
sovereign people.

.תמונה זו עדיין מעוררת בי חמלה וצער
 שניהם,בתמונה סבא עם ילדה קטנה
 שהרי,נראים עצובים והדבר צורם לי
אדם זה יכול להיות סבי והילדה הקטנה
 יש לי תחושה של.יכולה להיות אחותי
 כואב לי לחשוב שאנו.עצב בשבילם
 אך מלחמה היא דבר עצוב,אחראים לכך
 ולא הייתה לנו ברירה להילחם על,ופוגע
.זכויותינו כעם ריבוני וחופשי

I think about the sadness and pain
that Palestinian people underwent,
and how the children were part of
this experience. I think that the look
of the child contains hope which the
Palestinians should uphold.

אני חושב על הכאב והצער שהעם
הפלסטיני סבל מהם ואיך שהחוויה
הזאת לא פסחה גם על הילדים שהיו
 אני חושב על מבטה של.חלק ממנה
הילדה הזו שכל כולה תקווה שקוראת
.לעם הפלסטיני להחזיק בה ולשמור עליה
 אני, ביחד עם תחושת הצער שיש בי,ולכן
. למרות שהוא קל מאוד,חש גם כאב

The expression on the faces is clear
and I described it. It is as if I know
them by heart.

תווי הפנים נראו ברורים כפי שתיארתי
 עד שנדמה לי כי אני זוכר אותם,אותם
.היטב ובעל פה

Male
28 years old
Israeli

28 בן
ישראלי

A college in Israel
Male
26 years old
Israeli (mixed
background)

Impression – An old authentic image.
Type of emotions it evokes – A sense
of family, poverty and tiredness after
a day of work.
What is happening – It looks like
the father just sat down. (His fist is
on the couch, as if he is still holding
on to it). They are eating a meager
meal of soup and bread, which was
apparently cooked and warmed up
in the pot that is behind. It looks like
the mother prepared the soup and
served it, since she is sitting closer
to the pot. The girl’s white dress
seems a bit too festive for a regular
day, and perhaps it’s a holiday.
Poverty is apparent in the unfinished
plaster in the background, the simple
wooden table and the meagerness of
the meal.
Who appears in the photo – It is a
poor family, a father, mother and
daughter. Their origin is unclear,
maybe from the time of the state’s
establishment, or an Arab family
from the West Bank or Gaza, or a
family from Europe around the time
of the war.

 אותנטית, תמונה ישנה- התרשמות
- סוג של רגשות שהיא מעוררת
 עייפות של אחרי יום, עוני,משפחתיות
.עבודה
 נראה שהאבא רק- מה מתרחש בה
,התיישב (האגרוף מונח על הספה
 אוכלים,)כאילו עוד לא נרגע מחזרתו
 אשר נראה,ארוחה דלה של מרק ולחם
.שבושל והתחמם על הסיר שמאחור
נראה שהאמא הכינה את המרק והגישה
. מאחר שהיא הקרובה ביותר לסיר,אותו
השמלה הלבנה של הילדה קצת חגיגית
 ואולי מדובר,מדי בשביל יום שיגרתי
 העוני בולט בחוסר הגימור...ביום חג
, בשולחן העץ הפשוט,של הטיח מאחור
.ובדלות הארוחה
, משפחה דלת אמצעים- מי מצולם בה
-  מוצא האנשים לא ברור.אב אם ובת
,ייתכן ומדובר מאנשים מקום המדינה
,במשפחה ערבית מהגדה או מעזה
או במשפחה מאירופה סביב שנות
...המלחמה

The photo shows a family dinner
– a father, mother and their small
daughter. They live under relatively
poor conditions that indicate they are
struggling to achieve their livelihood.

 אם ובתם, אב.משפחה בארוחת ערב
 תנאים דלים יחסית אשר.הקטנה
מעידים על אנשים קשיי יום אשר דואגים
.לפרנסתם בסופו של דבר

I think the photo represents
thousands of Palestinian families
where father, mother and daughter
all gather around the table, which is
symbolic of the exiled nation. The
photo evokes a sense of brotherhood
and kinship which makes me feel
that I and others share this reality.
The people in the picture are having
lunch while their faces reflect
despair, not happiness.

אני סבור שהתמונה הזו מסמלת את
,אלפי המשפחות מבני העם הפלסטיני
כאשר ההורים והבת יושבים סביב שולחן
האוכל כדי לאכול את המזון עם הלחם
 התמונה.שמסמל את העם המפוזר
,מעוררת אצלי רגש של אחווה וקירבה
כי אני מרגיש שאני ואחרים חיים במצב
 מה שקורה הוא שבני המשפחה.דומה
 נטולות,יושבים לסעודה בפנים מיואשות
.שמחה

מכללה בישראל
26 בן
)ישראלי (מוצא מעורב
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

23

Jewish Immigrant Family from Bulgaria at Supper in Their Home
in Jaffa, October 1949

,משפחה של מהגרים מבולגריה סועדת ארוחת ערב בביתה שביפו
1949 אוקטובר
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28 בן
ישראלי
A college in Israel
Male
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Israeli (mixed
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Now there is more a feeling towards
the people, knowing they are part of
my people and that a better future
awaits them. I identify with the
people in the picture.

 ישנה תחושה של אהדה יותר,כעת
 ידיעה שהם חלק מהעם,כלפי האנשים
 ישנה. ושנכון להם עתיד טוב יותר,שלי
.הזדהות עם האנשים בתמונה

This is an image that characterizes
the period in question. This family
seems a bit self-absorbed during the
meal and is not paying attention to
the photographer.

תמונה אשר מאפיינת את התקופה
 המשפחה המדוברת נראית.המדוברת
.מעט מכונסת בארוחה ולא עסוקה בצלם

Initially I thought the people in the
picture were Palestinians but it is a
Jewish family who came to settle in
houses that didn’t belong to them.
I think that the people in this photo
are not happy; tiredness, sadness
and lack of solidarity appear on their
faces. This family came to Palestine
against their will; perhaps they had
a relative in the Israeli army who
forced them to come to this land. Or
perhaps this family thinks: how did
they end up here in a place which
is not theirs; now they own this
place, while the original owners are
scattered here and there.

תחילה סברתי שהתמונה היא של
 אך התברר שזאת,משפחה פלסטינית
משפחה יהודית שהגיעה לפלסטין על
מנת להתיישב בה ולהשתקע בבתים
 אני חושבת שהאנשים.שהם לא לה
הנראים כאן אינם שמחים כי אם העייפות
 אני.והצער נראים בבירור על פניהם
חושבת שהמשפחה הזו הגיעה לכאן
 שהרי ייתכן,ללא חשק ובניגוד לרצונה
כי קרוב משפחה שלהם שעוסק בצבא
 וייתכן,הוא זה שהכריח אותם לבוא הנה
שהמשפחה הזו מהרהרת איך הגיעה
 למקום שהוא לא שייך לה ופתאום,לכאן
 ואילו אחרים,הופך להיות בבעלותה
שהבית היה שלהם ובבעלותם מורחקים
.כעת ומפוזרים במקומות שונים
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The picture seems very typical of the
Arab culture. In my opinion, they are
Bedouin women and children in the
desert, engaged in everyday activity.
A woman is doing laundry and
another is with the children, feeding
the birds. We can see dishes that are
their handiwork and are also a sort of
cultural characteristic, and of course
the modest dress and head covering.
Compared to the other pictures, it
triggers a smile and doesn’t suggest
suffering and perhaps even a desire
to be there. It evokes a feeling of
happiness.

התמונה נראית מאוד מאפיינת את
 לפי דעתי זה.התרבות הערבית
 נמצאים במדבר.נשים וילדים בדואים
 אישה מכינה.ועוסקים בענייני יום יום
 מאכילה את,כביסה ואחרת עם הילדים
 בתמונה ניתן לראות כלים.הציפורים
שהם מעשי ידם של האנשים שזה גם סוג
של אפיון תרבותי וכמובן הלבוש הצנוע
 לעומת התמונות האחרות.עם כיסוי ראש
תמונה זו מעלה חיוך ולא רומזת על סבל
,אלא אולי אפילו על רצון להיות במקום
.מעוררת רגש של שמחה

This picture shows a Bedouin family,
parents and children are smiling.
The picture describes happiness
and raises positive feelings of joy,
serenity and a moment of daily
routine.

 הורים,תמונה זו מציגה משפחה בדואית
 התמונה מתארת שמחה.וילדים מחייכים
,ומעוררת רגשות חיוביים של אושר
.שלווה ורגע של שגרה יומיומית

This picture shows a tent for the
Palestinian refugees that are
displaced from their land. They are
escaping from death. This picture
tells the situation of Palestinians,
especially children and women, that
they have suffered from hunger and
displacement. In the absence of
men, women and children became
orphans, suffered from hunger,
dispersion and a lack of security.

התמונה הזו מציגה אוהל של פליטים
 מאדמותיהם,פלסטינים שגורשו מבתיהם
 הם שוקעים באבדון.ומהיישובים שלהם
 מנסים,של הפיזור באזורים צחים
 התמונה.להימלט מהמוות שאורב להם
,הזו מספרת את מצבם של הפלסטינים
 ואת הסבל,ובמיוחד הילדים והנשים
 כתוצאה מרעב ושוטטות ללא,שלהם
 הנשים, בהיעדרם של הגברים.גברים
: הרושם.והילדים חיו במצב של יתמות
.רעב ושוטטות וחוסר ביטחון
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Palestinian Refugees in Make Shift Tent, 1948
1948 ,פליטים פלסטינים באוהל זמני
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My impression from the picture didn’t
change after the explanation. Only
the origin of the people changed.
They look happy, are engaging in
daily life, though it is in tents by
the sea because they had no other
option. Still, they don’t seem to be
worried.

ההתרשמות מהתמונה לאחר התיאור לא
. רק מוצא האנשים השתנה,השתנתה
הם נראים מאושרים ועוסקים בעיסוקים
 אמנם בחוף הים באוהלים כי,יום יומיים
 אך בכל,לא הייתה להם אופציה אחרת
.זאת הם לא נראים מוטרדים

It is sad to think that Palestinians
who lived in their homes were forced
to live in miserable conditions and to
raise generations of children in this
way. The smile and happiness seen
in the photo, despite of the difficult
reality, stirs sympathy.

עצוב לחשוב שהפלסטינים שהתגוררו
בבתיהם נאלצו לחיות בתנאים עלובים
 החיוך.ולגדל דורות של ילדים בדרך זו
והשמחה הנראים בתמונה על אף
.המציאות הקשה מעוררים סימפטיה

This picture shows a Palestinian
refugee tent in one of the Palestinian
refugee camps and the deprivation
of freedom, identity and a general
loss – the absence of a homeland.
This picture has influenced me, it
will affect the world as it reflects
the status and situation of the
Palestinians after the Nakba (1948)
and it will tell the world how Palestine
was and how it has become. My
impression is that they suffer from
hunger and thirst but that we will not
give up our rights in Palestine.

התמונה הזו מספרת אודות אוהל פליטות
פלסטיני באחד ממחנות הפליטים
הפלסטיניים ואודות מה שנגרם בעקבות
כך – שלילת חירות וזהות ואובדן כללי
 התמונה הזו השפיעה.ואיבוד המולדת
עליי והיא תשפיע על העולם כי היא
מציגה את מצבם של הפלסטינים
) ומראה לעולם1948( בעקבות הנכבה
.איך הייתה פלסטין ואיך היא נהייתה
 צימאון ולא נוותר על הזכות, רעב:הרושם
.שלנו בפלסטין

Haifa University
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26 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
26 בת
ישראלית

A college in Israel
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מכללה בישראל
24 בת
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Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Haifa University
Male
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Palestinian

אוניברסיטת חיפה
54 בן
פלסטיני

This picture shows two people. One
of them looks like a soldier or guard;
he has a weapon and a helmet and
vest. He stands at the entrance of a
building. There is another seriouslooking man sitting next to him.
Unlike the first man, he does not look
at the camera. The photo makes
one wonder about the connection
between the two – are they enemies
or actually on the same side? Is
the man who is sitting worried?
He doesn’t look very worried to
me. I would actually say that they
are not enemies, contrary to what
the photo expresses and my initial
instinct. The buildings look old. It’s
old construction, perhaps from the
establishment of the state.

בתמונה שני אנשים אחד נראה חייל
 הוא.או שומר יש לו נשק וקסדה ואפוד
 לידו יושב.עומד בפתח של בניין כלשהו
אדם אחר עם פנים רציניות ולא מסתכל
 התמונה.למצלמה לעומת הראשון
,מעוררת תהייה לגבי הקשר של השניים
.האם הם אוייבים או דווקא מאותו הצד
 לי הוא לא.האם הבחור שיושב מודאג
 ודווקא הייתי אומרת.כל כך נראה מודאג
שהם לא אוייבים בניגוד למה שהתמונה
 המבנה.משדרת ולאינסטינקט הראשוני
 בנייה ישנה אולי מקום,נראה ישן
.המדינה

The photo shows two soldiers. The
young man who is standing looks
calm and happy, but the young
man who is sitting looks pensive.
The photo gives me a calm feeling.
There’s a kind of tranquility in this
photo.

 הבחור שעומד.בתמונה מופיעים חיילים
 אך הבחור שיושב, שמח,נראה שליו
 התמונה משרה עלי.נראה מהורהר
. יש מין שקט בתמונה הזו.אווירה רגועה

This is disgusting from the soldier
who stands there smiling in front
of the home of a Palestinian. The
people are unable to do anything
because of the gun that the soldier
has.

תמונה זו גורמת שאט נפש למראה החייל
עומד מחייך בדלת של אחד הבתים
 האנשים הם צעירים שלא.של פלסטיני
יכולים לעשות מאומה בפני הנשק של
.אותו חייל

The photo shows a destroyed
Palestinian house that once was
beautiful. It seems that the soldiers
have seized, destroyed the house
and expelled its Palestinian
residents. This photo reminds me of
the thousands of similar houses. It
evokes the feeling of sadness and
sorrow for the Palestinian nation who
has been denied the right of living in
their home and country. On the other
hand, it evokes feelings of struggle
and resistance. I also think of the
right of return to every person who
was displaced.

 אך יד,בתמונה בית פלסטיני יפה מאוד
 נראה שהחמושים.ההרס החריבה אותו
,כבשו והרסו אותו וגירשו את תושביו
ואח’’כ ישבו לנוח על הסבל והכאב
 תמונה זו.של המגורשים הפלסטיניים
.מזכירה לי את אלפי הבתים הדומים
התמונה יוצרת תחושות של כאב ויגון על
העם הפלסטיני שנשללה ממנו הזכות
, ומצד אחר.לחיות בביתו ובמולדתו
היא מעירה את הרצון להיאבק ולהילחם
כשאני חושב על זכותו של כל אדם
.שגורש
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Jewish Officer in Front of an Arab House, 1948
1948 ,קצין יהודי בכניסה לבית ערבי
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Haifa University
Male
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אוניברסיטת חיפה
54 בן
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It is surprising. I actually thought that
the officer is an Arab. The picture
is quite infuriating (and it would be
interesting to know who the person is
who is sitting).

. דווקא חשבתי שהקצין הוא ערבי.מפתיע
תמונה די מכעיסה (ומעניין לדעת מיהו
.)זה שיושב

This picture no longer stirs feelings
of calmness and tranquility in me.
Rather, I now understand better why
the young man sitting is pensive and
perhaps also upset. Now the photo
is difficult in my view. The young
man who is standing is smiling, but
maybe horror is hidden behind that
smile.

התמונה כבר לא מעוררת בי שקט
 אלא כעת אני מבינה יותר,ושלווה
מדוע הבחור יושב מהורהר וייתכן שגם
. כעת התמונה קשה בעיני.מעורער
 אך ייתכן שמבעד,הבחור שעומד מחייך
.לחיוך מסתתרת זוועות

I thought that this soldier seized the
house, but I realize now that he took
the whole village. He is happy and
takes a rest in a place, of which he
deprived its residents from the taste
of rest and happiness.

,סברתי כי החייל הזה השתלט על הבית
אך כעת הבנתי שהוא השתלט על
הכפר כולו והוא שמח כשהוא נח במקום
ששלל מהאנשים שלו את טעם המנוחה
.והשמחה

After reading the description, I
think that these people don’t know
what is humanity and human rights.
The house and its stones will be
witnesses of their criminal acts of
killing and expelling children, women
and elderly people from their homes.
What is really strange is that they
declare that this country belongs to
them while they know quite well this
is not the case. What is surprising
me is that they smile because the
Palestinian people suffer.

 ההרגשה שלי היא,לאחר קריאת התיאור
לאלה אין מושג מהי אנושיות ומהן זכויות
 הבית ואבניו יעידו על.טבעיות של האדם
 של הרג וגירוש,פעולותיהם הנפשעות
 והיותר. נשים וזקנים מבתיהם,ילדים
 שהם מצהירים בחוצפה כי הארץ,מוזר
 כאילו היה הבית הזה של,הזו היא שלהם
 מי, היטב,אבא שלהם בזמן שהם יודעים
 מדהים שהוא.האנשים שגרו בבית הזה
גם מחייך לנוכח הסבל והכאב של העם
.הפלסטיני

Male
27 years old
Israeli

27 בן
ישראלי

A college in Israel
Male
26 years old
Israeli (mixed
background)

מכללה בישראל
26 בן
)ישראלי (מוצא מעורב

Palestinian University
Male
33 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
33 בן
פלסטיני

I think the books in the picture
belong to Arabs because of the
Arabic writing. My first thought was
the Koran. I can only assume that
they contain something important
because they look quite old and
ancient, and in my humble opinion
old books generally indicate
something important.
These books stir in me feelings of
longing for the Jewish religion and
the Bible, the book of books.

אני חושב שבתמונה אלו ספרים השייכים
למגזר הערבי בגלל הכיתוב בערבית
 האינטואיצייה הראשונית,שמרמז על כך
 אני יכול,שעלתה במחשבתי זה הקוראן
רק לשער שכתוב בספרים אלו דברים
חשובים כי הספרים נראים די יישנים
ועתיקים למדיי ובדר”כ ספרים ישנים הם
.לעניות דעתי מעידים על דבר חשוב
ספרים אלו מעוררים בי רגשות כמיהה
. לספר הספרים התנ”ך,לדת היהודית

It looks like an old photograph of
some type of archive. Perhaps
because of the picture’s colors it
gives the impression of an archive
holding information about events or
people who experienced war. The
Arabic writing on one of the books
raises questions about the nature of
the books, and perhaps they were
catalogued in this way for reasons
that are unclear.

נראה כמו צילום ישן של ארכיון מסוג
 אולי בגלל גוון הצבעים בתמונה.כלשהו
נוצר רושם שמדובר בארכיון שאוגר מידע
.לגבי אירועים או אנשים שחוו מלחמה
הכיתוב בערבית על אחד הספרים מעלה
 אולי הם,תהיה לגבי אופי הספרים
.קוטלגו כך מסיבות לא ברורות

I have a good impression of this
photo; it shows a public library that
contains a large number of valuable
books in various subjects. It appears
that this library is well organized.

– התמונה הזו מעוררת רושם חיובי
קבוצה של כרכים שנמצאים בתוך ספריה
ציבורית שכוללת מספר רב מאוד של
כרכים וספרים ישנים בנושאים שונים
 נראה כי הספרייה מאורגנת, כמו כן.רבים
.היטב ומשתמשת בסיווג ספרני
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Absentee Properties Books Confiscated from a Palestinian
Private Collection and Held in the National Library, Jerusalem,
date unknown

 הוחרמו מאוספים פלסטיניים פרטיים והועברו,ספרים שנחשבו נכסי נפקדים
 תאריך לא ידוע,לספרייה הלאומית בירושלים

Male
27 years old
Israeli

27 בן
ישראלי
A college in Israel
Male
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מכללה בישראל
26 בן
)ישראלי (מוצא מעורב
Palestinian University
Male
33 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
33 בן
פלסטיני

I think it is unfair to confiscate books
that belong to someone, especially
books from a private collection,
which makes the books even more
valuable and violates a person’s right
to privacy.

אני חושב שזה לא הוגן להחרים ספרים
 קל וחומר ספרים שהם,השייכים לאדם
 מה שמעלה את ערכו של,מאוסף פרטי
.הספר ומפר את זכותו של אדם לפרטיות

All that comes to mind with regard
to this picture is the question of why,
and by what authority, these books
were confiscated. Why couldn’t the
refugees keep their property when
they became refugees?!

הדבר היחיד שעולה לי בראש לגבי
תמונה זו הוא מדוע ספרים אלו הוחרמו
 מדוע הפליטים לא יכלו.ובאיזו רשות
!?לשמור על רכושם כאשר הפכו לפליטים

I feel sad for the erosion of
Palestinian history after the
expulsion of the people and
confiscation of the books.

אני חש צער ויגון על מחיקת ההיסטוריה
של העם הפלסטיני לאחר גירושו ועל
מחיקת ההיסטוריה שלו בהפקעת
.והעלמת כל ספריו

A college in Israel
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25 years old
Israeli

מכללה בישראל
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ישראלית
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20 בת
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In the picture, people are standing
and waiting for a bus. It seems
that the bus is late and people are
pressed for time to get to their work.
The period is many years ago, when
there wasn’t much transportation and
apparently that’s why the bus is late.

בתמונה אנשים עומדים ומחכים
 נראה כי האוטובוס מאחר.לאוטובוס
והאנשים לחוצים בזמן להגיע לעיסוקים
 התקופה היא לפני הרבה שנים.שלהם
שלא היה הרבה תחבורה וכנראה שלכן
.האוטובוס מאחר

The picture shows a group of
people waiting for the bus. Again,
I think it’s during the early years
of Israel. We can assume they are
Arabs for two reasons: 1) the style
of dress of the men and women in
the picture indicates this; and 2) the
dominant presence of men, which is
indicative of the customary mentality
in Arab society, according to which
women are less independent and
less frequently seen in public in the
company of men. It should be noted
that the third man from the left is
dressed differently, and perhaps
does not belong to the surrounding
community.

בתמונה נראית קבוצה של אנשים אשר
 שוב לדעתי מדובר.ממתינים לאוטובוס
 ניתן להניח.בשנותיה המוקדמות של א”י
שמדובר באוכלוסייה ערבית משתי
 סגנון הלבוש של הגברים.1 :סיבות
 הנוכחות.2 .והנשים בתמונה מעיד על כך
הדומיננטית של גברים בתמונה מעידה
על מנטליות שנהוגה בחברה הערבית
על פיה נשים הן פחות עצמאיות ופחות
.נמצאות בחברתם של גברים בפומבי
יש לציין שהגבר השלישי משמאל לבוש
בצורה שונה וייתכן שהוא אינו שייך
 בהנחה שנעשתה,לקהילה שסובבת אותו
.לגביהם אבחנה נכונה

The picture shows interaction and
social interaction between Bedouin
and city dwellers, and villagers,
from the south and north. The
integration takes place between
different classes of Palestinians. This
happened after the expulsion and all
these people lost their property. They
lost everything! They miss the past.
There is nothing now. It seems as if
they wish for liberation, their heart is
longing as one heart for liberation.

 התערבבות,הפיכת הכפריים לעירוניים
 כך שלא, והצפוני בדרומי,הבדווי בעירוני
 כולם,נותרה למי מהם בעלות פרטית
 כולם,השתוו לאחר המלחמה והגירוש
.איבדו וכולם מתגעגעים לימים עברו
לא נותר להם דבר ממה שתכננו לפני
 כל התקוות התאחדו.המלחמה והגירוש
 כאילו נהיו לב,למטרה אחת היא השחרור
.של איש אחד
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New Jewish Immigrants & Arabs at a Bus Station in Jaffa, 1949
1949 ,יהודים עולים חדשים וערבים בתחנת אוטובוס ביפו
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מכללה בישראל
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Male
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It seems that there is a separation
between the Jewish immigrants and
Arab immigrants. And the women are
standing with their backs turned and
are not looking.

נראה כאילו יש הפרדה בין המהגרים
 הנשים בכלל,היהודים למהגרים הערבים
.עומדות עם הגב הפוך ולא מביטות

In my opinion, this picture is an
example of the co-existence that
existed during the early days of the
state, but which no longer exists
today.

תמונה זו מהווה מבחינתי דוגמא לדו קיום
אשר היה קיים בימיה המוקדמים של
.המדינה וכיום הוא אינו קיים יותר

מכללה בישראל
26 בן
)ישראלי (מוצא מעורב
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

I feel silly indeed, especially
regarding the people I described.
And I ask myself; are we that similar,
are we the same? Our places have
reversed through time. And also,
is the past that different from the
present?

אני חש טיפש אמיתי כלפי מה שתיארתי
 האם אכן: ואני שואל את עצמי,מקודם
?)אנחנו דומים (הערבים והיהודים
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Haifa University
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פלסטיני

Arabs and Jews apparently in some
sort of ceasefire agreement. A
tolerable feeling (apparently due to
the influence of the previous photos),
nothing more.

ערבים ויהודים בסוג של הסכם הפסקת
 (כנראה מהשפעת התמונות.אש
. לא יותר מזה,הקודמות) רגש נסבל

The picture shows an elderly Arab
– perhaps the leader of the tribe
or a village or a clan [hamula] – a
sheikh, who is shaking hands with a
senior military officer, whose face is
not visible. Who is he? The officer’s
concealed face suggests secrecy.
The sheikh’s face, on the other hand,
is suspicious and he, like the other
Arabs standing by the wall, does not
make eye contact with the officer.
Apparently they are ashamed or
afraid, or simply surrounded by other
people. Perhaps there are more
handshakes, or someone speaking,
or something happening. And
therefore, they’re looking over there.

 אולי מנהיג-בתמונה מצולם זקן ערבי
 שיח’ שלוחץ יד-שבט או כפר או חמולה
 את פני הקצין לא.לאיש צבא קצין בכיר
 מי הוא? פניו המוכמרות מרמזים.רואים
,על חשאיות פני השיח’ לעומת זאת
 הוא אינו פוגש את עיני.מגלים חשדנות
 הזקנים שניצבים בשורה לאורך-הקצין
, גם הם לא מביטים בקצין,הקיר מאחור
 או מפחדים או,נראה שהם מתביישים
 אולי-שהם סתם מוקפים באנשים אחרים
, או מישהו שמדבר,יש עוד לחיצת ידיים
. ולכן הם מביטים לשם-או משהו שקורה

As it is clear in this photo there are
people and specifically some old men
that are welcoming a stranger, by
shaking his hand. It reflects a deal or
a stranger that he does not know. The
stranger looks like a soldier as we
notice from his military uniform. The
other people are Arabs that becomes
clear from their traditional clothing
as Bedouins. They are discussing
a situation of a village with people
who are controlling them or who are
strangers. Reflects, triggers or evokes
feeling of shame for the Arabs,
because they seem not to be able
to understand their own catastrophy.
However, the photo gives a good idea
of their generosity and hospitality.

, בתמונה אנשים,כפי שאפשר להבחין
, וביניהם אדם שמברך,מבוגרים בעיקר
,בלחיצת יד או בסגירת עסקה או היכרות
, מתוך ידיעה.איש זר או כזה שעזר להם
 כפי,ברור לי כי האיש הזר הינו חייל
שניתן לראות גם ממדי הצבא שהוא
 ואילו האנשים האחרים הם ערבים,לובש
 כנראה שהם.כי הם לבושים כמו בדווים
נפגשים כדי לדון בנושאים מסוימים
 או,עם אנשים אחרים ששולטים בהם
 התמונה מעוררת תחושה של.זרים
בושה מהערבים שנראים כאילו שהם
 לא מבינים,)לא מבינים כלום (בורים
 בנוסף לכך שהיא,מה עלול לקרות להם
מבטאת את מסורת קבלת האורחים
.והנדיבות

In this picture I see a meeting
between elderly men, sheikhs and
a military governor. This could be
the picture after the [founding of the]
State of Israel.

בתמונות הללו פגישה בין זקנים ושייח’ים
 ייתכן והתמונה.לבין המושל הצבאי
 בין,הזו צולמה לאחר קום המדינה
ערביי ישראל לבין הפיקוד הצבאי לאחר
 בין אלה שחיים בגדה ובין,1967 מלחמת
המושל הצבאי האחראי על האזור שבו
 התחושה היא שהאנשים.הם מתגוררים
,האלה אולצו להיות נוכחים בפגישה זו
או שהם הסכימו מבחירתם החופשית על
.מנת שיחיו בשלום
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A Military Government Officer Meeting with the Umm el-Fahm
Mukhtars, date unknown

,פחם-קצין בממשלה הצבאית נפגש עם מוכתרים באום אל
המועד לא ידוע

Haifa University
Male
25 years old
Israeli

It’s a shame that it did not last
and they were not in control of the
problematic minority.

חבל שזה לא החזיק מעמד ושלא הייתה
.להם שליטה על המיעוט הבעייתי

אוניברסיטת חיפה
25 בן
ישראלי
Haifa University
Male
22 years old
Israeli

I thought so, despite the fact
that I assumed he was from the
intelligence corps.

 למרות שהנחתי שהוא.חשבתי ככה
.מהמודיעין
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Palestinian University
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Haifa University
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How can they shake hands with the
Jews and hand over their villages
to our enemies? How can they
receive them? What is the aim of
receiving them? I feel disappointed
with these important people who
should have fought and stood up
for their own rights and the rights
of their villages. They should have
rejected colonization. They have to
acknowledge that these people have
to reject settlement. These people
look hopeless and totally sad.
This is the case today and in the
past as if nothing happened.

איך הם לוחצים ידיים למי שמסר אותם
ליהודים ולאויבים שלהם!? האם הם
 או,מקווים לטוב מקבלת הפנים הזאת
מהי המטרה מקבלת הפנים? תחושה
של אכזבה מהזקנים שהיו חייבים להגן
על זכויותיהם של בני הכפר ולהתנגד
 רואים בהבעות.לקולוניאליזם ולא יכירו בו
 או שהם,הפנים שלהם שהם ללא תקווה
.עצובים על מה שקרה להם

 כאילו כלום לא,זהו המצב כיום ובעבר
.קרה
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In the picture we see two vehicles
carrying a lot of men; maybe they
are off to work in the fields early
in the morning in the era of the
early settlement in the country. The
women and children are standing by
the side of the trucks and wishing the
men a good and fruitful day of work.

בתמונה רואים שתי מכוניות שסוחבות
המון גברים עליהם שאולי יוצאים לעבודה
בשדות ממש מוקדם בבוקר בתקופה
 הנשים.של תחילת ההתיישבות בארץ
והילדים עומדים לצד המשאיות ומברכים
.את הגברים ביום עבודה טוב ופורה

The people are not hiding their
identity, we can tell by the flags that
appear in the picture. They have a
neglected appearance, maybe due
to some distress, especially if this is
happening during a time of war. On
the other hand, it seems to me that
the photo portrays young men and
teenagers enlisting in the army.

האנשים לא מסתירם את זהותם [ועל
.כך מעידים] הדגלים שמופיעים בתמונה
 אולי עקב.האנשים נראים דיי מוזנחים
מצוקה כלשהיא בעיקר אם זה מתרחש
 מצד שני נראה לי.בתקופת המלחמה
שהתמונה המצולמת היא תיאור של
.גברים צעירים ונערים שמגוייסים לצבא

I see two vehicles full of soldiers,
children and women. They are
applauding the vehicles with Arab
soldiers who enter to protect
Palestine or are maybe welcoming
them. They have Arab flags. The
photo gives me a feeling of pride and
belonging to the Arab community.

אני רואה שני רכבים מלאים בחיילים
שנושאים דגלים ערביים ורואה גם
ילדים ונשים סביב שני הרכבים המלאים
בחיילים ערביים שנכנסו במטרה להגן על
,פלסטין כשהם מנופפים בדגלים ערביים
וייתכן כי הילדים והנשים עומדים כדי
 תמונה זו גורמת.לקבל את פני החיילים
.לי גאווה על היותי בן לאומה הערבית

The first impression that I have of
this picture is the displacement
of Palestinians from their lands.
People who are in the picture are the
Palestinian refugees. This picture
raises a sad feeling for them and I
am imagining their feelings when
they were forced to leave their lands
and homes. What occurs in the
picture is the movement of people
from their homes and their lands to
become refugees in other areas.

הרושם הראשון שלי מהתמונה הזו הוא
 האנשים.גירוש הפלסטינים מאדמתם
בתמונה הם הפליטים הפלסטיניים של
 התמונה יוצרת אצלי תחושת צער.היום
 כי אני,וכאב על האנשים הנראים בה
מדמיין את תחושותיהם כאשר אולצו
 מה.לעזוב את בתיהם ואת אדמותיהם
שקורה בתמונה הוא נדידת האנשים
מבתיהם ואדמותיהם כך שהם נהיים
.פליטים במקומות שונים
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People of Al Najada (Palestinian Arab Militia), Between the End of
1947-Beginning of 1948
1948  ותחילת1947  בין שלהי,)אנשי ה”נג’דה” (גדוד ערבי פלסטיני
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I felt envious of the way people
once lived, when everyone was in
harmony and together embarked on
some action, with the women and
children standing and supporting
them before [they leave] and
encouraging them.

,הרגשתי קנאה איך זה היה לחיות פעם
כשכולם היו בהרמוניה ולכידות יוצאים
לאיזושהיא פעולה והנשים והילדים
עומדים ותומכים בהם לפני כן ומעודדים
.אותם

The explanation is closer to the
second idea I had about the picture.
They are recruits for the army, to set
out and fight. They are full of energy
and do not look worried. The flags
emphasize their affiliation. All of the
other people of the village, primarily
the men, have come to support
them and to look at the recruits in
admiration.

ההסבר תואם יותר את הדעה השנייה
 אלה גברים.שהייתה לי לגבי התמונה
 הם. לצאת ולהילחם,שמגוייסים לצבא
 עניין.מלאי מרץ ולא נראים מודאגים
.הדגלים מדגיש את ההזדהות שלהם
, בעיקר הגברים,כל שאר אנשי הכפר
באו לתמוך בהם ולהסתכל בהערצה
.במגוייסים

I feel pride for the youth who
sacrificed themselves to protect and
keep the homeland.

אני מרגיש גאה בנכונות של הצעירים
להקריב את עצמם במטרה לשמור ולהגן
.על אדמתם ומולדתם

Liberation depends on the youth of
the country through military training.
Young people are the hope of the
future.

,הצעירים הם התקווה לשחרור המולדת
 כי הם התקווה,ולכן הם מתאמנים צבאית
של העתיד וכל הכוח נמצא בד’’כ בידי
.הצעירים
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In my opinion, in this picture we see
new immigrants in Israel who are
participating in a class in one of the
camps for immigrants. There is a
similarity between the order and the
number of children and the trees in
the background. In both cases, in my
opinion, you can identify the order
and direction – of both people and
nature.

לדעתי בתמונה מופיעים עולים חדשים
לישראל שמשתתפים בשיעור באחד
 יש דימיון בין הסדר.ממחנות העולים
 בשני.והכמות של הילדים לעצים שברקע
המקרים ניתן לדעתי לזהות הסדרה
. הן של הטבע, הן של בני אדם,והכוונה

This picture reflects the state of
misery and displacement that the
Palestinian people experienced,
especially Palestinian children.
It shows how they lived in this
situation of displacement, boredom
and patience! However, there is
another impression reflecting the
desire of the Palestinians in their
endurance and eagerness to learn
and this shows that the Palestinian
people are brave and persevere over
adversity and hardships.

סבל של ילדים שחסרים להם צרכי הקיום
 האם זו התקהלות לשם לימוד.והחיים
?בתנאים קשים או שמא למטרה אחרת
,התמונות הללו יצרו תחושות קשות מאוד
משום שהדבר הראשון שעולה במוחי הוא
הילדים שלי והאפשרות שהם יהיו במצב
.דומה

The children suffer because they
don’t have basic needs. Is it a
gathering for education, or does it
serve another purpose? This picture
raised difficult feelings because
on my mind are my children and
the possibility of them being in a
situation like this.

התמונה הזו מבטאת את מצב האומללות
,והנדודים שנכפה על העם הפלסטיני
 ואיך שרדו את,ובמיוחד ילדי פלסטין
.המצב הזה ועמדו בסבלנות נוכח הכיבוש
 ישנה התרשמות אחרת,ולמרות זאת
לגבי רצונם של הפלסטינים לשאת בעול
 וזה מראה שהעם,ובאחריות וללמוד
הפלסטיני הוא עם של גיבורים שעומדים
.איתנים בפני הצרות והקשיים
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Palestinian Children Attending Classes in Dikwaneh Camp, 1950s
50 - שנות ה,ילדים פלסטינים בקבוצות לימוד במחנה דיקואנה
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It was my initial guess. An
ambiguous feeling toward the State
of Israel in its early days. On the one
hand, anger because it is largely
responsible for the condition of the
children and, on the other hand, an
attempt to understand the difficulties
and fears of the period. Who am I to
judge?

 תחושה.זה היה הניחוש הראשוני שלי
אמביוולנטית כלפי מדינת ישראל
 מצד אחד כעס על כך-בראשית ימיה
שהיא במידה רבה אחראית למצבם
של הילדים ומצד שני ניסיון להבין את
 קטונתי.הקשיים והפחדים של התקופה
.מלשפוט

This picture shows the situation of
Palestinians in Lebanon and the
refugee camps in general, where
Palestinians wanted to be educated,
despite the misery, displacement
and loss and the absence of the
homeland. Palestinians wanted life.

התמונה הזו מראה את מצבם של
הפלסטינים בלבנון ובמחנות הפליטים
 כאשר הפלסטינים רוצים,באופן כללי
,להיות עם משכיל למרות האומללות
.הנדודים והאבדון ואובדן המולדת
.פלסטינים חפצי חיים

Children have been deprived of
the simplest things like going to
school and education. Why have
these children been deprived while
others were not? What happened to
providing the minimum requirements
of life for these children and what
have we done as Palestinians to
have our children be denied like
that?

ילדים שנשללו מהם דברים בסיסיים
כגון הליכה לבתי ספר ולמידה באווירה
 למה נשללה מהילדים האלה.מתאימה
 ואילו מילדים אחרים,זכותם הבסיסית זו
היא לא נשללה? מה נעשה כדי להבטיח
את צרכי הקיום והחיים הבסיסיים לילדים
האלה ומה עשינו אנחנו הפלסטינים
?לילדים האלה
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The photo seems to have been
taken in a tent camp during what
could be sunrise or sunset. There
are four figures who appear in front
of the tent camp, which looks poor
and overcrowded. This is not the
bourgeois dream. The kerchiefs
covering the heads of the women
suggest traditionalism. Perhaps this
photo evokes feelings of uncertainty
about the story of these people.

התמונה נראית כאילו צולמה באיזשהו
מחנה אוהלים במה שיכול להיות זמן
 דמויות4  ישנן.שקיעה או לחילופין זריחה
 מחנה האוהלים נראה.הנראות בקדמה
. לא בדיוק החלום הבורגני.דל ודחוק
המטפחות על ראשן של הנשים מרמזות
 אולי תמונה זו.על מסורתיות שכזו
ודאות/מעוררת רגשות של חוסר ידיעה
.לגבי מה סיפורם של האנשים הללו

A Jewish immigrant camp
(Ma’abara). We see three women
and a teenage girl washing dishes at
a public faucet. On the one hand, it’s
heartbreaking to see the conditions
in which new immigrants had to
live but, on the other hand, the
absorption of so many immigrants
in such a short period was also an
unprecedented achievement for a
young country.

 נשים ונערה3  רואים.מעברת אוהלים
 מצד.שוטפות כלים בברזייה ציבורית
אחד נצבט הלב לראות את תנאי המחייה
שעולים חדשים נאלצו לחוות אך מן הצד
השני מדובר בהישג חסר תקדים של
מדינה צעירה הקולטת כמות עולים גדולה
.כל כך בזמן קצר כל כך

Refugee camps. Sometimes I think
that these camps are an assistance
and sometimes I think they are a
preliminary step to impose reality on
the Palestinians. The life of a refugee
is difficult, but there is a glimmer of
hope in the distant horizon, which
appears in the sunlight that is coming
from a distance behind the camp.

 לפעמים אני חושב,מחנות הפליטים
שהיא באה כעזרה ולפעמים אני סבור
שהיא הייתה צעד עקרוני כדי לכפות
 החיים של.מציאות מסוימת על הפלסטיני
 אך ישנה תקווה,הפליט הם קשים מאוד
באופק הרחוק שנראה באור השמש
. מעבר למחנה,המגיע ממרחקים

This picture is of houses and tents.
The houses and the tents do not
protect children from the cold in
the winter or the summer heat, or
snakes. The picture reflects the
number of Palestinians who were
displaced in view of the number of
refugees. They express the pain and
grief of the Palestinian refugees.

)תמונה זו היא של בתים זמניים (אוהלים
שהפלסטינים עברו אליהם כאשר גורשו
 והם חיו באוהלים האלה כדי,מאדמתם
 בתים אלה לא.לבטא את עמידותם
 ולא,מגנים על ילד מפני הקור בחורף
 ולמרות. בקיץ, או הנחשים,מפני החום
 התמונות. הם החזיקו מעמד,זאת
משקפות את מספרם של הפלסטינים
 בהתחשב במספר האוהלים,שגורשו
 ושהוא מספר רב,הנראים בתמונה
 ישנו מספר רב מאוד של פליטים.מאוד
 התמונה משקפת גם את.פלסטיניים
מידת הצער והכאב שהיו מנת חלקם של
.הפליטים הפלסטיניים
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Palestinians Living in Tents in Qaber Essit, Emergency Camp, 1969
1969 , מחנה חירום,”סת-פלסטינים חיים באוהלים ב”קבר אל
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I was curious to know the story
behind this photo. Now that I know
they are Palestinians in a tent camp,
I feel I have a better understanding
of the picture. I think that it’s a very
beautiful photo, regardless of the
circumstances in which it was taken.
From a visual perspective, I think it
has a lot of richness and depth.

הייתי מסוקרנת לדעת את הסיפור
 כעת שאני יודעת שאלו.מאחורי תמונה זו
פלסטינאים במחנה אוהלים אני מרגישה
.יותר שלמה לגבי הבנתה של התמונה
אני חושבת שזו תמונה יפה מאוד ללא
 מבחינה.קשר לאירוע שבעקבותיו צולמה
.ויזואלית יש בה המון עומק ועושר לטעמי

The feeling of pain and
commiseration disappeared. Even
so, the event is similar to what I
described before. The population
was uprooted from its place of
residence and housed in temporary
accommodations.

התחושה של כאב והשתתפות בצער
 עם זאת האירוע דומה למה.נעלמה
 מדובר באוכלוסייה.שתואר בתחילה
שנעקרה ממקום מגוריה ושוכנה במגורים
.זמניים

Thanks to those who have sympathy,
it is a nice gesture and it is better
than nothing!

 זוהי.תודה לכל מי שתרם לנו ותמך בנו
. יותר טוב מכלום,מחווה יפה

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית
Palestinian University
Female
20 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
20 בת
פלסטינית

The picture shows a number of
tents inhabited by Palestinians and
the quantity indicates that there
is a large number of Palestinian
refugees. Nevertheless, they stand
firm and steadfast.

תמונה שמראה את מספר האוהלים
 ריבויים של.שהפלסטינים ישבו בהם
האוהלים מלמד שמספרם של הפליטים
, ולמרות זאת.הפלסטינים היה גדול מאוד
.הם החזיקו מעמד והתאזרו בסבלנות
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25 years old
Israeli
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ישראלית
Haifa University
Male
24 years old
Israeli

אוניברסיטת חיפה
24 בן
ישראלי

Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני

Haifa University
Male
48 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
48 בן
פלסטיני

The photo shows a lot of keys and a
board with assignments. It portrays
a connotation of a prison where
each cell has a key and many locks.
The writing is in Arabic. The photo,
because of its connation of a jail,
exudes a sense of bureaucracy and
order.

בתמונה נראים מפתחות רבים ולוח
 הדבר משרה קונוטציות של.תורנויות
בית סוהר שלכל תא יש מפתח ומנעולים
 התמונה. הכתב הוא הוא בערבית.רבים
בשל הקונוטציה לבית כלא משרה
.תחושה של בירוקרטיה של סדר

The allocation of rooms or
apartments to a large number of
people – immigrants or refugees.
Here too we can see the tension
between the order of the keys and
lists, and the various hands involved
in the action. My first association
was the film Schindler’s List in which
they call out the names and people
come one after another.

חלוקת חדרים או דירות לכמות גדולה של
 גם כאן ניתן. מהגרים או פליטים-אנשים
לזהות מתח בין הסדר של המפתחות
והרשימות לידיים השונות המעורבות
 באסוציאציה הראשונית שלי.בנעשה
היתה הסרט “רשימת שינדלר” שבו
מקריאים את השמות והאנשים מתחלפים
.אחד אחרי השני

We see in the picture hands hanging
old keys on a fence and there are
names written on paper near the
keys. The keys are of houses of
Palestinian people, it reminds them
of the house they will get when
they come back. We have a house
in this place, and one day we will
return to this house. The picture
raises feelings of yearning towards
something that I love or of hope to
return back.

רואים בתמונה ידיים שתולות את
המפתחות על הקיר וכותבות שמות
 מצורת.על נייר לצד המפתחות האלה
המפתחות אפשר לראות שהם ישנים
 העם הפלסטיני.וניתן לומר שהם לבתים
שומר על המפתח כאילו היה מזכרת
וכהוכחה לכך שהיה לנו בית באותו מקום
 התמונה הזו.ויום אחד עוד נשוב אליו
מעוררת תחושה של געגוע למשהו שהם
.אהבו או את התקווה שנותרה בלבם

A picture of the keys can be the
keys of the houses which were
abandoned by their inhabitants and
this is what happened to most of the
Arab villages in Israel after al-Nakba
in 1948. The keys are without the
owners and this feeling cannot be
described.

תמונה של מפתחות שיכול להיות שהיא
 כפי,של בתים שבעליהם גורשו מהם
שקרה לרובם של הכפרים הערביים
.1948 בישראל לאחר הנכבה בשנת
 זוהי הרגשה שאי.מפתחות ללא בעלים
 מרגש ומגביר את,אפשר לתאר אותה
.המועקה שבלב
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After Living in Tents for Nine Years, 1050 Palestinian Refugees
Receive Keys to a House in a Refugee Camp, 1957

 פליטים פלסטינים מקבלים מפתחות1050 ,לאחר תשע שנים באוהלים
1957 ,לבתים במחנה פליטים

A college in Israel
Female
25 years old
Israeli

מכללה בישראל
25 בת
ישראלית
Haifa University
Male
24 years old
Israeli

The photo now looks much more
optimistic. They finally are receiving
a home. Reaching out for the keys
looks a bit like a stampede after
they were longing for a home for so
many years. The picture makes me
happy for them, for the fact that they
received this.
Sadness about their bitter fate, but
also anger about the hypocrisy and
failure of the Arab governments in
dealing with the refugees.

התמונה כעת נראית הרבה יותר
. הם סוף סוף זוכים לקבל בית.אופטימית
הושטת היד למפתחות נראית קצת כמו
התנפלות אחרי שהם משוועים לבית
 התמונה.במשך כל כך הרבה שנים
.משרה בי שמחה עבורם שזכו בכך

עצב על מר גורלם אך גם כעס על
הצביעות ואוזלת היד של הממשלות
.הערביות בטיפול בפליטים

אוניברסיטת חיפה
24 בן
ישראלי
Palestinian University
Male
21 years old
Palestinian

אוניברסיטה פלסטינית
21 בן
פלסטיני

Haifa University
Male
48 years old
Palestinian

אוניברסיטת חיפה
48 בן
פלסטיני

They replace tents for houses.
They are happy because they are
returning and because they were
living in disgrace and misery in the
desert. Even living in a camp is
better than nothing. The feeling is a
feeling of confusion because I feel
sadness and happiness at the same
time. They replace their original
houses for fake houses that are not
theirs.

 בשבילם.מחליפים את האוהלים בבתים
זוהי סיבה לשמחה כי הם חיו בתנאים
, הבית.משפילים תחת כיפת השמש
 הוא יותר,אפילו הוא במחנה פליטים
 התחושה היא של בלבול.טוב מבחינתם
בין שמחה לבין צער מאחר והחליפו את
בתיהם המקוריים בבתים מזויפים שאין
.להם את הזכות להיכנס אליהם

Even today there are people who
preserved the keys of their homes,
but what is the benefit of having the
key without the home!

עד היום ישנם אנשים שמחזיקים
 אבל מה התועלת,במפתחות של בתיהם
?במפתח ללא בית

Chapter 2 – ‘Aylut and Ma‘lul: A Tale of
Two Palestinian Villages Before and After
the 1948 Nakba and the Birth of Israel
Mahmoud Yazbak and Menachem Klein
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This paper is not a narration of what happened to the
Palestinians as a result of the establishment of the State of Israel
in 1948. Rather, it presents a contemporary perspective on the
events that occurred in two Palestinian villages – ‘Aylut and
Ma‘lul – both of which became part of the State of Israel.
We are mainly interested in the following: how the past relates
to the present – i.e., three generations after the Palestinian
Nakba (which means catastrophe) and the establishment of
Israel – and how deportation and expulsion of Palestinians during
the 1948 war is remembered by young Palestinians today. Were
the 1948 war’s atrocities and haunting memories abandoned and
forgotten, or are they still alive and thrilling? Did the Palestinians
who were forced to leave their homes also leave behind their
frightening memories? In other words, we wish to connect history
to memory, and silence to voice.
‘Aylut and Ma‘lul do not occupy a special status in the
history of the 1948 war with regard to heroism either among
the Palestinians or Israelis. There are few scholars of this war
who can actually point to either ‘Aylut or Ma‘lul on a map. Unlike
Dir Yassin, these two villages did not become an icon in either
Israeli or Palestinian memory. As most other Palestinian villages,
neither village has been commemorated in Palestinian politics.
Both villages did not occupy strategic areas that could have
threatened the Israeli army in the occupied parts of Palestine
that became Israel. Both were not considered large villages, nor
were they ‘accused’ of anti-Zionist operations during the 1948
war. Their inhabitants lived in peace and tranquility, attempting
to make a daily living as had the entire Palestinian population
before their Nakba.
‘Aylut and Ma‘lul exemplify a typical story of common
Palestinians living in 1948 and how they suddenly came to
be termed as ‘Palestinian refugees’. By bringing to surface
the stories of ‘Aylut and Ma‘lul, attention is paid to those
Palestinians who have been expelled from their homes and
villages, but continued to live within the State of Israel, where
they live only a little distance away from their own homes and

where they are termed as ‘internal refugees’ or as ‘displaced’.
According to Israeli law, as will be discussed later, the homes
and land properties of the displaced were confiscated by
the Israeli government and delivered to Jewish citizens and
settlements. The Palestinian ‘internal refugees’ are estimated to
be approximately 300,000 people. Their voice is rarely heard;
they were not included in the Israeli-Palestinian discussions
concerning the Palestinian refugee issues, they were simply
ignored.
However, not all former inhabitants from ‘Aylut and Ma‘lul
currently live in Israel as displaced; some have ended up as
refugees living outside of Israel.
In short, the stories of ‘Aylut and Ma‘lul are good examples
of what happened to almost all Palestinian villages: when Ma‘lul
was demolished and its people expelled, some became ‘internal
refugees’ and others ‘refugees’ outside Israel. Some people of
‘Aylut’s expelled population, who faced a massacre, succeeded
in returning to their homes, while others ended up in refugee
camps in Jordan, Lebanon and Syria.

Map: locations of ‘Aylut and Ma‘lul
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The famous Golani brigade of the Israeli army occupied ‘Aylut
and Ma‘lul in July 1948 during the Dekel operation. There was
no Palestinian resistance in these two places, no ‘Arab soldiers’
were stationed here, and no weapons could be found in these
two villages. Israeli intelligence reports indicated this fact several
months before their occupation.2 Nevertheless, the Israeli military
headquarters did not hesitate to include into the Dekel operation
orders for ‘full cleansing of the enemy from the villages’.3
In early March 1948, the Haganah (Hebrew for ‘the defense’)
chiefs produced a blueprint known as ‘Tochnit Dalet’ (Plan
D), to be implemented after the expected British evacuation
of Palestine on 15 May 1948. The essence of the plan was
the clearing of Palestinian populations in the territory of the
prospective Jewish State and establishing territorial continuity
between the major concentrations of Jewish population. The
Haganah regarded almost all Palestinian villages as actively or
potentially hostile.4 Plan D resulted in the expulsion of most of
the Palestinians from their homeland which was to become the
State of Israel. Plan D provided for the conquest and permanent
occupation, or destruction, of villages and towns. It instructed that
in the event of resistance, the village should be destroyed and
the inhabitants expelled.5 The plan gave each brigade discretion
in its treatment of villages in its zone of operations. Each brigade
was instructed: ‘in the conquest of villages in your area, you
will determine – whether to cleanse or destroy them…. You
are permitted to restrict – insofar as you are able – cleansing,
conquest and destruction operations of enemy villages in your
area.’6 At the beginning of April 1948 Zionist leadership decided
not to allow Palestinians, who left their villages, to return to their
homes.7 It decided also on the eviction of Arab villages not in
battle … to remove Arab villages that hinder the Jewish plans.8
The atmosphere of transfer prevailed through April-June
1948: Most communities attacked were evacuated and where
no spontaneous evacuation occurred, communities more
often than not, were expelled. Throughout, Arabs who had fled
were prevented from returning to their homes. In some areas,
villages that surrendered were disarmed – and then expelled;
in others Haganah (and Irgun Zvai Leumi (IZL, National Military
Organization) and Lahomei Herut Israel (LHI, Fighters for the
2
3
4
5
6
7
8

Benny Morris, A History of the First Arab-Israeli War (2010), p. 307.
Ibid., p. 305.
Benny Morris, The Birth of the Refugee Problem Revisited (2004), pp. 163-164.
Ibid., p. 165.
Ibid., p. 165, note 3.
Ibid., p. 167.
Ibid., p. 168.

Freedom of Israel)) units refused to accept surrender, triggering
departure.9
‘Aylut
The village of ‘Aylut is located five kilometers to the north-west of
the city of Nazareth. Today (January 2011), approximately 7,000
Palestinians live in ‘Aylut.
Most of the houses in the village were built on a small hill,
near the village threshing floors (bayader). When members of the
British-based Palestine Exploration Fund paid a visit to ‘Aylut in
1881, they highlighted its location, describing it as ‘a small village
in the woods’.10
The main landmark is the Shrine of the Prophet Lot: a tomb
that was later incorporated into the village’s small mosque
compound. The tomb represented a holy site for the local people,
who believed that the person buried there had special powers
to fulfill their prayers and requests. Close to the shrine, there
is a spring known as the ‘Fountain of the Prophet Lot’, whose
waters flow copiously through the center of the village and border
the bayader. The latter comprises a large, flat area of land, the
village square, which besides its agricultural function, acted as
the main meeting point for the villagers throughout the year and
an area where they held their festivals, in particular wedding
celebrations. Typically, a large oak tree stands in the middle
for people to enjoy its shade on hot summer days. Over time
the tree, too, became sacred and local people placed lights in
its branches twice a week, on Mondays and Thursdays, as a
blessing and to drive out evil spirits from the village.
In the 19th century, the Ottoman State granted families in
‘Aylut the right to cultivate large areas of arable land extending
some six to seven kilometers to the west of the village. The
land included parts of the fertile plains of Marj Ibn ‘Amir (the
Jezreel Valley). The main crops they produced were wheat,
barley, sesame, kirsanna (a kind of vetch) and various species
of legumes, including beans, chickpeas and lentils. Lands lying
alongside the built-up area of the village were used for growing
vegetables and irrigated with water from the village wells and
fountains. The high-lying land surrounding the village was
planted with several varieties of fruit trees, including some 250
dunams (a unit of land equal to 1,000 square meters) of olive
groves. The surrounding hills provided also the pastureland for
9 Ibid., p. 171.
10 Claude Reignier Conder, The Survey of Western Palestine 1882-1888:
Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography, and Archaeology (1998),
p. 274.
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the village, which, like other Palestinian villages at the time, was
bounded on all sides by cactus (sabir) which served to keep wild
animals out.
In 1869, the Ottoman government allowed a Beiruti family
by the name of Sursuq to purchase full ownership rights to
twenty-two villages in the Marj Ibn ‘Amir, including several areas
of agricultural land surrounding Nazareth. This followed the
Ottoman Land Law of 1859, which freed state lands for purchase
to individual Ottoman citizens, partly in an effort to raise badly
needed revenue for the state’s treasury (following the disastrous
Crimean war, 1853-1856). In total, the Sursuq brothers – Niqula,
Najib and Iskandar – acquired the ownership of 230,000 dunams
of land in the area. The new owners used the local fallahin (the
country’s peasant farmers) as well as fallahin they brought in
from other areas, to cultivate the vast stretch of land, but now
as hired farm laborers. The Sursuqs provided them with modern
tools and appointed urban merchants as agents to manage the
villages. That they held only usufruct but no ownership rights to
the land made little difference in the minds of the local fallahin
since, as in time immemorial they were allowed to remain on the
land and continued to make a living from it. Thus, they did not
fully grasp the dramatic shift in their own situation that had taken
place when ownership of the land passed from the state to the
Sursuqs.
The Sursuqs were capitalists for whom the land and the
fallahin, who had cultivated it for centuries, were mere tools to
make an easy profit. The transfer of land ownership did not have
an immediate impact on the material wellbeing or morale of the
fallahin. As long as the capitalist investors needed them as their
labor force, the fallahin continued to live in their villages and
homes and earned a portion of the surplus produce in exchange
for their labor. Indeed, as far as the fallahin were concerned,
the Sursuqs and other landowners like them were no more than
new faces simply replacing the government representatives who
themselves had only visited their villages once or twice a year
in order to collect crops as payment for state taxes. However,
once a capitalist landowner was no longer in need of the fallahin
to work his land, their situation stood to deteriorate dramatically.
The 1859 Ottoman Land Law legally entitled the new landowners
to dispose of their land to whomever they pleased, and as their
main interest was profit, they were not likely to show much regard
for the plight of the peasants. Hence, the sale of Palestinian
villages by capitalist landowners to Zionist settlers, who wished
to work the land themselves, inexorably led to the expulsion of
Palestinian fallahin from their lands.

After World War I and the end of the Ottoman Empire, the
League of Nations entrusted Palestine to Britain, and hence it
became part of the British Mandate. In 1930 we find the head of
the Mandate’s Education Department describing the situation of
the fallahin in Palestine as follows: ‘They have been floundering
in deep water for several years’, and knew that, ‘the water
would very soon close over their heads’.11 Unlike the mounting
economic woes afflicting rural areas, the economy in urban
areas, and the harbor cities in particular, entered a phase of
growth, Haifa prospering more than any other.
The people of ‘Aylut had held out against the most aggressive
efforts of the Sursuq brothers to wrest their lands from them.
But, along with all Palestinians, they could not know what lay in
store for them at the end of the British Mandate. At that time, the
Zionists’ dream: the creation of a state exclusively for Jews in the
whole of Palestine, was about to be reached. The Zionists went
about the task with ruthless vigor.
Eyewitness accounts tell us that when Zionist forces occupied
the village of ‘Aylut on 16 July 1948, they deliberately terrorized
the population and massacred dozens of the men, driving the
survivors from their village. The massacre of ‘Aylut was not
documented in writing. However, sixty years after the Nakba, the
villagers and their descendants erected a monument in memory
of those who had been murdered there in 1948. At a ceremony
held on 8 May 2008, at the center of the village, beneath the
sacred tree, three eyewitnesses of the massacre told their story,
providing a first-hand account of the destruction of the village
by the Zionist forces. Below, we relate their story on the basis of
these testimonies.
On 16 July 1948, after occupying the village, Jewish troops
herded all the inhabitants who had not been able to flee into
the barns next to the mosque. They then divided them into two
groups: women and children in one and men in the other. In
the meantime, a group of soldiers conducted a house-to-house
search, during which they found a number of rifles. All houses in
which rifles were found were blown up with dynamite in full view
of the villagers.
The commander of the brigade subsequently divided the
village men into two groups, one of which was placed on military
vehicles and transported to a detention camp and the other was
ordered to walk in front of the armored vehicles. At this point the
women cried out in protest and began to weep, pleading with
11 John Hope Simpson, Report on Immigration, Land Settlement and
Development (1930), p. 65.
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the commander to release them. The commander responded by
reassuring them that the men were needed to shift some large
stones out of the path of the vehicles, but then threatened: ‘You
must all leave the village; those who do not obey will be shot.’
The Jewish troops finally left the village, taking with them
the group of young men who had been made to walk in front
of the armored vehicles. They stopped two or three hundred
meters away from the village, in the middle of the olive groves.
They then lined up the young men in single file and opened fire
on them. The following 16 people were killed in the massacre:
Ahmad Muhammad Ibrahim Abu Ras; Hassan Muhammad
Darwish; Said Falah; Saleh Said Abu Ras; Saleh Muhammad
al-Baba; Taha Abu Ayyash; Muhammad Ibrahim al-Amud;
Muhammad al-Fayyiz; Muhammad Salim Shehadeh; Muhammad
Abd al-Ali ’Udatallah; Muhammad Mustafa al-Isa; Muhammad
Salim al-Ali; Mar’i Hussein Mahmoud; Mustafa Salim Abu Tanha;
Nayif Hussein al-Salti; and Nimr al-Dabburi. Two young men,
Khader Ali Yusuf Abu Ras and Muhammad Mustafa al-Ma’mour,
were injured but survived by playing dead.
Afraid of a similar faith, the remaining villagers now fled the
village, many beyond the borders of Palestine. Today, hundreds
of these people and their descendants are still living in refugee
camps in Syria, Lebanon and Jordan. Others fled to Nazareth
and found shelter in the Silesian Monastery, known locally as the
Orphanage (Abu al-Yatama).

Palestinian Refugees from the village of ‘Aylut in the Silesian Church in
Nazareth, 1948

Two weeks after they had fled their houses, the refugees that
had made it to Nazareth went back to their homes, assuming
that it was safe to do so after the army had gone away. The
Jewish soldiers, however, quickly returned and once again
rounded them up on the bayader. This time, the commander

randomly selected a group of young men and ordered all others
out of the village. Once again, they found shelter in the Silesian
Monastery. Approximately one month after their expulsion, these
villagers heard from two shepherds how on the way from ‘Ayn
al-Jabal to Saffuriya they had stumbled upon the corpses of a
group of young men lying out in the open. They were the bodies
of the young men from ‘Aylut who had been taken as prisoner
by the Jewish soldiers. Ali Sabri Abu Ras, an eye witness who
helped gather up their remains and take them to the village
for burial, testified that, ‘wild animals had eaten parts of their
bodies and they were no longer intact’. The names of 9 men
were: Salim Shehadeh; Sabri Ali Abu Ras; Muhammad Yusuf
Abu Ras; Deeb Ali Mustafa Abu Ras; Saleh Salim Shehadeh;
Muhammad Isa Yasin; Najib Hassan Abbud; Muhammad Hassan
Abbud; and Said Saleh Abbud. Altogether twenty-five men had
been massacred at the hands of the Jewish troops when they
‘cleansed’ the village of ‘Aylut.
Muhammad Sa‘id ‘Udtallah, Abu Jamal, recalls that with the
arrival of the winter of 1948, the military governor in the area
relocated 183 Bedouin tribes from the surrounding area to the
village and allowed them to take over some of the houses to
prevent ‘Aylut’s villagers from returning. The monks from the
Silesian Monastery then began urging the military governor
to allow them to return to ‘Aylut. Early in 1950, the military
regime acquiesced and permitted the villagers sheltering at the
monastery to return. Israeli statistics indicate that the population
of ‘Aylut in 1950 stood at 765 persons out of approximately 1400
living in the village at the eve of its occupation.
Needless to say, those who ended up in refugee camps in
neighboring states have never been allowed to return to their
homes or reclaim their land and property.
Israeli law defined the returnees as ‘present absentees’.
‘Present absentee’ is Zionist newspeak, a unique legal status the
State of Israel has invented to facilitate its ‘legal’ confiscation of
Palestinian properties whose owners had somehow succeeded
in remaining in the country. The Absentee Property Law of
1950 entitles the State of Israel to confiscate the property of
Palestinians who were expelled from their homes, towns and
villages on the pretext that they had been absent from their
property when the state was established. Under Israeli law
the returnees from ‘Aylut are considered to be ‘present’, since
they had been within the borders of the newly-established
state, but at the same time ‘absent,’ since they had not been
in their homes. The ‘present absentees’ of ‘Aylut were people
who Israeli troops had forcibly expelled from their homes and
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terrorized into fleeing their village, and who had then sought
refuge in the Silesian Monastery in Nazareth, located a mere
three kilometers from their own village. The Jewish State thereby
took the right to confiscate the arable land of ‘Aylut, and left just
3,300 dunams of built-up land in the possession of the village.12
Israel subsequently transferred ownership of this land to Jewish
colonies that bordered or were established on these lands. When
in 1950 the heads of Nahlal, an Israeli settlement situated to the
west of ‘Aylut, submitted a request to the Israeli government to
be able to expand their arable land by annexing part of the land
confiscated from ‘Aylut, they emphasized, ‘The time has come to
secure these lands for eternal Jewish ownership’.13

‘Aylut 2010

Ma‘lul
Ma‘lul, a Palestinian village, was located on a small hill, 6
kilometers from the city of Nazareth, near the main road linking
Haifa and Nazareth. The number of the village’s residents
according to semi-official data published in 1945 was about 690
people: 490 Muslims and 200 Christians. Some of the Christian
population followed the Orthodox Church and the others
followed the Catholic Church. On the top of the hill, Ma‘lul’s
people established two neighboring churches; the Orthodox and
Catholic churches that still exist today. About 100 meters from
12 See http://www.romgalil.org.il/cds/799/.
13 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949
(2005), p. 237.

the two churches, stood the village's mosque, which has almost
collapsed. Interestingly, the village houses touch each other in
the form of a circle as if forming a bulwark.
Ma‘lul’s arable lands extended over the fertile plains
surrounding the village in particular towards the broad and
fertile Marj Ibn ‘Amir. They planted mainly wheat, barley, lentils,
sesame, chickpea and other crops. Closer lands to water
sources were planted with fruit trees. These trees and gardens
have languished and disappeared after the displacement of the
village residents, the withdrawal of the village’s water springs
by Israeli authorities and after converting it to Israeli settlements
established over the village’s ruins – as we will see later.
Since the late 19th century, Ma‘lul has suffered similarly as its
neighboring Palestinian villages, which made their living on the
cultivation of Marj Ibn ‘Amir. Since that time, several attempts
have been made to seize its territory, and to uproot its population.
These attempts began in the 1880s when the Ottoman State sold
the property rights of the majority of Ma‘lul’s agricultural lands, as
it had done in other places, to the Sursuqs – bankers from Beirut.
At the early 1920s the Sursuqs transferred the ownership of
these lands to Zionist colonization enterprises in return for large
profits.
It is well known that the transfer of ownership of Palestinian
land to the Zionist Organization prevented the Palestinians from
using these lands, which were allocated to Zionist farmers and
settlers. The people of Ma‘lul who had cultivated these lands for
hundreds of years acted against the land transfers, which they
considered illegal and headed to the courts to challenge the
sales. The court’s deliberations continued until the Nakba. Prior
to that time, the British authorities had allowed the people of
Ma‘lul to cultivate some 3,000 dunams until a final decision was
reached.
With the completion of Britain’s evacuation from Palestine and
the Declaration of the establishment of the State of Israel on 15
May 1948, the Zionist forces intensified their attacks on the Arab
cities and villages in order to occupy the largest possible territory
of Palestine. In our case, Ma‘lul and ‘Aylut, possessed no means
of self-defense against the attacks. News spread quickly about
the atrocities committed by Zionist forces against Palestinian
villages, especially those located in the vicinity of Zionist
settlements, which were attacked by a strong Haganah and other
Zionist troops. The people of Ma‘lul decided in late June 1948
to evacuate women and children from the village and sent them
to Nazareth or the nearby village, Yafat al-Nasira, 4 kilometers
away from Ma‘lul. The men remained to guard and protect the
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village. This act coincided with the villagers’ declaration that they
would cooperate with any government in control, and would not
participate in fighting.14
In an interview conducted on 22 October 2010 with Mr. Ali
Ali Al-Saleh, coordinator of ‘the Commission on the heritage of
the village of Ma‘lul’, who lives in the village of Yafat al-Nasira, I
asked him about the motives for the evacuation decision above.
In answering, he quoted the information provided by his family:
According to the substantial amount of news they heard
about the atrocities committed by the Zionist forces against the
inhabitants of the Palestinian villages, which had been occupied
prior to that time, they acted to protect their honor…. This was
motivated by fear and self-defense.

Remnants of Ma‘lul’s Mosque – October 2010

When Israeli forces occupied the village of Ma‘lul on 16 July
1948, they met at the village entrance with the Mukhtars (village
chiefs) who raised the white flag as an expression of their desire
to surrender without any fight or resistance. According to the
testimony of the people of the village, the commander of the
Israeli squad ordered the village people to evacuate it for several
days, and then they would be allowed to return to their homes. As
we know, and as happened with many other Palestinian villages,
Israeli authorities never allowed them to return to their homes.
14 Benny Morris, The Birth of the Refugee Problem Revisited (2004), p. 176.
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Here was Ma‘lul – October 2010

A few days after their evacuation, Israeli forces bombed and
destroyed all the houses in the village, leaving only the mosque,
the two churches, the graveyard and the village’s water well.
When visiting the site of Ma‘lul today, we find stones of the
ruined homes scattered over what used to be the area of the
village. As in many other Palestinian villages which had been
destroyed after the Nakba, Israeli authorities covered the village
area with trees to remove its features. As we see in Ma‘lul’s
site, the Israeli authority had placed in the area a marble stone
inscribed with the names of people who had contributed to
this ‘forest’. This was done in many other Palestinian villages
destroyed after the Nakba as well. What raises grief and anger is
that the stones of the demolished houses of the village are used
as a framework surrounding the marble stone to strengthen and
improve its appearance.
As for the rest of the site of the village, it is occupied and
used as an Israeli military camp. The agricultural territory of the
village, which supported the livelihood of the people of Ma‘lul for
hundreds of years, has been transferred by the Israeli authority
to Jewish settlements in the area of Marj Ibn ‘Amir/Jezreel
Valley, which previously neighbored Ma‘lul. The indigenous
people of Ma‘lul live as ‘internal refugees/displaced’ in the village
of Yafat al-Nasira and Nazareth. Sixty-three years after their
displacement, they are still known as ‘the people of Ma‘lul’.
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A Marble Stone in Ma‘lul

Conclusion: Silence, Shame and Remembering
When Um Abdullah, a Palestinian refugee from al-Qabu village
remembered the Nakba and broke the silence, she said:
Oh God what a mistake! I swear we should have stayed.
Since that day all of us are blaming ourselves for leaving. If
we stayed the Jews might have slaughtered us. Or maybe not.
There are Arab villages in Israel where the people stayed like
Abu Ghosh. They kept their villages. If we had stayed even if
they slaughtered some of us, or most of us, the village could
have survived. Some of us might have lived and Al-Qabu
would still live. Instead look what has happened! We are left
with nothing, living our lives in the camp. And Al-Qabu razed to
the ground.15
Many Palestinians kept silent for years about their Nakba,
disaster and defeat. In 1998 Jamil Toubbeh commented on the
silence of the people of Katamon, a Palestinian neighborhood
of Western Jerusalem as follows: ‘Toward the end of 1947 and
during the first few months of 1948 no one in Katamon spoke of
departure even when departure was imminent. Indeed children
were aware of the need for absolute secrecy for fear of being
labeled cowardly’.16 It was not easy to speak out then or after.
15 Michael Gorkin and Rafiqa Othman, Three Mothers – Three Daughters,
Palestinian Women’s Stories (1996), pp. 107-108.
16 Jamil I. Toubbeh, Day of the Long Night – A Palestinian Refugee Remembers
the Nakba (1998), p. 26.

In his well known memoirs, the Palestinian intellectual Hisham
Sharabi wondered:
I now ask myself as I wrote these words many years later:
How was it that we left our homeland while the war was on
and the Zionist Jews were preparing to seize our country?
It never occurred to me to ask that question at the time, nor
did it occur to my friend Fayiz. The fact that Jews of our
age including young women were all in military service was
something that never crossed our minds, nor did the idea of
postponing our studies in order to remain in our homeland and
fight. There were people, we assumed, who would fight on our
behalf. They were those who had fought in [the] 1936 rebellion
and would fight again in the future. They were peasants
who were not in need of specialized higher education in the
West. Their natural place was here, on this land; as for us
intellectuals, our place was at another level. When we fought,
we fought at the front of thought. We engaged in bitter battles
of the mind.17
The cases of ‘Aylut and Ma‘lul are not different. For many years,
the story of these villages was not expressed. Silence, shame,
and embarrassment ruled over the Palestinian discourse on
leaving these places without fighting back or staying on the land
even at the cost of life. The embarrassment became greater
since the late 1960s as Palestinian organizations started armed
resistance to Israeli occupation.
The silence came with blaming not only the aggressor and
occupier but also with self blaming, shame and embarrassment.
The people of ‘Aylut and Ma‘lul did not want to talk or remember
much about the events of the war of 1948 beyond the fact
that they had been attacked and deported. Another possible
explanation is that they did not want to burden their children
with the difficult story of their generation. They preferred looking
forward and direct the young generation to a better future than to
look backward.
The change came following the participation of Israeli
Palestinians in the Intifada (uprising) of 2000, during which Israeli
police killed 13 Israeli-Palestinian citizens of Israel. For the first
time the families of the thirteen victims established monuments in
central locations in their towns and villages to commemorate their
relatives. This created an awakening in the Israeli-Palestinian
17 Hisham Sharabi, Embers and Ashes: Memoirs of an Arab Intellectual (2008),
pp. 2-3.
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mind. A new way of thinking and remembering opened, including
the 1948 Nakba. People of ‘Aylut and Ma‘lul have agreed since
that time to tell the story to their children, as well as to speak in
public. There was a large gathering on the sixtieth anniversary
of the Nakba held on 13 September 2008 to remember the
massacre of ‘Aylut.
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Chapter 3 – Analysis on the comments
A Choreography of Memories
Menachem Klein

Our human memory may be likened to a visit to an interactive
museum. This is a type of museum constructed in such a way as
to enable the visitor to modify the display as he or she wishes. In
the interactive museum of memory we are constantly modifying
the display of the past in our consciousness. We melt down place
and time to produce fresh connections. We remember and forget
or disregard. And we likewise create ourselves and the other as
particular figures, placing them in well-defined locations.
In this document I trace a choreography of Israeli and
Palestinian memories that rests upon my reading of all the
responses of Israeli and Palestinian youngsters to questionnaires
that they were asked to complete with reference to photographs
of the 1948 war and of refugees. This is, if you like, an invitation
to visit the interactive museum of Israeli and Palestinian
memories of the same defining historical event, the echoes of
which continue to resonate with us to this day.
The Palestinian Choreography
The national collective controls Palestinian memory and also
shapes the image of the Israeli other as a collective image.
In 1948 the Palestinians suffered a collective injustice at the
hands of the Jewish collective. Interestingly, this is typical of
the Palestinian approach – the Israeli side is almost always
referred to as Jewish. No distinction is made between religion
and nationality with regard to the Israeli other. The Palestinian
side, by contrast, portrays itself in national terms rather than as
Muslim or Christian. This approach implies a statement regarding
a robust and clearly defined Palestinian nationalism in contrast to
the fuzzy Jewish identity, which may represent either a national
grouping or a religious sector. Palestinian national consciousness
thus turns reality on its head. In reality, the Palestinians live
under Israeli occupation while Israel is an established nation
state.
The Palestinian respondents generally fail to see in the
photographs an individual or collection of individuals, even when
they portray only a few people; they tend to see a collective.
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Even in cases where they refer to the individual, the figure in the
photo represents the collective destiny. The individual is molded
by his people, and together they constitute a representation of
the wrong done to the homeland. Family history and memory are
read as a national biography.
The Palestinian people experienced loss that is translated
into memory. The reality of 1948 has been radically transformed.
What remains is the collective memory with which one can
identify and within which one can live the loss. It transpires that
the collective view guards against loss of identity and loss of
memory. It likewise enables identification of the other collective
as the bearer of the guilt of their downfall.
The Palestinian choreography perceives the Israeli other in a
negative light. The Israelis are seen as usurping immigrants. A
Jewish collective dispossessed the Palestinian collective. In only
a few exceptional cases do Palestinian respondents view the
Jewish immigrant as someone who came to Palestine unwillingly,
as a refugee like them, with whom one may perhaps identify.
But no identification is expressed. Not one response indicates
awareness of any link between the family history of a Palestinian
respondent and the history of a Jewish refugee from Europe.
The Palestinian ‘I’ is portrayed in a positive light. The young
generation is sacrificing itself, bringing hope of a different future.
The Palestinian people invest in education so as to overcome
the hardships of refugeehood. It is worthy of note that education
is perceived here as a collective mission rather than as the
betterment of the individual.
The Palestinian perception is essentially mythical rather than
historical. The Palestinians divide reality into sharply defined
categories: them and us, positive and negative. The respondent
who adjudged the photo of Ikrit’s Mukhtar (village headman)
hosting Israeli officers as positive noted the generosity and
hospitality that characterize Palestinians and their desire to attain
reconciliation with the occupier. Those who see the photograph in
a negative light, on the other hand, are angry and denounce the
hospitality offered the colonialist conqueror that has overcome
and humiliated the Palestinians. They make no attempt at
understanding the Mukhtar’s complex historical situation, his
responsibility toward the villagers, or his feelings. Historical
perception is replaced by normative judgment on behalf of the
collective.
The Palestinian respondents have a strong sense of belonging
to the national collective and of identification with its destiny.
History is seen as a struggle for survival. It is mobilized to
proclaim the injustice. It is present in the memory in order to

assist in preserving that which was and to demand justice on its
behalf.
History thus becomes a continuing event. The past remains
unclosed. It is the continuous present. The war of 1948 is labeled
as a form of Intifada (uprising). The dispossession perpetrated by
today’s settlers is in fact an expansion of the past. There exists
an unconcealed fear that the injustice will not only remain in the
memory but will endure as a living and non-erasable reality. This
is a wrong that has been done and cannot be undone; it can
neither be fully rectified nor absolutely expurgated. And even
a partial correction is not imminent. The prospect of relative
justice is beyond the horizon. On the contrary, the key to the
house that the refugee was forced to leave symbolizes this and
is recognized by all. It is an icon of ongoing suffering as well as
unfulfilled hope. The Palestinians cling to the key as a symbol of
the past and the future. There is no other key, no other house.
And this is a portrayal of a tragic past that shapes the present.
There is but one instance of nostalgia for the past that no longer
exists, a past that is a pure memory: the refugees’ social bonding
and cohesion, a shared destiny that brings them close to one
another. And one may also regard this as an ideal picture that
conceals the struggle for existence and survival that has more
than once been waged at the expense of some other Palestinian
refugee. And the picture of the past does indeed possess an
ideal-mythical quality. The Jews drove the Palestinian people
out of paradise. The historical circumstances of the Nakba
(catastrophe) find no expression in the Palestinian responses.
There is no awareness of the collapse of Palestinian society,
the internal rifts and political failures. The mythical memory
is applied not only to the Jews who expelled the Palestinians
but also to their partners: the British and the Arab regimes that
betrayed their Palestinian brethren. This casts the blame on the
other while failing to see one’s own defects. It is not merely the
historical study of the Palestinian defeat in the 1948 war and the
building of the state that is alien to the respondents. The young
generation of Palestinians is likewise unaware of the literature
dealing with the lessons to be learned from the 1948 defeat and
with social self-criticism.
Historical ignorance is the flip side of mythical history. This
historical ignorance manifests itself also in a lack of knowledge
about the history of the Palestinian refugees in the host
countries. The refugees are perceived as a single community
of origin and a community with a shared fate. One finds no
reference to the existence of different communities in the host
countries or to the varieties of refugees’ self-identity that have
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emerged from refugeehood. If this conclusion regarding young
Palestinians’ historical ignorance may be somewhat severe,
the following conclusion is indisputable: among the young
generation there is an unwillingness to admit to this in public. The
self-critical texts and historical literature available in the public
domain have apparently not taken root and remain confined to
a relatively narrow circle. It is most unusual to find among the
respondents someone who raises questions: what do these
photographs signify for the future, and what is the significance
of memory for the present? It is rare to come across someone
who openly admits to wanting to know more about the past, who
is not content with historical myth and is unwilling to shape their
memory according to myth.
The Israeli-Jewish Choreography
To the Israeli-Jewish respondents history is likewise an unknown,
‘mute land’. The Jewish Israeli possesses no historical tools
and no historical knowledge of, for example, Palestinian Jaffa
and Haifa, nor of the historical circumstances of the 1948
war. They have no knowledge of Palestinian settlement nor of
the uprooting of Palestinian villages and their systematic and
organized replacement by Israeli-Jewish settlements. IsraeliJewish youngsters are unfamiliar with the case of Ikrit, which has
been discussed in the media and in the Supreme Court. They
are likewise unfamiliar with the key as a Palestinian icon of the
1948 expulsion. In other words, they remove 1948 from history.
History is, at most, a foggy vision. The silencing of history is
the flip side of the Zionist myth. And the Zionist myth is present
in the memory of the Israeli-Jewish respondents with regard to
the Jewish refugee immigrants who came to the State of Israel
following its establishment in 1948.
No sense of wrongdoing is associated with the settlement
of Jewish refugees or immigrants in place of the expelled
Palestinians. At most, some embarrassment is felt upon the
exposure of a contradiction between the Zionist myth with its
positive self-image and the condition of refugeehood perceived
as wrongdoing.
Viewing the refugees’ distress, albeit from a distance and
through photographs, elicited only limited identification among
the Israeli-Jewish respondents. But this remains on the emotional
plane and does not become part of a broader historical picture
of memory. Empathy and compassion are contained within the
personal-humane level. The Palestinian collective plays no part
in Israeli-Jewish memory. Empathy toward the human distress
of the Palestinian refugees comes with rejection of any Israeli

responsibility for creation of this suffering. Non-recognition of
Israeli responsibility for the fate of the Palestinian refugees allows
one to feel comfortable with Israel’s supremacy since the war of
1948, which generated and continues to preserve Palestinian
refugeehood.
And yet they feel bad about it. The issue of responsibility
nags at them behind the veil of repudiation of the Palestinian
collective and its roots in the land. At this point the Israeli-Jewish
respondents simultaneously proceed along several paths. Their
uniformity disintegrates. There is no supreme authority, and the
Zionist myth has become less dominant over the years.
Those who are prepared to confront the question of Israeli
responsibility tend to justify Israel’s deeds by invoking the overall
objective. Establishment of a state is perceived as a supreme
goal that justifies the use of the brutal means employed during
the Nakba. The establishment of Israel is perceived as a metahistorical goal beyond the specifics of time and place. On the
other hand one could regard this approach as being purely
apologetic rather than as evoking the state as a paramount
value.
And of course, the ‘no option’ argument is utilized. We Jews
did not feel good about the expulsion but we had no choice. We
were surrounded by implacable hostility. We stood between the
sea and the desert and fought an existential war for our survival.
The constraint mitigates the sense of injustice and makes way
for the pity aroused by the sight of the suffering of the individual
refugee. It is easier to sympathize with the bitter fate of the
refugees than to abandon the myth altogether and enter into a
discourse on historical circumstances. And it is likewise easier
to engage in a discourse on justice, a normative discourse
of accuser – accused, righteous – guilty, than to enter into a
complex historical discussion.
Those who are not prepared to take pity on the Palestinian
refugee tend to throw doubt on the truth of the other’s version
or to entrench themselves in downright denial. Israeli-Jewish
youngsters lack the historical tools to deal with the arguments
of the Palestinian other. It is rare to come across someone who
openly expresses a desire to acquire such tools, to abandon
the mythical or apologetic discourse and enter into a historical
discussion.
The Holocaust is the instinctive memory of Israeli Jews.
It is the immediate association that takes over memory. And
it is naturally seen as a mythical event. The Holocaust is not
mentioned in the same breath as other cases of genocide. It is
expropriated from history in the same way as the war of 1948
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is not perceived as a type of civil war or ethnic conflict such
as those known to modern history in other places. 1948 and
the Holocaust become defining events, comprising a founding,
a-historical myth.
At this point the Jewish-Israeli choreography of memory
becomes subversive. The instinctive memory of the refugees’
human misery undermines the myth of the Holocaust.
Surprisingly enough, the Israeli-Jewish respondents remain
unaware of this. Empathy toward the Palestinian refugees
diminishes the singular status of the Holocaust as an event that
cannot be compared to any other. Moreover, the Israeli-Jewish
respondents do not grasp that if they compare the suffering of the
1948 refugees to that of the Jews during the Holocaust, they are
forming a comparison between those who generated the wrong
in both cases; they are associating the Israeli forces with the Nazi
regime and its accomplices. No warning of such a comparison is
expressed. Historical ignorance meets here the paralyzing power
of the Holocaust myth.
A sharp contrast emerges between the ability of the IsraeliJewish respondents to describe in detail what they see in the
photo, the small picture as it were, and the absence of the big
historical picture. They see the Palestinian individual, the fate
of his family and their harsh day-to-day life. But they fail to see
the overall historical picture. Memory stops or falls silent at the
level of the individual or the family, even when they are told of the
historical circumstances of the photo. In an attempt to mitigate
the dilemma and confusion some Israeli-Jewish respondents
regard the photograph as portraying a journey toward … rather
than expulsion from …. This suggests an expression of hope
for the settlement of the problem and some alleviation of the
bitterness of expulsion.
A Choreography of Power vis-à-vis a Choreography of
Weakness
The Palestinian choreography builds a community with a shared
destiny. The Palestinian memory of 1948 places the defeat and
the continuing struggle for survival at the center. This enduring
image of self-weakness is pivotal to Palestinian memory. This
is also a struggle against denial and loss of the memory of
the injustice perpetrated by the Zionists, the British and the
Arabs against the Palestinians in the year 1948. The sense of
weakness and injustice constitutes a cohesive factor whose
power may be observed in the dominance of the collective over
Palestinian consciousness.
For the Jewish-Israeli side history is an unexplored continent,

paralleling the distance that exists between the mythical
Palestinian memory and history. But whereas the Palestinian
choreography rests upon weakness, the Jewish-Israeli
choreography of 1948 is built on power. The powerful party can
allow itself to relinquish and soften the grip of the collective on
national identity and on memory. Individual expression does not
undermine collective identity, which maintains its robustness
by virtue of its achievements. Owing to its strength and the
individualization of memory, the Jewish-Israeli choreography
pulls in opposite directions. There is no harmony to the IsraeliJewish memory of 1948. The discourse is not a uniform one.
The individual plane enables Israeli Jews to deal with the sense
of Palestinian wrongdoing through the individualization of
Palestinian misery. Israeli Jews allocate a defined place in their
consciousness to the other side. Nevertheless, the privatization
of suffering does not meet the collectivization of the Palestinian
side. The side of the strong seeks to decide which place to
allocate to the side of the vanquished, but the Palestinian side
refuses to enter this slot. It regards this as a further denial of its
collective identity, as a continuation of the injustice done to it in
1948.
The struggle for control on the part of one side over the
memory of the other side is a futile battle. One side cannot enter
the other side’s museum of historical memory and unilaterally
arrange the display there. The operating instructions in the
museum of historical memory are provided solely by those
who are entitled to do so. And this permission is given only to
members of the national collective. This should be generally
recognized. Legitimacy should be granted to the existence of
both memorial sites, to the two interactive museums of memory.
Within each of these the visitor will shape their own legitimate
memory.
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The Nakba and the Palestinian Silence
Mahmoud Yazbak
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‘Nakba’ is a Palestinian term indicating the total destruction that
struck the Palestinian society as a result of the establishment
of the State of Israel in 1948. In the course of the 1948 war, the
Zionist militias destroyed, in fact, all the foundations of life in the
Palestinian society. After 15 May 1948 these militias constituted
the Israeli army. In the course of the military operations of the
Zionist militias, and subsequently the Israeli army, about 400
Palestinian towns and villages were destroyed, which led to
the expulsion and flight of about 80% of the residents of the
Palestinian regions on which the State of Israel was established.
These became refugees, either within their homeland, as
explained below, or outside, particularly in Syria, Lebanon
and Jordan. As a result of the Palestinian Nakba a group of
Palestinians was created whose homes and villages were
destroyed but who did not leave the region which had become
the State of Israel. They are usually called ‘internal displaced’
(‘internal DP’) or ‘Internal Refugees’ and their number is
presently estimated at 300,000 persons. Although the ‘internal
DP’ remained in their homeland and received Israeli citizenship,
the State of Israel took ownership of their property, the lands and
villages that had been systematically destroyed. This confiscation
of property was based on the argument of ‘absentee owners’ that
was invented by Israeli law. The significance is that the owner of
the Palestinian property was not staying in his village or home
when the Israeli authorities conducted a census, although it
was Israel that had expelled them and forbade them to return
to live in their homes. In the majority of cases the State of Israel
transferred the expropriated property from its original owners to
Jewish-Zionist institutions, and set up on it Jewish settlements
as shown in photograph 3. The sign in the photograph shows the
name of the Jewish settlement ‘Elyakim’, which was established
on the ruins of the Palestinian village Umm al-Zinat, in the Haifa
region, whose residents were expelled in 1948. Some of the
residents became refugees outside the new Jewish State, and
some joined the ‘internal DP’ within the borders of the State
of Israel. As in the case of the other Palestinians, they were

forbidden to return to their homes and property. In parallel,
another group of Palestinians remained in their cities and
villages. The ‘internal DP’ received Israeli citizenship, and like
other Palestinian citizens of Israel, were governed by military law
up to 1966.
The Palestinian cities of Safad, Tiberias, Haifa, Acre (Akka),
Jaffa (Yafa), Lydda, Ramla and Bir A-Sabi’a (Beer Sheva), which
fell into Israeli hands in 1948, suffered from the same destruction
that struck the villages. The Zionist, the Israeli forces destroyed
and razed the majority of the Arab neighborhoods in these cities,
systematically removed all signs of their culture and history,
uprooted their residents and expelled them from their homes
(see Photograph 15). The majority became refugees outside
the borders of the State of Israel. These cities, and particularly
Haifa and Acre, were not only urban centers; more importantly,
they were cultural and political centers, and the majority of
the Palestinian intellectuals and politicians lived there. These
cities contained the libraries, publishing houses, institutions of
higher learning, cultural centers and cafes, which had played an
important role in the Palestinian cultural scene prior to the Nakba.
All these ceased to exist after the Nakba.
The Nakba split Palestinian society and turned it into
population groups dispersed over many places, with no collective
leadership – political, social or cultural. Some of the Palestinians
now lived in refugee camps on the West Bank (of the Jordan),
which had been annexed by Jordan and had become part of it.
Some lived inside the Kingdom of Jordan, which was called at
that time the ‘East Bank’. In the Gaza Strip, which was under
Egyptian rule, a number of refugee camps were established,
and those who had been expelled from Jaffa and the southern
coast lived there. The majority of the refugees from the northern
part of Palestine who had been expelled from the Galilee found
themselves in refugee camps in Lebanon and Syria, and some
even reached Iraq. These groups were broken, destroyed,
lacking homes, work and education, and lived for years with
no clear political vision. They suffered from the agendas and
interests of the ‘host countries’, which sought to erase their
identity, and sometimes to ‘marginalize’ them, while ostracizing
them socially and politically. The refugees’ rights to work,
education, residence and dignified life were trampled on.
In the shadow of this difficult situation, and in the absence of
any Palestinian political leadership, the refugees commenced
seeking by their own efforts means of support, food, housing and
later on – education. The refugee trauma was acute, and so was
the material and emotional loss that accompanied it. Their daily
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lives were fraught with intolerable challenges. In this situation
there was no possibility of dealing with memories of the past
or the question of ‘how did all this happen to us?’. There were
no scientific, technical or cultural tools to encourage the victims
of the Nakba to make themselves heard, to tell or document
their story. In many cases the defeated refugee who had been
expelled from his home avoided expressing his feelings and
pain on what had been done to him and his family. That is the
silence of the defeated and expelled refugee, who had lost his
homeland and citizenship. Often he even had no travel or transit
documents, and certainly no political and national leadership that
could lay out a road to altering the painful reality. This silence
served the interests of the Middle Eastern countries who were
directly connected to the question of the Palestinian refugees, but
refrained from telling the events of the Nakba and its horrifying
stories (see, e.g., the article in this book ‘‘Aylut and Ma‘lul: A Tale
of Two Palestinian Villages Before and After the 1948 Nakba and
the Birth of Israel’).
The defeated ones, living in fear and insecurity within the
refugee camps in a strange environment, did not want to talk
about their defeat. In addition, they were overcome by shame,
guilt and torment, which only reinforced their silence. The
photographs presented in this book show that the humiliating
living conditions and the sense of alienation from the
environment created their feelings of shame, towards themselves
and others, since previously the refugees had been in their
homeland, with their families on their own land. The collective
failure also symbolized their personal failure that injured the pride
of the patriarchal leadership, both on the general and on the
private level, and the silence was reinforced.
Due to their displacement, exile and dispersal, Palestinian
society broke down. Its cultural infrastructure was destroyed, the
educated and intellectual elements were expelled and left their
homes taking nothing with them. The Palestinian intellectuals had
no choice but to engage in hard occasional jobs in order to feed
their families, instead of dealing with the refugees’ distress, and
to describe their suffering and seek solutions for the situation.
Alongside the intellectuals’ inability to fulfill their role and destiny,
the ‘host countries’ exercised complete control over the media,
and consequently controlled the voices that were permitted to be
heard, and what authors were permitted to write, according to the
governments’ interests, which in many places contradicted the
interests of the Palestinian refugees.
The Palestinians who remained in their homeland, within
the borders of the State of Israel were, as aforesaid, under

the control of military rule, and of course they were unable
to tell of their disaster and express themselves in the media,
which were subject to the control of the military censor. Their
voice was not heard for at least twenty years, and the story of
the defeated ones was not told. The silence in the defeated
Palestinian society provided for the victors a golden opportunity
to tell the story of their victory – the establishment of the State of
Israel. They displayed pictures of heroism and miracles, with no
regard to the results of their victory: they ignored what they had
caused the Palestinians by uprooting them, killing, massacring,
destroying their villages and cities, taking over their property, and
sometimes committing rape against their women.18 In parallel
to the Palestinian silence, the voice of Israel’s propaganda rose
up in the attempt to evade responsibility for its actions against
a defenseless, leaderless people, who was not able to notice
the dangers that threatened it. Israel presented itself as the soul
of a modern miracle of David and Goliath, and in the absence
of a Palestinian voice, the world expressed its admiration for
the heroic acts of the modern Israel, which was perceived as a
reflection of the developed western countries.
Thus the Palestinian minority that remained within the borders
of the State of Israel was cut off from its cultural and national
depth. For two generations it remained devoid of all cultural
infrastructure, excluding a minority which joined the communist
party – the only legal party that did not represent the interests
of the Zionist institutions. This minority had no voice but the
newspaper al-Ittihad, which described the living conditions of
Palestinians in Israel. But this voice was only local and did not
reach the wide world in order to tell of the implications of the
Nakba, the policy of expropriation of land and the disaster of the
military rule that was aimed against the minority. The situation
of the refugees outside the homeland was no better. After UN
Resolution No. 194, which stated that the refugees must be able
to return to their homeland and their problem should be solved,
they were forgotten. The refugee problem became limited to the
provision of food and services by UNRWA.
In June 1967 Israel won a quick war against Egypt, Syria
and Jordan. As a result of the conquest, its area grew two-fold
or more. It occupied the Gaza Strip, the Sinai Peninsula, the
West Bank (including East Jerusalem) and the Golan Heights.
Consequently, many refugee camps on the West Bank and in the
Gaza Strip were now under Israeli control.
18 See Dalia Karpel (director and script writer), ‘The Diaries of Yosef Nahmani’,
a documentary, Tel Aviv, Transfax Productions, 2005.
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1967 was a decisive year in Palestinian history. Despite
the military defeat of three Arab countries, the Palestinian
holding Israeli citizenship met up again with a large part of
the Palestinian people on the West Bank and the Gaza Strip.
Contrary to what happened in 1948, and due to Jordanian-Israeli
political considerations, Jordan did not close the border with the
West Bank after the 1967 war. Thus Jordan became a refuge for
the transfer of Arab cultural creativity from all Arab countries to
the West Bank and from it to the Palestinian towns and villages
within Israel. This transfer significantly helped to disseminate
cultural and political awareness among the Palestinian minority
within Israel and on the West Bank.
Simultaneously, and as a consequence of the surprising
expansion of the State of Israel, the majority of the Israeli work
force was employed in safeguarding ‘security’ and managing
the occupation and other state affairs. Israel was in need of the
construction of new lines of defense along the Suez Canal, on
the Golan Heights and along the Jordan River, which separated
the West Bank from Jordan. Now Israel had no choice but to
exploit the Palestinian work force bearing Israeli citizenship, the
majority of whom had been unemployed after the expropriation
of its property and land. This initial event caused profound
changes in Palestinian society within Israel, and thereafter also
on the West Bank and in the Gaza Strip. As a consequence of
the opening of the work market, the economic situation of the
Palestinians gradually improved, and accelerated after the 1973
war in which Israel, for the first time since its establishment,
did not achieve a clear military victory. After that war and the
accelerated economic improvement that followed, the first
signs of a Palestinian bourgeois class emerged. The parents
invested in their children’s higher education, and at the beginning
of the 1980s a new generation began to grow of Palestinian
intellectuals who had studied at Israeli universities. As the
identity of this generation formed, the issue of the Nakba and
the collective memory became a central component in the
cultural and political identity of the Palestinians in Israel, in the
territories occupied in 1967 and in the Palestinian ‘Diaspora’.
The wall of shame was gradually broken down. The Palestinian
establishment set up the most important website, ‘Palestine
Remembered’, on which people began telling about the Nakba,
recording their memories and impressions and building a
comprehensive and all-embracing Palestinian narrative.

Social Silence:
Transference, De-Sensitization and
De-Focusing Among the Israeli Students
Efrat Ben-Ze’ev

The late 20th century was characterized by a burst of interest in
memory and commemoration studies, which has been defined
as the memory boom.19 This was exceptionally evident in the
study of wars. To understand societies, one looked at forms of
war commemoration. Many of the scholars, especially in the
social sciences, adopted a post-positivist approach; they were
in search of multi-vocality and ‘the uncanny voices of historian
and survivor’.20 As these explorations evolved, some of the old
terminology became overused. The popular term ‘collective
memory’ was slowly being eroded and the field of memory
studies called for new, more precise terms. As an outcome,
scholarship was approaching the topic through more specific
terms such as national memory (often versus its local forms),
family memory, commemorative practices, memory agents or an
emphasis on processes of recall. Another tangential term that
came into use was social silence.
So far, social silence has received relatively little attention.
Social silence can be compared to geological strata hidden
beneath the surface of daily life. It can be revealed through
the slow rise of geological faults or by abrupt eruptions yet
formations such as craters and dykes indicate its buried
underground presence. Social silences are comprised of the
buried layers whose existence we can detect. In this short
paper I would like to create a short typology that sheds light on
some social silences linked to war and denial amongst Israeli
Jews. Examples will be drawn from the questionnaires that we
circulated among students. The students’ reactions indicate how
different mechanisms were at work, enabling them to bypass
or downplay elements that did not fit well into their pre-existing
worldview.
Yet before we proceed to the results, let us say just a few
more words on the nature of social silence. First, it is inherent
19 See Jay Winter, Remembering War: The Great War and Historical Memory in
the Twentieth Century (2006).
20 See James Young, ‘Between History and Memory: The Uncanny Voices of
Historian and Survivor’, History and Memory, Vol. 9, No. 1/2 (1997), pp. 47-58.
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to any social context; it is a social necessity allowing for the
simplification of reality and the creation of a coherent narrative
of the past. Second, it is neither good nor bad in an absolute
manner; the very same silence can be constructive to some
and destructive to others. Third, it is constantly in flux, just like
memory; it is like geological layers that may re-emerge, only the
pace is a fast-forward one in comparison to geology. Silences
can reach the surface and thus die out.
Why look at Israeli silences in the case of the 1948 refugees?
First and foremost, because they are evident; they call out
from between the lines. Second, because it is predictable that
members of any nation would wish to conceal facts that do not
fit well into their foundational myth. Third, despite the partial
survival of Israel’s foundational myth, human rights’ issues
dominate today’s public discourse, including that which pertains
to the Palestinian-Israeli conflict. Hence, we are locked up in a
paradox whereby memories of war must somehow fit with human
rights’ values. This leads to the fourth reason: we are at a point
in time, over sixty years after the events that allows for a limited
retrospective gaze; what once was hidden, denied or trivialized,
has touched the surface and continues to do so as time goes by.
The changing nature of the conflict summons for a discussion on
what has been exposed and what remains difficult to express.
The three examples that I discuss here can be defined as
vestiges of silence; because they are rather evident, they are no
longer fully silenced. The typology below, like many typologies,
is artificial; different types of silences are applied simultaneously
and the division between them is created merely for analytic
purposes. Let us consider three types of silences – transference,
de-sensitization and de-focusing.
Transference
The first, transference, is borrowed from psychology.
Transference, in our case, is when feelings triggered by specific
circumstances are redirected to another place and time. This is
linked to a competition over victimhood, as discussed in Sorek’s
paper in this volume. Consider the following example, the
reflection of a young Jewish-Israeli woman on the picture below:
Quote:
In the picture we see Arabs (identified by the keffiyeh) who are
being loaded onto a line of trucks taking them somewhere.
I assume that the people standing on the truck are British
officers. The picture evokes sadness as it reminds me very
much of Holocaust transfers of the Jewish people, who were
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Palestinians Expelled from the Village of Iraq al-Manshiyya

transported in cattle trains to concentration camps and labor
camps. I feel the situation is very familiar and painful to me
and that the Arabs seen in the picture are not fully consenting
to go onto the trucks, but are doing this under some duress.
There are two examples of transference here. First, the
commentator assumes that the soldiers who are overlooking the
expulsion are British officers (despite the fact that we are dealing
with Jewish soldiers). Second, the student imagines that the
Palestinians who are expelled in the picture are actually Jews
in the Holocaust. In other words, even if this student can tell by
the headdress that the people in the photograph are Arabs, she
transfers the identity to others, thus trying to avoid and bypass
the actual topic of the picture.

The second example comes from the same interviewee, who
in the following is commenting on the picture above: ‘Foremen
[the nickname for the convoy accompaniers] of Palmach Being
Searched for Weapons by the British, 1948’.
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Quote:
The photo shows men facing the wall; they put their hands up
as a sign of surrender. I think they are Palestinian prisoners/
terrorists, caught by the army before leaving for an operation
or preparing one.
What transference is at work here? The interviewee assumes
that if people are searched, they may be Palestinian and if they
are Palestinian, they may be terrorists. Once we have attributed
these identities to them, they must be on their way to an attack.
Hence, the search is justified.
However, we should pay attention to the fact that in the
continuation of the quote, the young woman questions her own
assumptions, saying: ‘it reminds us of the time of the Holocaust
when the Jews were in the same position and the Nazis shot
them one after another. Perhaps they are not Arab terrorists’.
Occasionally, we come across such deliberations, second
thoughts, and to those we should also pay attention as signs of
potential change, which allow one to break out of the usual frame
of mind.
The third example comes from the photograph: ‘Search for
Weapons by Jews in the Village of Kholda’

Quote:
This situation reminds me more of war than an abduction for
criminal reasons. The picture evokes difficult feelings, fear
and terror. It reminds me a bit of firing squads during the
Holocaust. It is a helpless population in an abandoned and
isolated area….
Again, the scene is transferred from Palestine to Europe and the
perpetrators are Nazis. After the student encounters the caption
of the photograph, the assumed perpetrator and assumed victim
change identity. This, she testifies, is difficult to deal with:
Now I feel confused, since we’re dealing with Jews who are
responsible for the Arabs’ situation. … The context is that we
are not so different from other people….
The immediate response takes us back to the Jews as victims.
When it becomes apparent that the men in the picture are
Arabs searched by Jews, the interviewee is unsure; the usual
categories collapse and transference, the protective mechanism,
does not work.
De-Sensitization
The transference we have described so far is a form of
distancing. Another form of distancing is when the interviewees
chose de-sensitization, which can also be defined as emotional
repression. This happened when interviewees came across
something disturbing but refrained from reacting emotionally.
Consider the picture ‘Palestinians Expelled from the Village of
Tantura, June 1948’.
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Quote:
I thought it is about establishing a new settlement and not
about expulsion. However I was right about the people’s
appearance. Now I can see in the background a white person
expelling the natives. Expulsion is never pleasant but I haven’t
got any feeling beyond that.
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What does the student say? First, she tries to interpret the picture
in a positive manner. When this fails, she discovers more details
that testify of the expulsion of Arabs. Finally, she declares that
she is not going to engage further; she de-sensitizes herself. A
similar response is found in another reaction to this picture, once
the onlooker knows the caption:
Quote:
I already assumed in the first part of the questionnaire that
your intention [not clear] but here too the picture does not
stir special emotions. Rather, I’m curious about the historical
setting: Were they truly expelled or did they flee? Where are
most of the men? Where are they heading?
This is a de-sensitization by way of intellectualization: rather
than contemplate the fate of these women, and despite the fact
that we have asked for her emotional response, the interviewee
suddenly brings up historical questions. At the same time, this
response indicates that the process of distancing is not complete;
the picture does trigger further involvement from the onlooker.
Perhaps this initial inquiry will open up a further interest later.

For a second example of de-sensitization let us consider the
picture ‘Abraham Glaser Working with Demolition Squad Clearing
Battle Sites Jaffa, October 1949’. In the case of this picture, the
process of de-sensitization is enacted through language:
Quote:
I think the destruction was a shame. However my
understanding is that it resulted from the desire for building
and renewal – to destroy what was previously there so that the
enemy would not return, and to build something different and
better in its place.
This student identifies with the men working on the demolition,
after he has learnt that they are Jews. Those who lived in the
house are defined as ‘the enemy’ and are deprived of any further
reference. Similarly, elsewhere, another student refers to the
Arabs who once inhabited a village that we see in the picture as
‘them’.
At times, emotional de-sensitization seems to be conscious,
as in the following response to this picture:

It is quite similar to what I associated the picture with before:
They are Arabs who were deported or fled and are trying to
get to the boats. Again, there is sadness due to empathy; I can
identify with their feelings, but this diminishes once I know they
are Arabs.
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What pertains to ‘the Arabs’ is de-sensitized by the Israeli Jews;
apathy is welcome. A final example comes from the picture
‘Palestinians Living in Tents in Qaber Essit, Emergency Camp,
1969’, when the Jewish onlooker first assumes it is a camp for
immigrant Jews in the 1950s. Assuming that they are Jews, the
interviewee has a dramatic emotional response to their suffering,
distressed from encountering their hardship.
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Quote:
A Jewish immigrant camp (Ma’abara). We see three women
and a teenage girl washing dishes at a public faucet. On
the one hand, it’s heartbreaking to see the conditions in
which new immigrants had to live but, on the other hand, the
absorption of so many immigrants in such a short period was
also an unprecedented achievement for a young country.
However, once he discovers that those are Palestinians after
reading the caption of the photograph he says: ‘The feeling of
pain and commiseration disappeared.’ The process of anesthesia
takes place and the subject is turned back to an object.
De-Focusing
A third and last silence is that of de-focusing. It is comprised
of a partial acknowledgement; one mentions something in
passing and immediately carries on to the next topic. Thus, its
significance is diminished. This is more easily applied when we
maintain a lack of knowledge, as in one of the initial responses to
the picture ‘Demolished Palestinian Town Tiberias, April 1948’:
We see the ruins of a structure whose remaining architecture
indicates an old building style, with an arch at the entrance,
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a rounded roof, so it is likely an Arab settlement/Arab-style
construction. Despite all of the destruction in the picture, I
don’t think it’s a picture after the war but rather old buildings
being pulled down to build new ones.
De-focusing also comes into play in a kind of combination with
transference: the interviewees apply a generalized statement
on the picture, depriving it of its specificity. In the case of the
picture below, the interviewee thought of nostalgia, writing: ‘This
arouses memories and longing for a homeland.’ Elsewhere,
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a student says that the picture shows ‘universal sorrow and
suffering’. Despite the fact that all of the pictures that we showed
dealt with the Palestinian-Israeli conflict of 1948 – and mainly
with the Palestinian refugees – some Jewish-Israeli interviewees
were attempting to neutralize the national context, opting for a
universal explanation.
Let us conclude. Social silences are not unique to any single
society and they are often linked to war and violence. The
Turkish state erases the memory of an Armenian genocide and
Spain evaded dealing with the civil war for decades, long after
Franco was dead. The State of Israel could not pride itself with
a mythical foundation if mass expulsion was taught alongside
the heroic tale. Therefore, the other side of the coin of national
commemoration was an indoctrination to keep silent about
certain topics. This was not merely an institutionalized silence,
expressed at national ceremonies or school curricula. These
perceptions trickled down to the citizens, and were expressed
in daily speech and practice. As with many codes of behavior,
those who adopted these social silences and adapted to them
did so ‘naturally’, without paying much attention to the selectivity
instilled in them.
Why should we analyze these vestiges of silence? Because
they indicate that we are still operating within a system that
maintains partiality towards 1948. The State of Israel, and
many of its citizens, are in no position to re-sensitize towards
Palestinian suffering or re-focus on the Palestinian refugees,
possibly because Israel and Israelis think of themselves as
being caught up in a state of emergency. While it may be
understandable, it can hardly be considered constructive in
the long run. The Palestinians demand recognition of their
dispossession, and await acknowledgement. But there is more
to it. Israelis are now more cognizant of some silences and at
times sense their burden. While some of the students indicate
the ongoing persistence of distancing and de-focusing, they also
testify to a slow process of breaking free from a long lasting spiral
of silence.
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The Afterlives of 1948: Photographic
Remembrances in a Time of Catastrophe
Ihab Saloul
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On 15 May 2011 Palestinians across the world will mark the
63rd anniversary of their Nakba. The Arabic word nakba means
‘catastrophe’. Palestinians use the word to refer to the events
that took place in Palestine before, during and after 1948. These
events culminated in the establishment of the State of Israel, but
also in the loss of Palestine.21 Today as the Palestinians continue
to be denied the ‘right of return’ to their homes in Palestine,
the relevance of narratives of al-Nakba continues to increase.22
They are indeed the key narratives of Palestinian historical and
political discourses. This essay explores the ways in which the
Palestinian students’ narratives articulate memories of the loss
of the homeland, memories of historical events around 1948 in
relation to the continuing exile of 2011.
A great deal of scholarly work concentrates on Palestine and
the Palestinians; yet little attention has been paid to the cultural
memory of al-Nakba and its relevance for narratives of exile.
21 British colonial mandate of Palestine lasted from 1922 to 1948. For historical
records of the expulsion of Palestinians, see Aref Al-Aref’s six photographic
volumes Nakbat Filastin wal-firdaous al-Mafqoud (Palestinian Nakba and the
Lost Paradise) (1959); Walid Khalidi, Before Their Diaspora: A Photographic
History of Palestinians, 1876-1948 (1984); Walid Khalidi, ‘Plan Dalet: Master
Plan for the Conquest of Palestine’, Journal of Palestine Studies 18(1) (1988),
pp. 4-19; Walid Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied
and Depopulated by Israel in 1948 (1992); Michael R. Fischbach, Records
of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict
(2003); and Martin Gilbert, The Routledge Atlas of the Arab-Israeli Conflict
([1974] 2005). Also, for relevant studies on population and demographic
changes in Palestine before and after al-Nakba, see Ibrahim Abu-Lughod, The
Transformation of Palestine (1971); and Nathan Krystall, ‘The De-Arabization of
West Jerusalem 1947-50’, Journal of Palestine Studies 27(2) (1998), pp. 5-23.
Krystall’s article describes the de-population of Palestinian neighborhoods of
West Jerusalem in late 1947.
22 The ‘right of return’ is an internationally recognized designation in UN
Resolution No. 194 of 11 December 1948. This resolution stipulates that
Palestinian refugees should be permitted the return to their homes from which
they were previously expelled. This right, moreover, represents a key demand
of the Palestinians for any settlement of the Palestinian-Israeli conflict. It has
been repeatedly rejected by Israel. The full text of this resolution can be found
on the following URL link: http://domino.un.org/unispal.nsf/0/c758572b78d1cd0
085256bcf0077e51a?OpenDocument.

One of the few recent books on these issues, with which my
analysis shares various theoretical and thematic points, is the
collective volume Nakba: 1948, Palestine and the Claims of
Memory, edited by Ahmed H. Sa’di and Lila Abu-Lughod. The
book comprises ten contributions that weave together a tapestry
of Palestinian memories. They examine the ways in which
Palestinians remember their past and carry it with them into the
present through symbols, maps, deeds of land and the keys
of the houses, stories, habits and poems. Drawing on various
theories and methods to highlight the modalities of Palestinian
loss of place in the cultural present, Sa’di and Abu-Lughod’s
study outlines the historical emergence of Palestinian collective
memory, the challenges to it by marginalized voices and the
moral and political implications of its erasure. As the editors
explain in their introduction, the volume contests the notion that
Palestinian collective memory is ontologically given. Instead, the
authors contend that no memory is ever pure or unmediated.23
My essay pursues this line of thought, and focuses on the ways
in which an exiled nation negotiates, challenges and, crucially,
reshapes its cultural memories. What are the cultural-political
significations of the remembrances of 1948’s Palestinian
refugees? How can we conceptualize contemporary memory
practices that are structured, though not determined, by a past
history? And how can we take those practices into account as
articulations of power relations without neglecting the distinct
agencies and imaginaries of different generations of exiled
Palestinians today? These are questions my essay attempts to
answer, by means of reading some of the Palestinian students’
responses to the photos in this book.
Memory, Palestinian Identity and Israeli Discourses
Memory is a volatile concept. The work of memory in all its
forms, from historical essays to personal reminiscences, legal
testimonies and imaginative recreations, is not only slippery but
also inherently contradictory. On the one hand, memory posits a
past reality that is recalled outside the person’s subjectivity. Yet,
on the other hand, memory requires a narrator who is equipped
with conventional cultural filters of generational distance, age
and gender, class and political affiliations, on whose authority
the truth of the past can be revealed. Memories are narrated
by someone in the present. Nonetheless, we still use them as
authoritative sources of historical knowledge.
23 Ahmed H. Sa’di and Lila Abu-Lughod (eds.), Nakba: 1948, Palestine and the
Claims of Memory (2007), pp. 3-5.
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Memory is always mediated, even in the flashes of so-called
involuntary memory. They are complex constructions in which our
present experience conjoins with images that are collected by the
mind from all manner of sources, including from our inner worlds.
Furthermore, memories are always both individual and collective.
We are constantly confronted with images of the past, whether
we actively observe them or not. Memory moves from the world
of smell, sensations, habits and images to the outer world via
cultural forms such as literary texts, prose poetry and film. We
enmesh memories with myths, folktales and popular narratives
in the ways that we talk about traditions, national consciousness
and identities. The work on memory, then, must address itself not
only to questions of what happened, but also to how we know
things, whose voices we hear, and where silences persist.24
Most scholars today distinguish between official, hegemonic
histories promoted by state institutions and popular practices of
memory, memories by marginalized segments of society, even
when they acknowledge that the boundaries between them are
not rigid. In the Palestinian case, the absence of a sovereign
state and the institutions required to promote an official version
of events problematizes the relationship between history and
memory. In fact, all Palestinian histories – those of the elite and
the marginalized – are, to borrow one of Gayatri Chakravorty
Spivak’s central terms, ‘subaltern’ in relation to the dominant
narrative of Zionist discourse. I refer here to the well-known
colonial meta-narrative of Palestine as ‘a land without a people
for a people without a land’.25 This narrative claims a Jewish
24 Of the many publications on cultural memory, Andreas Huyssen’s Twilight
Memory: Marking Time in a Culture of Amnesia (1995) and Present Pasts:
Urban Palimpsests and the Politics of Memory (2003) are good starting points.
His perspective is critical of fetishism with old things. Also, on the relationship
between cultural memory and the symbols of the nation state, see Pierre Nora,
‘Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire’, Representations 26
(1989), pp. 7-25. Further, for concise discussions of cultural memory in the
context of Palestinian and Israeli conflicted discourses of memory, see Carol
B. Bardenstein, ‘Trees, Forests, and the Shaping of Palestinian and Israeli
Collective Memory’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer (eds.), Acts
of Memory: Cultural Recall in the Present (1999), pp. 148-71; and Mieke Bal,
‘Introduction’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer (eds.), Acts of
Memory: Cultural Recall in the Present (1999), pp. vii-3.
25 For excellent theoretical explication of this narrative, see John Rose, The
Myths of Zionism (2004), pp. 1-8. Rose’s study refutes Zionism’s mythical
history. Also, for relevant critiques on the Zionist project in Palestine, see Arthur
Hertzberg (ed.), The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader ([1976]
1997); Michael Palumbo, ‘What Happened to Palestine? The Revisionists
Revisited’, The Link. 23(4), September-October 1990, http://www.ameu.org/
printer.asp?iid=121&aid=164; Michael Palumbo, The Palestinian Catastrophe:
The 1948 Expulsion of a People from Their Homeland (1991); Nur Masalha,
Expulsion of the Palestinians: The Concept of ‘Transfer’ in Zionist Political

historical presence in Palestine based on a timeless biblical
attachment to the land while rejecting, with brutal military
force, Palestinian historical or temporal counter-claims. I use
Spivak’s term in this context not to idealize victimization, but to
foreground the relationship between official Israeli history and
silenced Palestinian memory as one of ongoing obliteration and
inscription.
The conflict between Palestinian and Israeli discourses and
their matrices of power, denial of al-Nakba, victimization and
agency are inherently uneven, yet closely related as this book
as a whole illustrates. The main battle is over land of course,
but when it comes to questions of who owns the land, who has
the right to settle and work on it, who cultivates it and who plans
its future, all of these issues are effectively reflected, contested
and decided in and through narrative. The power to narrate or to
prevent other narratives from emerging is crucial for the balance
between Zionism and what can be called ‘Palestinianism’. With
respect to obliteration and inscription, two overtly political aspects
emphasize the connections between Zionism and Palestinianism
today. The first is that the history of the ‘ethnic cleansing’ of
Palestinians remains largely an untold story. This story is notably
eclipsed by pervasive public commemorations of the Holocaust
and celebrations of Israel’s establishment, much of which, as
Norman G. Finkelstein puts it, is ‘a tribute not to Jewish suffering
but to Jewish aggrandizement’.26 The second aspect is that the
near-total omission of Palestinians’ history of al-Nakba from
mainstream academic and public discourses in Europe and the
US has nevertheless not impeded the continued cultural life of
Thought 1882-1948 (1992); Nur Masalha, The Politics of Denial: Israel and
the Palestinian Refugee Problem (2003); and Nur Masalha, Catastrophe
Remembered: Palestine, Israel and the Internal Refugees (2005). Moreover,
a useful contribution on Israel’s physical transformation of the landscape
of Palestine by carving it into an image of its Zionist ideal is W.J.T. Mitchell,
‘Imperial Landscape’, in W.J.T. Mitchell (ed.), Landscape and Power (1994), pp.
5-34. According to Mitchell, the face of the holy landscape is so scarred by war,
excavation and displacement that no illusion of innocent original nature can
be sustained for a moment. For the term ‘subaltern’, see Gayatri Chakravorty
Spivak, ‘Can the Subaltern Speak?’, in Cary Nelson and Larry Grossberg
(eds.), Marxism and the Interpretation of Culture (1988), pp. 271-313; and
Gayatri Chakravorty Spivak, Donna Landry and Gerald Maclean (eds.), The
Spivak Reader: Selected Works of Gayati Chakravorty Spivak (1996). Spivak
uses this term in her description of the circumstances surrounding the suicide
of a young Bengali woman that indicates a failed attempt at self-representation.
Spivak concludes that ‘the subaltern cannot speak’, not in the sense that the
subaltern does not cry out in various ways, but that speaking is a transaction
between speaker and listener. Subaltern talk, in other words, does not achieve
the dialogic level of utterance.
26 Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation
of Jewish Suffering (2001), p. 8.
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memorizations of the catastrophe across different generations of
exiled Palestinians. Both aspects oblige me to make an important
clarification.27
My aim is neither to compare the Palestinian narrative
to the Zionist one, nor to propose a model for comparative
analysis between both narratives. Instead, I propose a culturally
meaningful reading of remembrances of 1948’s Palestinian
refugees that exposes what it means to be a Palestinian subject
in exile today. This reading is premised on a view of exile, not
simply as metaphorical or existential, but rather as physical and
actual condition of forced displacement that is connected to the
cultural logic subtending the historical catastrophe of 1948.
To this aim, my objective is not to recount the history of alNakba but to trace in Palestinian narratives how the collective
wounds of a culture affect the identity of different generations
of post-Nakba Palestinians. In this regard, I am not concerned
with what actually happened in 1948. I am interested less in the
particularities of al-Nakba – what happened, where and why –
than in the fact that this catastrophic loss has not ended, but
endures to this day.28 Indeed, the extraordinary violence and
exploitation of the condition of loss persist in various forms in the
present, as most of the Palestinian students’ responses in this
book show.
Consider the following two responses to Photo 7 (‘Palestinians
Expelled from the Village of Iraq al-Manshiyya’), and Photo 13
(‘Palestinian Refugees Crossing Frontiers, January 1948’):
They are the sons of my ancestors’ village, my family and my
people who have been expelled from Erash Al-Mansheya.
27 My use of ‘ethnic cleansing’ here follows Ilan Pappe’s use of this term to
describe the Palestinian condition of loss of homeland and exile. In his book,
The Ethnic Cleansing of Palestine, Pappe demonstrates conclusively that the
Zionist concept of ‘transfer’ – a euphemism for ethnic cleansing – was from the
start an integral part of a carefully planned colonial strategy, and lies at the root
of today’s ongoing conflict in the Middle East. For Pappe, the ethnic cleansing
of Palestine is represented most clearly in Israel’s persistent attempts to wipe
out the Palestinian heritage and cultural identity since 1948. See Ilan Pappe,
The Ethnic Cleansing of Palestine (2006). For a more recent study on genocide
and conditions for a deterioration of Palestinian-Israeli conflict from chronic to
catastrophic violence, see Hilla Dayan, Regimes of Separation, unpublished
PhD Dissertation (2008).
28 For an excellent historical study that deals with the particularities of the loss of
Palestine in 1948, see Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of
Modern National Consciousness (1997). Khalidi’s study traces the long history
of Palestinian national consciousness and identity. For a relevant study that
examines opposing versions of Palestinian and Zionist historical narratives in
the context of contemporary Palestinian-Israeli conflict, see Robert I. Rotberg
(ed.), Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History’s Double Helix
(2006).

Human beings feel the pain of the occurrence of injustice on
others but the pain grows more when he feels that they are
his family and people. I do not want you to understand that I
only feel for my family, but everyone, everyone on this earth is
my brother, my father and my mother. But the pain is greater
when he feels that this land had been once his own, missing
it especially when he knows that his ancestors had left what
they own. However, if this land remained ours, our manner
couldn’t be like today’s manner. (See Photo 7.)
What I think about is how they reached this situation! Where
are the Arab countries to help them! I think about what
happened to this child! Will he remember these events when
he grows up and tell them to his sons so they will feel attached
to the land? I feel like I want to touch this child’s innocent face
that seems tired. (See Photo 13.)
Whereas the first narrative highlights the conventional familial
dynamics of memory transmission, i.e. from the grandparents
and parents (first and second generation) to the children
(third generations), the second narrative exposes the act of
transmission itself. In this act, the student – both as the one who
is looking at the photo (or audience of the picture) and as the
speaking voice (as the interviewee) – takes the position of the kid
in the photo who stands for subsequent generations. Thus, the
act of remembrance becomes performative; it achieves an effect
because the temporal merging of the past and the present is
enacted in the merging of looking and the story, ‘a photographic
remembrance’. This reading becomes plausible especially when
it turns out that this student is performing the boy’s state of being
a Palestinian refugee while she, herself, is a . This information
unfolds in her comments on the notions of historical justice and
truth:
[My grandfather] wanted to travel to ask refuge in Jordan. He
wanted to leave his house and land to escape from the war
but at the end he stayed and preferred to die on the soil
of his country rather than being humiliated, he said. (See
Annex 1,‘Memories of Students on 1948 and the Palestinian
Refugees’.)
Another Palestinian student, who was born in Saudi Arabia and
lives in Bethlehem today, does precisely the reverse – she is a
refugee but describes herself as follows:
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I am not a refugee, and I stayed in the lands of my ancestors.
Nonetheless, the pictures evoke certain emotions, as if I
know this reality. It makes me remember the stories of my
grandparents that I saw in their silent eyes before they died.
The case of the homeland is the case of a big family and of all
those who left it or those who are missing. It occupies a place
in the memory. (See Annex 1, ‘Memories of Students on 1948
and the Palestinian Refugees’.)
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Thus, she is a refugee but takes on the role of a Palestinian nonrefugee. At stake here is an act of what I referred to elsewhere as
‘active identity’. This term refers to a specific conceptualization of
Palestinian identity, which Edward Said described as ‘becoming
by choice’ rather than a ‘being’ (1999),29 i.e. an active politicalcultural commitment of being Palestinians for the purpose of
political struggle and resistance. This commitment is not only
directed to the establishment of statehood but to the more
significant cause of ending historical injustice and liberating
Palestinians into an identity that is capable of assuming its
position, like all other identities and without exception, within
history.30
‘Post-Memory’: Intergenerational Continuity and Everyday
Experience
The significance of these narrative evocations of the familial or
trans-generational transmission of memory of loss of place is
grounded in their relationship to the problematic notion of ‘postmemory’, especially the questions they engender concerning the
ways in which we conceive of Palestinian cultural identity of later
generations of Palestinians who have not experienced al-Nakba
of 1948. Some of these questions include, for example, whether
the identity of these subjects is completely constituted by their
parents’ memories of the past event? And, is the post-memorial
discourse of al-Nakba – through the familial transmission of the
memory of the past event (1948) – the only discourse that

29 Edward Said, ‘By Birth or by Choice?’, Al-Ahram Weekly Online, Issue No. 453
(1999), http://weekly.ahram.org.eg/1999/453/op2.htm.
30 See Ihab Saloul, ‘“Exilic Narrativity”: The Invisibility of Home in Palestinian
Exile’, in Sam Durrant and Catherine M. Lord (eds.), Essays in Migratory
Aesthetics. Cultural Practices between Migration and Art-Making (2007), p.
111. For Said, this notion of ‘Palestinian identity by choice’ does not contradict
Rashid Khalidi’s theses that one can discern a distinct Palestinian identity that
goes well back in history through the culture, civil society, and political rhetoric,
see Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National
Consciousness (1997), pp. 177-209.

shapes the identity of post-Nakba Palestinians today since they
were not yet born when it happened?
At this juncture, and before proceeding with my analysis of
Palestinian students’ personal reflections, let me clarify my use of
the term ‘post-memory’ and what I mean by the intergenerational
continuity of the Palestinian experience. The term ‘post-memory’
was first introduced by Marianne Hirsch in her analysis of
generational transmission of memory and family photographs of
the Holocaust.31 The Holocaust as a historical event is, however,
fundamentally different from al-Nakba as a historical event. I
do not use the term ‘post-memory’ to compare the Holocaust
and al-Nakba. Rather, I use this term to suggest that al-Nakba
has an originating moment in the past, namely in 1948, but as
a historical event it does not at all belong to the past; it extends
into the present of Palestinian exile. Post-memory both allows
for the remembrance of events not witnessed by those born
afterwards or elsewhere, and enables the understanding of the
mass-mediated cultural memory as something that neither wholly
belongs to nor defines the familial, ethnic or national group.
In order to unpack this argument, I will problematize both
‘post-memory’ and the intergenerational continuity of loss in
terms of two theoretical insights as offered by Marianne Hirsch
and Ernst van Alphen. The vigor of Hirsch’s and Van Alphen’s
insights – both distinctively different as they are raised within the
context of the Holocaust – is that their grounding of post-memory
configures aspects of its cultural transmission in geopolitically
conflicted discourses of memory, and they do so not merely in
terms of historical and individual trauma but also in terms of postmemory as a ‘site-specific memorization’ that affects subjective
identification in the present.
In her article ‘Projected Memory: Holocaust Photographs
in Personal and Public Fantasy’, Hirsch conceptualizes postmemory as a means to understand the complexities of the
memories of the children of Holocaust survivors as well as the
processes of cultural transmission of memory itself. For Hirsch,
the significance of post-memory as a specific form of memory
distinguished from memory in general depends on generational
distance and deep familial connections, and is ultimately
grounded in its mediation ‘not through recollection, but rather
through imaginative investment’. Moreover, what underlies
Hirsch’s conceptualization is a particular model of post-memory,
which she describes as follows: ‘as I can “remember” my parents’
31 Marianne Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory
(1997).
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memories, I can also “remember” the suffering of others […]’.32
At the heart of Hirsch’s model of post-memory is ‘an ethical
relationship’ to suffering, and understandably so in terms of the
Holocaust, in which the subjects (the children) ‘adopt traumatic
experiences – and thus memories – of others as one’s own’
(emphasis in original).33 Thus, for Hirsch, post-memory serves as
a model in which a continuity of intergenerational transmission of
traumatic memory and experiences becomes possible through
imagination.34
This brings me to the second theoretical insight on postmemory, that of Van Alphen. In his article ‘Second-Generation
Testimony, Transmission of Trauma, and Postmemory’, Van
Alphen questions the terms ‘post-memory’, ‘survivor’ and ‘second
and third generations’.35 According to Van Alphen, these terms
‘share with the idea of intergenerational transmission of trauma
the claim of a fundamental continuity between generations’.36
Van Alphen, however, rejects this idea of fundamental continuity
between generations, and argues instead that, particularly in
the case of the Holocaust, ‘the dynamics between children and
survivor parents is rather defined by dis-connection, hence discontinuity: disconnection not in an emotional, personal sense but
in terms of intelligibility’.37 Hence, what underlies Van Alphen’s
questioning of post-memory is the notion that the transmission
of affect is not the same as the transmission of memory, and
certainly not of the experience itself. In other words, for Van
Alphen, ‘second and third generations’ do not really have
memories of the traumatic events, but rather the effect related to
it in their parents’ experience.38
Taking into consideration my discussion of remembrances
of al-Nakba and the subject’s experience in exile, both Hirsch’s
model of the intergenerational continuity of memory and
experience, and Van Alphen’s distinction between memory and
effect, trigger some personal reflection on my part. Insofar as my
personal experience is relevant here, as an exiled Palestinian
32 Marianne Hirsch, ‘Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and
Public Fantasy’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer (eds.), Acts of
Memory: Cultural Recall in the Present (1999), pp. 3-24.
33 Ibid., at pp. 8-9.
34 For further explanation of Hirsch’s conceptualization of post-memory, see also
Marianne Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory
(1997), especially Chapters 1 and 6; and Marianne Hirsch, ‘The Generation of
Postmemory’, Poetics Today 29(1) (2008), pp. 103-128.
35 Ernst J. van Alphen, ‘Second-Generation Testimony, Transmission of Trauma,
and Postmemory’, Poetics Today 27(2) (2006), p. 473.
36 Ibid., at 479.
37 Ibid., at 475.
38 Ibid., at p. 488.

from the third generation of post-Nakba Palestinians, I can
only substantiate that my own knowledge of my family’s stories
of al-Nakba constitute my memory of their experience of the
catastrophe in 1948. But these memories, working in Van
Alphen’s vein, are by no means constitutive of my own memory
and experience of catastrophe – my Nakba happens in ongoing
exile of Palestinians. For me, the closest model I can come up
with to describe my post-memories of al-Nakba would be as
follows: as I can remember my grandmother’s and mother’s
memories of 1948, I can also remember the suffering not of
others, as Hirsch would have it, but rather my own, my loss of
home in the everyday in exile. This is also the same model which
the student describes in the first narrative I quoted above:
Human beings feel the pain of the occurrence of injustice on
others but the pain grows more when he feels that they are
his family and people. I do not want you to understand that I
only feel for my family, but everyone, everyone on this earth is
my brother, my father and my mother. But the pain is greater
when he feels that this land had been once his own, missing
it especially when he knows that his ancestors had left what
they own. (See Photo 7.)
Thus, the intergenerational continuity of the Palestinian
experience of loss of homeland does not constitute a given
construct of Palestinian identity. Instead, what underlies this
continuity in the Palestinian case is a ‘present-oriented model of
post-memory’. In this model, not only the self, the child, takes the
position of the other, the parent, but also the distinction between
the memories of what the parents lived through in 1948 and what
the children experience in 2011 may become so conflated and
blurred that the intergenerational continuity of loss of place can
in fact be sustained both in memory and everyday experience.
This is so because the Palestinians’ loss of home, through
their exile, did not stop. Hence, in the case of Palestinians,
the problem of the term ‘post-memory’ is not so much with
memory, but with ‘post’. The ‘post’ is by no means constitutive
of the experience of catastrophe of subsequent generations of
Palestinians; they do not have just post-memories of al-Nakba.
Whereas the first generations of post-Nakba Palestinians have
memories and experiences of the originating event of al-Nakba,
third generations of post-Nakba Palestinians, although they have
not experienced this originating moment (1948), are still ‘inside’
the event itself living the catastrophe every day. The Palestinian
identity of later generations is not merely constructed through
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their parents’ memories (post-memories) of the 1948 Nakba, but
rather shaped through their everyday experience of the loss of
home in their exile in 2011.
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Mankoub: The Multi-Temporality of Al-Nakba
My focus on the memory of loss of homeland and its narrativity
in exile is prompted by the cultural dynamics of al-Nakba, not
merely as the political event of the establishment of the State
of Israel (or loss of Palestine), nor even as the humanitarian
event of the creation of the world’s most enduring military
occupation and refugees, but rather as the existential experience
that continues to define most Palestinian history, shatters their
society and at the same time consolidates their shared national
consciousness. Consider the following response to photo 15
(‘Fleeing Palestinians Attempting to Reach Boats, 1948’):
Nothing has changed since the Palestinian refugees
were displaced in 1948 to what is happening in the Gaza
Strip today. The Palestinians in the past were abandoned
and the boats were available to transfer them to another
place. Today the Palestinians in Gaza are cut off by the
international community to the world and they are not
allowed to communicate with other people. So it is a
displacement. The Gaza Strip is isolated from the outside
world, just like what happens when a criminal is locked up in
prison. (Photo 15.)
Palestinian refugees are not only displaced but also treated
like criminals; imprisoned and de-humanized. Like most of the
Palestinian responses in this book, this student’s narrative
exposes several aspects of al-Nakba as the existential
experience par excellence that defines Palestinian cultural
memory, not in terms of its historical past, but in terms of the
present, of its action in the daily lives of its catastrophed subject
(mankoub).
The first aspect concerns the far-reaching impact of al-Nakba
on the forced displacement of Palestinians and the consequent
fragmentation of their society in time and space. Temporally, this
fragmentation is given shape in the student’s description of the
catastrophe as an ongoing event that happens in phases not at
once. For him, al-Nakba started in 1948 and continues today, i.e.
many Nakbas and temporal variations of ‘the’ event. Spatially,
this fragmentation can be seen in the ways in which Palestinians
were displaced across different geopolitical settings; in his case
Gaza. This spatio-temporal fragmentation is relevant for the

issue of the non-singularity of the catastrophic event in relation
to subjective experiences and cultural re-enactments – when do
you exactly mark al-Nakba? On the one hand, there seems to
be a vaguely collective date (15 May 1948), but that fixed date
is utterly dependent on the Israeli/Zionist timeline and narrative.
According to the student’s narrative, actual commemorations
of al-Nakba take place at different moments and dates. This
conceptualization delineates different collectives or subcollectives of memory of al-Nakba. For example, a particular
village (or refugees from that village) commemorates ‘its’ Nakba
on the day on which the inhabitants experienced the fall of their
own village. Palestinian re-enactments offer us a stark example
of a displaced identity, but they also articulate the construction of
Palestinian identity as a matter of existing ‘in the act’ of cultural
recall of loss of place in and for exile: an exilic identity that needs
to be performed through continuous practices of re-tellings and
re-readings.
The second aspect of Palestinian memory of al-Nakba is
its orientation to places and longing for the lost home. Indeed,
memories of al-Nakba reinforce the centrality of the land in
Palestinian discourses of identity. Palestinians acknowledge both
the presence and the absence of the homeland as an existential
resource: they experience the loss of place in exile as the loss
of a whole way of life. In his comment on the picture of the keys
(Photo 32), one of the students declares:
The keys are of houses of Palestinian people, it reminds
them of the house they will get when they come back. We
have a house in this place, and one day we will return to
this house. The picture raises feelings of yearning towards
something that I love or of hope to return back. (Photo 32.)
Indeed, the image of the keys gives shape to a nostalgic
memory. This memory, however, cannot be reduced to a mode
of recovery of the past or idealization of the lost place. This is so
because nostalgic memory in the Palestinian case is not merely
a psychic sentiment but also a political activity of remembering
which functions as a cultural response to the loss of place. This
memory is simultaneously linked to a process of identification
with the legacies of the past in the present. The student’s
emphatic certainty of the return to the lost homeland, ‘[w]e have a
house in this place, and one day we will return to this house.’, not
only politicizes the past loss but also exposes this past as neither
remote nor concluded in exile. Palestinian exile constitutes an
entangled spatio-temporal contemporary condition of forced
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travel and undesired movement. This actual condition involves
a past subjective loss of home but also, crucially, an everyday
denial of access to home. Within this condition, the subject is
physically denied of his or her cultural space of selfhood.
The third, and final aspect, concerns the existence of
Palestinian memory under the constant threat of a dominant
Zionist narrative with political and military forces to silence it. This
can be seen in the student’s temporal shift from the past despair
of al-Nakba into Palestinians’ resilience in facing this catastrophe
in the present. The ‘hope of returning’ bears out this resilience.
Palestinian narratives connect spatial representations of
collective memory to the exercise of political power. They expose
a transformation of the construction of Palestinian identity,
from catastrophe and victimization to ideology and political
movements.
Let me end these remarks on a note of urgency. In my quest
of traces of the cultural memory of al-Nakba and the ways in
which it affects the evolution, maintenance and contestation of
contemporary Palestinian identity, I have attempted to illuminate
instances of the loss of Palestine in a post-Nakba culture. The
analytical activity of aspects of Palestinian cultural memory
exposes an unusual repetitive quality of the events since alNakba: a calamity that has continued for more than sixty years
now, leaving a normal life for so many Palestinians beyond
reach. In the face of this durability of al-Nakba, I propose that
Palestinian exilic narratives are best understood as a series of
tensions about cultural identity. In line with this understanding,
there is a need for a concrete ‘imaginative-discursive’ approach
to the analysis of memory in Palestinian culture and politics. This
approach presents memory articulations of Palestinian refugees
in a way that speaks to contemporary culture of Palestinian
exile. Most importantly, it also shows the multiple ways in
which Palestinian narratives postulate the transformation of
‘geopolitical fragmentation’ from a specific historical experience
into a theme that is expressed as a subject matter, and then into
complex modes of memorial storytelling. What does need to be
remembered is that Palestinian memories of al-Nakba in exile are
modes of integration not separation; these are stories of a people
whose identity has been systematically unmapped in time and
space, but who are now struggling to reclaim both their name
and place on that map. This essay is intended as a contribution
to that approach.
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The Victimhood Trap
Tamir Sorek

Victimhood became a central theme in contemporary global
discourse as well as in the shaping of many national narratives.
The Israeli-Palestinian conflict is undoubtedly one of the contexts
in which this tendency is most prominent and intense. The
collective self-presentation of one’s side as ‘the victim’ has
several important implications; not all of them are consistent
one with the other. Before beginning my analysis, it is important
to mention that I do not assume a balance between Israeli and
Palestinian vulnerability and victimhood in 1948. It is evident that
Israelis expelled hundred of thousands of Palestinians and have
denied their return since then. Still, I can identify much similarity
between the discursive strategies implemented by both sides.
In addition, I do not juxtapose the Holocaust and the Nakba as
two historically similar events but as two major anchors of two
national narratives, in which victimhood plays an important role.
Victimhood is not always desirable. First, in both Zionist and
Palestinian history, there has been a strong tendency to reject
the self-image of a victim and to inject agency and prowess into
the collective self-image. In early Zionism, the ideal image of
the self-confident ‘new Jew’ was supposed to replace the exilic
Jew, presented as weak, passive, and subjected to history rather
than its creator. Similarly, the rhetoric which accompanied the
Palestinian armed struggle since the 1960s has nurtured the
alleged contradiction between the victimized Nakba generation
and the ‘new’ heroic Palestinian of the ‘revolution generation’.
At the same time, since the end of World War II, with the
growing emphasis on human rights discourse in international
politics, victimhood had become an asset. Emphasis on
victimization in national conflicts contributes to beliefs about
the justness of national goals, while emphasizing the evil of the
opponents’ goals and de-legitimizing their characteristics.
The UN’s decision to establish a Jewish state in Palestine,
highly influenced by the recent catastrophic fate of European
Jewry, signaled the beginning of a long and constant competition
over this limited capital. Today the most dominant form of moral
capital in the international sphere is what Daniel Ben Said called
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capital victimaire: the capital of being a victim. As Palestinians
were trying to mobilize national sympathy for their cause, they
faced the Jewish claim that the international community should
compensate the Jewish people for the Holocaust by supporting
the State of Israel. This Israeli tendency may have increased
the Palestinian drive to emphasize their own victimhood on
international stages.
The tensions between the negative and positive contribution
of victimhood to the collective image, as well as the tension
between victimhood and heroism, are evident in the words
of some young Israelis and Palestinians who answered our
questionnaire. In the following section I will first present some
examples of victimhood as burden, which will be followed by the
more common pattern – victimhood as asset.
Victimhood as Burden
The mythical image of the ‘new Jew’ is probably still present in
contemporary imagination of young Jewish Israelis. Here is how
a Jewish student reacted when she discovered that the men
who stand with their face to the wall and their arms in the air are
members of the Palmach (the elite unit of the Haganah, the main
paramilitary Jewish organization before the establishment of the
Israel Defense Forces (IDF) Photo 11).
The contradiction is striking. At first, I thought they were Arabs.
And I think that’s what they’re trying to demonstrate to me,
that it’s the same picture of people standing, humiliated and
helpless against a wall. And it is connected to events that
occurred in the Land of Israel but involving the Palmach and
not Arabs. I associate them with heroism…. This is my reality
and my past as a Jew, and I’m really sad seeing and knowing
that the picture is of members of the Palmach.
Another female Jewish student had a similar reaction:
I don’t feel so good about this picture. It makes me shudder a
bit, feeling a bit of humiliation and helplessness. The picture
reminds me a little of pictures from World War II. In regard to
the description – the Palmach fighters are always regarded
as heroes, handsome, and strong. But here they appear
subjugated to the British, helpless and humiliated.
The origin of the shock described by the two students goes back
to one of the pillars of Zionist mythology – the military prowess in
the land of Israel, which represents an antithesis to the victimized

exilic Jew. The Palmach embodied the historical ‘correction’ of
the Jews from victims to heroes, and this is what makes the
image so painful and shocking.
Interestingly, the same photo evoked sentiments of humiliation
for a Palestinian student who mistakenly considered the men
under search to be Palestinians under occupation. As she
wrote, the image ‘expresses the humiliation and oppression
of the Palestinian people by the occupation…. Frequently,
the occupation has been arresting young Palestinians and
humiliate them’.
The theme of humiliation was even more common among the
Palestinian interviewees, since they most likely feel it more
frequently in their daily life than Israelis, as well as because of
the dominant theme of the photos selected for this album. One
student from a Palestinian university, reacted to the image of a
Palestinian refugee cut off from her home by a barbed wire, as
follows:
It is a peak of humiliation and inhumanity. It invokes in me a
feeling of anger and revenge toward the Israelis, I feel that
I want to shout and destroy all the borders that prevent this
woman and their children from reaching their home.
Among Palestinians the tension between heroism and victimhood
interfaces with a generational gap. The dividing line is between
the defeated generation and those who came after it. The image
of Umm el-Fahm’s village leaders shaking the hand of the military
government officer (Photo 28) infuriates a Palestinian student
from a Palestinian university:
How can they shake hands with the Jews and hand over their
villages to our enemies? How can they receive them? What
is the aim of receiving them? I feel disappointed with these
important people who should have fought and stood up for
their own rights and the rights of their villages. They should
have rejected colonization. They have to acknowledge that
these people have to reject settlement. These people look
hopeless and totally sad.
Unlike most of the other photos in this album, Palestinian
victimhood in this photo is stripped of physical suffering and the
result is a more distilled visualization of humiliation. Therefore,
the reaction is also unique. Instead of feelings of pain, sadness
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or anger toward the Jews, there is anger directed towards those
who accepted the humiliation and ‘handed over’ their village to
the Jews.
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Victimhood as Asset
Victimhood can interfere with national pride, especially with an
inward orientation towards the construction of a self-image.
However, for external purposes victimhood can be an asset.
In this context, it is remarkable that the images of Palestinian
refugees reminded several Jewish interviewees of the Holocaust.
This cognitive association is evidence of the central place of the
Holocaust in contemporary Jewish-Israeli collective memory.
But there is more to it. As the Jewish-Israeli interviewees realize
their mistake (of assuming Palestinian refugees to be Jewish
Holocaust victims) sometime they try to justify this confusion.
This process reveals a subtle dialectic between the ability to
be empathetic toward the refugees and the mobilization of the
Holocaust to the competition over the title of the ultimate victim.
Take for example the following text written by a religious Jewish
man:
There is no doubt that the images of the Palestinian refugees
expelled from their homes remind one of the times when
we were refugees, be it the Holocaust or in other periods.
It does not make one feel good to see these images. They
also remind me of events from my military service when I had
to enter Palestinian houses in order to arrest ‘wanted’ men.
During the arrests, the little children and the elders were also
made to get out of their house in the middle of the night. At
times like this the feelings are very hard, but – and this is a
big ‘but’ – I am ready to do these things only as much as it is
necessary, in order to enable the Jews to live as a free people
in their own land. If this is what is required, this is what one
does!! If it is either we or the Palestinians – let it be us, with
all the difficulties. It should be remembered that it was not us
who chose to go to war in 1948 and the Palestinian residents
paid the price of their leadership’s mistakes. Furthermore,
their leadership has never recognized our right to be here.
Therefore, it goes back to the question – ‘us or them’.
At first the images remind him of the Holocaust. Visual images
of refugees are deeply ingrained in the Israeli collective psyche
and they are frequently associated with the Holocaust. The
appearance of the Holocaust here can be interpreted in at
least two contradictory ways. On the one hand it might be a

defensive mechanism in a symbolic fistfight over moral capital.
According to this reading, the Holocaust was dragged to the
discussion to rationalize the Palestinian suffering by arguing that
the Jews are a greater victim. Another possible reading is that
the reference to the Holocaust is evidence to the interviewee’s
ability to empathize with the refugees as suffering human beings.
Obviously, both possibilities can cohabit in the same sentence.
The next sentence contains a drastic shift from the ultimate
Jewish experience of victimhood to the ultimate symbol of
contemporary Jewish national prowess – the IDF. Israeli public
culture is embedded with displays that socially construct
the connection between the two, such as the visible military
representation in the annual parade in Auschwitz. Here, the
photo reminds the interviewee of his role as an occupier. This
role is rationalized and legitimized by the following elements:
1. This is necessary to enable the freedom of the Jews. It is a
total conflict of zero sum game – namely, Palestinian victimization
is necessary for Jewish survival. This theme connects both the
photos of the 1948 refugees and the reality of today’s occupation.
2. Distancing responsibility – Palestinian leadership choose
violence and the photos depicts merely Israeli reaction.
Similar attitude can be found in the following quotes written
by a female secular Jewish student referring to an image of
‘Palestinians expelled from the village of Iraq al-Manshiyya’
(Photo 7):
In the picture we see Arabs (identified by the keffiyeh)
who are being loaded onto a line of trucks taking them
somewhere. I assume that the people standing on
the truck are British officers. The picture evokes sadness
as it reminds me very much of Holocaust transfers of the
Jewish people, who were transported in cattle trains to
concentration camps and labor camps. I feel the situation
is very familiar and painful to me and that the Arabs seen in
the picture are not fully consenting to go onto the trucks, but
are doing this under some duress. [Then, after reading the
description – T.S.]: … I still feel empathy and real sadness
when I see the picture, but my sadness is limited knowing
that these evacuations cleared areas in the state so that
Jews who returned from exile and the Diaspora would get
them. It would be hypocritical of me to deny this since I think
this was our only possible alternative. Thus, despite the
sadness and empathy, I understand that this was perhaps
the only way.
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Here again, the immediate association with the Holocaust can
be interpreted as stemming from both human empathy as well
as part of the victimhood race. The key expression in this text
is ‘our only choice’, which does not only echo the ‘either us or
them’ assumption, but is also a waiver of any moral responsibility.
Untypically, the rationalization of the expulsion is not made
through the common argument that Palestinian uprooting is
a byproduct of a Jewish self-defense in a war initiated by the
Arabs. Here the argument is directly related to the need to ‘clear
areas’ for Jewish immigrants. (It is noteworthy that the residents
of this specific village were expelled after the signing of the
Israeli-Egyptian armistice and therefore the political-demographic
motivation behind it is clear, although it is doubtful that the
interviewee is aware of this historical nuance).
Similarly, an image of Jewish vulnerability alarms Palestinian
interviewees. For one of them, a female student from a
Palestinian university, an image of destroyed houses in Kibbutz
Negba following Egyptian air raids in 1948, evokes direct
comparison between the levels of victimhood of both sides:
‘What happened to the people who lived in these houses? Are
they living in tents? How is their situation nowadays? Are they
refugees or did they get better houses afterwards?’ Another
Palestinian student from a Palestinian university is even more
direct in insisting that if Israelis can claim for any victimhood,
they are victims of themselves: ‘You called this disaster upon
yourselves, after you expelled refugees from their houses. Now
you feel as refugees have experienced feeling all the time.’
It is evident that among both Israeli and Palestinian
interviewees, the advantages of claiming the status of a victim
overcome the shortcomings. Further comparison between the
two groups is difficult, however, not only because of their different
positioning in the conflict, but also because the photos selected
for this project barely contained signs of Palestinian prowess.

Al-Nakba: The Palestinian Catastrophe
Continues
Sami Adwan

The term ‘al-Nakba’ in Arabic means the ‘Catastrophe’, the
‘Great Disaster’ and the ‘Great Loss’. The term was first used to
describe the Palestinian situation right after the result of the 1948
war.
Palestinians who once lived in prosperity in their homes
and on their lands were suddenly expelled and uprooted and
thus forced to become refugees. They lost everything, their
homes, lands, material possessions and other belongings
(books, pictures, clothes, furniture and kitchen utensils etc.).
Families were separated and fragmented and their communities,
neighborhoods and societies were destroyed. With this in mind,
the meaning of ‘al-Nakba’ includes the loss of properties as well.
The ‘Plight of the Palestinian’ has come to include social, cultural,
historical and political deprivations. These greatly affected the
Palestinian society, identity and aspirations.
This pain and trauma harshly affected the first generation of
Palestinian refugees. However, these feelings have transcended
generations and continue to be strongly felt today. One need only
look at the characteristics of their personalities, actions and the
way they live to realize this. Regardless of their socioeconomic
status, second, third and even fourth generations of refugees
in the present day still carry with them the heavy sense of loss,
pain, guilt and the feeling of living as strangers.
Palestinian refugees continue living with the stories and the
memories of their grandparents. They dream of going back
one day, to return to their homes and lands and re-claim what
is rightfully theirs. The most painful aspect of this situation is
that there is no certainty as to when or if this will happen. The
issue seems to have been not given its proper importance;
the plight of Palestinian refugees being neglected by the
Oslo Accords. Furthermore, the subsequent official talks and
negotiations between Israel and Palestine did not deal with the
issue of refugees in a comprehensive way and with reference
to UN Resolution No. 194 as a base for resolving the refugee’s
problem. This is problematic because the international laws and
regulations allow refugees who were expelled or fled to safe

197

198

places during the wars/conflicts to return to their homes and
lands after the end of wars and conflicts. A process of repatriation
should have been started to return the Palestinian refugees
immediately after the 1948 war, implementing UN Resolution
No. 194 and offering compensation for the loss of their houses
and lands. Israeli forces did not allow this process to start and
even shot and killed those Palestinians who tried to do so. The
international community was unable for different reasons to
enforce their principles. This was and is still seen by Palestinian
as an international conspiracy against the Palestinians. Israel
continued to expel Palestinians even after 1948 throughout the
20th century using different practices and techniques like: permit
issues, proving places of residence, exiling and expulsion and by
traveling restrictions.
Other informal attempts to resolve the Palestinian refugee
problem, such as the Geneva Initiative have also failed.
The Geneva Initiative addresses the refugee problem as a
humanitarian issue and not as a political issue. It bracketed and
limited it to a family reunion problem for a limited number of
people who could return according to certain criteria and not as a
political right for everyone to exercise.
No Admittance or Recognition of Responsibilities
Officially, nobody has so far admitted to any direct or official
responsibility for causing the refugees phenomena. Though, as a
phenomena it is recognized and mentioned in the course of the
1948 war and its results. A close look at the main Israeli official
discourse from this period shows that the refugee problem was
created, yet the people directly behind it are not mentioned. It
should be noted that some other parties bare partial responsibility
for the problem; for instance, the British, the Arab leaders and
the refugees themselves. Some of Israel’s ‘New Historians’ like
Benny Morris and Ilan Pappe have spoken openly on the issue
of Palestinian expulsion in 1948 and on the responsibility of the
Israeli government.
We are dealing with a situation in which nobody is admitting
to their wrongdoings and one where nobody is willing to officially
recognize their part in the problem. As a consequence there is no
willingness to bare any responsibility for the solution or to bring
justice and reconciliation. This is in itself a continuation of the
Palestinian Nakba.
As victims of the Zionist ideology, Palestinians need the
Israeli government to admit to their share in their plight,
recognize it and show their willingness to correct a 63 year old
injustice. Furthermore, as justice is an essential component of

reconciliation, their continued denial makes it very difficult to
reach a final and comprehensive peace agreement.
Types of Palestinian Refugees
There are many kinds of Palestinian refugees:
The first kind consists of those refugees who were expelled from
their places of residence to nearby areas in Israel and were
until now not allowed or were forbidden to return to their original
places of residence, like the cases of Ikrit, Boru’m and Ein Houd.
The second kind consists of those refugees who were
expelled in 1948 and settled in remaining parts of Palestine that
was called later the West Bank and the Gaza Strip.
The third kind is composed of those refugees who were
expelled to nearby countries like Lebanon, Syria and Jordan or
other countries in 1948. The total number of the second and third
kind is estimated to be 750,000 Palestinians.
The fourth kind is the group of Palestinians who were expelled
in the 1967 war and mainly went to Jordan and Egypt. They are
around 400,000 Palestinians.
The fifth kind is composed of those Palestinians who were
expelled between 1967 until now because they traveled abroad
and exceeded their allowed time of stay outside the country or
were not able to return in the limited time they were given to stay
abroad.
The sixth kind are those Palestinians who lived in Arab East
Jerusalem (occupied in 1967) and could not maintain their
residencies because of Israeli laws and were forced to become
refugees in other Palestinian cities and towns throughout the
West Bank.
The seventh kind are those Palestinians who lost their homes
and had to leave or were not allowed to stay in them as a result
of the Separation Wall that Israel started to build in 2002. The
Wall is mainly built on the 1967 occupied territories and weaves
in and out the occupied Palestinian territories, surrounding
Palestinian places of residencies, cutting off communities and
dividing and isolating families.
In total there are about 6.5 million Palestinian refugees. 65%
of them are still living in about 69 refugee camps spread over the
West Bank, Gaza Strip, Jordan, Syria and Lebanon. Some were
able to move out from the camps and live in cities and towns,
except in Lebanon where refugees are not allowed to leave the
camps or even work in a profession. They still are considered to
be refugees. The total number of Palestinian people nowadays is
about 11 million; about 55% of them are refugees.
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Different Narratives of the Causes and Solutions for the
Palestinian Refugees
There are different and even oppositional narratives concerning
the reasons behind the Palestinian refugee crisis among
Palestinians and Israelis. This difference then further increases
when it comes to the idea of solutions. The main Palestinian
narratives put full responsibility on Israel and the Zionist
ideology along with the British Mandate. They accuse the Jewish
groups at that time of systematically planning the expulsion
of Palestinians. They base their views on the basic slogans
of the Zionist ideology, for example, ‘The Promised Land’, ‘a
land without people for a people without land’ and ‘the Jewish
Homeland’. They refer as well to ‘Plan D’ that basically allows
Jewish organizations to expel Palestinians from their lands and
homes.
The main Israeli position is that Palestinians fled or left of
their own will and that they were helped by their leaders to do
so. Even in some cases they were requested to stay but they
refused. In the course of war and conflict people leave to seek
safety and that is what happened to the Palestinians. However,
it should be noted that some Israelis hold the position that Israel
has partial responsibility for creating the Palestinian refugee
crisis.
When it comes to the solution, we find that the Israeli position
recognizes the phenomena of the Palestinian refugees. But,
they are not willing to allow them to return to their homes and
lands as is their right under UN Resolution No. 194, Article 11.
Netanyahu, the current Israeli Prime Minister recently said ‘there
is no such thing called right of return’. Tzipi Livini, a current
Knesset member and a head of the Israeli political party Kadima,
has also been quoted as saying ‘the number of Palestinians
who will return to Israel is ZERO’. On the other hand, they may
return to the future Palestinian State in certain numbers and for
certain periods. There has been an unofficial offer to allow a few
hundred thousand Palestinian refugees to return but this is on
a family reunion basis only. Israel is also unwilling to participate
in improving the situation for the refugees, justifying Israeli
demographic claims as a reason not to do so. Though there are
certain levels of emotional sympathy among some Israelis for
the Palestinian refugees and what they went through, this often
falls short at a rational level. You find that most Israelis say ‘What
happened has happened in the past; we cannot rewind the clock
… let us look forward’.
The Palestinian position is based on UN Resolution No.
194 and international laws: the right to return and the right

to compensation. Israel was summoned to allow for 200,000
Palestinians to return immediately after the UN Partition
Resolution No. 181 and Resolution No. 194. In practice, this
did not happen. The right of return is an individual right applied
to all refugees and their children. It should be granted to any
Palestinian who wishes to return to their lands and homes
in Israel. Most Palestinian refugees are willing to live under
Israeli authority. And those who wish not to return should get
compensation for their properties, lands, human losses and
psychological and social trauma.
While Israel allows any Jew to come and live in Israel under
the Jewish Law of Return – a law that was kept for thousands of
years – it denies the right of return to Palestinian refugees who
were expelled only 63 years ago.
Home, Belonging and Living in Refugee Camps
Al-Nakba did not start in 1948 and did not end there. Actually,
1948 represents the climax and peak of the Palestinian
catastrophe but al-Nakba started as early as the first Zionist
conference in 1897 and continues to the present day. It is not
only an event; it is also a counter story of the Zionist discourse.
Unfortunately, this discourse has not changed since.
Palestinians continue – even those living in the Palestinian
National Authority (PNA) – to be subjected to all forms of alNakba: destruction of their homes, being killed or injured or
imprisoned, their land being continually confiscated, expulsion
from their homes and lands is an ongoing process, continuation
of their social/psychological suffering in refugee camps and
as victims. No one so far has admitted to any responsibility for
their plight and they are tired of waiting to return home. These
practices continue but at different scales and rhythms until now.
This can be seen in the photos of this album and the
responses of the students to them. The photos represent
different sorts of human suffering and psychological trauma.
They represent certain aspects of despair and agony. They show
sad people; their houses destroyed, deprived of their belongings
and left with nothing. How could this happen to any human
being? What crimes have they committed to deserve such a
destiny? Would the people who were responsible for this plight
be aware of their actions? Palestinian students and most Israelis
sympathize with the people in the photos. They are upset, mad
and surprised that such things could happen to their fellow man.
When Palestinian students discovered that these photos were of
Palestinian refugees they became angry and started to talk about
the stories that they have heard from their parents. In some
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cases, they even related to the life they themselves or other
refugees are still living.
Some Israeli students related these photos to the images
of Jews during the Holocaust that they had seen. Oftentimes
they related what they saw in the pictures to their own position.
Yet, they often had very rational reactions to the pictures. For
instance, many expressed the view that ‘if this did not happen we
would not have our state now’.
When a Palestinian refugee is asked about where they are
from, they immediately say ‘I am from Haifa, or Yaffa or Biet
Jibreel or Tal-Al-Safi’.39 Or they say that ‘the camp is not my
home. It is just a place I am staying in until I have the chance
to return’. Home in the Palestinian mind is an essential part
of identity. It refers to certain geographical areas where their
ancestors have been living and where they have a sense of
belonging too. Home serves a political purpose that is connected
with the right of return. Thus, the Palestinian meaning of home
differs from the generally accepted meaning.
Life in the refugee camps has improved slowly during the
years, but they still remain crowded places with narrow streets
lacking open or public spaces or gardens. The places are small
and crowed and 70% of Palestinians living in Gaza live in this
way. Gaza and Bangladesh are the most crowed palaces in the
world. Despite this, the camps with the worst living conditions
for Palestinian refugees are the ones located in Lebanon. The
Lebanese government does not even allow Palestinian refugees
to renovate their homes. The sewerage system still runs open
in the streets. Electrical installation is badly built and water is
scarcely available. In summary, refugee camps are not proper
places for people to live in. There is a need for a political solution
to end such way of living. Palestinian refugees have the right
to return to their places of residence under international law.
Al-Nakba should not continue and must end sooner rather than
later.

39 The places of origin are not registered in this publication, but they are
mentioned in the original survey reports.
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Annex

נספח
1948  זיכרונות של סטודנטים על אירועי1
והפליטים הפלסטינים

1 Memories of Students on 1948 and
the Palestinian Refugees
תמונות אלה לא מעוררות אצלי
 אבל כן,זיכרונות אישיים שלי
מעוררות אצלי זיכרונות של הסבים
של וסבי הסבים שלי שעברו את כל
הסבל הזה וחיו את כל האסונות
.האלה

These pictures do not evoke a
special memory for me at this
moment, but for my ancestors
it does. Suffering and tragedy
are the feelings that they
evoke.

נזכרתי בסבל שהיה מנת חלקם
של הסבים שלנו כתוצאה ממעשי
,המנדט הבריטי והכיבוש הישראלי
ואיך הושגה ההשתלטות על
האדמות והבתים הפלסטיניים
ואיך בוצעו מעשי הרצח באנשים
.בברוטאליות ואיך בוצע הגירוש
תמונה זו מזכירה לי את האישה
הזקנה שסיפרה על הטבח בדיר
 או,יאסין ואיך האנשים נרצחו
.נטבחו בדם קר ליתר דיוק

My memory is the suffering
of our ancestors under the
British Mandate and the Israeli
occupation, when they took
over the Palestinian land and
houses by force, how they
killed the people cruelly and
made them leave their land.
The pictures reminded me
of the old woman who talked
about the massacre of Der
Yassin and how people were
killed, or rather slaughtered in
cold blood.

התמונות האלה מעוררות את
הזיכרון של מלחמת עזה שהייתי
 כך שהתמונות האלה,עד לה
 במצב של עזה ומה, אצלי,נקשרות
.שקרה לה

These pictures evoke
memories of the war in Gaza.
The pictures connect me to the
present situation of Gaza and
what is happening there.

 סבא שלי נפטר. אני פליטה,כן
 אבל אבא שלי,לפני שראיתי אותו
,והדוד שלי סיפרו לנו על הנכבה
כפי שסבא שלי סיפר להם וכפי
 נזכרתי בכך.שהם עצמם חוו אותה
שסבתא שלי הלכה לאיבוד בזמן
 ואיך שהייתה נושאת את,המנוסה
האח הקטן שלה ועוד לא מלאו לה
. שנים12

Yes I am a refugee, my
grandfather died before I
could see him. My father and
uncle told me stories about the
Nakba as their grandparents
told them how they lived it.
I remember the story of my
grandmother. She was lost on
her way, holding her brother
while she was only 12.

הזיכרונות הן של ההשתלטות
,של היהודים על אדמת פלסטין
של הנכבה והתבוסה ומלחמת
עזה והאינתיפאדות שהתרחשו
.בין היהודים לבין העם בפלסטין
,הזיכרונות היא של גירוש ופליטות
השפלה ומחסור ואיבוד האדמות
 ההיפרדות מהבית,והמולדת
 הזיכרונות צפים.מהמשפחה
כתוצאה מאירועים שהיינו עדים
.להם וגם מספרי ההיסטוריה

It brings back the memories
of the taking of the land of
Palestine by the Jews; and
the Nakba, the Naksa, the
war on Gaza, the Intifadas
that happened with the Jews
and the people of Palestine.
It brings back the memories
of humiliation and deprivation
and the loss of the lands
and country, and separation
from the parents and the
desperation. These memories
come from some events which
we experienced and from
books of history.

תמונות אלה מעוררות אצלי את
תחושת האחריות כלפי אנשים
 זה מזכיר לי את מה שאירע.אלה
למולדת שלי ואת מה שמתרחש
כיום

These pictures make me think
about my responsibility for
this entire people. It reminds
me of what happened in the
past to my country and is still
happening.

 תמונות אלה עוררו זיכרונות,כן
ממה שהייתי רואה כשהייתי צופה
בטלוויזיה או כאשר הייתי מבקר
במרכזים למורשת הפלסטינית
.העתיקה

Yes these memories remind
me of what I saw watching
images on TV, or when I see
these pictures in Palestinian
folklore centers.

תמונות אלה מזכירות לי את
הכיבוש הישראלי בפלסטין
,בתקופת האינתיפאדה השנייה
 ראיתי את. אקצא-אינתיפאדת אל
הסבל של העם הפלסטיני ואת
 הזיכרונות האלו.ההשפלה שלו
קשורות אצלי בכיבוש הישראלי
כאשר כוחותיו היו נכנסים לבתים
 ואז היו רוצחים,שלנו ללא רשות
.בעם הזה וגונבים אותו

These people remind me of the
second Intifada. I witnessed
the suffering and humiliation. It
reminds me of the occupation
when forces were entering our
houses. The Israelis killed us
and destroyed our lands.

אין לי שום זיכרונות אבל סבא
,שלי נהג לספר לנו על הסבל הזה
ואולם אני לא ניסיתי להתעמק
.בעניין

I don’t have any memories but
my grandfather was telling us a
little bit about the suffering, but
I did not pay enough attention
to it.

יש לנו תחושות של עצב וכאב
על מה שעוללו לעם הפלסטיני
 תקופת,1948 בתקופה של
 ועל הסבל שהיה מנת,הנכבה
חלקם של הילדים שסבלו מרעב
,ופחד שאי אפשר לעמוד בפניהם
ואנחנו מקנאים בהם על עמידותם
.והתנגדותם העזה

We have a lot of feelings of
sadness and pain of what
the Palestinian people were
exposed to in 1948 and the
Nakba period and how these
children suffer from pain and
hunger and unbearable fear.
We envy them because they
are brave.

إהיא מזכירה לי את דברי ההורים
,שלי על איך עזבו את העיר שלהם
 הזיכרונות. ועברו לירושלים,לוד
שלי קשורות בזיכרונות של הוריי
.ושל קרוביי

It reminds me of my father’s
talk on how he left their country
in Lod and came to Jerusalem.
My memories are connected to
the memories of my family and
my father.

היא מזכירה לי שפלסטין נמצאת
 שאנחנו,תמיד במחשבות שלנו
.נמצאים בה ובה אנחנו נשארים
תמונות אלה מזכירות את העבר
 והיא החזירה אותי בזמן,הכאוב
.ובמקום כדי שאחוש את המצב
,היא מזכירה לי את הסבים שלי
ובמיוחד את אחד הקרובים שלי
 והיה בגיל,שנפטר לפני חודשיים
 הזכיר לי את הנכבה ואת,תשעים
.הזמן שחלף

It reminds me that Palestine is
always on our minds and we
live in it and we always will. It
reminds me of the hurtful past
and it took me back in time and
place. These pictures remind
me of my ancestors, especially
my relative who passed away
two months ago; he was
close to ninety years old. He
reminded me of the Nakba and
the time that passed.

אפשר שהיא מעוררת בתוכי
זיכרונות על גירושם של בני
המשפחה שלי במלחמה של
 סבא שלי נהג לספר לנו על.1967
האירועים של התקופה ההיא ואיך
שהוא היה רוצה לפנות אל ירדן
כפליט ואז היה עוזב את ביתו ואת
 אבל,אדמתו כמנוסה מהמלחמה
הסיבה העיקרית לכך שהוא נשאר
במולדתו היא שהוא העדיף למות
על אדמתו על ההשפלה על אדמה
.אחרת

The memory that I have is the
vagrancy of my family in the
war of 1967. My grandfather
told us what happened. He
wanted to travel to ask refuge
in Jordan. He wanted to leave
his house and land to escape
from the war but at the end he
stayed and preferred to die on
the soil of his country rather
than being humiliated, he said.

 אלא נשארתי על,אני לא פליטה
, ולמרות זאת.אדמת הסבים שלי
תמונות כאלה מדברות אלי כאילו
 שמעתי.שאני עצמי חייתי אותן
סיפורים מהסבים שלי וראיתי
 עניין.אותה בעיניהם השקטות
המולדת הוא העניין של המשפחה
המורחבת וכל אחד מהמגורשים או
.האבודים תופס מקום בזיכרון

I am not a refugee, and I
stayed in the lands of my
ancestors. Nonetheless,
the pictures evoke certain
emotions, as if I know this
reality. It makes me remember
the stories of my grandparents
that I saw in their silent eyes
before they died. The case of
the homeland is the case of
a big family and of all those
who left it or those who are
missing. It occupies a place in
the memory.

,זיכרונות שאינן קשורות אלי אישית
 אימא שלי סיפרה.כי אם למשפחה
לנו על העזיבה והמעבר שלהם
לירדן כפליטים ועל איך שאחותה
,הקטנה אבדה להם בדרך
ואיך שהיו מסתתרים לפעמים
במערות ואיך שהגברים לא חזרו
.מהמלחמה

Memories are not related to
me but to my family. My mother
told us when they left to go to
Jordan how her little sister was
lost during the journey, how
they were working and hiding
in caves and how the men did
not come back from the war.

,أאני לא יכול להיזכר בשום דבר
אולם אני מדמיין את הסבים
שלי ואת חבריהם ומשפחותיהם
ושכניהם במקומם של אותן
.משפחות פלסטיניות

I cannot remember anything
but I imagine my ancestors and
their friends and families and
neighbors in the place of these
Palestinian families.

היא מעוררת זיכרונות של כאב
,וצער על המצב של העם הפלסטיני
 אפשר לומר כי.ועל הגורל שלו
הזיכרונות קושרות אותו למה
 וכשאני.שנשאר מהבתים ההרוסים
רואה אותה ותוהה על אשר קרה
לעם שהתגורר בה אני חש צער
.וכאב

These pictures evoke a feeling
of sadness on the condition in
which the Palestinian people
live, and how they ended up.
The memories that connect
me to the ruins of the houses
when I see them remind me of
what happened to the people
that lived there, I feel sad.

תמונות אלה מזכירה לי את הסבים
 איך הם חיו,של שהם פליטים
והחזיקו מעמד עד אשר הגיעו
 כמו כן היא.למצב שלהם כיום
.מזכירה לי את הנכבה

The memories are of the
suffering that our ancestors
had as refugees, how they
suffered and ended up the way
they are now, it reminds me of
the Nakba.

התמונה מעוררת זיכרונות הסבים
 לא,שחיו את התקופה ההיא
רק הסבים שלי אלא גם העם
 כי היא מעוררת,הפלסטיני כולו
 זיכרונות.רגשות הכאב הפלסטיני
אלו צצים מהסיפורים של הסבים
והקשורה בהם ובחבריהם ובבני
.הכפרים שלהם באותה תקופה

The pictures evoke memories
of my grandparents and the
Palestinian people in general
who had lived this period. I feel
pain for the Palestinian cause.
We are connected to them, to
their friends and to the villagers
of that time.

כן התמונות מעוררות אצלי
 כאשר באו.זיכרונות מסוימים
היהודים אל הארץ וסילקו את
הערבים מהארץ הזאת יכלו לקבל
את הארץ הזאת בכוח ובמאמץ
.1948 גדול וזה היה בשנת

It evokes some memories:
when the Jews came to the
land and deported the Arabs,
they could not get the land
without using force in 1948.

 אך חלקן מעוררות.זיכרונות לא
זיכרונות של סיפורים אשר סופרו לי
ע”י סבי וסבתי לעניין הגיעם לארץ
 ואופי היחס,בעליית יהודי תימן
”אשר קיבלו “היהודים הוותיקים
)אשר היו פה (אשכנזים

I don’t have any memories, but
some of them (the pictures)
awaken memories of stories
told to me by my grandparents
about their coming to Israel in
the Yeminite Aliyah, about the
way they were received by the
veterans who were already
here, the Askenazim.

 האסוציאציות,כפי שכתבתי
הראשוניות היו של פליטות יהודי
 לשמחתי הן לא מעוררות.אירופה
זיכרונות אך מזכירות דברים
שקראתי על הפליטים הפלסטיניים
.)(הספר של בני מוריס

The initial association is of
Jewish refugees from Europe.
These memories are not
encouraging, I read about the
situation of refugees in books
from Benny Morris.

 התמונה לא נראית לי מוכרת,לא
אך בהחלט מזכירות את התמונות
מספרי היסטוריה

No, I do not recognize the
pictures. However, they
certainly remind me of pictures
from history books.

רק תמונה אחת מבין התמונות
מעוררת אצלי זיכרונות וזו התמונה
של הילדה עם הסבא וזאת משום
שתמיד אני חושבת על סבא
שלי וחושבת על עד כמה הייתי
רוצה שיהיה לו טוב ולא יידע צער
 גם סבא שלי היה כילד.באחריתו
פליט במלחמת העולם השנייה ואני
חושבת שחוויה אחת כזו מספיקה
לכו

Only one of the pictures
awakens in me memories and
that is the picture of the girl
with the grandfather and that’s
because I’m always thinking
about my grandfather and
how much I want him to have
a good life and not suffer as
he gets older. My grandfather,
as a child, was a refugee from
World War II and I think that
one experience like that is
enough.

התמונות מעוררות זיכרונות של
סרים וסיפורים שראיתי ושמעתי
בבית ספר ובטלוויזיה אבל קשה לי
להצביע בדיוק מאיפה כי באמת לא
כול כך מראים תמונות כאלה ואת
.הצד הזה שלהם בארץ

The pictures awaken memories
of sad things and stories that
I saw and heard in school
and on television, but it’s hard
for me to say exactly where
because the truth is they don’t
show pictures or this side of
history in Israel.

2 דעות של סטודנטים על צדק היסטורי
2 Students’ Opinions on Historical Truth
and Historical Justice

, או הצדק ההיסטורי,האמת
משמעותה שהעולם יכיר בכל
הטרגדיות שסבל מהן העם
הפלסטיני מימי קדם ושתוענק לו
 תמונות.זכויותיו שנשללו ממנו
אלו לא משקפות דבר ממה
 אבל,שנקרא צדק היסטורי
התמונות משקפות אמת היסטורית
שהתרחשה בעבר ועדיין עם שלם
.סובל מהשלכותיה

The truth or historical justice
means that the world needs to
look at all the suffering people
are still bearing from the past.
They need to be given the
rights that were taken from
them. These pictures do not
reflect something that is related
to historical justice only in the
past, people are still suffering
from its effect.

תמונות אלו לא משקפות שום
 מאחר והאדמה הזו,צדק היסטורי
הינה אדמה פלסטינית ולא אדמה
בריטית או ישראלית שיכולים הם
להשתלט עליה או לטעון שהיא
 צריך להחזיר אותה.רכוש שלהם
 אין, ולכן.לפלסטינים שיחיו בה
.אמת או צדק היסטורי

These photos don’t reflect any
historical justice. This land
is a Palestinian land and not
British nor Israeli for them to
take it or to say it is theirs. The
Palestinians have to get it in
this land. Therefore, there is no
truth or historical justice.

 היא מושג:האמת ההיסטורית
 כי אין לו יותר, לדעתי,שבוטל
 הרבה.הגדרה ברורה וכללית
 תמונות.מהאמת ההיסטורית סולפו
אלה משקפות בוודאי את האמת
.ההיסטורית שהועלמה

Historical truth is erased
and does not exist anymore.
There is no clear definition
and complete definition of it.
Historical truth is changed. Of
course, these photos reflect
some hidden historical truths.

אין דבר כזה שנקרא אמת
, לא רק לגבי הפלסטיני,היסטורית
 ואף לגבי,אלא גם לגבי כל אדם
 כל אחד ראוה את.היסטוריונים
.ההיסטורי מהזווית הפרטית שלו
 לא איך,איך שהוא רואה אותה
 האמת של.שהיא התרחשה
מה שהתרחש בנכבה נלקחה
 ולא ניתנה, הצבאיים,מהמנהיגים
הזדמנות להיסטוריה בעל פה
מפיהם של האנשים שחיו את
.הנכנה

There is no such thing as
historical truth, not just for
Palestinians but for no one,
even for a historian. Everyone
looks at the world from his
own point of view. The way
he or she experiences it is not
exactly how it is. The truth of
what happened in the Nakba
was taken from leaders and
military men. No chance was
given to the oral history of
those who experienced the
Nakba.

האמת ההיסטורית היא שהאדמה
של פלסטין היא רכושם של
הערבים ושל הפלסטינים מאז
 היהודים הם מתנחלים.ומתמיד
קולוניאליים שהיגרו אליה בחסות
המנדט הבריטי שהבטיח להם ארץ
.שיהגרו ליה

Historical truth: Palestinian
land belongs to the Arabs and
the Palestinians from early
days. The Jews are colonizers
that arrived to Palestine
through the British Mandate
that promised them land.

 לא יכול, כסטודנט להיסטוריה,אני
,לומר כי ישנה אמת היסטורית
אבל אפשר לומר כי ההיסטוריה
הינו נושא שנכתב לפי גישתו של
.הכותב

I am a student of history
but there is no such thing
as a historical fact, history
expresses the view of its
author.

האמת ההיסטורית היא שהיהודים
גזלו את האדמה הפלסטינית ואין
.צדק

There is one historical
truth: Jews raped and stole
Palestinian land and there is
no justice.

האמת ההיסטורית משמעותה
היא כי ישנה עובדה הקשורה
 כי הארץ הזאת היא,להיסטוריה
של העם הפלסטיני ולא מותר להם
.לגזול אותה ולגרש את בניה

The historical fact took place in
the past and there is no way to
escape it.

המציאות ההיסטורית התרחשה
.בעבר ואין מנוס ממנה

The historical reality is
something that happened
in the past and there is no
escape from it.

האמת ההיסטורית היא הדיכוי
 ללא,ממנו סובל העם הפלסטיני
צדק ומבלי שהקהילה הבינלאומית
..תתייצב לצידו

A historical truth is the
oppression and injustice in
which the Palestinian people
live without justice and equity
in the international community.

האמת ההיסטורית היא האמת
הרשומה במסמכים והקיימת
 התמונות האלה הן.בפועל
אמת היסטורית למה שהתרחש
 מה שלא משאיר מקום,בפלסטין
לספק ולוויכוח ההיסטורי באשר
, או אי התרחשותם,להתרחשותם
 תמונות אלה הוכיחו.של האירועים
 את, בראיות פיסיות מוחשיות,כי
מצבם האמיתי של הפלסטינים
.כאשר התחוללה הנכבה

The historical fact is
documented and exists
already. These pictures tell
the historical fact of what has
undoubtedly happened in
Palestine and the historical
controversy on these events
happening or not. These
pictures show tangible,
material evidence of the
Palestinians’ situation in the
past when the Nakba occurred.

 תמונות אלה:האמת ההיסטורית
משקפות את האמת של המלחמה
 המלחמה.ונגד מי התנהלה
מנוהלת ע’’י צבא כנגד אנשים
חפים מפשע שאין להם קשר
 ובאשר לצדק.כלשהו למלחמה
, אבל. אני לא מאמין בו,ההיסטורי
הלוואי שתמונות אלה תבהרנה את
.האמת כדי להגיע לצדק

Historical truth: these photos
reflect the war and those who
were targeted by it. The war
was fought by the army and
soldiers against innocent
people that had nothing to
do with it. I don’t believe in
historical justice, but perhaps
the pictures will show the truth
to achieve this justice.

האמת ההיסטורית שונה מהצדק
 האמת נמצאת.ההיסטורי
בתמונות האלה והיא לטובתו
 ואילו הצדק,של העם הפלסטיני
ההיסטורי כל צד מנסה לכוון אותו
 והחזק יותר,לפי האינטרסים שלו
.מבחינה צבאית הוא המנצח

Historical truth differs from
historical justice. The truth
is there and you can see it
in the photos in favor of the
Palestinian people. Historical
justice can be manipulated in
the hands of the powerful and
according to interests. He who
has the powerful tool is the
winner!

 אין דבר שהוא:האמת ההיסטורית
 כי הדבר,אמת היסטורית שלמה
הוא יחסי מפני שהאמת מסופרת
 והרוב מספר,ע’’י יותר מאדם אחד
, ואולם.אותה לפי האינטרסים שלו
 התמונות משקפות חלק,לדעתי
, כשלעצמה,מהאמת מפני שהיא
אמת שמשקפת את הנסיבות
 ולגבי.ששררו פועל באותם הימים
. הוא איננו קיים,הצדק

Historical truth is something
relative. There is more than
one truth, sometimes he who
tells the truth tells it according
to his own interest. Photos
reflect historical truth, because
in and of themselves they are
true, they reflect situations
and conditions that existed in
reality. As for justice, it doesn’t
exist.

אני לא יכולה לקבוע חד משמעית
כי תמונות אלה אכן משקפות אמת
 מפני שאני בטוחה,היסטורית
כי האמת הינה גרועה בהרבה
 ואילו.ממה שרואים בתמונות
 אני לא מבינה את,לגבי הצדק
 כי מאז שנולדתי אני,משמעותו
חיה תחת השליטה והדיכוי מצד
 ולכן אני לא יכולה,הישראלים
.לתאר דבר שלא חוויתי אותו

I cannot determine if these
pictures reflect a historical truth
because I’m convinced that
the reality is worse than the
pictures. As for justice, I don’t
know its meaning, for since I
was born, I live in the injustice
caused by Israelis. I cannot
describe something I didn’t
experience.

היא מסמלת את האמת המרה
שאחדים מסרבים להודות בה או
. והוא מכחיש אותה,להסכים לה
 ייתכן כי.אבל היא נשארת אמת
תמונות אלה משקפות את פני
. אבל לא את כולה,האמת הזו

Historical truth is the bitter
truth that some people refuse
to acknowledge, they deny it
but it is still truth. The photos
reflect one side of truth, but not
all the truth.

האמת ההיסטורית היא מה
 אבל,שהתרחש ומה שמתרחש
 ואילו הצדק.צריך שתהיה אמת
,ההיסטורי ייתכן שלא יתרחש
 וזאת,משום שהפלסטינים גורשו
 בזמן שצדק,אמת היסטורית
היסטורי יושג בהגשמת זכות
השיבה של הפלסטינים לאדמתם
 ולא בהשארתם פליטים,ולבתיהם
.במדיניות ובאזורים אחרים

The historical truth is what
happened and what is
happening, but it must be true.
As for historical justice, it might
not become real, since the
Palestinians were expelled and
this is a historical truth. As for
historical justice, it is the right
for Palestinians to return to
their lands and homes, and not
to be refugees in other areas
and countries.

האמת או הצדק ההיסטורי
משמעותם ההכרה בפליט
 וההודאה,הפלסטיני ובכל הפליטים
שהאדמה הזאת היא אדמת
.פלסטין והיא מולדתם המקורית
 תמונות אלה מראות את העם,כן
ברגע המעבר מביתו המקורי אל
בתים מוזנחים ופשוטים ובניהם
.לומדים באוהלים

Truth or historical justice
means recognizing the
Palestinian refugees and all
other refugees, establishing
that this land is their original
homeland. Yes, these pictures
represent the people on the
transition from the original
home they were used to, and
crossing the waters to live in
dreadful and simple homes
and study in tents.

אני חושבת שבתמונות יש צדק
 התמונה משקפת את.היסטורי
האמת ואת המציאות שאנחנו לא
.יכולים לשקר ולשכוח אותה

There is historical justice in
the photographs: it touches a
reality that we cannot deny or
forget.

, אמת של העבר-אמת היסטורית
 טומן- צדק היסטורי.ללא עיוות
,בחובו חלק מן האמת ההייסטורית
אך ניתן מקום לאינטרס בתוך
 אמת- חלק מהתמונות.המושב
 צדק-היסטורית וחלק מהתמונות
.היסטורי

Historical truth is the truth of
the past without distortions.
Historical justice can include
part of the historical truth, but it
is also influenced by interests
existing at the time. Part of the
pictures represents historical
truth and part of the pictures
show historical justice.

,עובדות יבשות-אמת היסטורית
מספרים נתונים שאין עליהם
 ברגע שמתחילים להתשמש.עוררין
 סבל-במושגים תיאוריים יותר
.שמחה וכו’ מדובר בנרטיב
התמונות מציגות נרטיב שהוא
 אי אפשר לספר.עיקר ההיסטוריה
 לכן צריך.הוא להבין את מה שקרה
לפרש ולמלא את החסר ולהכניס
.נופח רשמי

Historical truth: dry facts, final
numbers to be agreed upon.
As soon as you begin to use
more theoretical concepts,
such as pain, happiness, etc.,
it becomes a narrative. The
pictures represent a narrative
that is mainly history. We
cannot tell or understand
everything that happened
however, which is why we
must fill in what is missing by
interpreting, expanding and
adding official details.

אין לי ספק שיש-אמת היסטורית
 צדק היסטורי.עם כול ההסתייגויות
 ישנה רק עדיפות.הוא מונח מופרך
 התמונות משקפות לדעתי.של כוח
 הצדק ההיסטורי,אמת היסטורית
.הוא כאמור לא רלבנטי

I have no doubt that there
is historical truth. Historical
justice is ridiculous; there is
only superiority of power. The
pictures in my view reflect
historical reality or truth, but
historical justice is irrelevant.

 אך,הן כן משקפות אמת היסטורית
 תמונה של.צדק היסטורי לא בכולן
משפחה עם ילדה קטנה ממחנה
פליטים אכן מעוררת הרגשה של
 לפי דעתי צדק היסטורי.אי צדק
לפעמים מוטעה אך לפעמים
.גם מתוך אין ברירה ומחוייבות
אמת היסטורית צריכה לשקף את
הרקע ואת האירוע כפי שקרה
.בהיסטוריה

Not in all photos we can find
historical justice. However, the
photo of a family with a small
child in a refugee camp evokes
a feeling of injustice. This is
wrong, but sometimes there is
no choice. Historical truth must
reflect the background and the
event as it happened in history.

מבחינתי אילו מושגים של יפיי
נפש משום שהם גמישים ומשתנים
בהתאם לנסיבות אצל אותו אדם
 כאשר מתאים לו הוא,עצמו
,משתמש בהם וכאשר לו נוח לו
בוחר במושגים הפונים באופן
 אני לא חושבת שתמונות.נומינאלי
צדק אלא/אילו מייצגות אמת
אירועים היסטוריים שיש לראות
.ולתאר בקונטכסט

From my point of view the
pictures show a leftist, pro
Palestinians moralist view
because the concepts in
the photos are very leftist
and change along the
circumstances. I do not think
photos represent truth/justice.
History should be seen in
context.

מבחינתי “אמת היסטורית” זה
מה שקרה בין אם נרצה ובין אם
 “צדק היסטורי” יהיה קשה.לא
מידי בשבילי פה משום ששאין לי
משהו רע נגד האנשים האלו ואפילו
.להיפך

From my point of view,
‘historical truth’ is what
happened, regardless of
whether we want it or not.
‘Historical justice’ is just too
hard for me to apply here
because I don’t have anything
against these people and even
the opposite is true.
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תמיר שורק
תמיר שורק הוא מרצה לסוציולוגיה ולימודי
ישראל באוניברסיטת פלורידה .הוא סיים את
לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים ()2002
ולימד באוניברסיטת קורנל ובאוניברסיטת
מרילנד .מחקרו מתמקד בתהליכים המעצבים
זהויות אתניות ולאומיות .מחקריו על תהליכים
אלה מתמקדים בדינמיקה סוציו-היסטורית ,יחסי
כוח ,זיכרון קיבוצי ,דתיות ,וספורט .הוא מחבר
הספר “זהויות במשחק – כדורגל ערבי במדינה יהודית” (הוצאת מאגנס,
 )2006והספר באנגלית

’‘Arab Soccer in a Jewish State: The Integrative Enclave

(הוצאת אוניברסיטת קמברידג’ ,)2007 ,ופרסם מאמרים רבים על
החברות הישראלית והפלסטינית.

מחמוד יזבק
מחמוד יזבק הוא מרצה להיסטוריה פלסטינית המלמד
בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת
חיפה ומשמש כיו”ר ההנהלה של “עדאלה” – המרכז
המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל .הוא
הערבי הראשון שנבחר כנשיא האגודה הישראלית
ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ”א( ,האגודה
האקדמית העיקרית לחוקרי המזרח התיכון והאסלאם
בישראל .הוא למד באוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטה
העברית שבירושלים המערבית ובאוקספורד .הוא
מחברו של הספר בעברית“ ,חיפה ,תולדות העיר
והחברה במאה התשע-עשרה” (אוניברסיטת חיפה :המרכז היהודי-ערבי,
 (.1998ובאנגלית:

 aifa in the Late Ottoman Period, 1864-1914: A Muslim Town in
H
)Transition (Leiden: Brill, 1998

כמו כן ,הוא פרסם מאמרים רבים על היסטוריה חברתית ועל סוגיות
חברתיות בחברה הפלסטינית המודרנית.

מנחם קליין
מנחם קליין הוא מרצה בכיר במחלקה למדע המדינה
באוניברסיטת בר אילן ,ישראל .מאז  1996הוא פעיל
במסגרות רבות של משא ומתן לא רשמי עם עמיתים
פלסטינים .באוקטובר  2003חתם ד”ר קליין יחד עם
נושאים ונותנים ישראלים ופלסטינים נוספים על יוזמת
ז’נבה .ספרו האחרון הוא:

 he Shift: Israel – Palestine from Border Conflict
T
to Ethnic Struggle, November 2010 by C, Hurst
and Columbia University.

איהאב סלול
איהאב סלול הוא מרצה לספרות השוואתית ותקשורת
באוניברסיטת מסטריכט ועמית מחקר בבית הספר
לניתוח תרבותי שבאוניברסיטת אמסטרדם.
סלול נולד בשנת  1973במחנה הפליטים ג’בליה
שברצועת עזה .הוא למד ספרות אנגלית ומדעי
המדינה (בוגר  )1997באוניברסיטת ביר זית,
פלסטין ,וספרות אנגלית ותקשורת פוליטית (מוסמך,
 ,)2001ניתוח תרבותי (מוסמך בפילוסופיה)2002 ,
וניתוח תרבותי וספרות השוואתית (דוקטור)2009 ,
באוניברסיטת אמסטרדם שבהולנד.
תחומי הוראתו ומחקריו הם חקר הזיכרון התרבותי והפוליטיקה של
הזהות בעידן הגלובליזציה ,גלות והגירה ,תיאוריה ביקורתית ותרבות
חזותית ,ומחשבה מדינית בת זמננו במזרח התיכון ,בדגש על החברות
הפלסטינית והישראלית.
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ביוגרפיות של הכותבים
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סאמי עדואן
סאמי עדואן הוא פרופסור לחינוך ומכשיר מורים
בפקולטה לחינוך של אוניברסיטה פלסטינית .הוא
גם המנהל הפלסטיני והמייסד-שותף של מכון מחקר
השלום במזרח התיכון (.)PRIME
מחקריו של פרופ’ עדואן מתמקדים בחינוך הפלסטיני,
בתפקיד החינוך בבניית השלום ,בחינוך הדתי ובדו-
קיום בין בני דתות ואמונות שונות.
כיום עורך פרופ’ עדואן ספר שכותרתו“ :השתתפות
ופיוס :תנאי מוקדם לצדק” בשפה האנגלית ,עם
הפרופ’ ארמין וילדפויאר מאוניברסיטת קלן ,וספר
נוסף על מערכות חינוך והכשרת מורים בנורבגיה ובפלסטין עם עמיתים
מהמכללה האוניברסיטאית וסטפודל בטונסברג.

אפרת בן-זאב
אפרת בן-זאב נולדה וגדלה במערב ירושלים.
סיימה את התואר השלישי באנתרופולוגיה חברתית
באוניברסיטה של אוקספורד ( )2001ומלמדת
במחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין.
מחקריה עסקו בזכרונותיהם של ישראלים (יהודים)
ופלסטינים הסובבים את אירועי  1948וכעת היא
פונה לתחום של מפות מנטליות ותפיסות מרחביות.
פרסומיה כוללים את הספר:

 emembering Palestine: Beyond national
R
)narratives (Cambridge University Press, 2011

ואת הספר הערוך:

 hadows of War: A social history of silence in the twentieth
S
century, an edited volume with Ruth Ginio and Jay Winter
(Cambridge University Press, 2010).

פלסטינים גילו שתצלומים אלה מציגים פליטים פלסטינים ,זה הכעיס
אותם והם התחילו לספר את הסיפורים ששמעו מהוריהם .היו מקרים
שבהם הם סיפרו אילו חיים מנהלים עדיין הם עצמם ופליטים אחרים.
חלק מהסטודנטים הישראלים חשבו שאלה תמונות של יהודים במהלך
השואה .לא פעם הם ייחסו את מה שראו בתמונות למצבם שלהם .אבל
לרוב ,כשהבינו במה מדובר ,היו להם תגובות רציונליות מאוד לתמונות.
למשל רבים אמרו“ ,לולא קרה הדבר ,לא הייתה לנו היום מדינה”.
כשנשאל פליט פלסטיני מהיכן הוא ,הוא ישיב מיד “אני מחיפה או מיפו
או מבית ג’יבריל או מתל-אל-סאפי” 51או שהם יגידו“ ,המחנה הוא לא
הבית שלי .הוא רק מקום שאני שוהה בו עד שיאפשרו לי לחזור” .בית
בעיני רוחם של הפלסטינים הוא חלק בלתי נפרד מזהותם ,הוא מתייחס
לאזורים גיאוגרפיים מסוימים שבהם התגוררו אבותיהם ,והם מרגישים
השתייכות למקומות אלה .הבית משמש מטרה פוליטית הקשורה לזכות
השיבה שלהם .לפיכך פירושו של בית אצל הפלסטינים הוא שונה מן
הפירוש המקובל שלו.
החיים במחנות פליטים השתפרו לאיטם במהלך השנים ,אך הם נותרו
עדיין מקומות צפופים עם רחובות צרים וללא מקומות ציבוריים פתוחים או
גנים .המקומות קטנים וצפופים ,ו %07-מן הפלסטינים בעזה חיים בצורה
זו .עזה ובנגלדש הם המקומות הצפופים ביותר בעולם .עם זאת ,המחנות
עם תנאי המחייה הגרועים ביותר הם מחנות הפליטים שבלבנון .ממשלת
לבנון איננה מתירה לפליטים פלסטיניים אפילו לשפץ את בתיהם .הביוב
עדיין זורם ברחובות .מערכת החשמל גרועה מאוד ויש מעט מאוד מים
במחנות .לסיכום ,מחנות פליטים אינם ראויים למגורי אדם .יש למצוא
פתרון פוליטי ולשים קץ לתנאי מחייה אלה .זכותם של פליטים פלסטינים
לשוב לבתיהם בכפוף לחוק הבינלאומי .יש לשים קץ לנכבה ,וככל שזה
ייעשה מוקדם יותר כן ייטב.

 51המקומות אינם מופיעים בפרסום זה ,אבל הם מוזכרים בדוחות התסקיר המקורי.
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אפס ”.מאידך גיסא הם עשויים לחזור למדינת פלסטין העתידית במספר
מוגדר ולפרקי זמן מוגדרים .הועלתה הצעה לא רשמית לאפשר את שובם
של כמה מאות אלפים של פליטים פלסטינים ,אבל רק על סמך הפתרון
של איחוד משפחות .ישראל גם אינה מוכנה להשתתף בשיפור מצבם של
הפליטים ,והיא מבססת את סירובה זה על דרישותיה הדמוגרפיות של
ישראל .אף שישנן גילויי אהדה – ברמות כאלה ואחרות – בקרב חלק
מהישראלים כלפי הפליטים הפלסטינים וסבלם ,זה נעלם בהגיענו לרמה
הרציונלית .מתברר שרוב הישראלים אומרים“ ,מה שהיה היה; אי אפשר
להזיז את מחוגי השעון לאחור ...בואו נביט קדימה”.
העמדה הפלסטינית מבוססת על החלטת האו”ם  194ועל החוקים
הבינלאומיים :זכות השיבה והזכות לקבלת פיצוי .ישראל נקראה לאפשר
את שובם של  200,000פלסטינים מיד לאחר החלטת ההפרדה 181
והחלטה  194של האו”ם .בפועל זה לא קרה .זכות השיבה היא זכות
אישית החלה על כל הפליטים ועל ילדיהם .יש להעניק אותה לכל פלסטיני
המבקש לחזור לאדמתו ולמולדתו בישראל .רוב הפליטים הפלסטינים
מוכנים לחיות בכפוף לרשות הישראלית .ומי שמעדיפים לא לחזור ,צריכים
לקבל פיצוי על הרכוש ,על האדמות ,על האבדות בנפש ועל הטראומה
הנפשית והחברתית שחוו.
בעוד שישראל מאפשרת לכל יהודי לבוא ולחיות בישראל ,בכפוף לחוק
השבות היהודי – חוק המוחל לאחר אלפי שנים – היא מונעת את זכות
השיבה מפליטים פלסטינים שגורשו לפני  63שנה.
בית ,השתייכות וחיים במחנות פליטים
הנכבה לא החלה ולא הסתיימה ב .1948-אמנם  1948מייצגת את שיא
האסון הפלסטיני ,אולם הנכבה החלה עוד בקונגרס הציוני הראשון,
ב ,1897-והיא נמשכת עד עצם היום הזה .זהו לא רק אירוע; זהו גם
מענה לשיח הציוני .למרבה הצער ,שיח זה לא השתנה מאז.
פלסטינים – גם מי שכפוף לרשות הלאומית הפלסטינית – 50חווים צורות
שונות של נכבה :הרס בתיהם ,הריגתם או פציעתם או כליאתם ,המשך
העיקול של אדמותיהם ,המשך הגירוש מבתיהם ומעל אדמותיהם והמשך
הסבל החברתי/נפשי שלהם במחנות הפליטים – ומעצם היותם קורבנות
שאיש עד היום לא נטל על עצמו את האחריות לסבלם – ונקעה נפשם מן
ההמתנה לשוב לבתיהם .מעשים אלה נמשכים עד עצם היום הזה ,ברמות
שונות ובקצב משתנה.
אפשר לראות זאת בתצלומים שבספר זה ובתגובות הסטודנטים
לתצלומים אלה .התצלומים מייצגים את הסוגים השונים של סבל אנושי
וטראומה נפשית .הם מייצגים היבטים שונים של ייאוש ושל סבל .הם
מציגים אנשים עצובים; בתיהם נהרסו ,רכושם אבד והם נותרו חסרי כול.
איך זה יכול לקרות לבני אדם? מה פשעם שזה הגורל שמגיע להם? האם
האחראים לסבלם מודעים למעשיהם? הם זועמים ,כועסים ומופתעים
לנוכח העובדה שדברים כאלה יכולים לקרות לבני אדם .כשסטודנטים
50 PNA

לגבולות המדינה ולא הצליחו על כן לחזור בתום הזמן המוגבל שבו הורשו
לשהות מחוץ למדינה.
הסוג השישי הוא של פלסטינים שחיו בירושלים המזרחית הערבית
(שנכבשה ב )1967-ולא הצליחו לדבוק במקומות מגוריהם בכפוף לחוקי
ישראל ואולצו להפוך לפליטים בערים ובעיירות פלסטיניים אחרים ברחבי
הגדה המערבית.
הסוג השביעי הוא של פלסטינים שאיבדו את בתיהם ונאלצו לעזוב אותם
או לא הורשו להישאר בהם ,בגין חומת ההפרדה שישראל החלה לבנות
ב .2002-החומה נבנתה ברובה על שטחים שנכבשו ב ,7691-והיא
מתפרשת לפרקים על שטחים פלסטיניים ומחוצה להם ,כשהיא מקיפה
מקומות מגורים של פלסטינים תוך ניתוק קהילות והפרדת משפחות
ובידודן.
המספר הכולל של פליטים פלסטינים עומד על  5.6מיליון איש .שישים
וחמישה אחוזים מהם חיים עדיין בכ 96-מחנות פליטים הפזורים
ברחבי הגדה המערבית ,ברצועת עזה ,בירדן ,בסוריה ובלבנון .חלקם
הצליחו להיחלץ מן המחנות ולעבור לחיות בערים ובעיירות ,למעט
בלבנון שבה אין מאפשרים לפליטים לצאת מגבולות המחנות אף לא
כדי לעבוד במקצוע שלהם .הם עדיין נחשבים לפליטים .מספרם הכולל
של הפלסטינים עומד כיום על  11מיליון; כ 55%-מהם עדיין במעמד של
פליטים.
נרטיבים שונים של גורמי בעיית הפליטים הפלסטינים ושל פתרונותיה
הפלסטינים והישראלים מחזיקים בנרטיבים שונים ואף סותרים של
הסיבות שמאחורי משבר הפליטים הפלסטינים .פער זה מתרחב עוד
יותר בכל הנוגע לפתרונות .הנרטיבים הפלסטיניים המרכזיים מטילים את
מלוא כובד האחריות על ישראל ועל האידיאולוגיה הציונית ,וכן על המנדט
הבריטי .הם מאשימים את היהודים וטוענים שקבוצות היהודים מאותה
עת תכננו באופן שיטתי את גירושם של הפלסטינים .הם מבססים זאת על
סיסמאות האידיאולוגיה הציונית ,למשל “הארץ המובטחת”“ ,ארץ ללא עם
לעם ללא ארץ” ו”מולדת היהודים” .הם מתייחסים ל”תוכנית ד’” שלמעשה
אפשרה לארגונים יהודיים לגרש פלסטינים מעל אדמותיהם ומהבתים
שלהם.
על פי העמדה הישראלית המרכזית ,הפלסטינים ברחו או נטשו את
בתיהם מרצונם והם עשו כן בעזרת מנהיגיהם .וגם אם במקרים מסוימים
הם נתבקשו להישאר ,הם סירבו לעשות כן .במהלך מלחמות ועימותים
צבאיים אנשים עוזבים כדי למצוא מחסה – וזה מה שקרה לפלסטינים .עם
זאת ,עליי לציין שישנם ישראלים המחזיקים בדעה שיש לישראל אחריות
חלקית ביצירת המשבר של הפליטים הפלסטינים.
בכל הנוגע לפתרון ,מתברר שהעמדה הישראלית מכירה בתופעת
הפליטים הפלסטינים ,אך היא איננה מוכנה לאפשר את שובם לבתיהם
ולאדמותיהם ,את מימוש זכותם על פי החלטת האו”ם  ,194סעיף .11
מחד גיסא נתניהו ,ראש הממשלה הנוכחי של ישראל ,אמר לאחרונה“ ,אין
דבר כזה הנקרא זכות השיבה” .ציפי לבני ,חברת כנסת וראש מפלגת
קדימה ,צוטטה אף היא כאומרת“ ,מספר הפלסטינים שישובו לישראל הוא
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את עקרונותיה .במהלך המאה ה 02-המשיכה ישראלה לגרש פלסטינים,
אפילו לאחר  ,1948תוך שימוש בטכניקות ובנהלים שונים כגון :הנפקת
אישורים ,הוכחה על מקומות מגורים ,הגליה וגירוש ובאמצעות הגבלת
אפשרויות מעבר.
ניסיונות לא רשמיים אחרים לפתור את בעיית הפליטים הפלסטינים – כגון
יוזמת ז’נבה – נכשלו .כך הוגבל הנושא לבעיה של איחוד משפחות הנוגע
למספר מוגבל של אנשים שהורשו לחזור על פי קריטריונים מסוימים ,ולא
על פי יישום זכות פוליטית המגיעה לכולם.
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אין הודאה ואין הכרה באחריות
רשמית איש לא הודה עד כה באחריות כלשהי ,ישירה או רשמית,
להיווצרותה של בעיית הפליטים ,הגם שכתופעה מכירים בה ומזכירים
אותה בהקשרה של מלחמת  1948ותוצאותיה .מבט נוקב בשיח המרכזי
הישראלי הרשמי מתקופה זו מעלה שיש אזכור של בעיית הפליטים ,אולם
אין אזכור של הגורמים האחראים לכך .יש לציין שגורמים נוספים נוטלים
אחריות חלקית לבעיה; למשל המנהיגים הבריטים והערבים והפליטים
עצמם .חלק מן “ההיסטוריונים החדשים” של ישראל ,כגון בני מוריס
ואילן פפה ,מדברים בגלוי על הבעיה של גירוש הפלסטינים ב 1948-ועל
אחריותה של ממשלת ישראל.
אנו עוסקים בנושא שאיש אינו מוכן להודות בעוולות שנעשו בו ואיש אינו
מוכן להכיר רשמית בחלקו ביצירת הבעיה .לכן אין נכונות לשאת באחריות
כלשהי למציאת פתרון או לכינון צדק או פיוס .מצב זה בעצמו הוא המשכה
של הנכבה הפלסטינית.
הפלסטינים ,מהיותם קורבנות של האידיאולוגיה הציונית ,זקוקים לכך
שממשלת ישראל תודה בחלקה במצוקתם ,שתכיר בה ושתביע נכונות
להביא לתיקון העוולה בת  36השנים .יתרה מזאת ,מאחר שצדק הוא
מרכיב יסודי בפיוס ,המשך התכחשותם מקשה מאוד על הניסיון להגיע
להסכם שלום כולל וסופי.
סוגי הפליטים הפלסטינים
ישנם סוגים רבים של פליטים פלסטינים:
הסוג הראשון כולל את הפליטים שגורשו ממקום מושבם לאזורים סמוכים
בישראל ,ועד היום טרם הורשו – ואף נאסר עליהם – לשוב למקומות
מושבם המקוריים כגון איקרית ,בירעם ועין חוד.
הסוג השני כולל את הפליטים שגורשו ב 1948-והתיישבו בשאר חלקי
פלסטין ,שמאוחר יותר קיבלו את השמות “הגדה המערבית” ו”רצועת
עזה”.
הסוג השלישי הוא של פליטים שגורשו ב 1948-למדינות שכנות – כגון
לבנון ,סוריה וירדן – או למדינות אחרות .מספרם הכולל של הסוג השני
והשלישי של פלסטינים עומד על  750,000נפש.
הסוג הרביעי הוא של פלסטינים שגורשו במלחמת  1967ועברו ברובם
לירדן ולמצרים .הם מונים כ 400,000-פלסטינים.
הסוג החמישי הוא של פלסטינים שגורשו החל מ 1967-ועד היום ,משום
שהם נסעו לחו”ל ולא שבו בתוך פרק הזמן שהותר להם להימצא מחוץ

הנכבה :אסונם של הפלסטינים נמשך
סמי עדואן

המונח “נכבה” פירושו בערבית “אסון”“ ,הפורענות הגדולה” וה”אובדן
הגדול” .המונח שימש לראשונה לתיאור הבעיה הפלסטינית היישר לאחר
תוצאות מלחמת .1948
פלסטינים שניהלו בעבר חיי שפע ושגשוג – בבתיהם ,על אדמותיהם –
גורשו בפתאומיות ,נעקרו ואולצו להפוך לפליטים .הם איבדו את הכול :את
בתיהם ,את האדמות שלהם ,את הרכוש החומרי שלהם ואת כל חפציהם
(ספרים ,תמונות ,בגדים ,רהיטים ,כלי מטבח וכו’) .משפחות הופרדו
והתפרקו ,והקהילות ,השכונות והחברות שלהם נהרסו .לאור זאת,
“הנכבה” כולל במשמעותו גם אובדן של רכוש“ .הבריחה הפלסטינית”
כוללת התרוששות חברתית ,תרבותית ,היסטורית ופוליטית .גורמים אלה
השפיעו קשות על החברה הפלסטינית ,על זהותה ועל שאיפותיה.
הכאב והזעזוע השפיעו קשות על הדור הראשון של פליטים פלסטינים.
רגשות אלה הועברו מדור לדור ,וגם היום חשים אותם בעוצמה רבה .די
לבחון את מאפייני האישיות של הפליטים ,את מעשיהם ואת האופן שבו
הם חיים כדי להבין זאת .פליטים בני הדור השני ,השלישי ואפילו הרביעי
– בלא קשר למעמדם חברתי-כלכלי – עדיין נושאים עמם היום את נטל
האובדן ,הכאב ,האשמה ואת התחושה שהם חיים כאנשים זרים.
פליטים פלסטינים ממשיכים לחיות לאורם של הסיפורים והזיכרונות
של הסבים והסבתות שלהם .הם חולמים לשוב באחד הימים לבתיהם
ולאדמותיהם ולהשיב לעצמם את מה ששייך להם כחוק .ההיבט המייסר
ביותר של מצב זה הוא חוסר-הוודאות סביב השאלות מתי זה יקרה או
האם זה יקרה .נראה שהנושא לא זכה להתייחסות הראויה; מצוקתם
של הפליטים הפלסטינים נשכחה בהסכם אוסלו .יתרה מזאת ,השיחות
וההידברויות המאוחרות יותר בין ישראל לפלסטין לא טיפלו בנושא
הפליטים בצורה מקיפה ולאור ההחלטה  ,491שנקבעה בעצרת הכללית
של האו”ם ,כבסיס לפתרון בעיית הפליטים .דבר זה הוא בעייתי משום
שעל פי החוקים והתקנות הבינלאומיים ,פליטים שגורשו או ברחו למקום
מבטחים במהלך מלחמות/עימותים רשאים לשוב לבתיהם ולאדמתם
בתום המלחמות או העימותים .מן הראוי היה שבתום מלחמת 1948
יחל תהליך של שיבה למולדת ,תוך יישום החלטת האו”ם  491ומתן
פיצוי תמורת אובדן בתיהם ואדמותיהם .הכוחות הישראליים לא אפשרו
מימושו של תהליך זה ,והם אף ירו לעבר פלסטינים שניסו לעשות כן והרגו
אותם .מסיבות אלו ואחרות ,הקהילה הבינלאומית לא הצליחה לאכוף
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מה מצבם היום? האם הם פליטים או אולי קיבלו אחר כך בתים טובים
יותר?”
תגובה ישירה עוד יותר קיבלנו מתלמיד פלסטיני אחר מאוניברסיטה
פלסטינית ,הקובע שאם ישראלים יכולים בכלל לטעון שהם קורבנות ,הרי
הם קורבנות של עצמם:
“אתם הבאתם על עצמכם את האסון הזה ,לאחר שגירשתם פליטים
מבתיהם .עכשיו תרגישו איך מרגישים הפליטים כל הזמן”.
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ניכר שבשתי קבוצות המרואיינים ,של הישראלים ושל הפלסטינים,
היתרונות של השימוש במעמד הקורבן גוברים על ההיבטים השליליים
של שימוש זה .אולם קשה להמשיך את ההשוואה בין שתי הקבוצות; לא
רק בשל השוני במיצובם במסגרת הסכסוך ,אלא גם משום שהתמונות
שנבחרו לפרויקט זה לא הציגו כמעט כל תעוזה פלסטינית.

הפליטים בסבל האנושי שלהם .ברור ששתי האפשרויות יכולות להיות
קבילות בעת ובעונה אחת.
המשפט הבא מגלם תפנית חדה מן החוויה היהודית האולטימטיבית
של קורבנּות לעבר הסמל האולטימטיבי של הגבורה הלאומית היהודית
העכשווית – צה”ל .התרבות הציבורית הישראלית שזורה בייצוגים
הקושרים בין השניים ,כגון הייצוג הצבאי הבולט במצעד השנתי באושוויץ.
כאן התמונה מזכירה למרואיין את תפקידו ככובש .תפקיד זה מקבל צידוק
ותוקף בנימוקים הבאים .1 :זה נחוץ לשמירה על חירותם של היהודים.
זהו קונפליקט מוחלט של משחק סכום אפס – קרי הקורבנּות הפלסטינית
נחוצה להישרדות היהודית .נושא זה מתקשר הן לתמונת הפליטים
מ 1948-והן למציאות הכיבוש העכשווית;  .2התרחקות מאחריות –
המנהיגות הפלסטינית בוחרת באלימות ,והתמונות מתארות בסך הכול
את התגובה הישראלית.
גישה דומה נמצא בציטוטים הבאים פרי עטה של תלמידה יהודייה חילונית
בהתייחסה לתמונה של גירוש פלסטינים מעיראק אל-מנשייה (תצלום :)7
“אנו רואים בתמונה ערבים (המזוהים על פי הכפיות) המועלים על שיירת
משאיות שמסיעה אותם למקום כלשהו .נראה כאילו האנשים העומדים
במשאית אמורים להעלות את האנשים למשאיות .אני מניחה שהם קצינים
בריטים [ ]...התמונה מעוררת תחושות של עצב ,כי היא מזכירה לי את
הטרנספרים של היהודים בשואה ,כשהם הועמסו ברכבות הבקר ונשלחו
למחנות הריכוז .אני חשה שהסיטואציה המכאיבה מוכרת לי ,ושהערבים
לא ממש מסכימים לעלות למשאיות אבל מאלצים אותם לעשות כן”.
[לאחר מכן ,אחרי שהיא קראה את התיאור – ת.ש“ :].אני עדיין מרגישה
תחושות של אמפתיה ועצב כשאני מביטה בתמונה ,אבל העצב שלי
מוגבל בידיעה שגירושים אלה פינו שטחים במדינה כדי שיהודים ששבו
מהגולה ומהגלות יוכלו להיאחז בהם .זו תהיה צביעות מצדי להכחיש
זאת ,שכן זאת הייתה הברירה היחידה שלנו ,ולפיכך למרות העצב
וההזדהות אני מבינה שלא הייתה דרך אחרת”.
כאן שוב אפשר לפרש את האסוציאציה המיידית של השואה כנובעת הן
מהאמפתיה האנושית והן כחלק ממרוץ הקורבנּות .ביטוי המפתח בטקסט
הזה הוא ‘הברירה היחידה שלנו’ ,שלא רק מהווה הדהוד להנחה של ‘הם
או אנחנו’ ,אלא גם משחרר מכל אחריות מוסרית .בצורה לא אופיינית,
הרציונליזציה של הגירוש אינה נשענת על הטיעון השכיח שעקירת
הפלסטינים היא תוצר לוואי של ההגנה העצמית היהודית במלחמה
שהערבים פתחו בה .כאן הטיעון מתקשר ישירות לצורך ‘לפנות שטחים’
בשביל מהגרים יהודים (יש לציין שתושבי הכפר המסוים הזה גורשו
לאחר חתימת שביתת הנשק בין ישראל למצרים ,ולכן ברור שהמניע כאן
הוא פוליטי-דמוגרפי ,אף שספק אם המרואיינת הייתה מודעת לניואנס
ההיסטורי הזה).
בדומה לכך ,הדימוי של פגיעּות יהודית מזעזעת את המרואיינים
הפלסטינים .אחת מהן ,תלמידה מבית-לחם ,משווה מיד בין רמות
הקורבנּות של שני הצדדים למראה תמונה של בתים הרוסים בקיבוץ
נגבה לאחר מתקפת אוויר מצרית ב:1948-
“מה קרה לאנשים שהתגוררו בבתים האלה? האם הם גרים באוהלים?
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“איך הם יכולים ללחוץ יד ליהודים ולמסור את הכפרים שלנו לאויב? האם
הם מקווים שקבלת הפנים הזאת תועיל להם? למה הם מקבלים אותם?
אני מאוכזב מהאנשים החשובים האלה שאמורים היו להגן על זכויות
הכפר שלהם ,לדחות את הקולוניאליזם ולא להכיר [בכוח הכיבוש] .הפנים
שלהם מביעים חוסר תקווה ועצב”.
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בניגוד לרוב התמונות האחרות בספר ,תמונה זו אינה מביעה קורבנּות
פלסטינית של סבל פיזי ,וכתוצאה מכך זוהי השפלה בייצוג מזוקק יותר.
לכן גם התגובה היא ייחודית כל כך .במקום תחושות של כאב ,עצב או
תרעומת כלפי היהודים ,יש כעס המכוון כלפי מי שהסכימו עם ההשפלה
ו’העבירו’ את הכפר שלהם לידי היהודים.
קורבנּות כנכס
קורבנּות עלולה להפריע לגאווה הלאומית ,בפרט כשהאוריינטציה היא
פנימית ולעבר בנייה של דימוי עצמי .אולם למטרות חיצוניות הקורבנּות
עשויה להיות נכס .בהקשר זה ראוי לציין שתמונות הפליטים הפלסטינים
הזכירו לחלק מהמרואיינים היהודים את השואה .אסוציאציה קוגניטיבית
זו מעידה על המקום המרכזי שיש לשואה בזיכרון הקיבוצי הישראלי-יהודי
העכשווי .אך לא די בכך .כאשר מרואיינים יהודים-ישראלים קולטים שהם
טעו (בהנחה שפליטים פלסטינים הם קורבנות שואה יהודים) ,הם מנסים
לעתים להצדיק את טעותם .תהליך זה חושף דיאלקטיקה עדינה בין
היכולת לגלות אמפתיה כלפי הפליטים ובין גיוס השואה בתחרות על תואר
הקורבן האולטימטיבי .נראה למשל את הטקסט שלהלן ,שנכתב בידי
סטודנט יהודי דתי:
“אין ספק שתמונות הפליטים הפלסטינים שגורשו מבתיהם מזכירות
לנו תקופות שבהן היינו אנו פליטים ,אם בשואה ואם בתקופות אחרות.
התמונות האלה מעוררות אי נוחות ,כשמביטים בהן .הן גם מזכירות לי
אירועים מן השירות הצבאי שלי ,כשנדרשתי להיכנס לבתי פלסטינים
כדי לעצור ‘מבוקשים’ .במהלך המעצרים הוצאו מהבית באמצע הלילה
הקשישים והילדים הקטנים .במעמד כזה התחושה קשה מאוד ,אבל
– וזה ‘אבל’ גדול – אני מוכן לעשות דברים כאלה ככל שזה יידרש כדי
לאפשר ליהודים לחיות כעם חופשי על אדמתם .אם זה מה שנדרש ,זה
מה שנעשה! אם צריך לבחור בינינו לפלסטינים – מוטב שזה יהיה אנחנו,
עם כל הקשיים .בל נשכח שלא אנחנו החלטנו לצאת למלחמה ב,1948-
והתושבים הפלסטינים שילמו את מחיר הטעויות של מנהיגיהם .זאת
ועוד ,המנהיגות שלהם מעולם לא הכירה בזכותנו להימצא כאן .כך שזה
מחזיר אותנו לשאלה – ‘הם או אנחנו’”.
במבט ראשון התמונות מזכירות לו את השואה .דמויות של פליטים
חקוקות עמוק בנפש הישראלית הקיבוצית ,ולרוב הן מעוררות את
האסוציאציה של השואה .אפשר לפרש את הופעת השואה כאן בשתי
דרכים סותרות .מצד אחד כמנגנון הגנה בקרב אגרופים סמלי על ההון
המוסרי .לפי פירוש זה ,השואה צורפה לדיון כדי להצדיק את סבל
הפלסטינים בטיעון שהיהודים סבלו יותר .פירוש אפשרי אחר הוא
שההתייחסות לשואה מעידה על יכולתו של המרואיין להזדהות עם

המתח בין התרומה החיובית והשלילית של הקורבנּות לדימוי הקולקטיבי
והמתח בין קורבנּות לגבורה – ניכרים במילים של חלק מהצעירים
הישראלים והפלסטינים שהשיבו על השאלון שלנו .בסעיף הבא אביא
ראשית כמה דוגמאות לקורבנּות כנטל ,ולאחר מכן אציג דפוס שכיח יותר –
קורבנּות כנכס.
הקורבנּות כנטל
הדימוי המיתי של ‘היהודי החדש’ מן הסתם לא נעלם עדיין מעולם
הדימויים העכשווי של צעירים-יהודים ישראלים .כך הגיבה תלמידה
יהודייה כשגילתה שהגברים הניצבים בידיים מורמות כשפניהם לעבר הקיר
הם חברי פלמ”ח( .תצלום )11
“הסתירה עדיין מהדהדת .בהתחלה חשבתי שהם ערבים .נראה כאילו
שהם ניסו להראות לי שתמונה זו של אנשים העומדים מושפלים וחסרי
אונים מול הקיר איננה תמונה של ערבים .אני מכירה את תולדות הפלמ”ח,
ומן הסתם ייחסתי להם גבורה [ ]...זאת המציאות שלי והעבר שלי
כיהודייה ,ועצוב לי להביט בתמונה כשאני יודעת שהם אנשי פלמ”ח”.
תגובה דומה של תלמידה יהודייה אחרת:
“יש לי הרגשה רעה כשאני מביטה בתמונה .אני חשה בצמרמורת קלה,
בהשפלה מסוימת ,בחוסר אונים .התמונה מזכירה לי תמונות ממלחמת
העולם השנייה .תמיד תיארתי לי את [בחורי] הפלמ”ח כיפים וחסונים ,וכאן
הם נראים כנועים בפני הבריטים ,מושפלים וחסרי אונים”.
ההלם שבתיאורי שתי התלמידות ,מקורו באחד מהיסודות המרכזיים
במיתולוגיה הציונית – הגבורה הצבאית בארץ ישראל שהיא האנטיתזה
של הקורבן היהודי הגלותי .הפלמ”ח גילם את ‘התיקון’ ההיסטורי של
היהודים מקורבנות לגיבורים ,ולכן התמונה מכאיבה כל כך ומעוררת הלם.
ראוי לציין שאותה התמונה עוררה רגשות של השפלה אצל תלמידה
פלסטינית שחשבה שהגברים שעליהם עורכים חיפוש הם פלסטינים
באזור הכיבוש .כפי שכתבה“ ,הדימוי מבטא את ההשפלה והדיכוי של
העם הפלסטיני בידי הכובש [ .]...לעתים קרובות קורה שהכובשים עוצרים
ומשפילים פלסטינים צעירים”.
נושא ההשפלה היה שכיח יותר אצל מרואיינים פלסטינים ,שכן הם מן
הסתם חשים בזה תכופות יותר בחיי היום-יום שלהם מן הישראלים וכן
בשל הנושא המרכזי בתמונות שנבחרו לספר .סטודנטית מאוניברסיטה
פלסטינאית הגיבה כלהלן למראה תמונה של פליטה פלסטינית שגדר תיל
הפרידה (תצלום  )2בינה לביתה:
“זוהי שיא ההשפלה וההתאכזרות .היא מעוררת בי תחושת כעס ורגשות
נקמה כלפי הישראלים ,אני מרגישה שאני רוצה לצעוק ולהרוס את כל
הגבולות המונעים מהאישה הזאת ומילדיה להגיע לביתם”.
בקרב הפלסטינים ,פער הדורות מדגיש את המתח בין גבורה לקורבנּות.
הקו המפריד עובר בין הדור המובס למי שנולדו מאוחר יותר .התמונה
שבה ראשי הכפר אום אל-פאחם לוחצים את ידו של מפקד המשטר הצבאי
(תצלום  )28מעוררת את זעמו של סטודנט מאוניברסיטה פלסטינאית:
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מלכודת הקורבנּות
תמיר שורק
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קורבנּות הפכה לנושא מרכזי הן בשיח הגלובלי העכשווי והן בגיבוש
הנרטיב של לאומים רבים .העימות הישראלי-פלסטיני הוא ללא ספק
אחד מן ההקשרים שבהם נטייה זו ניכרת במיוחד .לייצוגו של העצמי
הקולקטיבי של אחד הצדדים כ’קורבן’ יש כמה השלכות חשובות ,אולם לא
כולן עולות בקנה אחד .לפני שאמשיך בניתוח ,מן הדין להזכיר שאינני יוצא
מנקודת הנחה שיש איזון בין הפגיעּות והקורבנּות הישראלית והפלסטינית
של  .1948ברור שישראלים גירשו מאות אלפים של פלסטינים ,ומאז
ועד היום מנעו את שובם .עם זאת ,אני יכול עדיין לזהות דמיון רב בין
האסטרטגיות הדיסקורסיביות של שני הצדדים .נוסף על כך ,אינני שם זה
לצד זה את השואה והנכבה כשני אירועים היסטוריים דומים ,אלא כעוגנים
מרכזיים של שני נרטיבים לאומיים שבהם יש לקורבנּות תפקיד נכבד.
לא תמיד קורבנּות היא מצב רצוי .ראשית ,הן בהיסטוריה הציונית והן
בזו הפלסטינית ישנה נטייה חזקה להתכחש לדימוי העצמי של קורבן
ולהטעין את הדימוי העצמי בסמכותיות וביכולת .בימיה הראשונים של
הציונות ,הדימוי האידיאלי של ‘היהודי החדש’ הבטוח בעצמו אמור היה
להחליף את הדימוי של היהודי הגלותי ,שהוצג כאדם חלש וסביל הכפוף
להיסטוריה ולאו דווקא ליוצרה .בדומה לכך ,הרטוריקה שליוותה את
המאבק החמוש הפלסטיני משנות ה 06-של המאה שעברה ואילך הזינה
את הסתירה כביכול בין דור ה’נכבה’ ובין הפלסטיני הנועז ‘החדש’ של
‘דור המהפכה’.
בה בעת ,החל ממלה”ע ה II-הפכה הקורבנּות לנכס – לאור הדגש הגובר
שניתן בפוליטיקה לשיח זכויות אדם .הדגשת הקורבנּות בעימותים בין
לאומים שונים מאדירה את האמונה בצדקת המטרות הלאומיות מחד
גיסא ,תוך הדגשת הרוע של מטרות היריבים וביטול תקפותן של אותן
מטרות מאידך גיסא.
החלטת האו”ם להקים מדינה יהודית בפלסטין – החלטה שהושפעה
מאוד מן האסון שפקד את יהדות אירופה – סימנה התחלה של תחרות
ממושכת ותמידית על הון מוגבל זה .היום הצורה הבולטת ביותר של
הון מוסרי בזירה הבינלאומית היא מה שמכונה בפי דניאל בן-סעיד“ :הון
הקורבנּות” .49כשניסו הפלסטינים לגייס אהדה בינלאומית למטרתם,
הם ניצבו בפני תביעת היהודים מן הקהילה הבינלאומית לפצות את
העם היהודי על השואה באמצעות תמיכה במדינת ישראל .ייתכן שנטייה
ישראלית זו חיזקה אצל הפלסטינים את הרצון להציג ולהדגיש את
הקורבנות שלהם על במות בינלאומיות.
49 capital victimaire
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האבודה“ ,שם ,במקום ההוא ,היה לנו בית שאליו נשוב באחד הימים”,
לא רק שהיא משווה אופי פוליטי לאבידה ,אלא היא גם חושפת עבר זה
כמשהו שבגלות אינו נתפס לא כרחוק ולא כמוגמר .הגלות הפלסטינית
היא מצב עכשווי מרחבי-טמפורלי סבוך של מסע כפוי ותנועה לא רצויה.
מצב זה נובע מאובדן בית סובייקטיבי בעבר וגם ,בעיקר ,ממניעת גישה
יום-יומית לבית .בתוך מצב זה הסובייקט מנוע פיזית ממימוש המרחב
התרבותי של העצמיות.
ההיבט השלישי והאחרון נוגע לקיומו של זיכרון פלסטיני הכפוף לאיום
בלתי פוסק מצד נרטיב ציוני דומיננטי ,המשתמש בכוח פוליטי וצבאי
כדי להשתיק אותו .אפשר לראות זאת במעבר הטמפורלי של הסטודנט
מייאוש העבר של הנכבה אל יכולת ההתמודדות הפלסטינית לנוכח האסון
שלו בהווה“ .תקוות השיבה” מוכיחה יכולת התמודדות זו .הנרטיבים
הפלסטיניים קושרים את הייצוגים המרחביים של זיכרון קולקטיבי
להפעלת כוח פוליטי .הם חושפים שינוי במבנה של הזהות הפלסטינית,
מאסון וקורבנות לתנועות אידיאולוגיות ופוליטיות.
הרשו לי לסיים הגיגים אלה בנימה של דחיפות .בניסיונותיי להתחקות
אחר הזיכרון התרבותי של הנכבה ואחר הדרכים שבהן הוא משפיע
על השינוי והשימור של הזהות הפלסטינית העכשווית ועל ערעורה,
השתדלתי להביא דוגמאות לאובדן פלסטין בתרבות הפוסט-נכבה.
הפעילות האנליטית של היבטי הזיכרון התרבותי הפלסטיני חושפת היבט
חריג של הישנות אירועים מאז הנכבה :אסון הנמשך כבר למעלה משישים
שנה שמונע מפלסטינים רבים מאוד את האפשרות לנהל חיים נורמליים.
לנוכח כוח עמידה זה של הנכבה ,אני טוען שיש להבין את הנרטיבים של
הגלות הפלסטינית כמערכת מתחים סביב הזהות התרבותית .לאור פירוש
זה נדרשת גישה “דיסקורסיבית-מדמיינת” קונקרטית לניתוח הזיכרון
הפלסטיני של תרבות וזיכרון .גישה זו מציגה את מבעי הזיכרון של
פליטים פלסטינים באופן שמדבר אל התרבות העכשווית של הפלסטינים
בגלות .זאת ועוד ,היא מציגה גם את הדרכים הרבות שבהן הנרטיבים
הפלסטיניים מאלצים לשנות את “ההתפוררות הגיאופוליטית” מחוויה
היסטורית ספציפית למוטיב מרכזי שיבוטא כנושא ,ולאחר מכן לאופנים
מורכבים של סיפורי זיכרון .חשוב לזכור שזיכרונות פלסטיניים של הנכבה
בגלות הן אופנים של אינטגרציה ,לא של ניתוק; אלה הם סיפורים של עם
שזהותו נפרמה באופן שיטתי בזמן ובמרחב ,אך עם שהיום נאבק להשיב
לעצמו הן את שמו והן את מקומו במפה .מאמר זה בא לקדם גישה זו.
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בספר זה ,סטודנט זה חושף בתיאורו כמה היבטים של הנכבה כחוויה
קיומית פר-אקסלנס ,היבטים המגדירים את הזיכרון התרבותי הפלסטיני
– לא במונחים של עבר היסטורי ,אלא במונחים של קיום פעולתה בחיי
היום-יום של הסובייקט שחווה את האסון (מַ נקּוּב).
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ההיבט הראשון נוגע להשפעה ארוכת-הטווח של הנכבה על העקירה
הכפויה של פלסטינים ,וכפועל יוצא על התפוררות החברה שלהם
בזמן ובמרחב .טמפורלית ,התפוררות זו לובשת צורה בתיאור שמתאר
הסטודנט את האסון כאירוע נמשך המתרחש בשלבים ,לא בבת אחת.
בהיבט של הזמן ,לגבי הסטודנט התחיל הנכבה ב 1948-והוא נמשך
גם היום ,דהיינו הרבה נכבות והרבה וריאציות טמפורליות של האירוע
בה”א הידיעה .בהיבט המרחבי אפשר להבחין בהתפוררות זו באופנים
שהפלסטינים פוזרו באזורים גיאופוליטיים שונים; במקרה זה בעזה.
ההתפוררות המרחבית-טמפורלית הנה רלוונטית לנושא זה של אי-
הייחודיות של האירוע הקטסטרופלי בהתייחס לחוויה הסובייקטיבית
ולשחזורים התרבותיים – באיזו נקודה בזמן לסמן את הנכבה? מצד אחד
נראה שיש תאריך קולקטיבי ( 15במאי  ,)1948אבל תאריך קבוע זה תלוי
לחלוטין בקו הזמן ובנרטיב הישראלי/ציוני .על פי תיאורו של הסטודנט
( ,)F22אזכור הנכבה מתרחש ברגעים ובתאריכים שונים .ההמשגה
מתארת זיכרונות קולקטיביים או תת-קולקטיביים שונים של הנכבה.
למשל כפר מסוים (או פליטי אותו כפר) מציין את הנכבה “שלו” ביום שבו
תושביו חוו את נפילת כפרם .השחזורים הפלסטיניים הם דוגמה עגומה
של זהות עקורה ,אבל הם גם מבטאים את הבנייה של זהות פלסטינית
כעניין של קיום “בפעולה” של ההיזכרות התרבותית של אובדן מקום ושל
גלות :זהות של גלות שיש לגלמה באמצעות מעשה בלתי פוסק של סיפור-
מחדש וקריאה-מחדש.
ההיבט השני של הזיכרון הפלסטיני של הנכבה הוא האוריינטציה שלו
למקומות ולכמיהה לבית האבוד .ואכן ,זיכרונות הנכבה מחזקים את
מרכזיות האדמה בשיח הפלסטיני על זהות .הפלסטינים מכירים הן בקיום
והן בהיעדר של המולדת כמקור קיומי :הם חווים את אובדן המקום בגלות
כאובדן של דרך חיים .בתגובתו לתמונה של המפתחות (תצלום ,)27
סטודנט אחד אומר:
“פלסטינים שומרים על המפתחות בתור זיכרון .שם ,במקום ההוא,
היה לנו בית שאליו נשוב באחד הימים .תמונה זו מעוררת תחושות
של נוסטלגיה וגעגועים למשהו שהם אהבו או לתקווה שעליהם
לטפח( ”.תצלום )32
אכן ,התמונה של המפתחות מעוררת זיכרונות נוסטלגיים .אך אי אפשר
לצמצם זיכרון זה כנוגע רק לשחזור העבר או לאידיאליזציה של המקום
שאבד .שכן זיכרון נוסטלגי במקרה הפלסטיני איננו רגש פנימי גרידא,
אלא גם פעילות פוליטית של זכירה המשמשת כתגובה תרבותית לאובדן
המקום .זיכרון זה נקשר לתהליך של הזדהות עם המורשת הן של העבר
והן של ההווה .ההזדהות האמפתית של הסטודנט עם השיבה למולדת

“בני אדם חשים כאב לנוכח עוולות הנגרמות לזולת ,אבל הכאב גובר
כשהאדם יודע שהם בני משפחתו ובני עמו .שלא תחשבו שאהדתי נתונה
רק לבני משפחתי ,היא נתונה לכולם ,לכל האנשים בעולם הזה הם אחיי,
אבי ואמי .אבל הכאב גדול יותר כאשר הוא [הפליט הפלסטיני] מרגיש
שאדמה זו הייתה פעם שלו ,הוא מתגעגע אליה בפרט כאשר הוא יודע
שאבותיו נטשו את רכושם( ”.תצלום )7
לכן ההמשכיות הבין-דורית של החוויה הפלסטינית של אובדן המולדת
איננה מוליכה למבנה נתון של זהות פלסטינית .בבסיס המשכיות זו
במקרה הפלסטיני נמצא “מודל מוכוון-הווה של פוסט-זיכרון” .במודל זה
לא רק העצמי ,הילד ,נכנס לנעליו של האחר ,ההורה ,אלא גם ההבדל בין
הזיכרונות של מה שעבר על ההורים ב 1948-ומה שחווה הילד ב2011-
עשוי להיבלע ולהיטשטש כל כך שההמשכיות הבין-דורית של אובדן מקום
יכולה למעשה להתקיים הן בזיכרון והן בחוויית היום-יום .זאת משום
שאובדן הבית והגלות נמשכים עדיין .לכן במקרה של הפלסטינים הבעיה
עם המונח “פוסט-זיכרון” אינה דווקא עם הזיכרון ,אלא עם ה”פוסט”.
ה”פוסט” הוא בשום אופן איננו מרכיב של חוויית האסון של הדורות
הבאים של פלסטינים; אין להם אך ורק פוסט-זיכרונות של הנכבה .בעוד
שלדורות הראשונים של פלסטינים שהם פוסט-נכבה יש זיכרונות וחוויות
של האירוע שהוליד את הנכבה .הדור השלישי של פלסטינים פוסט-נכבה
– אף שהוא לא חווה רגע מכונן זה ( – )1948נמצא עדיין “בתוך” האירוע
עצמו והוא חי את האסון מדי יום .זהותם הפלסטינית של דורות ההמשך
לא רק שהתגבשה באמצעות הזיכרונות של הוריהם (פוסט-זיכרונות) של
הנכבה של  ,1948אלא היא עוצבה דרך חוויית היום-יום שלהם ב2011-
של אובדן הבית שלהם והגלות.
הרב-טמפורליות של הנכבה
זיכרון אובדן המולדת שלי והנרטיביות שלו בגלות מונעת מכוח הדינמיקה
התרבותית של הנכבה ,לא כאירוע פוליטי גרידא של כינון מדינת ישראל
(או אובדן פלסטין) ואף לא כאירוע בעל עניין הומניטרי של היווצרות
הכיבוש הצבאי ובעיית פליטים הממושכות ביותר ,אלא כחוויה קיומית
הממשיכה להגדיר את ההיסטוריה הפלסטינית ,המנפצת את החברה
שלהם בו בזמן שהיא מגבשת את מודעותם הלאומית המשותפת .תנו
דעתכם לתגובה הבאה לתצלום “( 14פלסטינים מנסים להגיע אל הסירות
ברצועת עזה)”1948 ,
“דבר לא השתנה מאז נעקרו הפליטים הפלסטינים ב 1948-ועד אירועי
ימים אלה ברצועת עזה .הפלסטינים בעבר נזנחו ,והסירות היו שם כדי
להעביר אותם למקום אחר .היום הפלסטינים בעזה מנותקים מן העולם
בידי הקהילה הבינלאומית ,ולא מאפשרים להם לתקשר עם אנשים
אחרים .כך שזו עקירה .רצועת עזה מבודדת מן העולם החיצון ,כמו
פושע היושב בכלא( ”.תצלום )15
לא רק שהפליטים הפלסטינים עקורים ,אלא מתייחסים אליהם כמו אל
פושעים; הם כלואים ונטולי צלם אנוש .כמו רוב התגובות הפלסטיניות
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של אחרים [ .41”]...במרכז מודל הפוסט-זיכרון של הירש ישנה “מערכת
יחסים אתית” עם הסבל ,וברור שכך הוא במונחים של השואה שבה
הסובייקטים (הילדים) “מאמצים חוויות טראומטיות – ולפיכך זיכרונות –
של אחרים כאילו היו שלהם” ( .9991: 9-8ההדגשה במקור) .42לכן אצל
הירש ,פוסט-זיכרון משמש כמודל שבו המשכיות של העברה בין-דורית
43
של זיכרון וחוויות טראומטיות היא אפשרית באמצעות הדמיון.
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זה מביא אותי לתובנה התיאורטית השנייה בנושא הפוסט-זיכרון ,זו של
ואן-אלפן .במאמרו ,44ואן-אלפן מערער על המונחים “פוסט-זיכרון”“ ,ניצול”
ו”-דור שני ושלישי” 45.לפי ואן-אלפן ,מונחים אלה “חולקים עם הרעיון
של העברה בין-דורית של טראומה את הטיעון של המשכיות בסיסית בין
דורות” 46.אולם ואן-אלפן דוחה את הרעיון של המשכיות בסיסית בין דורות
וטוען ,לחילופין ,שבפרט במקרה השואה “הדינמיקה בין ילדים להורים
ניצולים מוגדרת למעשה באי-קשר ובאי-המשכיות 47”.לפיכך בבסיס
ערעורו של ואן-אלפן על הפוסט-זיכרון נמצאת התפיסה שהעברת השפעה
והעברת זיכרון הם שני דברים שונים ,ובוודאי לא של החוויה עצמה.
במילים אחרות ,בשביל ואן-אלפן ל”דור שני ושלישי” אין ממש זיכרונות
של האירועים הטראומטיים ,אלא ישנה ההשפעה הקשורה לחוויה של
ההורים.48
לאור הדיון שלי בנושא זיכרונות הנכבה וחוויית הגלות של הסובייקט ,הן
המודל של הירש של המשכיות בין-דורית של זיכרון וחוויה ,והן ההבחנה
שמבחין ואן-אלפן בין זיכרון להשפעה ,מעוררים אצלי הרהורים אישיים.
עד כמה שהתנסותי האישית רלוונטית כאן ,כפלסטיני גולה בן הדור
השליש של פלסטינים פוסט-נכבה ,אינני יכול אלא לאשר שהיכרותי עם
הסיפורים של בני משפחתי בנושא הנכבה מבססת את הזיכרון שלי את
האופן שבו הם חוו את אסון  .1948אבל זיכרונות אלה ,על פי פירושו של
ואן-אלפן ,אינם מגלמים את הזיכרון ואת חוויית האסון שלי עצמי – הנכבה
שלי מתרחשת בהמשך גלותם של הפלסטינים .מבחינתי ,המודל הקרוב
ביותר שאני יכול להציג כדי לתאר את הפוסט-זיכרונות שלי מהנכבה הוא
כלהלן :כשם שאני זוכר את זיכרונות  1948של סבתי ואמי ,אני זוכר גם
את הסבל לא של אחרים ,כטענתה של הירש ,אלא את שלי ,את אובדן
הבית שלי בחיי היום-יום שלי בגלות .זהו המודל שהסטודנט מתאר
בנרטיב הראשון שציטטתי לעיל:
41 Marianne Hirsch, ‘Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and
Public Fantasy’, in Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer (eds.), Acts of
Memory: Cultural Recall in the Present (1999), pp. 3-24
 42שם ,עמ’ 8-9
 43להסבר נוסף על המשגת הפוסט-זיכרון של הירש ,ראו גם ,)1997( hcsriH
בפרט פרקים  1ו 6-וכן ()2008 :103-28
44 Second-Generation Testimony, Transmission of Trauma, and Postmemory
45 Ernst J. van Alphen, ‘Second-Generation Testimony, Transmission of Trauma,
and Postmemory’, Poetics Today 27(2) (2006).
עמ’ 473
 46שם ,עמ’ 479
 47שם ,עמ’ 475
 48שם ,עמ’ 488

“פוסט-זיכרון” :המשכיות בין-דורית וחוויית היום-יום
חשיבות העלאת הנרטיבים האלה ,של ההעברה המשפחתית הבין-
דורית של זיכרון אובדן המקום ,מקורה בהתייחסותם לתפיסה הבעייתית
של “פוסט-זיכרון” ,בפרט בשאלותיהם – בנוגע לדרכים להשגת הזהות
התרבותית הפלסטינית – של דורות מאוחרים יותר של פלסטינים שלא
חוו את הנכבה של  .1948בין השאר נשאל בשאלות אלה האם זהותם
של אנשים אלה מבוססת על הזכור להוריהם מאירועי העבר? והאם
השיח של פוסט-זיכרון של הנכבה – באמצעות ההעברה המשפחתית של
זיכרון אירועי העבר ( – )1948הוא השיח היחיד המעצב את זהותם של
הפלסטינים שלאחר-הנכבה היום ,שכן הם טרם נולדו כשזה קרה?
בנקודת מפנה זו ,ולפני שאמשיך לנתח את ההרהורים האישיים של
הסטודנטים הפלסטינים ,עליי להבהיר את השימוש שאני עושה במונח
“פוסט-זיכרון” ולמה כוונתי בהמשכיות הבין-דורית של החוויה הפלסטינית.
את המונח “פוסט-זיכרון” הציגה לראשונה מריאן הירש ( )7991במסגרת
39
ניתוח של העברה בין-דורית של זיכרון ותמונות משפחה מהשואה.
אולם השואה כאירוע היסטורי היא שונה מאוד מהנכבה במובן של אירוע
היסטורי .אינני משתמש במונח “פוסט-זיכרון” כדי להשוות בין השואה
לנכבה ,אלא אני משתמש בו כדי לומר שהגם שיש לנכבה רגע בעבר שבו
הוא נוצר ,קרי ב ,1948-כאירוע היסטורי הוא איננו שייך כלל לעבר; הוא
נמשך בהווה של הגלות הפלסטינית .פוסט-זיכרון מאפשר גם זכירה של
האירועים בידי מי שלא היו עדים להם אלא נולדו לאחר מכן או במקום
אחר ,והוא מאפשר גם להבין את הזיכרון התרבותי שמקורו בתקשורת
ההמונים כמשהו שלא לגמרי שייך לקבוצה המשפחתית האתנית או
הלאומית ולא לגמרי מגדיר אותה.
להבהרת טענה זו אתייחס הן ל”פוסט-זיכרון” והן להמשכיות הבין-דורית
של האובדן במונחים של שתי תובנות תיאורטיות ,כפי שהוצעו בידי
מריאן הירש וארנס ואן-אלפן .חוזק התובנות של הירש וואן-אלפן – שתי
תובנות שונות בתכלית כשהועלו בהקשר השואה – הוא בכך שביסוסן
את הפוסט-זיכרון מגבש היבטים של העברתו התרבותית בשיח על זיכרון
קונפליקטואלי בהיבטו הגיאופוליטי ,והן עושות כן לא רק במונחים של
טראומה היסטורית ואישית ,אלא גם במונחים של פוסט-זיכרון כ”זכירה
תלוית-מקום” המשפיעה על ההזדהות הסובייקטיבית בהווה.
במאמרה של הירש ,40היא ממשיגה את הפוסט-זיכרון כאמצעי להבנת
המורכבויות של זיכרונות הילדים שורדי השואה ושל תהליכי ההעברה
התרבותית של הזיכרון עצמו .אצל הירש ,החשיבות של פוסט-זיכרון
כצורה ספציפית של זיכרון ,השונה מזיכרון בכלליותו ,תלוי במרחק הדורי
ובקשרים המשפחתיים העמוקים ,והוא מבוסס בסופו של דבר על תיווכו
“לא דרך היזכרות ,אלא דרך מדמיינים” .יתרה מזאת ,ההמשגה של הירש
מבוססת על מודל מסוים של פוסט-זיכרון המתואר בפיה כלהלן“ :כפי
שאני יכולה ‘לזכור’ את הזיכרונות של הוריי ,אני יכולה ‘לזכור’ את סבלם
39 Marianne Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory
)(1997
40 Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy
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לאדמה? אני מרגישה שהייתי רוצה לגעת בפנים התמימות של הילד
הזה ,שנראות עייפות( ”.תצלום )13

42

בעוד שהנרטיב הראשון מדגיש את הדינמיקה המשפחתית הקונבנציונלית
של העברת זיכרון ,דהיינו מסבים והורים (דור ראשון ושני) אל הילדים
(דור שלישי) ,הנרטיב השני חושף את פעולת ההעברה עצמה .בפעולה
זו הסטודנטית – הן בתור מי שמביטה בתמונה (או עדה לתמונה) והן
כקולה של הדוברת (כמרואיינת) – נכנסת לנעליו של הילד שבתצלום,
המגלם את הדורות הבאים .כך פעולת ההיזכרות הופכת לביצועית;
יש לה השפעה בשל המיזוג הטמפורלי של עבר והווה המתגלם במיזוג
של הסתכלות וסיפור“ ,זיכרון מצולם” .פירוש זה הופך לקביל בפרט
כשמתברר שסטודנטית זו מגלמת את מצבו של הילד ,של היותו פליט
פלסטיני ,בשעה שהיא עצמה במעמד של פלסטינית שאינה פליטה .מידע
זה מתברר מהערותיה על התפיסות של צדק ואמת היסטוריים:
“[סבי] רצה לבקש מקלט בירדן .הוא רצה לנטוש את ביתו ואת אדמתו
כדי לברוח מהמלחמה ,אבל הוא נשאר במדינה זו כי הוא העדיף למות
על אדמתו שלו ולא להיות מושפל על אדמת מדינה זרה( ”.ראו נספח ,1
זיכרונות של סטודנטים על אירועי  1948והפליטים הפלסטינים)
סטודנטית פלסטינית אחרת ,ילידת ערב הסעודית המתגוררת כיום בבית-
לחם ,עושה את ההפך – היא פליטה אך היא מתארת את עצמה כלהלן:
“אני לא פליטה ,ואני נשארתי על אדמת אבותיי .למרות זאת ,התמונות
מעוררות רגשות מסוימים ,כאילו הכרתי מציאות זו .שמעתי סיפורים
מסבא וסבתא שלי ,וראיתי אותם בעיניהם השותקות .עניין המולדת
הוא עניין של משפחה גדולה .לכל האנשים שהלכו לעולמם או
הנעדרים נשמר מקום בזיכרון( ”.ראו נספח  ,1זיכרונות של סטודנטים
על אירועי  1948והפליטים הפלסטינים)
היא אם כן פליטה ,אך היא מגלמת תפקיד של פלסטינית שאינה פליטה.
כאן מונח על כף המאזניים מה שכיניתי במקום אחר “זהות פעילה” .מונח
זה מתייחס להמשגה ספציפית של הזהות הפלסטינית ,שאותה תיאר
אדוארד סעיד כ”הפיכה מרצון” ולא “היות” ( ,37)1999דהיינו מחויבות
תרבותית-פוליטית פעילה של היות פלסטינים למטרות של מאבק ושל
התנגדות פוליטיים .מחויבות זו היא מכוונת לא רק לעבר כינונה של
מדינה ,אלא למטרה המהותית יותר של שימת קץ לאי-צדק היסטורי
ושחרור הפלסטינים כדי ללבוש זהות שביכולתה לתפוס את מקומה
38
בהיסטוריה ,כמו כל זהות אחרת.

 37ראו
Edward Said (1999) http://weekly.ahram.org.eg/1999/453/op2.htm.
 38ראו ( .Saloul )2007:1אצל סעיד תפיסה זו של “זהות פלסטינית מבחירה” אינה עומדת
בסתירה להנחת היסוד של ראשיד חלידי שאפשר להבחין בזהות פלסטינית נפרדת בנבכי
ההיסטוריה אשר מקבלת את ביטויה בתרבות ,בחברה האזרחית וברטוריקה פוליטית.
()1997: 177-209

פלסטינים שהוגלו .אני חש שנדרשת הבהרה חשובה של שני ההיבטים.
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אין בכוונתי לא להשוות בין שני הנרטיבים ,הפלסטיני והציוני ,ולא להציע
מודל לניתוח השוואתי בין שני הנרטיבים .אלא אני מציע קריאה תרבותית
מעמיקה של זיכרונות הפליטים הפלסטינים מ ,1948-זיכרונות החושפים
מה פירושו להיות היום נתין פלסטיני בגלות .חקירה זו מבוססת על גלות
ממש – לא הגליה מטפורית או קיומית גרידא  -אלא מצב פיזי קיים של
עקירה בכוח הנקשרת להיגיון התרבותי שביסוד האסון ההיסטורי של
.1948
החלטתי ,לשם כך ,לא לספר את תולדות הנכבה ,אלא לבדוק בנרטיבים
הפלסטיניים כיצד פצעים קולקטיביים של עם משפיעים על זהות הדורות
הבאים של פלסטינים ,שלאחר-נכבה .במובן זה אינני מתעניין במה שקרה
בפועל ב .1948-אני מתעניין פחות בפרטים הייחודיים של הנכבה – במה
שקרה ,היכן ומדוע – ויותר בכך שאובדן קטסטרופלי זה עוד לא תם אלא
נמשך עד היום 36.ואכן האלימות והניצול המדהימים של מצב האובדן
נמשכים במגוון צורות גם היום ,כפי שאנו למדים מתגובות הסטודנטים
הפלסטינים שבספר זה.
התייחסו לשתי התגובות שלהלן לתצלום “( 3גירוש פלסטינים מהכפר
עיראק אל-מנשיה”) ולתצלום “( 13פליטים פלסטינים חוצים את הגבול,
:)”1948
“הם בני הכפר של אבותיי ,של בני משפחתי והאנשים שלי שגורשו
מעיראק אל-מנשיה .בני אדם חשים כאב לנוכח עוולות הנגרמות
לזולת ,אבל הכאב גובר כשהאדם יודע שהם בני משפחתו ובני עמו.
שלא תחשבו שאהדתי נתונה רק לבני משפחתי ,היא נתונה לכולם,
לכל האנשים בעולם הזה הם אחיי ,אבי ואמי .אבל הכאב גדול יותר
כאשר הוא [הפליט הפלסטיני] מרגיש שאדמה זו הייתה פעם שלו ,הוא
מתגעגע אליה בפרט כאשר הוא יודע שאבותיו נטשו את רכושם .לו
נותרה אדמה זו ברשותנו ,המצב שלנו היום היה שונה( ”.תצלום )7
“אני שואלת את עצמי כיצד הם הגיעו למצב כזה! איפה ארצות ערב
שיעזרו להם! אני שואלת מה קרה לילד הזה! האם הוא יזכור אירועים
אלה כשיתבגר ,והאם יספר אותם לבניו כדי שירגישו שהם קשורים
 35השימוש שלי ב”טיהור אתני” נסמך על השימוש שעשה אילן פאפה במונח זה כדי לתאר
את המצב הפלסטיני של אובדן מולדת וגלות .בספרו הטיהור האתני של פלסטין ,מסביר פאפה
בשכנוע רב שהמושג הציוני “טרנספר” – לשון נקייה לטיהור אתני – הייתה מראשיתה חלק
אינטגרלי מתוכנן היטב מהאסטרטגיה הקולוניאלית ,והיא מצויה כיום בשורש העימות הנמשך
במזרח התיכון .אצל פאפה הטיהור האתני של פלסטין מודגם בבהירות רבה בניסיונותיה
הבלתי נלאים של ישראל למחוק ,מאז  ,1948את המורשת ואת הזהות התרבותית
הפלסטיניות .ראו פאפה ( .)2006למחקר חדש יותר בנושא רצח עם ונסיבות ההידרדרות
בעימות הפלסטיני-ישראלי ממצב כרוני לאלימות קשה ,ראו (.Dayan )2008
 36למחקר היסטורי מעולה על פרטי אובדנה של פלסטין ב ,1948-ראו  .)1997( Khalidiהמחקר
שלו מתחקה אחר ההיסטוריה ארוכת השנים של המודעות והזהות הלאומית הפלסטיניות.
למחקר רלוונטי הבוחן גרסאות מנוגדות של נרטיבים פלסטיניים וציוניים בהקשרו של
הקונפליקט הפלסטיני-ישראלי העכשווי ,ראו (.Rotberg )2006
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רוב אנשי האקדמיה בימינו מבחינים בין היסטוריה רשמית והגמונית,
שאותה מקדמות מוסדות המדינה ,ובין יישומו הפופולרי של הזיכרון
וזיכרונות קבוצות השוליים בחברה – אף כשמוסכם עליהם שאין להפריד
ביניהם הפרדה מוחלטת .במקרה של הפלסטינים ,באין מדינה ריבונית
ומוסדות הדרושים לקידום גרסה רשמית של אירועים ,הקשר בין
היסטוריה לזיכרון הוא קשר בעייתי .למעשה כל ההיסטוריות הפלסטיניות,
הן של העילית והן של השוליים“ ,מוכפפות” – אם נשאל מונח מרכזי
של גיאטרי צ’קרווורטי ספיבק – בהשוואה לנרטיב הדומיננטי של השיח
הציוני .אני מתייחס כאן למטה-נרטיב הקולוניאלי המוכר היטב של פלסטין
כ»אדמה ללא עם של עם ללא אדמה 33».נרטיב זה טוען לנוכחות
היסטורית יהודית בפלסטין ,בהתבסס על קשר תנכי על-זמני לאדמה תוך
דחייה ,באמצעות כוח צבאי ברוטלי ,של תביעות-נגד פלסטיניות היסטורית
או עכשוויות .השימוש שלי בהקשר זה במונח של ספיבק לא בא כדי
להאדיר את הקורבנּות ,אלא כדי להדגיש את הקשר בין ההיסטוריה
הישראלית הרשמית ובין הזיכרון הפלסטיני המושתק – כפעולה בלתי
פוסקת של השמדה והנצחה.
ישנו אי-שוויון מובנה ומהותי בקונפליקט שבין השיח הפלסטיני לשיח
הישראלי ותבניות הכוח ,הכחשת הנכבה והוויקטימיזציה שלו ,ועם זאת
גם קרבה רבה – כפי שזה מוצג בספר זה כמכלול .המאבק המרכזי הוא
על הקרקע ,כמובן .אך בכל הנוגע לשאלות כמו למי שייכת אדמה זו,
זכותו של מי להתיישב עליה ולעבוד עליה ,מי מעבד אותה ומי מתכנן
את עתידה – השתקפותם של נושאים אלה ,הערעור עליהם וההחלטה
בעניינם נעשים באמצעות נרטיב .היכולת ליצור נרטיב או למנוע הופעתם
של נרטיבים אחרים חשובה ביותר לשיווי המשקל בין הציונות למה שאנו
מכנים “פלסטינאיות” .בכל הקשור למחיקה והנצחה ,שני היבטים בעלי
אופי פוליטי גלוי מדגישים בימינו את הקשר בין ציונות לפלסטינאיות.
הראשון הוא העובדה שההיסטוריה של “הטיהור האתני” של הפלסטינים
לא סופרה למעשה עד היום .על סיפור זה מאפילים בבירור ביטויים
פומביים של הנצחת השואה ושל החגיגות להקמת ישראל – נושאים
המגלמים ברובם ,כדברי נורמן ג’ פינקלשטיין“ ,עדות לא לסבל היהודים
אלא להאדרת היהודים” 34.ההיבט השני הוא שההשמטה המוחלטת
כמעט של ההיסטוריה הפלסטינית של הנכבה מהשיח האקדמי הרווח
ומהשיח הציבורי באירופה ובארה”ב ,לא מנעה את המשך החיים
התרבותיים שבמסגרתם נחקק זכר האסון אצל דורות שונים של
 33להסבר תיאורטי מצוין של נרטיב זה ,ראו ( .)Rose )2004: 1-8המחקר של רוז מפריך את
ההיסטוריה המיתית הציונית .למאמרי ביקורת רלוונטיים על פרויקט הציונות בפלסטין ,ראו
( Palunbo )1990 and 1991( ,Hertzberg )]1976[ 1997ו)1992, 2003 and 2005(-
 .Masalhaיתרה מזאת ,לתרומה שימושית על שינוי הנוף הפיזי של פלסטין בידי ישראל
לכדי תגליף המבטא את האידיאל הציוני שלה ,ראו ( .)Mitchell )1994: 5-34לדברי מיטשל,
נוף ארץ הקודש מצולק כל כך בגין מלחמות ,חפירות ועקירות ,שאף לשנייה אין אשליה
שזהו נוף מקורי תמים .למונח “מוכפף” ראו ( .Spivak )1988: 271-313, 1996ספ יבק
משתמשת במונח זה לתיאור נסיבות התאבדותה של בנגלית צעירה ,כדי לרמז על ניסיון כושל
בייצוג-עצמי .ספיבק אומרת לסיכום ש”המוכפף לא מסוגל לדבר” ,לא במובן זה שהמוכפף
אינו משמיע קול במגוון דרכים ,אלא שדיבור מתבצע בין דובר למאזין .במילים אחרות ,דיבור
מוכפף אינו מגיע לאמירה ברמת דו-שיח.
)34 Norman G. Finkelstein, (2001: 8

הספר בא לערער על התפיסה שהזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני הוא נתון
אונטולוגי .המחברים טוענים ,במקום זאת ,שזיכרון לעולם אינו טהור או
לא מתווך.31
המאמר הנוכחי עוקב אחר קו מחשבה זה ומתמקד באופנים שבהם
אומה שהוגלתה מתווכת את הזיכרון התרבותי שלה ,קוראת עליו תגר
ובעיקר – מעצבת אותו מחדש .מהן המשמעויות הפוליטיות-התרבותיות
של זיכרונות הפליטים הפלסטינים מ ?1948-כיצד אנו יכולים להמשיג
היום יישומים של זיכרונות שעוצבו ,הגם שלא נקבעו במסמרות ,בידי
ההיסטוריה החולפת? וכיצד נוכל לראות ביישומים אלה ביטויים של יחסי
כוחות מבלי לזנוח את הסוכנים והמדמיינים הניכרים של הדורות השונים
של פלסטינים החיים היום בגלות? על שאלות אלה אשתדל להשיב
במאמר זה ,על סמך קריאת חלק מתגובות הסטודנטים הפלסטינים
לתצלומים שבספר זה.
זיכרון ,הזהות הפלסטינית והשיח הישראלי
זיכרון הוא מושג נדיף .זיכרון בכל צורותיו – החל ממאמרים היסטוריים
ועד לזיכרונות אישיים ,לעדויות משפטיות ולשחזורים פרי דמיון – הוא
לא רק חמקמק ,אלא יש בו תכונות סותרות ,מעצם מהותו .מחד
גיסא ,הזיכרון מציג מציאות מן העבר שההיזכרות בה נעשית מחוץ
לסובייקטיביות של האדם .אך מאידך גיסא דרוש לזיכרון מְ סַ ּפֵ ר המצויד
במסננים תרבותיים קונבנציונליים של מרחק דורי ,גיל ומגדר ,מעמד
והשתייכות פוליטית ,המוסמך לחשוף את העבר .זיכרונות מסופרים בידי
מישהו בהווה ,ולמרות זאת ,אנו רואים בהם מקורות סמכות של ידע
היסטורי.
זיכרון הוא תמיד מתּווך ,אפילו במה שמכונה הבזקי זיכרון לא רצוניים.
זיכרונות הם מבנים מורכבים שבהם החוויה שלנו בהווה מצטרפת
לדימויים שהמוח מקבץ ממגוון מקורות ,כולל מן העולמות הפנימיים שלנו.
יתרה מזאת ,זיכרונות הם תמיד גם אישיים וגם קולקטיביים .אנו נתקלים
תמיד בדימויים מן העבר ,אם אנו מבחינים בהם ואם לאו .הזיכרון עובר
מעולם הריחות ,החישה ,ההרגלים והדימויים אל העולם החיצון בעזרת
אמצעים תרבותיים כגון טקסטים ספרותיים ,שירת פרוזה וסרטים .אנו
שוזרים בזיכרונות מיתוסים ,סיפורי-עם ונרטיבים פופולריים באופנים
שבהם אנו מדברים על מסורות ,על מודעות לאומית ועל זהויות .עבודה
על זיכרון צריכה ,על כן ,להתייחס לא רק לשאלות הנוגעות למה שאירע,
אלא גם לשאלות כיצד אנו יודעים דברים ,את הקולות של מי אנו שומעים
32
והיכן יש שתיקה עיקשת.
31 Ahmed H. Sa’di and Lila Abu-Lughod (eds.), Nakba: 1948, Palestine and the
Claims of Memory (2007), pp. 3-5.
 32מבין הפרסומים הרבים על זיכרון תרבותי ,כדאי להתחיל ב)Twilight Memory 1995(-
ו Present Pasts )2003( -של  .Andreas Huyssenנקודת המבט שלו קריטית בנוגע
לפטישיזם לחפצים ישנים .כמו כן בנושא הקשר בין זיכרון תרבותי לסמלים של מצב האומה,
ראו ( .Nora )1989: 7-25בנוסף ,לדיונים מתומצתים על זיכרון תרבותי בעניין הסתירות
בין השיח הפלסטיני לשיח הישראלי בנושא הזיכרון ,ראו (148-71( and Bal )1999: vii-3
.Bardenstein )1999:

39

החיים אחרי  :1948זיכרונות מצולמים בתקופה
של אסון
איהאב סלול
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ב 15-במאי  2011יציינו פלסטינים ברחבי העולם את יום השנה השישים
ושלושה לנכבה שלהם .נכבה בערבית פירושו “אסון” .במילה זו מתארים
הפלסטינים את שאירע בפלסטין לפני ,במהלך ולאחר  .1948אירועים
26
אלה הוליכו לכינונה של מדינת ישראל ,אבל גם לאובדנה של פלסטין.
כיום ,עם המשך הסירוב להעניק לפלסטינים את “זכות השיבה” לבתיהם
בפלסטין ,רלוונטיות הנרטיבים של הנכבה תקפה ואף גוברת .27אלה אכן
הנרטיבים המרכזיים בשיח ההיסטורי והפוליטי הפלסטיני .מאמר זה בוחן
כיצד מתבטאים הזיכרונות של אובדן המולדת ושל האירועים ההיסטוריים
סביב  1948בדברי סטודנטים פלסטינים ,על רקע המשך הגלות ב.2011-
מאמרים אקדמיים רבים עוסקים בפלסטין ובפלסטינים; אולם מעטים
בלבד התייחסו לזיכרון התרבותי של הנכבה ולרלוונטיות שלו בנרטיבים
של גירוש .אחד מקומץ הספרים בנושאים אלה ,שאני שותף בניתוח
שלי לכמה נקודות תיאורטית ותמטיות שהוא מעלה ,הוא ספר פרי עטם
של כמה מחברים 28בעריכתם של סעדי ואבו לוגוד .29הספר כולל עשרה
מאמרים המציגים מרקם זיכרונות של פלסטינים .המאמרים בוחנים כיצד
הפלסטינים זוכרים את עברם וכיצד הם נושאים אותו עמם אל תוך ההווה
באמצעות סמלים ,מפות ,שטרות חכירה ומפתחות לבתים ,סיפורים,
מנהגים ושירים .המחקר של סעדי ואבו לוגהוד מתאר – תוך הישענות על
מגוון תיאוריות ושיטות להדגשת האופנויות של אובדן המקום הפלסטיני
בהווה התרבותי – את הצמיחה ההיסטורית של הזיכרון הקולקטיבי
הפלסטיני ,את קריאות התגר עליו מקולות שבשוליים ואת ההשלכות
המוסריות והפוליטיות של מחיקתו .כפי שהעורכים מסבירים בהקדמתם,30
 26המנדט הבריטי בפלסטין נמשך בין השנים  .1948-1922לתיעוד היסטורי של גירוש
הפלסטינים ,ראו את ששת כרכי התצלומים של (Khalidi )1984, 1988: 4-19 and 1992
( Gilbert )]1974[ 2005( ,Nakbat Filastin )1959וכן (.Aref Al-Aref ,Fischbach )3002
למחקרים רלוונטיים על שינויים באוכלוסייה ושינויים דמוגרפיים בפלסטין לפני ואחרי הנכבה,
ראו ( )1989 : 5-23( Abu-Lughod )1971ו .Krystall-המאמר של קריסטל מתאר את
התרוקנות השכונות הפלסטיניות מתושביהן במזרח ירושלים בסוף .1947
 1948 27קובעת כי הפליטים הפלסטינים יורשו לשוב לבתיהם שמהם הם גורשו בעבר .כמו כן,
זכות זו מייצגת דרישה מרכזית של הפלסטינים לכל יישוב העומד בלב העימות הפלסטיני-
ישראלי .ישראל דחתה שוב ושוב את ההחלטה הזו .ניתן למצוא הטקסט המלא של ההחלטה
בכתובת האינטרנט:
?http://domino.un.org/unispal.nsf/0/c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a
OpenDocument
28 Nakba: 1948, Palestine and the Claims of Memory
29 Ahmed H. Sa’di & Lila Abu-Lughod
’30 ‘Introduction: The Claims of Memory
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אליהן עשה את זה “באופן טבעי” ,בלי שימת-לב רבה לסלקטיביות
שהוטמעה בו.
למה לנו לחקור שרידי שתיקה אלה? מכיוון שהם מראים שאנו עדיין
פועלים בתוך מערכת המטשטשת חלק מאירועי  .1948מדינת ישראל
ורבים מאזרחיה אינם ערוכים לחידוד חושיהם כלפי הסבל הפלסטיני או
להתמקדות בפליטים הפלסטינים .ייתכן שהסיבה נעוצה בכך שישראל
והישראלים רואים את עצמם כלכודים במצב חירום .גם אם תגובה זו
מובנת ,היא אינה קונסטרוקטיבית בטווח הארוך .הפלסטינים דורשים
הכרה בנישולם ,וממתינים לאישור .זאת ועוד :הישראלים מודעים יותר
לשתיקות מסוימות ,ולעתים מרגישים את העול המוטל עליהם; קשה
לדעת ולהמשיך לשתוק .תגובות הסטודנטים מעידות שבעוד חלק דבקים
בהרחקה וטשטוש בכל הנוגע לפליטים הפלסטינים ,חלקם עוברים תהליך
אטי של השתחררות מספירלת השתיקה הממושכת.
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“בתמונה נראות הריסות מבנה שהארכיטקטורה שכן נשארה עומדת
גם כן מעידה על סגנון בנייה ישן .הקשת של שער הכניסה והגג
המעוגל בצורת כיפה של מבנה ליד השער כניסה עלולים להעיד
שמדובר ביישוב ערבי/בבנייה בסגנון ערבי .עם כל ההרס שיש בתמונה
אני חושבת שאין מדובר בתמונה של אחרי מלחמה ,אלא במבנים
ישנים שנהרסו לשם בניית חדש ,על זה יעיד הסולם שניצב בחזית
התמונה והילדים יושבים על יד המבנה ההרוס כשהם מעין מחייכים
ובתנוחות ישיבה כמעין מחפשים אוצרות במבנה הנטוש .התמונה אינה
מעלה בי עצב ,אלא מעין חזרה לילדות ולכן יכולה אפילו לעלות חיוך
נוסטלגי”.
הוצאה ממיקוד גם מופעלת במעין שילוב עם העברה :המרואיינים
משמיעים אמירה כוללנית לגבי התצלום ,ושוללים ממנו את הייחודיות
שלו .במקרה של התצלום למטה ,המרואיין נתקף נוסטלגיה“ ,הוא מעורר
בי הרגשות [כך במקור] של זיכרונות וגעגועים למקום לידה ”.במקום
אחר ,סטודנט נוסף אומר שהתצלום מציג “צער וסבל כלל-עולמיים” .על
אף העובדה שכל התצלומים שהראינו עסקו בסכסוך הישראלי-פלסטיני
של שנת  ,1948ובעיקר בפליטים הפלסטינים ,אחדים מהמרואיינים
הישראלים היהודים ניסו לנטרל את ההקשר הלאומי ,ובחרו בהסבר כלל-
עולמי.
לסיכום ,שתיקות חברתיות אינן ייחודיות לחברה מסוימת .לעתים קרובות
הן קשורות למלחמה ואלימות .המדינה הטורקית מוחקת את הזיכרון של
רצח-עם ארמני ,וספרד התחמקה מהתמודדות עם מלחמת-האזרחים
לאורך עשורים ,זמן רב לאחר מותו של פרנקו .מדינת ישראל לא הייתה
יכולה להתגאות בכינון מיתולוגי אילו היו מלמדים את סיפור הגירוש
ההמוני בד בבד עם הסיפור ההרואי .לכן הצד השני של המטבע בהנצחה
הלאומית היה השתיקה .לא הייתה זו רק שתיקה ממוסדת ,שבאה לידי
ביטוי בטקסים לאומיים ובתוכניות לימודים של בתי-ספר .תפיסות אלה
חלחלו מטה אל האזרחים ,והתבטאו בדיבור היום-יומי ובהתנהגות .כמו
קודים התנהגותיים רבים ,מי שאימץ שתיקות חברתיות אלה והסתגל

מהם כל התייחסות נוספת .בדומה ,במקום אחר ,סטודנט נוסף מתייחס
לערבים שפעם התגוררו בכפר שאנו רואים בתצלום כ”הם”.
לעתים ,דומה שהקהיית חושים היא מודעת ,כמו בתגובה זו לתמונה זו:
“התמונה עם הכיתוב די דומה לאסוציאציה התחלתית שלי .מדובר
בערבים שגורשו או ברחו ומנסים להגיע לסירות .שוב יש עצב עקב
האמפתיה שאני יכולה להזדהות עם תחושתם ,אך קהות שבאה עם
הידיעה שמדובר בערבים”.
הישראלים היהודים מקהים את חושיהם בכל הקשור “לערבים” .האדישות
היא רצויה .דוגמה אחרונה שאובה מהתגובה לתצלום“ ,פלסטינים
מתגוררים באוהל בקבר א-סיט” .הצופה היהודי מניח תחילה שמדובר
במחנה עולים בשנות החמישים .הוא מניח שמדובר ביהודיות ,ומגיב
ברגשנות דרמטית לסבל של האנשים בתצלום .הוא חש מצוקה לאור
סבלם.

ציטוט:
“מעברת אוהלים .רואים  3נשים ונערה שוטפות כלים בברזייה
ציבורית .מצד אחד נצבט הלב לראות את תנאי המחייה שעולים
חדשים נאלצו לחוות אך מן הצד השני מדובר בהישג חסר תקדים של
מדינה צעירה הקולטת כמות עולים גדולה כל כך בזמן קצר כל כך”.
אולם ,ברגע שהוא מגלה שמדובר בפלסטיניות אחרי שקרא את תיאור
התמונה הוא אומר“ ,רגשות הכאב והאמפתיה שלי נמוגו ”.תהליך הקפאת
תחושה מתרחש ,והנושא שוב נהפך לאובייקט.
הוצאה ממיקוד
סוג שתיקה נוסף ,אחרון ,הוא הוצאה ממיקוד .מנגנון זה מורכב מאישור
חלקי; מציינים משהו כבדרך אגב ,ומיד עוברים לנושא הבא .כך מפחיתים
את משמעותו .הוא מיושם בקלות יתר כששומרים על חוסר ידיעה ,כמו
באחת התשובות ההתחלתיות לתצלום של טבריה החרבה:
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המרואיינת לפתע מעלה שאלות היסטוריות .עם זה ,תגובתה מצביעה על
כך שתהליך ההתרחקות אינו שלם :התצלום כן מעורר מעורבות נוספת
מצד הצופה .התעניינות ראשונית זו עשויה להוביל להתעניינות נוספת
מאוחר יותר.
לדוגמה שנייה של הקהיית חושים ,הבה נתבונן בתצלום“ ,אברהם גלזר
עובד עם חוליית הריסה בפינוי אתרי קרבות ,יפו ,אוקטובר ”.1949
בתצלום זה ,תהליך הקהיית החושים מתבטא כך:
ציטוט:
“חבל לי על ההרס ,אם כי להבנתי הוא בא מתוך רצון לבנייה
והתחדשות .להרוס את מה שהיה על מנת שהאוייב לא יחזור לבנות
במקומו משהו אחר טוב יותר”.
סטודנט זה מזדהה עם הגברים המשתתפים בעבודת ההריסה ,לאחר
שלמד שהם יהודים .האנשים שהתגוררו בבית מוגדרים כ”אויב” ונשללת

התגובה המיידית של הסטודנטית החזירה אותנו ליהודים כקורבנות.
כשהתברר לה שהגברים בתצלום הם ערבים שעליהם יהודים עורכים
חיפוש ,היא איבדה את הביטחון-העצמי; הקטגוריות הרגילות התמוטטו
ומנגנון-ההגנה של העברה כבר לא עבד.
הקהיית חושים
פעולת ההעברה שתיארנו היא צורה אחת של התרחקות .צורת התרחקות
נוספת מתרחשת כאשר מרואיינים בוחרים בהקהיית חושים ,שניתן גם
להגדירה כהדחקה רגשית .תופעה זו התגלתה כאשר המרואיינים נתקלו
במשהו מטריד ,אבל נמנעו מלהגיב באופן רגשי .דוגמה לכך היא התצלום,
“פלסטיניות מגורשות מהכפר טנטורה ,יוני ”1948

ציטוט:
“חשבתי שמדובר בהקמת יישוב חדש ,ולא בגירוש .אבל צדקתי בקשר
למראה האנשים .עכשיו אני מבחינה באדם לבן ברקע שמגרש את
הילידות .גירוש אינו נעים אף פעם ,אבל אין לי שום הרגשה מעבר
לזה”.
מה אומרת הסטודנטית? ראשית ,היא מנסה לפרש את התצלום
בצורה חיובית .כשזה נכשל ,היא מגלה פרטים נוספים המעידים על
גירוש של ערביות .לבסוף ,היא מצהירה שהיא לא מתכוונת להתעסק
בזה יותר; היא מקהה את חושיה .הצופה מגיבה באופן דומה גם לאחר
שכותרת התצלום נודעת לה:
ציטוט:
“שיערתי כבר בחלק הראשון של השאלון שלכך הכוונה ,אך גם כאן
התמונה לא מעוררת אצלי רגשות מיוחדים ויותר סקרנות היסטורית
בנוגע לאירוע :האם באמת גורשו או ברחו ,איפה רוב הגברים? לאן
פניהן מועדים?”
זאת דוגמה של הקהיית חושים באמצעות אינטלקטואליזציה :במקום
להרהר בגורלן של נשים אלה ,ולמרות שביקשנו תגובה רגשית,
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מה טיב ההעברה הפועלת כאן? המרואיינת מניחה שאם עורכים חיפוש
באנשים ,ייתכן שהם פלסטינים .ואם הם פלסטינים ,ייתכן שהם מחבלים.
וברגע שייחסנו להם זהויות אלה ,בוודאי שהם בדרך לביצוע התקפה .לכן
החיפוש מוצדק.
עם זאת ,יש לשים לב לעובדה שבהמשך הציטוט ,הצעירה מטילה ספק
בהשערות שלה עצמה“ :הוא מזכיר לנו את תקופת השואה כאשר הנאצים
ערכו טבח ביהודים .ייתכן שהם אינם מחבלים ערבים ”.מדי פעם אנו
נתקלים בהתלבטויות כאלה ,הרהורים נוספים ,ויש לתת דעתנו גם לאלה
כסימנים לשינוי פוטנציאלי המאפשר לאנשים לפרוץ את הלך-הנפש הרגיל
שלהם.

הדוגמה השלישית שלנו שאובה מהתצלום“ ,יהודים מחפשים נשק בכפר
ח’ולדה”.
ציטוט:
“בתמונה מצולמים שבויים או אוכלוסייה של אזרחים ולוחמים אשר ככל
הנראה מאויימת על ידי כובש .מצב זה יותר מזכיר לי מלחמה מאשר
חטיפה על רקע פלילי .התמונה מעוררת בי רגשות קשים ,פחד ואימה.
מזכירה לי בקצת כיתת יורים במהלך השואה .מדובר באוכלוסייה
חסרת אונים באזור נטוש ומבודד ,כך שהדבר נראה כאילו הם עומדים
לעבור חווייה טרגית”.
שוב ,המרואיינת העבירה את הסצנה מפלסטינה לאירופה ,והפושעים
הם נאצים .לאחר שהסטודנטית רואה את כותרת התצלום ,הפושעים
המשוערים והקורבנות המשוערים עוברים שינוי זהות ,והיא מעידה שקשה
לה להתמודד עם זה:
“כעת אני חשה בלבול שהרי מדובר ביהודים אשר אחראים למצב זה
של הערבים .אני חשה שהאוכלוסיה הערבית בטוחה יותר ,לא עומדים
לרצוח אותם או לעשות בהם מעשים מגונים .ההקשר הוא שאנו לא
שונים כל כך מעמים אחרים ושהאוכלוסיה הערבית (פלשתינאית)
בארץ עברה תלאות וקשיים רבים ,לנו ליהודים יש חלק בכך .בתמונה
רואים ערבים חסרי אונים מרימים ידיים .כאשר אני רואה זאת ויודעת
שהיהודים הם הצד עם הנשק הדבר נראה לי מעט מוצדק יותר”.

בשואה לעם היהודי שהובהל דרך רכבות של בהמות למחנות עבודה
וריכוז .יש פה תחושה שהסיטואציה מאוד מוכרת וכאובה ושהערבים
שנראים בתמונה אינם עולים למשאיות/רכבי הובלה בהסכמה מלאה,
אלא מתוך אילוץ כלשהו”.
יש כאן שתי דוגמאות של העברה .ראשית ,הסטודנטית מניחה שהחיילים
המפקחים על הגירוש הם קצינים בריטים (על אף העובדה שמדובר
בחיילים יהודים) .שנית ,היא מדמיינת שהפלסטינים המגורשים בתצלום
הם בעצם יהודים בשואה .במילים אחרות ,גם אם סטודנטית זו מסוגלת
להבחין לפי כיסויי-הראש שהאנשים בתצלום הם ערבים ,היא מעבירה
זהות זו לאחרים ,ובכך מנסה להימנע מהנושא הממשי של התצלום,
ולעקוף אותו.

דוגמה נוספת באה מאותה צעירה כשהיא מפרשת את התצלום למעלה,
“בריטים עורכים חיפוש לנשק במנהלי עבודה (כינוי למלווי השיירות),
.”1948
ציטוט:
“בתמונה נראים אנשים כשפניהם מופנים לקיר והם עומדים מרימים
ידיים ,בסימן של כניעה .אני חושבת שמדובר בעצורים פלשתינים/
מחבלים שנתפשו ע”י הצבא טרם יציאתם למבצע ,או בזמן ש”בישלו”
מבצע זה .התמונה אכן מעוררת עצב עקב כך שזה מזכיר את התנוחה
שאותה נמצא בהרבה תצלומים ישנים מתקופת השואה ,כאשר
הנאצים טבחו ביהודים והם היו חסרי אונים עם ידיים מורמות .נטבחו
אחד אחרי השני .יכול להיות שבסיטואציה כלל אין מדובר בערבים
מחבלים ,אלא זהו הטבח בסברה ושתילה .מה שלא יהיה ותהא
הסיטואציה אשר תהא ,הוויכוח עתיק היומין בין הערבים המוסלמים
בארץ ליהודים הוא עצוב ,ארוך ,ועקוב בדם .לכן ,על יד העצבות עקב
ההזדהות שעולה לי עימם ,ישנה ראות שלא נותנת לי להזדהות עד
הסוף שאומרת אולי מדובר באנשים שרצו להרע או יותר גרוע ,לרצוח/
להרוג יהודים שהם חבריי ,מכריי ,ומשפחתי”.
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ובראשונה ,מפני שהן ברורות; הן ניכרות מבין השורות .שנית ,מפני שניתן
לחזות שבני אומה כלשהי ישאפו להסתיר עובדות שאינן מתיישבות עם
המיתוס המכונן שלה .שלישית ,על אף הישרדותו החלקית של המיתוס
המכונן של מדינת ישראל ,סוגיות זכויות האדם שולטות היום בשיח
הציבורי ,גם בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני .מכאן שאנו נעולים
בפרדוקס לפיו זיכרונות מלחמה חייבים להתיישב איכשהו עם ערכים של
זכויות אדם .רביעית ,אנו בנקודת זמן ,מעל שישים שנה לאחר האירועים,
המאפשרת לנו מבט מוגבל על העבר :מה שפעם הוחבא ,הוכחש או זכה
ליחס של מה בכך ,הגיע כעת לּפני-השטח וממשיך להיחשף ככל שהזמן
עובר .האופי המשתנה של הסכסוך מצריך דיון על מה שנחשף ועל מה
שעדיין קשה לבטא.
ניתן להגדיר את שלוש התופעות בהן אדון כאן כשרידי שתיקה; השתיקה
איננה שלמה .הטיפולוגיה המוצגת כאן ,כמו טיפולוגיות רבות ,היא
מלאכותית .סוגי שתיקה שונים מופעלים בו-זמנית ,והחלוקה היא למטרות
ניתוח בלבד .הבה נדון בשלושה סוגי שתיקה :העברה ,הקהיית חושים,
והוצאה ממיקוד.
העברה
התופעה הראשונה ,העברה ,מושאלת מתחום הפסיכולוגיה .בדיון זה,
העברה מתרחשת כאשר רגשות שהתעוררו עקב נסיבות מסוימות
מכּוונים מחדש למקום וזמן אחר .תופעה זו קשורה לתחרות על
קורבנּות ,25והיא נדונה במאמרו של שורק בכרך זה .דוגמה לכך היא
תגובתה של צעירה לתצלום“ ,פלסטינים מגורשים מעיראק אל-מנשייה”.

ציטוט:
“בתמונה רואים ערבים (על פי הכאפיות) שמועלים על שרשרת
משאיות שמובילה כנראה ליעד מסוים .איני יודעת אם האנשים האלה
הם קצינים בריטיים ,אך זה מה שאני יכולה לשער שהם .התמונה
מעוררת בי רגשות עצובים כיוון שזה מאוד מזכיר טרנספרים שהתבצעו
25 victimhood

שתיקה חברתית:
העברה ,הקהיית חושים ,והוצאה ממיקוד בקרב
הסטודנטים הישראלים
אפרת בן-זאב

שנות המאה העשרים המאוחרות התאפיינו בפרץ התעניינות בלימודי
זיכרון והנצחה ,תופעה שהוגדרה כ”שִ ׁפְ עת הַ זְכירה” 23ושהתבטאה
במיוחד בלימודי מלחמות .על מנת להבין עמים וקבוצות ,בחנו את האופן
שבו הנציחו מלחמות .חוקרים רבים ,במיוחד מתחומי מדעי החברה,
אימצו גישה פוסט-פוזיטיביסטית :הם חיפשו “רב-קוליות” ואת “הקולות
המוזרים של ההיסטוריון והניצול” .24ככל שמחקרים אלה התרבו ,נעשה
שימוש יתר בחלק מהמינוח המקובל .המונח הרווח “זיכרון קיבוצי” נשחק
לאטו ,ותחום לימודי הזיכרון דרש מונחים חדשים ,מדויקים יותר .כתוצאה
מכך ,החוקרים החלו לגשת לנושא תוך שימוש במונחים ייחודיים יותר,
כגון זיכרון לאומי (לעתים קרובות תוך הנגדה לביטויו המקומיים) ,זיכרון
משפחתי ,נהלי הנצחה ,סוכני זיכרון ,או תוך שימת הדגש על תהליכי
זכירה .מונח קרוב נוסף בו התחילו להשתמש היה שתיקה חברתית.
עד כה ,שתיקה חברתית זכתה לתשומת לב מועטה יחסית .אפשר
להשוות שתיקות חברתיות לשכבות גיאולוגיות החבויות מתחת לפני
השטח של חיי היום-יום .הן נחשפות בעת תזוזות אטיות של העתקים
גיאולוגיים או בעת התפרצויות געשיות .תצורות כגון מכתשים ודייקים
מצביעות על קיומן התת-קרקעי .שתיקות חברתיות מורכבות מהשכבות
החבויות שעל קיומן ניתן להצביע .במאמר מצומצם זה אצור טיפולוגיה
קצרה שתשפוך אור על שתיקות חברתיות אחדות הקשורות למלחמה
ולהכחשה בקרב יהודים ישראלים .הדוגמאות יובאו מן השאלונים שהופצו
בין הסטודנטים .תגובות הסטודנטים הצביעו על פעולת מנגנונים שונים
שאפשרו להם לעקוף אלמנטים שלא התאימו להשקפת עולמם ,או
שאפשרו להם להמעיט בערכם של אלמנטים אלה.
לפני שנבדוק את הממצאים ,נרחיב על טיבה של שתיקה חברתית.
ראשית ,היא טבועה בכל הקשר חברתי; היא הכרח חברתי המאפשר
פישוט המציאות ויצירת נרטיב קוהרנטי של העבר .שנית ,היא לא דבר
טוב או רע באופן מוחלט; אותה השתיקה עשויה להיות בונה עבור אנשים
מסוימים והרסנית עבור אנשים אחרים .שלישית ,היא עוברת שינויים
תמידיים ,בדיוק כמו הזכירה :בדומה לשכבות גיאולוגיות ,היא עשויה
להיחשף ,אם כי בקצב מהיר יותר בהרבה .שתיקות עשויות להגיע לפני-
השטח ,וכך להיעלם.
למה לבדוק שתיקות ישראליות במקרה של פליטי  ?1948בראש
 23ראו
Jay Winter, Remembering War: The Great War and Historical Memory
)in the Twentieth Century (2006
24 Young, 1997.
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ישראלית שבו ופגשו מחדש חלק גדול מהעם הפלסטיני בגדה המערבית
וברצועת עזה .בשונה ממה שקרה בשנת  ,1948וכתוצאה משיקולים
פוליטיים ירדניים-ישראליים ,ירדן לא סגרה את הגבול עם הגדה
המערבית אחרי מלחמת  .1967כך הפכה ירדן למפלט של העברת
היצירה התרבותית הערבית מכל הארצות הערביות אל הגדה המערבית,
וממנה אל הערים והכפרים הפלסטיניים בתוך ישראל .מעבר זה סייע
באופן משמעותי להפצת המודעות התרבותית והפוליטית בקרב המיעוט
הפלסטיני בתוך ישראל ובגדה המערבית.
בד בבד ,וכתוצאה מן ההתרחבות המפתיעה של מדינת ישראל ,הועסק
רוב כוח העבודה הישראלי בשמירה על “הביטחון” וניהול הכיבוש ושאר
ענייני המדינה .ישראל נזקקה לבניית קווי הגנה חדשים לאורך תעלת
סואץ ,רמת הגולן ונהר הירדן ,המפריד בין הגדה המערבית למדינת ירדן.
כעת לא נותרה לישראל ברירה אלא לנצל את כוח העבודה הפלסטיני
בעל האזרחות הישראלית ,שהיה ברובו מחוסר עבודה אחרי הפקעת
רכושו ואדמותיו .תמורה ראשונית זו גרמה לשינויים עמוקים בחברה
הפלסטינית בתוך ישראל ,ולאחר מכן גם בגדה המערבית וברצועת עזה.
כתוצאה מפתיחת שוק העבודה התחיל מצבם הכלכלי של הפלסטינים
להשתפר בהדרגה ,והשיפור תפס תאוצה אחרי מלחמת  1973שישראל,
לראשונה מאז הקמתה ,לא השיגה בה ניצחון צבאי ברור .בעקבות
מלחמה זו והשיפור הכלכלי המואץ שבא אחריה הופיעו ניצנים של מעמד
בורגני פלסטיני .ההורים השקיעו בהשכלה גבוהה לילדיהם ,ובתחילת
שנות השמונים של המאה הקודמת התחיל לצמוח דור חדש של משכילים
פלסטינים שלמדו באוניברסיטאות ישראליות .עם התעצבות הזהות
הפלסטינית של דור זה הפך נושא הנכבה והזיכרון הקולקטיבי למרכיב
מרכזי בזהות התרבותית והפוליטית של הפלסטינים בישראל ובשטחים
הכבושים בשנת  1967ובפזורה הפלסטינית .קיר הבושה והפחד נפרץ
בהדרגה .הממסד הפלסטיני הקים את אתר האינטרנט החשוב ביותר,
שבאמצעותו התחילו אנשים לספר על הנכבה ,לרשום את זיכרונותיהם
ורשמיהם ולבנות נרטיב פלסטיני כולל ומקיף:
http://www.palestineremembered.com/

גורשו ועזבו את בתיהם חסרי כול .לאינטלקטואלים הפלסטינים לא נותר
אלא לעסוק בעבודות קשות ומזדמנות כדי להאכיל את משפחותיהם,
במקום לעסוק במצוקתם של הפליטים ,ולתאר את סבלם ולחפש פתרונות
למצב .לצד אי-יכולתם של המשכילים למלא את תפקידם וייעודם שלטו
“המדינות המארחות” שליטה מוחלטת בכלי התקשורת ,וכתוצאה מכך
גם בקולות שמותר להשמיעם ובבעלי העט האסורים ,בהתאם לאינטרס
של השלטון .אינטרס זה עמד במקרים רבים בסתירה עם האינטרסים של
הפליטים הפלסטיניים.
הפלסטינים שנשארו במולדתם ,בתוך גבולות מדינת ישראל ,היו כאמור
נתונים למרותו של שלטון צבאי ,ומובן שלא הייתה להם אפשרות לספר
את אסונם ולהביע את תקוותיהם בכלי התקשורת ,שהוכפפו לשליטתו
של הצנזור הצבאי .קולם לא נשמע במשך עשרים שנה לפחות ,וסיפורם
של המובסים לא סופר .השתיקה בחברה הפלסטינית המובסת סיפקה
למנצחים הזדמנות פז לספר את סיפור ניצחונם – הקמת מדינת ישראל.
אלה הציגו תמונות של גבורה ומעשי נסים ,בלי להתייחס לתוצאות
ניצחונם :הם התעלמו ממה שגרמו לפלסטינים על ידי עקירתם,
הריגתם ,טביחתם ,הריסת כפריהם ועריהם ,ההשתלטות על רכושם,
ולפעמים ביצוע פשעי אונס נגד נשיהם (ראו היומנים של יוסף נחמני).22
במקביל לשתיקה הפלסטינית עלה קולה של התעמולה הישראלית
בניסיון להתחמק מאחריות למעשיה נגד עם ללא הגנה והנהגה חלשה,
שלא השכילה להבחין בסכנות שאיימו עליו .ישראל הציגה את עצמה
כהתגלמות המודרנית של נס דוד וגוליית ,ובהיעדר קול פלסטיני ,העולם
הביע את הערצתו למעשי הגבורה של ישראל המודרנית ,שנתפסה
כהשתקפות של מדינות המערב המפותחות.
כך נותק המיעוט הפלסטיני ,שנשאר בגבולות מדינת ישראל ,מהעומק
התרבותי והלאומי שלו .במשך שני דורות הוא נשאר מחוסר כל תשתית
תרבותית ,להוציא מיעוט שהצטרף למפלגה הקומוניסטית – המפלגה
החוקית היחידה שלא ייצגה את האינטרסים של המוסדות הציוניים.
למיעוט הזה לא היה קול מלבד העיתון “אל-אתחאד” ,אשר ביטא את
תנאי חייהם של הפלסטינים בישראל .אך קול זה היה מקומי בלבד ולא
הגיע אל העולם הרחב כדי לספר על השלכותיה של הנכבה ,על מדיניות
הפקעת האדמות ועל אסונות הממשל הצבאי שכוון נגד המיעוט .מצבם
של הפליטים מחוץ למולדת לא היה טוב יותר .אחרי החלטה  491של
האו”ם ,שקבעה כי יש להשיב את הפליטים למולדתם ולפתור את בעייתם,
הם נשכחו .בעיית הפליטים צומצמה למתן מזון ושירותים מצד אונר”א.
ביוני  7691ניצחה ישראל במלחמה מהירה את מצרים ,סוריה וירדן.
כתוצאה מהכיבוש גדל שטחה פי שניים ויותר .היא השתלטה על רצועת
עזה ,חצי האי סיני ,הגדה המערבית (לרבות מזרח ירושלים) ורמת הגולן.
כתוצאה מכך עברו מחנות פליטים רבים בגדה המערבית וברצועת עזה
לשליטה ישראלית.
 1967הייתה שנה מכרעת בהיסטוריה הפלסטינית .למרות תבוסתן
הצבאית של שלוש מדינות ערביות ,הפלסטינים שאחזו באזרחות
 22דליה קרפל (בימוי ותסריט)“ ,היומנים של יוסף נחמני” .סרט דוקומנטרי ,תל-אביב,
טרנספקס הפקות.2005 ,
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הפכו לפליטים מחוץ לגבולות מדינת ישראל .ערים אלו ,ובמיוחד חיפה
ועכו ,לא היו מרכזים עירוניים בלבד; חשוב מכך ,הן היו מרכזים תרבותיים
ופוליטיים ,ורוב אנשי הרוח והפוליטיקה הפלסטיניים התגוררו בהן .ערים
אלו כללו את הספריות ,בתי הדפוס ,המוסדות להשכלה גבוהה ,מרכזי
התרבות ובתי הקפה ,שהיה להם תפקיד חשוב בנוף התרבותי הפלסטיני
לפני הנכבה .כל אלה חדלו להתקיים אחרי הנכבה.
הנכבה שיסעה את החברה הפלסטינית והפכה אותה לקבוצות אוכלוסייה
פזורות במקומות רבים ,ללא הנהגה קולקטיבית – פוליטית ,חברתית
ותרבותית .חלק מהפלסטינים התגוררו כעת במחנות פליטים בגדה
המערבית ,שסופחה על ידי ירדן והפכה לחלק ממנה .חלקם התגוררו
בתוך הממלכה הירדנית ,שנקראה אז הגדה המזרחית .ברצועת עזה,
שהייתה נתונה לשלטון המצרי ,הוקמו כמה מחנות פליטים ובהם התגוררו
המגורשים מיפו ומהחוף הדרומי .רוב פליטי צפון פלסטין שגורשו מהגליל
מצאו את עצמם במחנות הפליטים בלבנון ובסוריה ,וחלקם הגיעו עד
עירק .קבוצות אלו היו שבורות ,הרוסות ומחוסרות בית ,עבודה וחינוך,
וחיו במשך שנים ללא חזון פוליטי ברור .הם סבלו מאג’נדות ואינטרסים
של “המדינות המארחות” ,אשר ביקשו למחוק את זהותם ,ולפעמים
לדחוק את הפליטים לשוליים ע”י נידויים מבחינה חברתית ופוליטית.
זכותם של הפליטים לעבודה ,חינוך ,דיור וחיים בכבוד נרמסה.
בצל מציאות קשה זו והיעדר הנהגה פוליטית פלסטינית ,החלו הפליטים
לחפש בכוחות עצמם אמצעי קיום ,מזון ,דיור ,ומאוחר יותר גם חינוך.
טראומת הפליטות הייתה קשה ,וגם ההפסד החומרי והמנטלי שבצדה.
חיי היומיום הציבו אתגרים קשים מנשוא .במצב זה לא הייתה אפשרות
לעסוק בזיכרונות העבר או בשאלה “איך כל זה קרה לנו” .לא היו כלים
מדעיים ,טכניים או תרבותיים שיעודדו את נפגעי הנכבה להשמיע את
קולם ,לספר את סיפורם או לתעדו .במקרים רבים נמנע הפליט המובס
שגורש מביתו מלהעלות מחדש את רגשותיו וכאבו על מה שנעשה לו
ולמשפחתו .זוהי שתיקתו של הפליט המובס והמגורש ,שהפך חסר
מולדת וחסר אזרחות .לעתים אף לא היו לו תעודות נסיעה ומעבר ,וודאי
שלא הייתה לו הנהגה פוליטית ולאומית שתתווה את דרכו כדי לשנות את
המציאות הכואבת .שתיקה זו שירתה היטב את האינטרסים של מדינות
המזרח התיכון שהיו קשורות באופן ישיר לשאלת הפליטים הפלסטינים,
אך נמנעו מלספר את אירועי הנכבה ואת סיפוריה המזוויעים (ראו לדוגמה
את המאמר “עילוט ומעלול” בספר זה).
המובסים – שהיו שרויים בפחד ובחוסר ביטחון בתוך מחנות פליטים
בסביבה זרה – לא רצו לספר על תבוסתם .בנוסף לכך השתלטו
עליהם הבושה ,האשמה והייסורים ,שרק ביצרו את השתיקה .התמונות
המוצגות בספר זה מראות כי תנאי החיים המשפילים ותחושת הניכור
כלפי הסביבה יצרו את הבושה העצמית והבושה מפני הזולת ,שהרי
לפני כן חיו הפליטים במולדתם ,עם משפחותיהם ועל אדמתם .הכישלון
הקולקטיבי סימל גם את הכישלון האישי שפגע בגאוותה של ההנהגה
הפטריארכאלית ,גם במישור הכללי וגם במישור הפרטי ,והשתיקה הלכה
והתחזקה.
בעקבות העקירה והפליטות ופיזורם של הפלסטינים התפרקה החברה
הפלסטינית .תשתיותיה התרבותיות נהרסו ,ומשכילים ואינטלקטואלים

הנכבה והשתיקה הפלסטינית
מחמוד יזבק

הנכבה היא מונח פלסטיני שמציין את ההרס הכולל שהכה את החברה
הפלסטינית כתוצאה מהקמת מדינת ישראל בשנת  .1948במהלך
מלחמת  1948הרסו הפלוגות הצבאיות הציוניות למעשה את כל אושיות
החיים בחברה הפלסטינית .פלוגות אלו היוו אחרי  15במאי 1948
את הצבא הישראלי .במהלך פעולות הלחימה של הפלוגות הצבאיות
הציוניות ,והישראליות לאחר מכן ,נהרסו כ 400-יישובים פלסטיניים –
כפרים וערים – הרס שהביא לגירושם ולבריחתם של כ %08-מתושבי
האזורים הפלסטיניים שעליהם הוקמה מדינת ישראל .מגורשים אלה הפכו
לפליטים ,בתוך מולדתם כפי שיוסבר בהמשך ,או מחוצה לה ,במיוחד
בסוריה ,בלבנון ובירדן .כתוצאה מהנכבה הפלסטינית נוצרה קבוצה של
פלסטינים שבתיהם וכפריהם נהרסו ,אך הם לא עזבו את האזור שהפך
להיות מדינת ישראל .הם נקראים בדרך כלל “עקורי הפנים” או “פליטי
הפנים” ,ומספרם מוערך היום בכ 400-אלף איש .אף כי “עקורי הפנים”
נשארו במולדתם וקיבלו אזרחות ישראלית ,מדינת ישראל העבירה
לבעלותה את רכושם ,אדמותיהם וכפריהם שנהרסו באופן מאורגן.
החרמת רכוש זו נעשתה על בסיס טענת ה”נוכחים-נפקדים” שהומצאה
על ידי החוק הישראלי .משמעות הדבר היא שבעליו של הרכוש הפלסטיני
לא שהה בכפרו או בביתו בעת ששלטונות ישראל ערכו מפקד אוכלוסין,
אף על פי שישראל היא זו שגירשה אותם ואסרה עליהם לשוב להתגורר
בבתיהם .ברוב המקרים העבירה מדינת ישראל רכוש מופקע זה מבעליו
המקוריים לרשותם של מוסדות יהודיים-ציוניים ,והקימה עליו יישובים
יהודיים ,כפי שמופיע בתמונה מס’  .3על השלט שבתמונה מופיע שמו
של היישוב היהודי אליקים ,אשר הוקם על חורבות הכפר הפלסטיני אום
אל-זינאת באזור חיפה ,שתושביו גורשו בשנת  .1948חלק מהתושבים
הפכו לפליטים מחוץ לגבולות המדינה החדשה ,וחלקם הצטרפו אל “עקורי
הפנים” בתוך גבולות מדינת ישראל .כשאר הפלסטינים ,נאסר עליהם
לחזור אל בתיהם ורכושם .לצדם נשארה קבוצה אחרת של פלסטינים
בתוך עריהם וכפריהם“ .עקורי הפנים” קיבלו אזרחות ישראלית ,וכמו שאר
הפלסטינים אזרחי ישראל ,הושת עליהם שלטון צבאי עד שנת .1966
הערים הפלסטיניות צפד (צפת) ,טבריא (טבריה) ,חיפא (חיפה) ,עכא
(עכו) ,יאפא (יפו) ,א-ליד (לוד) ,א-רמלה (רמלה) וביר א-סבע (באר שבע),
שנפלו בידי ישראל ב ,1948-סבלו מאותו הרס שהכה את הכפרים.
הציונים ,הכוחות הישראליים הרסו ומחקו את רוב השכונות הערביות
בערים אלו ,והסממנים התרבותיים וההיסטוריים שלהן הוסרו באופן
מאורגן ,ותושביהן נעקרו וגורשו מבתיהם (ראו תמונה מספר  .)15רובם
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הפרט או המשפחה גם כאשר מספרים להם את הנסיבות ההיסטוריות של
הצילום .כדי להקל על הדילמה והבלבול כמה משיבים ישראלים-יהודים
רואים את הצילומים כהליכה אל ...יותר מאשר גירוש מ ...יש בכך הבעת
תקווה ליישוב הבעיה ולהקלה מחריפות הגירוש.
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כוריאוגרפיה של עוצמה לעומת כוריאוגרפיה של חולשה
הכוריאוגרפיה הפלסטינית בונה קהילת גורל .הזיכרון הפלסטיני של
 1948מעמיד במרכז את התבוסה ואת המאבק המתמשך להישרדות.
החולשה העצמית ההולכת ונמשכת היא ציר מרכזי בזיכרון הפלסטיני.
המאבק הוא גם נגד ההכחשה ,אבדן הזיכרון של העוול שעשו הציונים,
הבריטים והערבים לפלסטינים בשנת  .1948תחושת החולשה והעוול הם
גורם מלכד שאת כוחו אנו יכולים לראות בדומיננטיות של הקולקטיב על
התודעה הפלסטינית.
עבור הצד היהודי–ישראלי ההיסטוריה היא יבשת לא נחקרת ,בדומה
למרחק הקיים בין הזיכרון המיתי הפלסטיני לבין ההיסטוריה .אבל אם
הכוריאוגרפיה הפלסטינית בנויה על חולשה ,הכוריאוגרפיה היהודית–
ישראלית של  1948בנויה על עוצמה .הצד החזק יכול להרשות לעצמו
להרפות ולרכך את אחיזתו של הקולקטיב בזהות הלאומית ובזיכרון.
ביטוי אינדיבידואלי אינו מערער על הזהות הקולקטיבית .היא עומדת
איתן בזכות הישגיה .הודות לעוצמה ולאינדיבידואליזציה של הזיכרון,
הכוריאוגרפיה היהודית–ישראלית מושכת לכיוונים מנוגדים .אין
הרמוניה בזיכרון הישראלי–יהודי של  .1948השיח אינו אחיד .המישור
האינדיבידואלי מאפשר לישראלים–יהודים להתמודד עם תחושת העוול
הפלסטינית על ידי אינדיבידואליזציה של הסבל הפלסטיני .ישראלים–
יהודים מקצים מקום מוגדר בתודעתם לצד השני .עם זאת ההפרטה
של הסבל אינה פוגשת את הקולקטיביזציה של הצד הפלסטיני .הצד
החזק רוצה להחליט מה המקום שיוקצה לצד המובס ,אבל צד הפלסטיני
מסרב להיכנס למשבצת הזו .הוא רואה בזה הכחשה נוספת של זהותו
הקולקטיבית ,המשך העוול שנעשה לו בשנת .1948
המלחמה על השליטה של צד אחד בזיכרון של הצד השני היא מלחמה
אבודה .אין אפשרות לצד אחד להיכנס למוזיאון של הזיכרון ההיסטורי של
הצד השני ולעצב בלעדית את התצוגה שם .הוראות ההפעלה במוזיאון
של הזיכרון ההיסטורי ניתנות רק על ידי מי שיש לו רשות לעשות זאת.
ורשות זו ניתנת רק לבני הקולקטיב הלאומי .כדאי להכיר בכך .כדאי תת
לגיטימציה לקיומם של שני אתרי זיכרון ,שני מוזיאונים פעילים של זיכרון.
בתוך כל אחד מהם יעצב המבקר את הזיכרון הלגיטימי שלו.

ובכל זאת קיימת תחושה קשה .שאלת האחריות מציקה מאחורי מסך
ההתכחשות לקולקטיב הפלסטיני ולשורשיו בארץ .בנקודה זו המשיבים
הישראלים–יהודים הולכים בו זמנית בכמה דרכים .האחידות נשברת ,אין
סמכות-על ,והדומיננטיות של המיתוס הציוני מוגבלת לעומת שנים עברו.
אלו שמוכנים להתמודד עם שאלת האחריות הישראלית מציעים להצדיק
את המעשה הישראלי בשם המטרה .הקמת מדינה נתפסת כיעד עליון
שמצדיק את השימוש באמצעי הברוטאלי של הנכבה .הקמת ישראל
נתפסת כיעד על-היסטורי שמעבר לנתונים של זמן ומקום ספציפיים .מצד
שני ניתן לראות גישה זאת כאפולוגטיקה גרידא ולא כהעמדת המדינה
כערך עליון.
וכמובן יש שימוש בטיעון של אין ברירה .הגירוש לא היה נעים לנו
היהודים ,אבל לא הייתה ברירה .הייתה עוינות מוחלטת סביבנו .עמדנו
בין הים למדבר ונלחמנו על נפשנו מלחמה קיומית .האילוץ מרכך את
תחושת העוול ונותן מקום לצער שמתעורר למראה הסבל של הפליט
האינדיבידואלי .קל יותר לרחם על גורלם המר של הפליטים מאשר לעזוב
כליל את המיתוס ולהיכנס לשיח על נסיבות ההיסטוריות .וגם קל יותר
לנהל שיח על צדק ,שיח נורמטיבי של מאשים – נאשם ,צודק – אשם,
מאשר לנהל דיון היסטורי מורכב.
מי שלא מוכן לרחם על הפליט הפלסטיני מטיל ספק בנכונות הגרסה של
האחר או להתבצר מאחורי הכחשה גמורה .אין בידי צעירים ישראלים–
יהודים די כלים היסטוריים להתמודד עם טענות האחר הפלסטיני .נדיר
למצוא מישהו או מישהי שמביעים בגלוי רצון לרכוש כלים כאלו ,לעזוב את
השיח המיתי או האפולוגטי ולהיכנס לדיון היסטורי.
השואה היא הזיכרון האינסטינקטיבי של הישראלים–היהודים .היא
האסוציאציה המיידית שמשתלטת על הזיכרון ,וכמובן שהיא נראית
כהתרחשות מיתית .השואה אינה מוזכרת יחד עם מקרים אחרים של רצח
עם .היא מופקעת מההיסטוריה כשם שמלחמת  1948אינה נתפסת כסוג
של מלחמת אזרחים או מאבק אתני כמותו יודעת ההיסטוריה המודרנית
במקומות אחרים 1948 .והשואה הופכים לאירוע מכונן ,מיתוס יסוד
א-היסטורי.
בנקודה זו הכוריאוגרפיה היהודית–ישראלית של הזיכרון הופכת
לחתרנית .הזיכרון האינסטינקטיבי של הסבל האנושי של הפליטים
חותר תחת המיתוס של השואה .מפתיע שמשיבים ישראלים–יהודים לא
רואים זאת .אמפתיה לפליטים הפלסטינים פוגעת במעמד הייחודי של
השואה כאירוע שאינו בר השוואה לשום מקרה אחר .זאת ועוד :המשיבים
הישראלים–יהודים אינם ערים לכך שאם הם משווים את סבל הפליטים
של  1948עם סבל היהודים בשואה ,הם יוצרים השוואה בין מי שחולל
את העוול בשני המקרים ,מזהים את הכוחות הישראלים עם המשטר
הנאצי ועוזריו .שום אזהרה מפני השוואה כזו לא מובעת .בורות היסטורית
פוגשת כאן את הכוח המשתק של מיתוס השואה.
קיים ניגוד חריף בין היכולת של המשיבים הישראלים–יהודים לתאר
בפרוטרוט את מה שהם רואים בצילום ,את התמונה הקטנה ,לבין
היעדרה של התמונה ההיסטורית הגדולה .הם רואים את הפרט
הפלסטיני ,את גורל משפחתו וחיי היומיום הקשים שלהם ,אבל הם לא
רואים את התמונה ההיסטורית הכוללת .הזיכרון נעצר או נאלם ברמת
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הפלסטינים במלחמת  1948ובבניין המדינה זרים למשיבים .גם ספרות
הלקח והביקורת החברתית העצמית לא מוכרים לדור הצעיר הפלסטיני.
הבורות ההיסטורית היא צדה האחר של ההיסטוריה המיתית .הבורות
ההיסטורית באה לביטוי גם בחוסר הידע על ההיסטוריה של הפליטים
הפלסטינים בארצות המארחות .הפליטים נתפסים כקהילת מוצא
אחת וכקהילת גורל .אין התייחסות לקיומן של קהילות שונות בארצות
המארחות ולגיוון שחל כתוצאה מהפליטות בזהות העצמית של הפליטים.
אם זו היא מסקנה מרחיקת לכת לגבי הבורות ההיסטורית של צעירים
פלסטינים ,המסקנה הבאה ודאי שהיא נכונה :בקרב הדור הצעיר אין
נכונות להודות בכך בפומבי .הביקורת העצמית והספרות ההיסטורית
שמוצבת ברשות הרבים כנראה לא הכו שורש ונשארו בחוג צר יחסית.
חריג למצוא בקרב המשיבים מישהו או מישהי שמעלים שאלות :מה
משמעות הצילומים הללו לגבי העתיד ,ומה משמעות הזיכרון בהווה .נדיר
למצוא מישהו או מישהי שמודים בפה מלא כי הם רוצים לדעת יותר על
העבר ,אינם מסתפקים במיתוס ההיסטורי ולא מוכנים לעצב את הזיכרון
שלהם על פי המיתוס.
הכוריאוגרפיה הישראלית-יהודית
גם עבור המשיבים הישראלים–יהודים ההיסטוריה היא ארץ לא-נודעת.
אילמת .למשיבים היהודים–ישראלים אין כלים היסטוריים ולא ידע
היסטורי על יפו וחיפה הפלסטיניות ,למשל ,ולא על הנסיבות ההיסטוריות
של מלחמת  .1948אין ידע על ההיסטוריה של היישוב הפלסטיני ,ולא על
עקירתם של יישובים פלסטינים והחלפתם השיטתית והמאורגנת ביישובים
ישראלים-יהודים .הצעירים הישראלים–יהודים אינם מכירים את המקרה
של איקרית שנדון בתקשורת ובבית הדין הגבוה לצדק .הם גם לא מכירים
את המפתח כאייקון פלסטיני של הגירוש בשנת  .1948במילים אחרות,
הם מוציאים את  1948אל מחוץ להיסטוריה .לכל היותר ההיסטוריה היא
חיזיון מעורפל.
ההשתקה של ההיסטוריה היא צדו האחורי של המיתוס הציוני .והמיתוס
הציוני נוכח בזיכרון של המשיבים הישראלים–יהודים .כך הוא בכל הקשור
לפליטים – מהגרים יהודים שהגיעו למדינת ישראל לאחר הקמתה בשנת
.1948
אין תחושה של עשיית עוול בהושבת פליטים או מהגרים יהודים במקום
הפלסטינים שגורשו .לכל היותר יש מבוכה כאשר נחשפת סתירה בין
המיתוס הציוני בו הדימוי העצמי חיובי לבין הפליטות שנתפסת כעשיית
עוול.
ראיית המצוקה של הפליטים ,ולו ממרחק ולו בצילום ,יצרה אצל
המשיבים הישראלים-יהודים הזדהות מוגבלת ,אבל זו נשארת ברמה
הרגשית ולא כחלק מתמונה היסטורית רחבה יותר של זיכרון .האמפתיה
והחמלה נעצרים ברמה האישית – הומאנית .הקולקטיב הפלסטיני אינו
חלק מהזיכרון הישראלי-יהודי .האמפתיה לסבל האנושי של הפליטים
הפלסטינים באה יחד עם בריחה מהאחריות הישראלית ליצירת הסבל .אי
הכרה באחריות הישראלית לגורלם של הפליטים הפלסטינים מאפשרת
לחוש נוח עם העליונות הישראלית מאז מלחמת  ,1948עליונות שיצרה
ומשמרת את הפליטות הפלסטינית.

הישראלים נראים כמהגרים – מנשלים .קולקטיב יהודי נישל את
הקולקטיב הפלסטיני .רק במקרים חריגים משיבים פלסטינים רואים את
המהגר היהודי כמי שהגיע לפלסטין בעל כורחו .פליט כמותם שאולי
ניתן להזדהות עימו .אבל ההזדהות אינה מובעת .באף תשובה אין קשר
תודעתי בין ההיסטוריה המשפחתית של משיב פלסטיני לבין ההיסטוריה
של פליט יהודי מאירופה.
האני הפלסטיני מתואר כחיובי .הדור הצעיר מקריב את עצמו ,נותן
תקווה לעתיד אחר .העם הפלסטיני משקיע בחינוך כדי להתגבר על קשיי
הפליטות .ראוי לציין שגם החינוך נתפס כמשימה קולקטיבית ולא כחינוכו
של היחיד.
התפישה הפלסטינית היא מיתית יותר מאשר היסטורית .הפלסטינים
מחלקים באופן חד את המציאות :הם ואנחנו ,חיובי ושלילי .המשיב
ששפט כחיובי את צילום המוכתר של איקרית מארח קצינים ישראלים ציין
את הנדיבות והאירוח שמאפיינים את הפלסטינים ואת רצונם להגיע לפיוס
עם הכובש .ומי ששפט את הצילום לשלילה כועס ומטיח נגד האירוח של
הכובש הקולוניאליסטי שהשפיל והכניע את הפלסטינים .הוא לא מנסה
להבין את המציאות ההיסטורית המורכבת של המוכתר ,האחריות שלו
לבני הכפר ,או את רגשותיו .את מקום התפישה ההיסטורית מחליף
השיפוט הנורמטיבי בשם הקולקטיב.
למשיבים הפלסטינים יש תחושה חזקה של שייכות לקולקטיב הלאומי
והזדהות עם גורלו .ההיסטוריה נראית כמאבק להישרדות .ההיסטוריה
מגויסת כדי לבטא את העוול .היא נוכחת בזיכרון כדי לעזור לשמר את מה
שהיה ולדרוש בשמו צדק.
כך הופכת ההיסטוריה לאירוע מתמשך .העבר לא נחתם .הוא ההווה
המתמשך .מלחמת  1948מוכתרת כסוג של אינתיפאדה .הנישול של
המתנחלים בהווה הוא בעצם התפשטותו של העבר .קיים חשש לא
מוסתר שהעוול לא יישאר רק בזיכרון אלא יתמיד כמציאות חיה שאינה
ניתנת למחיקה .עוול שנעשה ואין להשיבו ,שלא ניתן לתיקון מלא ולטיהור
מוחלט .ואפילו התיקון החלקי אינו קרוב .הצדק היחסי לא נראה באופק.
להיפך .המפתח של הבית אותו נאלץ הפליט לעזוב מסמל זאת והוא
מוכר לכול .זהו סמל של אובדן מתמשך וגם של תקווה שאינה מתממשת.
הפלסטינים נאחזים במפתח כסמל של העבר וכסמל של עתיד .אין מפתח
אחר ,אין בית אחר.
וזוהי תמונה של עבר טראגי .העבר הטראגי מעצב את ההווה .רק במקרה
אחד יש נוסטלגיה לעבר שאינו קיים ,עבר שהוא זיכרון טהור :הגיבוש
החברתי והלכידות של הפליטים ,שותפות גורל שקירבה אותם זה לזה.
וניתן גם לראות זאת כתמונה אידיאלית שמסתירה את מלחמת הקיום
וההישרדות שנעשתה לא אחת על חשבון הפליט הפלסטיני האחר.
ואכן ,תמונת העבר היא אידיאלית  -מיתית .היהודים גירשו את
העם הפלסטיני מגן העדן .בתשובות הפלסטיניות אין ביטוי לנסיבות
ההיסטוריות של הנכבה .אין היכרות עם התמוטטות החברה הפלסטינית,
הפיצול הפנימי ,והכישלונות הפוליטיים .הזיכרון המיתי מופעל לא רק לגבי
היהודים שגירשו את הפלסטינים ,אלא גם ביחס לשותפיהם :הבריטים
והמשטרים הערבים שבגדו באחיהם הפלסטינים .זוהי האשמת האחר
תוך אי ראיית הפגמים העצמיים .לא רק המחקר ההיסטורי על תבוסת
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אפשר לראות את הזיכרון שלנו ,בני האדם ,כסוג של ביקור במוזיאון
אקטיבי .מוזיאון אקטיבי בנוי כך שהמבקר משנה בו את התצוגה בהתאם
לרצונותיו .במוזיאון האקטיבי של הזיכרון אנו משנים באופן מתמיד את
התצוגה של העבר בתודעה שלנו .אנו מתיכים את המקום והזמן ,ויוצרים
חיבורים חדשים; זוכרים ושוכחים או מתעלמים .ואנחנו גם מציירים את
עצמנו ואת האחר כדמויות מסוימות ומציבים אותם במקומות מוגדרים.
במסמך זה אני משרטט כוריאוגרפיה של זיכרונות ישראלים ופלסטינים
על סמך קריאה של כל התשובות שהשיבו צעירים ישראלים ופלסטינים
לשאלונים שהופנו אליהם לגבי צילומים של מלחמת  1948והפליטים.
אם תרצו – זוהי הזמנה לבקר במוזיאון הפעיל של זיכרונות ישראלים
ופלסטינים על אודות אותו אירוע היסטורי ,אירוע מכריע שאת הדיו אנו
חווים עד עצם היום הזה.
הכוריאוגרפיה הפלסטינית
הקולקטיב הלאומי שולט על הזיכרון הפלסטיני וגם מעצב את דמותו של
האחר הישראלי כדמות קולקטיבית .ב 1948-נעשה לפלסטינים עוול
קולקטיבי ומי שעשה זאת להם היה הקולקטיב היהודי .מעניין ואופייני
לגישה הפלסטינית – כמעט תמיד הצד הישראלי מכונה יהודי .אין הבחנה
בין דת ללאומיות אצל האחר הישראלי .לעומת זאת הצד הפלסטיני מתאר
את עצמו במונח לאומי ולא כמוסלמי או נוצרי .גישה זו מבליעה אמירה על
לאומיות פלסטינית חזקה העומדת ברשות עצמה לעומת הזהות היהודית
שלא ברור לגמרי האם היא לאומיות או עדה דתית .התודעה הלאומית
הפלסטינית עומדת ביחס הפוך למציאות הריאלית .במציאות הריאלית
הפלסטינים תחת כיבוש וישראל היא מדינת לאום מבוססת.
בדרך כלל המרואיינים הפלסטינים לא רואים בצילומים יחיד או יחידים,
גם אם הם מתארים מספר קטן של בני אדם ,אלא את הקולקטיב .גם
במקרים בהם יש התייחסות לפרט ,האינדיבידואל שבתמונה מייצג את
הגורל הקולקטיבי .הפרט הוא תבנית עמו ,ושניהם מהווים ייצוג של העוול
שנעשה למולדת .ההיסטוריה והזיכרון המשפחתי נקראים כביוגרפיה
לאומית.
העם הפלסטיני חווה אבדן שמתורגם לזיכרון .המציאות של 1948
השתנתה באופן רדיקלי .מה שנשאר הוא הזיכרון הקולקטיבי איתו אפשר
להזדהות ובו אפשר לחיות את האבדן .מסתבר שראיית הקולקטיב מגנה
מפני אבדן הזהות ואבדן הזיכרון .היא גם מאפשרת לזהות את הקולקטיב
האחר כאשם בתבוסתם.
הכוריאוגרפיה הפלסטינית תופסת את האחר הישראלי כשלילי.

 כאשר ארגונים פלסטיניים פתחו בהתנגדות חמושה נגד הכיבוש,60-ה
.הישראלי
 אלא גם, מקורה לא רק בהטלת האשם על התוקף והכובש,השתיקה
 אנשי עילוט ומעלול לא רצו להרחיב. בושה ומבוכה,בהאשמה עצמית
 ולא רצו לזכור יותר מדי מאירועי1948 את הדיבור על אירועי מלחמת
 הסבר אפשרי אחר הוא. למעט העובדה שהם הותקפו והוגלו,אותה עת
 הם.שהם לא רצו להטיל על ילדיהם את נטל הסיפור הקשה של בני דורם
,העדיפו להביט קדימה ולהוליך את הדור הצעיר לעבר עתיד טוב יותר
.מבלי להביט לאחור
השינוי החל בעקבות השתתפותם של פלסטינים ישראלים באינתיפאדה
 פלסטינים אזרחי13  שבמהלכה הרגו שוטרים ישראלים,2000 של שנת
 לראשונה הקימו משפחות של שלושה עשר הקורבנות אנדרטאות.ישראל
 פעולה זו.באזורים מרכזיים בעיירות ובכפרים שלהם לזכר יקיריהם
 וכך החל שינוי בדרך,עוררה את תודעתם של הפלסטינים אזרחי ישראל
 אנשי עילוט.1948  כולל הנכבה של,החשיבה ובהעלאת הזיכרונות
 וידברו על,ומעלול החליטו מאותה עת שהם יספרו את הסיפור לילדיהם
, קהל רב התאסף ביום השנה השישים לנכבה.כך במסגרות ציבוריות
. לזכר הטבח בעילוט2008  במאי8-שהתקיים ב
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ועל יתרת השטח של הכפר ניצב מחנה צבאי ישראלי .השטח החקלאי
של הכפר ,שעליו התקיימו אנשי מעלול מאות בשנים ,הועבר בידי רשויות
ישראל ליישובים יהודיים באזור מארג’ איבן עאמר/עמק יזרעאל ,יישובים
שגבלו במעלול .תושביה המקוריים של מעלול חיים במעמד “פליטים/
עקורים פנימיים” ביאפאת אל-נאצרה (יפיע) ובנצרת .שישים ושלוש שנים
לאחר עקירתם הם עדיין מוכרים כ”תושבי מעלול”.
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מסקנה :דממה ,בושה וזיכרון
כאשר אום עבדאללה ,פליטה פלסטינית מהכפר אל-קבו ,זכרה את
הנכבה ושברה את שתיקתה היא אמרה“ :אלוהים ,איזו טעות! בי נשבעתי
שהיינו צריכים להישאר .מאותו יום כולנו מאשימים את עצמנו על שעזבנו.
לו נשארנו ,אולי היהודים היו הורגים אותנו ואולי לא .יש בישראל כפרים
ערביים שתושביהם נשארו ,כמו אבו גוש .הכפר נשאר שלהם .לו היינו
נשארים ,גם לו היו הורגים כמה מאתנו או את כולנו ,הכפר היה שורד.
חלק מאתנו היה נשאר אולי בחיים ואל-קבו היה נותר על כנו .ומה קרה
במקום זה! נותרנו חסרי כול ,חיים את חיינו במחנה .ואל-קבו נמחתה מעל
פני האדמה”.19
פלסטינים רבים שמרו במהלך שנים רבות על שתיקה בנוגע לנכבה ,לאסון
ולתבוסה שלהם לאחר  .1948ב 1998-התייחס ג’מיל תובה לשתיקה של
אנשי קטמון ,שכונה פלסטינית במערב ירושלים ,במילים אלה“ :לקראת
סוף  1947ובחודשים הראשונים של  1948איש בקטמון לא דיבר על
עזיבה ,אפילו כשהעזיבה הייתה בלתי נמנעת .אפילו הילדים ידעו שצריך
לשמור על חשאיות מוחלטת פן יתויגו כפחדנים” .20לא היה קל להשמיע
קול אז או לאחר מכן .ביצירתו הידועה של הישאם שראבי ,האינטלקטואל
הפלסטיני ,שבו גולל את זיכרונותיו הוא תהה“ :אני שואל את עצמי
היום ,בעודי כותב מילים אלה ,לאחר שנים רבות :כיצד קרה שנטשנו
את מולדתנו בעיצומה של מלחמה ,כאשר היהודים הציונים התכוננו
לכבוש את ארצנו? שאלה זו לא עלתה אז במוחי ,וגם לא במוחו של חברי
פאיז .הרעיון להתגייס לשירות צבאי ,כמו היהודים בני גילנו ,כולל נשים
צעירות ,מעולם לא עלה בדעתנו ,וגם לא הרעיון לדחות את לימודינו כדי
להישאר במולדתנו ולהילחם .הנחנו שיהיו אנשים שיילחמו למעננו .אותם
אנשים שלחמו במרד  1936ויילחמו שוב בעתיד .הם היו איכרים שלא
נזקקו להשכלה גבוהה ולהתמקצעות במערב .מקומם הטבעי היה כאן,
על אדמה זו; ואילו אנו ,האינטלקטואלים ,מקומנו היה במישור אחר .אנו
נלחמנו בחזית הרעיונית .היינו עסוקים בקרבות רעיוניים מרים.21
המקרה של עילוט ומעלול אינו שונה במהותו .במהלך שנים רבות לא
בוטאו במילים סיפוריהם של כפרים אלה .שקט ,בושה ומבוכה הם ששלטו
בשיח הפלסטיני בנושא נטישת מקומות אלה מבלי להשיב מלחמה או
מבלי לדבוק בקרקע ולו במחיר החיים .המבוכה גברה מאז סוף שנות
19 Michael Gorkin and Rafiqa Othman, Three Mothers – Three Daughters,
Palestinian Women’s Stories (1996), pp. 107-108.
20 Jamil I. Toubbeh, Day of the Long Night – A Palestinian Refugee Remembers
the Nakba (1998), p. 26.
21 Hisham Sharabi, Embers and Ashes: Memoirs of an Arab Intellectual (2008),
pp. 2-3.
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כאן ניצב מעלול – אוקטובר 2010

הנכבה ,רשויות ישראל כיסו את אזור הכפר בעצים ששתלו כדי להעלים
את תוואי הכפר .כמו שרואים באתר של מעלול ,הרשויות הישראליות
הציבו במקום כתובת בלוח שיש עם שמות האנשים שתרמו לאחזקה
ולטיפוח של “היער” הזה .זה נעשה בכפרים פלסטיניים רבים שנהרסו
לאחר הנכבה .מה שמקומם ומצער הוא שהאבנים של שרידי הכפר נוצלו
לחיזוק ולעיטור הכתובת בלוח השיש ,והם משמשים כמסגרת המקיפה
אותה.

כתובת באבן שיש במעלול
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ולשלוח אותם לנצרת או לכפר הסמוך ,יאפאת אל-נאצרה (יפיע) ,במרחק
 4קילומטרים ממעלול .הגברים נותרו במקום כדי לשמור על הכפר ולהגן
עליו .פעולה זו עלתה בקנה אחד עם הכרזת בני הכפר שהם ישתפו
פעולה עם כל רשות שתימצא בשלטון ולא ישתתפו בלחימה.18
בראיון שנערך ב 22-באוקטובר  2010עם מר עלי עלי אל-סאלח ,מתאם
“ועדת המורשת של הכפר מעלול” המתגורר בעיירה יאפאת אל-נאצרה
(יפיע) ,שאלתי אותו [מחמוד יזבק] מה היו המניעים לפינוי .בתשובתו הוא
ציטט את מה ששמע מבני משפחתו“ .הם פעלו לאחר שהגיעו אליהם
שמועות ממקורות רבים בדבר מעשי אכזריות שביצעו הכוחות הציוניים
בתושבי כפרים פלסטיניים שנכבשו ,בניסיון להגן על כבודם ...הם פעלו
מתוך פחד ולצורך הגנה עצמית”.

שרידי המסגד במעלול – אוקטובר 2010

בעת השתלטות הכוחות הישראליים על מעלול ,ב 16-ביולי  ,1948הם
פגשו בכניסה את המוכתרים שהניפו דגל לבן כאות לרצונם להיכנע
בלי קרב או התנגדות .על פי העדויות של אנשי הכפר ,מפקד היחידה
הישראלית הורה לאנשי הכפר להתפנות לימים אחדים ,תוך הבטחה
לאפשר להם מאוחר יותר לשוב לבתיהם .כידוע לנו ,וכמו שקרה בהרבה
כפרים פלסטיניים אחרים ,הרשויות הישראליות לא התירו להם לשוב
לבתיהם .ימים אחדים לאחר פינויים הפגיזו והרסו הכוחות הישראליים
את כל בתי הכפר ,ועל כנם נותרו רק המסגד ,שתי הכנסיות ובית הקברות
ובאר המים של הכפר.
המבקרים במעלול היום יכולים לראות אבנים ובתים הרוסים פזורים על
פני מה שהיה שטח הכפר .כמו בכפרים פלסטיניים רבים שנהרסו לאחר
18 Benny Morris, The Birth of the Refugee Problem Revisited (2004), p. 176.
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עילוט 2010

שתלו התושבים עצי זית שנמצאים שם עד היום .בשטחים סמוכים יותר
למקור מים הם נטעו עצי פרי .עצים וגנים אלה קמלו ונעלמו בעקבות
עקירתם של תושבי הכפר ,הטיית מי המעיינות של הכפר בידי רשויות
ישראל ובעקבות העברת השטחים ליישובים ישראליים שהוקמו על אדמות
הכפר – כפי שנראה להלן.
החל מסוף המאה ה 19-סבלה מעלול מגורל דומה לזה של כפרים
פלסטיניים סמוכים ,אשר קיומם היה תלוי בעיבוד האדמה במארג’ איבן
עמאר (עמק יזרעאל) .מאותה עת החלו הניסיונות להשתלט על שטחו
ולעקור את תושביו .ניסיונות אלה החלו בשנות ה 80-של המאה התשע
עשרה ,כאשר המדינה העות’מאנית מכרה את זכויות הקניין שלה על
מרבית האדמות החקלאיות של מעלול – כשם שעשתה במקומות אחרים
– לסורסוקים ,משפחת בנקאים מבירות .בתחילת שנות ה 20-של המאה
העשרים העבירו הסורסוקים את הבעלות על אדמות אלה ,תמורת רווחים
נאים ,לידי יוזמות התיישבות ציוניות.
ידוע היטב שבגין העברת הבעלות על אדמות פלסטין לידי ארגונים ציוניים
לא יכלו הפלסטינים לנצל אדמות אלה .תושבי מעלול ,שעיבדו אדמות
אלה מאות בשנים ,פעלו נגד העברות הקרקעות האלה שנראו בעיניהם
לא חוקיות ,והם פנו לבית המשפט בניסיון להתנגד למכירות .דיוני בית
המשפט נמשכו עד הנכבה .לפני אותה עת (הנכבה) התירו הרשויות
הבריטיות לאנשי מעלול לעבד כ 3,000-דונם ,עד לקבלת ההחלטה
הסופית.
בתום הפינוי הבריטי מפלסטין וההכרזה על הקמת מדינת ישראל ,ב15-
במאי  ,1948הגבירו הכוחות הציוניים את התקפותיהם על הערים
והכפרים הערביים במטרה לכבוש שטח גדול ככל האפשר משטחי
פלסטין .במהרה החלו להתפשט שמועות על מעשי האכזריות של הכוחות
הציוניים נגד הכפרים הערביים ,בפרט נגד כפרים הסמוכים ליישובים
יהודיים ,שהותקפו בידי הכוחות הציוניים והחזקים של ההגנה .תושבי
מעלול החליטו לקראת סוף יוני  1948לפנות מהכפר את הנשים והילדים
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עולה שתושבי עילוט ב 1950-מנו  765איש מתוך כ 1,400-תושבים שחיו
בכפר ערב כיבושו.
למותר לציין שאותם אנשים שמצאו מקלט במחנות פליטים במדינות
השכנות לא הורשו עוד לשוב לבתיהם או לדרוש את השבת אדמתם
ורכושם.
החוק הישראלי הגדיר את השבים כ”נפקדים נוכחים”“ .נפקדים נוכחים”
הוא שיח-חדש ,מונח משפטי ציוני ,ומעמד משפטי ייחודי שהמציאה
מדינת ישראל כדי להקל את ההחרמה “החוקית” של רכוש פלסטיני
שבעליו הצליח בצורה זו או אחרת להישאר במדינה ,אבל לא בכפרו ולא
בביתו המקורי .חוק נכסי הנפקדים מ 1950-מאפשר למדינת ישראל
להחרים רכושם של פלסטינים שגורשו מבתיהם ,מן העיירות והכפרים
שלהם ,באמתלה שהם היו נפקדים מבתיהם כשהוקמה מדינת ישראל.
על פי חוקי ישראל נחשבים תושביה השבים של עילוט “נוכחים” ,שכן
הם נמצאים בגבולות המדינה החדשה ,אבל בה בעת הם גם “נפקדים”
שכן הם לא נמצאו בבתיהם המקוריים“ .הנפקדים הנוכחים” של עילוט
היו אנשים שחיילים ישראלים גירשו בכוח הזרוע מבתיהם והבריחו אותם
מכפריהם ,תושבים שמצאו לאחר מכן מחסה במנזר הסיליזיאני בנצרת,
במרחק שלושה קילומטרים בלבד מכפרם .בנוסף ,המדינה היהודית נטלה
לעצמה את הזכות להפקיע את האדמה החקלאית של עילוט ,ורק 3,300
דונם של אזור בנוי נותר ברשות הכפר .16לאחר מכן העבירה ישראל את
הבעלות על האדמה שהפקיעה לידי יישובים וקהילות יהודיים שגבלו
באדמות אלה או שהוקמו על אדמות אלה .כאשר היישוב הישראלי נהלל,
שממערב לעילוט ,הגיש בקשה לממשלת ישראל ,בשנות ה ,50-להרחיב
את שטחי החקלאות שלהם תוך סיפוח חלק מאדמות עילוט שהופקעו,
הם הדגישו בבקשתם ש”הגיע הזמן להעביר אדמות אלה לבעלות יהודית
תמידית”.17
מעלול
הכפר הפלסטיני מעלול נמצא על גבעה קטנה במרחק  6קילומטרים
מנצרת ,ליד הכביש הראשי המחבר בין חיפה לנצרת .על פי נתונים
רשמיים-למחצה מ ,1945-עמד מספר התושבים בכפר על כ 690-איש:
 490מוסלמים ו 200-נוצרים .חלק מתושביו הנוצרים השתייכו לכנסייה
האורתודוקסית ,והאחרים – לכנסייה הקתולית .על ראש הגבעה הקימו
תושבי מעלול שתי כנסיות סמוכות זו לזו; כנסייה אורתודוקסית וכנסייה
קתולית ,העומדות על תילן עד עצם היום הזה .במרחק כ 100-מטרים
משתי הכנסיות ניצב מסגד הכפר ,שהתמוטט כמעט .המעניין הוא שבתי
הכפר נוגעים זה בזה במעגל ,כאילו היו מבצר.
האדמות החקלאיות של מעלול השתרעו על פני המישורים הפוריים
שהקיפו את הכפר ,בפרט לעבר עמק יזרעאל (מארג’ איבן עאמר) .הם
זרעו בעיקר חיטה ,שעורה ,עדשים ,שומשום ,חומוס ומספר מיני יבולים
ודגנים נוספים .באזור ההררי שסביב הכפר ,המרוחק ממקורות המים,
 16ראו
http://www.romgalil.org.il/cds/799/
17 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949
(2005), p. 237.

עיאש; מוחמד אבראהים אל-עאמוד; מוחמד אל-פאיז; מוחמד סלים
שחאדה; מוחמד עבד אל-עלי עודתאללה; מוחמד מוצטפא אל-עיסא;
מוחמד סלים אל-עלי; מרעי חוסין מחמוד; מוצטפא סלים אבו תנהא; נאיף
חוסין אל-סלטי; נמר אל-דבורי .שני צעירים ,ח’דר עלי יוסף אבו ראס
ומוחמד מוצטפא אל-מעמור ,נפצעו אבל שרדו לאחר שהעמידו פני מת.
שאר תושבי הכפר ברחו אל מחוץ לגבולות פלסטין ,מחשש לגורל דומה.
כיום מאות מאנשים אלה וצאצאיהם חיים עדיין במחנות פליטים בסוריה,
בלבנון ובירדן .אחרים ברחו לנצרת ומצאו מחסה במנזר הסיליזיאני
המכונה בפי המקומיים “אבו אל-יאתאמא” (בית היתומים).
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שבועיים לאחר שברחו שבו לבתיהם פליטי עילוט שהגיעו לנצרת ,בהנחה
שכעת הם בטוחים מכל רע לאחר שהצבא עזב את המקום .אולם החיילים
היהודים חזרו במהרה וקיבצו אותם שוב בגורן .הפעם המפקד בחר
באקראי קבוצת בחורים והורה לכל האחרים לעזוב את הכפר .הם מצאו
שוב מחסה במנזר הסיליזיאני .כחודש ימים לאחר גירושם שמעו אנשי
הכפר משני רועים שבדרך מעין אל ג’בל לצפוריה (ציפורי) הם נתקלו
בגופותיהם של כמה צעירים שהיו מונחות תחת כיפת השמים .היו אלה
גופות הצעירים מעילוט שנשבו בידי החיילים היהודים .עלי צברי אבו
ראס ,עד ראייה שעזר לאסוף את השרידים ולהביאם לכפר ,לקבורה,
העיד ואמר ש”חיות בר כרסמו את הגופות ופיזרו את חלקיהן” .שמות 9
האנשים הם היו :סאלם שחאדה; עלי אבו ראס; מוחמד יוסף אבו ראס;
דיב עלי מוסטפא אבו ראס; צאלח סלים שחאדה; מוחמד עיסא יאסין;
נג’יב חסן עבוד; מוחמד חסן עבוד; וסעיד צאלח עבוד .ביחד בסך הכול,
עשרים וחמישה גברים נרצחו בידי חילות חיילים היהודים שבאו “לטהר”
את הכפר עילוט.
מוחמד סעיד עודתטלה ,אבו ג’מאל ,זוכר שבחורף  1948המפקד הצבאי
של האזור העביר לכפר  183משפחות של בדואים מן הסביבה והתיר
להם לאכלס חלק מהבתים ,כדי למנוע את שובם של תושבי עילוט .בשלב
זה החלו נזירי המנזר הסיליזיאני לדחוק במושל הצבאי להתיר לפליטים
לשוב לעילוט .בראשית  1950נענה השלטון הצבאי והתיר את שובם של
התושבים שמצאו מחסה במנזר .מנתונים סטטיסטיים רשמיים של ישראל
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קשיי הפלחים .ומכירת הכפרים והקרקעות למתיישבים ציונים שביקשו
לעבד את האדמה בעצמם הוליכה באופן בלתי נמנע לסילוק הפלחים
הפלסטינים מעל אדמותיהם.
לאחר מלה”ע ה I-וקץ האימפריה העות’מאנית ,הפקיד חבר הלאומים את
פלסטין בידי בריטניה והיא הפכה לחלק מן המנדט הבריטי .להלן תיאור
של ראש מחלקת החינוך של ממשל המנדט מ ,1930-המסביר את המצב
של הפלחים בפלסטין“ :כמה שנים כבר שהם מתחבטים ונאבקים במים
עמוקים ”,והם ידעו ש”בקרוב מאוד לא יצליחו עוד להציף את ראשיהם”.15
בניגוד לפגיעה הכלכלית באזורים החקלאיים ,הכלכלה בערים – ובערי
הנמל בפרט – נמצאה בצמיחה .יותר מכולן שגשגה העיר חיפה.
תושבי עילוט החזיקו מעמד למרות כל הניסיונות הנלוזים של האחים
סורסוק לנשלם מאדמתם .אבל בדומה לשאר אחיהם הפלסטינים ,הם
לא ידעו מה צפוי להם בתום המנדט הבריטי .באותה עת עמד להתגשם
החלום הציוני :הקמת מדינה ליהודים בלבד בכל רחבי פלסטין .הציונים
עמלו במרץ רב להגשמת משימתם.
עדי ראייה סיפרו שכאשר הכוחות הציוניים כבשו את עילוט ב 16-ביולי
 ,1948הם הטילו טרור מכוון על האוכלוסייה וטבחו עשרות גברים בגרמם
לנותרים לנוס מכפרם (מוריס .)2010: 307, 505 ,הטבח של עילוט
לא תועד בכתב .אולם שישים שנה לאחר הנכבה הקימו אנשי הכפר
וצאצאיהם אנדרטה לזכר הנרצחים שקיפדו את חייהם ב .1948-בטקס
שהתקיים ב 8-במאי  2008במרכז הכפר ,מתחת לעץ המקודש ,גוללו
שלושה עדי ראייה את סיפורם וסיפקו עדות ממקור ראשון להרס הכפר
בידי הכוחות הציוניים .אנו מביאים להלן את סיפורם ,על סמך עדויות
אלה.
ב 16-ביולי  ,1948לאחר כיבוש הכפר ,קיבצו החיילים היהודים את כל
התושבים שלא הצליחו לברוח בגורן הסמוך למסגד .הם חילקו אותם
לשתי קבוצות :קבוצה של נשים וילדים וקבוצת גברים .בינתיים ערכו
החיילים חיפוש בבתים וגילו בהם כמה רובים .לעיני תושבי הכפר פוצצו
בעזרת דינמיט את כל הבתים שבהם נמצא נשק.
לאחר כיבוש הכפר חילק מפקד החטיבה את הגברים תושבי הכפר לשתי
קבוצות .קבוצה אחת הועלתה על כלי רכב צבאיים והועברו למחנה,
והאחרת נצטוותה ללכת לפני כלי הרכב המשוריינים .בשלב זה הקימו
הנשים קול צעקה והחלו לייבב ולהתחנן בפני המפקד שישחרר אותן.
המפקד הרגיע אותן ואמר שהגברים נדרשו כדי להזיז סלעים מהדרך,
למעבר כלי הרכב ,אבל הוא איים ואמר“ :על כולכם לעזוב את הכפר; נירה
במי שלא יציית”.
החיילים היהודים יצאו לבסוף מן הכפר ולקחו עמם את הבחורים שאולצו
ללכת לפני כלי הרכב המשוריינים .הם נעצרו במרחק מאתיים ,שלוש
מאות מטרים מהכפר ,בעיבורו של מטע זיתים .הם הורו לבחורים
הצעירים לעמוד בשורה אחת ,ופתחו לעברם באש .להלן  16האנשים
שנהרגו בטבח :אחמד מוחמד אבראהים אבו ראס; חסן מוחמד דרויש;
סעיד פלאח; צאלח סעיד אבו ראס; צאלח מוחמד אל-באבא; טאהא אבו
15 John Hope Simpson, Report on Immigration, Land Settlement and
Development (1930), p. 65.

והאנשים נהנים לחסות בצלו בימות הקיץ החמים .במהלך הזמן גם העץ
עצמו הפך למקודש ,ואנשי המקום נהגו לתלות פנסים על ענפיו פעמיים
בשבוע ,בימי שני וחמישי ,כמקור ברכה לכפר וכדי לגרש ממנו רוחות
רעות.
במאה התשע עשרה העניקה המדינה העות’מאנית למשפחות בעילוט את
הזכות לעבד שטחים חקלאיים גדולים שהשתרעו בין כשישה עד שבעה
קילומטרים ממערב לכפר .בשטח נכללו גם חלקים ממישורי מארג’ איבן
עאמר (עמק יזרעאל) .הם גידלו בעיקר חיטה ,שעורה ,שומשום ,קירסנה
(ממשפחת הקטניות) ומגוון זני קטניות ,כולל שעועית ,חומוס ועדשים.
השטחים לאורך השטחים הבנויים של הכפר שימשו לגידול ירקות
שהושקו במי הבארות והמעיינות של הכפר .בשטחי הקרקע המוגבהים
שסביב הכפר נטעו עצי פרי שונים ,ונמצא שם גם מטע זיתים שהשתרע
על פני  250דונם .הגבעות המקיפות שימשו למרעה ,וכמו בכפרים אחרים
באותה עת הן היו מוקפות מכל עבר בסברס למניעת התקרבותן של חיות
בר.
ב 1869-התירה הממשלה העות’מאנית למשפחת סורסוק מבירות לרכוש
בעלות מלאה על עשרים ושניים כפרים באזור מארג’ איבן עמאר ,כולל
כמה אזורים של אדמה חקלאית סביב נצרת .זה נעשה בכפוף לחוקי
הקרקעות העות’מאני מ ,1958-שבמסגרתם אפשרו לתושבים עות’מאנים
לרכוש קרקעות ,בניסיון להכניס כספים לקופת המדינה המרוקנת
(בעקבות מלחמת קרים הרת האסון של השנים  .)1856-1853יחדיו רכשו
האחים לבית סורסוק – ניקולה ,נאג’יב ואיסכנדר – בעלות על  230אלף
דונם קרקע באזור .הבעלים החדשים עיבדו את הקרקע בשטח עצום זה
בעזרת פלחים מקומיים ופלחים שהובאו ממקומות אחרים ,ומעתה הם
היו במעמד של עובדי אדמה שכירים (אריסים) .הסורסוקים סיפקו להם
כלים חדשניים ,ואת ניהול הכפרים הם הפקידו בידי סוחרים עירוניים
שפעלו כסוכניהם .העובדה שהייתה להם זכות שימוש ולא זכות בעלות לא
שינתה כהוא זה לפלחים המקומיים ,שכן הם הורשו להישאר על הקרקע
ולהתקיים עליו ,כמימים ימימה .לפיכך ,הם לא ממש קלטו את השינוי
הדרמטי במצבם בעקבות מעבר הבעלות על הקרקע מהמדינה למשפחת
סורסוק.
בני סורסוק היו קפיטליסטים ,והם ראו בקרקע ובפלחים שעיבדו אותה
כבר דורי דורות כלים להפקת רווחים ותו לא .העברת הבעלות על הקרקע
לא השפיעה באופן מיידי על רווחתם החומרית או על הלך רוחם של
הפלחים .כל עוד המשקיעים הקפיטליסטים נזקקו לפלחים ,מהיותם כוח
העבודה ,המשיכו הפלחים לחיות בכפריהם ובבתיהם ולקבל את שכרם
בצורת חלק מהתוצר העודף .ולמעשה ככל שזה נגע לפלחים ,הסורסוקים
ובעלי קרקע אחרים במעמדם היו לא יותר מפנים חדשות שהחליפו את
נציגי הממשל ,אשר בעצמם נהגו לבקר בכפרי שבחזקתם רק פעם-
פעמיים בשנה לצורך איסוף היבול לכיסוי מסי המדינה .אולם מרגע
שבעל קרקעות קפיטליסט לא נזקק עוד לפלחים לעיבוד האדמה ,מצבם
עמד להשתנות לרעה .בכפוף לחוקי הקרקעות העות’מאניים מ1858-
יכלו בעלי הקרקעות החדשים למכור את אדמתם למי שרצו ,ומאחר
שכל מעייניהם היו נתונים להפקת רווחים לא היה סיכוי רב שיזדהו עם
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התייחסה כמעט לכל כפרי הפלסטינים כאל גורמים עוינים ,בפועל או
בכוח .7תוכנית ד’ הוליכה לגירושם של הפלסטינים ממולדתם ,שעמדה
להפוך למדינה יהודית .תוכנית ד’ “קבעה – לראשונה בתולדות
האסטרטגיה של [כוחות] ההגנה – שיש לכבוש כפרים וערים ערביים
ולהחזיק בהם לצמיתות ,או למחות אותם מעל פני האדמה” .8היא הורתה
להשמיד כפרים שיגלו התנגדות ולגרש את תושביהם .9על פי התוכנית,
כל חטיבה תפעל באזורי האחריות על פי שיקול דעתה .ההוראה לכל
חטיבה הייתה“ :בכיבוש הכפרים באזור שלכם ,אתם תחליטו אם לתפוס,
לבער או להשמיד אותם ...יש לכם היתר לצמצם – ככל שתוכלו – את
פעולות הטיהור ,הכיבוש וההרס של כפרי האויב באזור שלכם.10”.
בתחילת אפריל  1948החליטה ההנהגה הציונית לא לאפשר את שובם
הביתה של פלסטינים שנטשו את כפריהם .11היא כמו כן החליטה לגרש
כפרים ערבים שלא נלחמו לא באמצעות קרב ...להיפטר מכפרים ערביים
שהפריעו לתוכניות של היהודים.12
האווירה שהייתה אחראית לטרנספר נמשכה גם בחודשים אפריל-יוני.
רוב הקהילות הפלסטיניות שהותקפו התפנו ,וקהילות שלא התפנו מרצון
גורשו לרוב .בשום מקום לא התירו לערבים שגורשו או ברחו לחזור
לביתם .באזורים מסוימים היו כפרים שנכנעו ופורקו מנשקם ,ולאחר מכן
גורשו; באחרים סירבה ההגנה (וגם אצ”ל ולח”י) לאשר את הכניעה ,ולכן
התושבים ברחו.13
עילוט
הכפר עילוט נמצא חמישה קילומטרים מצפון-מערב לנצרת .כיום (ינואר
 )2011חיים בעילוט כ 7,000-פלסטינים.
רוב בתי הכפר נבנו על גבעה קטנה ,סמוך למשטח הגורן (ביאדר).
בביקורם בעילוט של חברי הקרן הבריטית לחקר פלסטין שבבריטניה,
ב ,1881-הם ציינו את מיקומו ותיארו אותו כ”כפר קטן בינות לעצי
חורש”.14
ציון הדרך המרכזי במקום הוא אחוזת הקבר של הנביא לוט ,אחוזת קבר
שמאוחר יותר שולבה במתחם הקטן של המסגד המקומי בכפר .אחוזת
הקבר הייתה מקום קדוש של אנשי הכפר ,ולאמונתם האדם הקבור
בה ניחן בכוחות מיוחדים וביכולת להיענות לתפילותיהם ולבקשותיהם.
ליד אחוזת הקבר ישנו מעיין ששמו “מעיין הנביא לוט” .המעיין ידוע
בשפע מימיו הזורמים דרך מרכז (כיכר) הכפר שגובל ב”ביאדר” .זוהי
חלקת אדמה מישורית ,ומלבד הפעילות החקלאית המתנהלת בו ,היא
משמשת כנקודת המפגש המרכזית של בני הכפר במהלך השנה וכאזור
לקיום החגיגות שלהם ,בפרט חתונות .עץ אלון גדול ניצב במרכז הכיכר,
7 Benny Morris, The Birth of the Refugee Problem Revisited (2004), pp. 163-164.
 8מוריס2005: 93 ,
9 Benny Morris, The Birth of the Refugee Problem Revisited (2004), pp. 165
 10שם ,עמוד  ,165הערה 3
 11שם ,עמוד 167
 12שם ,עמוד 168
13 Morris, 2004: 171; Pappe, 2007: 74
14 Claude Reignier Conder, The Survey of Western Palestine 1882-1888: Memoirs
of the Topography, Orography, Hydrography, and Archaeology (1998), p. 274.

בקיצור ,הסיפורים של עילוט ומעלול מדגימים היטב את אשר אירע כמעט
לכל הכפרים הפלסטיניים :לאחר שמעלול נהרס ותושביו גורשו כמה מהם
הפכו ל”פליטים פנימיים” ואחרים – ל”פליטים” החיים מחוץ למדינה .כמה
מתושבי עילוט שגורשו – בצל הפחד מפני טבח – הצליחו לחזור לבתיהם,
ואילו אחרים הגיעו למחנות פליטים בירדן ,בלבנון ובסוריה.
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מפה :המיקום של עילוט ומעלול

עילוט ומעלול נכבשו בידי חטיבת גולני של צה”ל ביולי  ,1948במבצע
דקל .3לא הופגנה התנגדות פלסטינית בשני כפרים אלה ,לא הוצבו בהם
“כוחות ערביים” ולא נמצאו בהם כלי נשק .עובדה זו עלתה מדוחות
המודיעין הישראלי כמה חודשים לפני כיבושם .4למרות זאת לא היסס
הפיקוד של צה”ל להורות ,במסגרת מבצע דקל ,לערוך “טיהור מלא של
גורמים עוינים מכפרים אלה”.5
בתחילת מרס  1948גיבשו מפקדי ההגנה תוכנית-אב המוכרת
בשם “תוכנית ד’” ,במטרה ליישמה לאחר הפינוי הצפוי של הבריטים
מפלסטין ב 15-במאי  .61948התוכנית נגעה בעיקרה לפינוי האוכלוסייה
הפלסטינית מן האזורים של המדינה היהודית המיועדת ,וליצירת רצף
טריטוריאלי בין הריכוזים המרכזיים של האוכלוסייה היהודית .ההגנה
Pappe, 2007: 154-56, 173
Benny Morris, A History of the First Arab-Israeli War (2010), p. 307.
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Pappe, 2007: 86-87
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פרק  – 2עילוט ומעלול :סיפורם של שני כפרים
פלסטיניים לפני ואחרי הנכבה של  1948והקמתה
של ישראל
מחמוד יזבק ומנחם קליין
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מאמר זה לא בא לספר מה קרה לפלסטינים בעקבות כינונה של מדינת
ישראל ב .1948-הוא בא להציג ,מנקודת מבט עכשווית ,את האירועים
שהתרחשו בשני כפרים פלסטיניים שהפכו לחלק ממדינת ישראל – עילוט
ומעלול.
שתי שאלות מעניינות אותנו :כיצד העבר משפיע על הווה ,דהיינו שלושה
דורות לאחר הנכבה הפלסטינית והקמתה של מדינת ישראל; וכיצד
הפלסטינים בימינו זוכרים את הגלייתם וגירושם של בני עמם ב”מלחמת
 .”1948האם נמחו ונשכחו הזוועות והזיכרונות הטראומטיים של הנכבה,
או שמא הם עדיין מוחשיים מאוד ונוגעים בנימי נפשם? האם הפלסטינים
שגורשו מבתיהם הותירו מאחור גם את הזיכרונות מעוררי האימה?
במילים אחרות ,אנו מבקשים מחד גיסא לקשור בין היסטוריה לזיכרון,
ומאידך גיסא להעניק קול לשתיקה.
אין לעילוט ולמעלול מעמד מיוחד בתולדות מלחמת  1948בנושאים
כמו מעשי גבורה ,לא אצל הפלסטינים ולא אצל הישראלים .מעטים הם
המלומדים שמתמחים במלחמה זו המסוגלים להצביע במפה על המיקום
של עילוט או מעלול .בניגוד לדיר יאסין ,לא הפכו שני כפרים אלה לסמל
שנחקק בזיכרון הישראלי או הפלסטיני .אף אחד משני הכפרים לא
נמצא באזור בעל חשיבות אסטרטגית שהיה בו משום איום על הכוחות
הישראליים בשטחי פלסטין ,שנכבשו על ידם והפכו לאחר מכן לישראל.
אף אחד מהם לא נחשב לכפר גדול ,ואף אחד מהם לא “הואשם”
בפעילות אנטי-ציונית במהלך מלחמת  .1948תושביהם חיו את חייהם
בשלום ובשלווה בניסיון להרוויח את לחם יומם ,בדומה לכלל האוכלוסייה
הפלסטינית לפני הנכבה.
עילוט ומעלול הם דוגמה מוחשית וטיפוסית לסיפורם של הפלסטינים מן
השורה בשנת  – 1948לפתע הם הפכו ל”פליטים פלסטינים” .באמצעות
הסיפור של עילוט ומעלול נסב את תשומת הלב לאותם פלסטינים שגורשו
מבתיהם ומן הכפרים שלהם ,אך הם המשיכו וממשיכים לחיות במדינת
ישראל במרחק קצר בלבד מבתיהם שלהם – הפלסטינים המכונים “פליטי
פנים” או “עקורים”.
אולם לא כל תושביהם המקוריים של עילוט ומעלול חיים כיום בישראל,
במעמד של עקורים; חלקם הפכו לפליטים החיים מחוץ למדינת ישראל.

באזור ,היה קשה לצפות לפחות מכך .שניים מהחוקרים בקבוצתנו הביעו
חלק מהרגשות הללו בכתב ואנו מצרפים את דבריהם בסוף הספר ברוח
הכנות והפתיחות שניסינו לקיים לאורך התהליך .חשוב שדברים אלה יהיו
מתועדים.
למרות שזהו מיזם ניסיוני ,ונותרה עוד עבודה רבה ,עצם העובדה שבמשך
כמה חודשים ,למרות המצב הפוליטי הקשה ואף המתוח בישראל ובגדה
המערבית ,העובדה שהחוקרים המשתתפים היו מוכנים ומסוגלים לעבוד
יחד ולשתף פעולה אלה עם אלה עד סוף הפרויקט היא הישג חשוב
כשלעצמו.
אנו מקווים שפרויקט זה יספק תובנות מועילות על התפיסות השגויות
של “האחר” ויעזור לפתח תמונה מאוזנת יותר של העבר המשותף .על
כל פנים מייצג האלבום מקום פתוח ומשותף עבור צעירים ישראלים
ופלסטינים.
אלבום זה לא היה רואה אור בלי נחישות חברי קבוצת העבודה ,סמי
עדואן ,אפרת בן זאב ,מנחם קליין ,איהאב סלול ,תמיר שורק ,מחמוד
יזבק ועמיתיי אנה קילברט ,ווקאקו קוביאשי ויוקה אוראניה ,והשתתפותם
הפעילה של הסטודנטים שרואיינו על ידי מרים עבדולדאים וגל אורון.
ולבסוף ,ללא תמיכת נציבות האיחוד האירופי ,קרן פורד וקרן הנאמנות
זיגפריד ראוזינג ,אלבום זה לא היה רואה אור.
אני רוצה להודות לכולם.
קתרין סיסה פן דן מויזנברג
מנכ”ל המכון לצדק היסטורי ופיוס
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בנוח לנוכח תמונות של “האחר” ,בעוד שחברים אחרים בקבוצה העדיפו
להתמקד בתמונות הפליטים ,כדי למנוע מזעור של עוצמתם של האירועים
והשפעתם .גישה אחרונה זו היא שלבסוף גברה בבחירת התמונות
שפורסמו באלבום זה ,אם כי נעשו פשרות כדי להכיל את הגישה
הראשונה.
במקביל הוכן שאלון כדי להעלות תגובות ממוקדות מהסטודנטים .היות
שקולותיהן של נשים עדיין נוטים שלא להישמע באזור זה ,הושם דגש חזק
על השתתפות נשים במחקר .שתי השאלות הראשונות התייחסו במפורש
לתמונה שהוגשה למרואיינים .המרואיינים התבקשו לתאר מה בדיוק הם
רואים בתמונה ,שהוצגה תחילה בלי כיתוב ,ואילו רגשות התמונה העלתה
אצלם .המרואיינים נשאלו את אותה השאלה לאחר שראו את התמונה
שוב ,הפעם בליווי כיתוב.
סקרים ניסיוניים אלה נערכו בעיקר בארבע האוניברסיטאות הבאות:
אוניברסיטת חיפה ,במכללה בישראל ובאוניברסיטה פלסטינית הממוקמת
ברשות הפלסטינית ,בגדה המערבית.
בסך הכול רואיינו  54סטודנטים מחוגי מדעי החברה ומדעי הרוח
באוניברסיטאות הנ”ל.
הכיתובים המלווים את הצילומים באלבום זה משקפים את בחירת
החוקרים בפסקאות המעניינות והמרשימות ביותר של דברי המרואיינים.
אנו מודעים לכך שתהליך זה הצריך מיון של הציטוטים ואנו מתנצלים בפני
2
אותם מרואיינים שדבריהם לא נכללו.
הפרק הראשון כולל הן את התמונות והן את התגובות החושפות את
העבר דרך קולות ההווה.
פרק  2של ספר זה מכיל נרטיב משותף שנכתב על ידי שני היסטוריונים,
אחד פלסטיני ואחד ישראלי ,על שני כפרים ,עילוט ומעלול .הנרטיב מדגים
את מצב הפליטים בשנת  1948וכן מתחבר לנושאים “בושה ומבוכה”.
פרק  3הוא אוסף של דבריהם של כל אחד מהחוקרים בצורת “נרטיב של
הנרטיבים” ,ובו כל חוקר מנתח את התגובות על התמונות ואת פרשנויות
המרואיינים ,ומציב אותן בהקשר הרחב יותר של הסכסוך.
המרואיינים התבקשו לענות גם על כמה שאלות כלליות על זיכרונותיהם
האישיים ,מה משמעות “אמת היסטורית” או “צדק היסטורי” לגביהם והאם
התמונות שיקפו את פירוש המרואיינים למושגים “אמת היסטורית” ו”צדק
היסטורי”.
העובדה שהצלחנו ללקט שפע של תגובות ורגשות מאוד אישיים
מסטודנטים פלסטינים וישראלים מעודדת אותנו להמשיך ולהאזין
לקולותיהם ,בין אם הם זעקות כעס או הבעות אדישות או פחד .על כל
מאמץ רציני להשיג צדק ,שלום ופיוס באזור יש לקחת בחשבון את קולות
הצעירים ברצינות .תגובותיהם משולבות בנספח לספר.
עוצמת האמונות המעצבות את הרגשות הן של הפלסטינים והן של
הישראלים לא נעדרה גם מהדיונים שלנו .הדיונים היו לעתים מתוחים,
לעתים סוערים ,אבל כולנו הכרנו בכך שזהו חלק מהתהליך וכיבדנו את
נקודות המבט השונות ולעתים קרובות אף סותרות .לנוכח המתיחות
 2חלק מהמאמרים של המחברים בספר זה כוללים חלק מהערות אלה.

מבוא

כאשר החל המכון לצדק היסטורי ופיוס את עבודתו במזרח התיכון ,הוא
הכיר הן במרכזיותו והן במורכבותו של נושא הפליטים הפלסטינים.
אוכלוסיית  700,000הפלסטינים שנעקרו ממקומם במלחמת  1948גדלה
בששת העשורים האחרונים ליותר מ 7,4 -מיליון פליטים המוכרים על ידי
סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלסטינים של האו”ם .למציאות קשה זו
נלווים רגשות עזים לא פחות.
המכון החליט לפתח את פרויקט הזיכרונות השונים של פליטי 1948
כחלק ממשימתו הרחבה יותר לקדם צדק היסטורי ופיוס בחברות שלאחר
סכסוכים .אנו מאמינים שסכסוכים אתניים ולאומיים רבים בימינו נטועים
במחלוקות ועוולות היסטוריות בלתי פתורות .לעתים קרובות קיימת
אי-הבנה לגבי מאורעות אלה ,וגורמים שונים מנצלים אותם בכדי להשיג
מטרות פוליטיות .דבר זה מוביל לעתים תכופות לתעמולה המזינה דעות
קדומות ,שנאה ורגשות לאומניים הרסניים .אנו סבורים שעל ידי שילוב
אנשי אקדמיה ובעלי עניין אחרים משני צדי הסכסוך ביוזמות משותפות
לבחינת עברם המשותף ,ועל ידי הפצת תוצאות יוזמות אלה בכל אחת
מקהילותיהם ,ניתן לטפח הבנה הדדית ולהשיג התקדמות משמעותית
לעבר הפיוס.
בקיץ  2010כינס המכון לצדק היסטורי ופיוס קבוצה רב-תחומית של
אקדמאים ישראלים ופלסטינים לבחינת גישות יצירתיות להבנת הנושא
הסבוך והבלתי-פתור של זיכרון הפליטים הפלסטינים של  .1948הקבוצה
כללה כמה היסטוריונים ,אנתרופולוגים ,סוציולוגים וחוקרי ספרות וחינוך.
התוצאה העיקרית של המפגש הייתה ההחלטה ליצור אלבום תקופתי של
צילומים בליווי הן דברי פרשנות של סטודנטים ישראלים ופלסטינים והן
מאמרים של החוקרים עצמם.
המטרה הכוללת של המיזם הייתה להעמיד זה לצד זה את זיכרונותיהם
של ישראלים ופלסטינים מאירועי  1948והפליטים ,ולהציע במה שעליה
יוצגו ההשקפות והתפישות של ישראלים ופלסטינים צעירים כדי להגביר
את הרגישות של כל צד לתפישות השונות של רעהו כלפי אותם מאורעות
היסטוריים.
הקבוצה בחרה  32תמונות מארכיונים שונים ,שרובם צולמו בשנת 1948
עצמה או בקירוב .בחירת התמונות לא הייתה קלה או נטולת מחלוקות.
למרות שאין חולק על אמינותן ,השאלה אם הן מייצגות במידה מספקת
את ההקשר ההיסטורי של  1948הובילה לדיונים ארוכים בין החוקרים
שהשתתפו במיזם זה.
חלק מהמשתתפים דגלו בשימת דגש קטן יותר על תמונות הפליטים
עצמם ,כדי למנוע את ניכורו של הקהל הישראלי אשר עשוי לחוש שלא
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פרק  – 1תמונות של פליטים פלסטיניים מ 1948-עם הערות של
1
סטודנטים
פרק  – 2עילוט ומעלול :סיפורם של שני כפרים פלסטיניים לפני
ואחרי הנכבה של  1948והקמתה של ישראל
מחמוד יזבק ומנחם קליין

פרק  – 3ניתוח ההערות:
 )1כוריאוגרפיה של זיכרונות
מנחם קליין

 )2הנכבה והשתיקה הפלסטינית
מחמוד יזבק

 )3שתיקה חברתית :העברה ,הקהיית חושים ,והוצאה ממיקוד
בקרב הסטודנטים הישראלים
אפרת בן-זאב

 )4החיים אחרי  :1948זיכרונות מצולמים בתקופה של אסון
איהאב סלול

 )5מלכודת הקורבנּות
תמיר שורק

 )6הנכבה :אסונם של הפלסטינים נמשך
סמי עדואן

ביוגרפיות של הכותבים
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נספח :זיכרונות של סטודנטים על אירועי  1948והפליטים
הפלסטינים ודעותיהם על צדק היסטורי

 1סדר הפרקים המוצג בתוכן העניינים נכון רק לגבי המהדורה באנגלית .בגרסאות בעברית
ובערבית ,לשם העקביות ,מומלץ לעיין תחילה בפרק על התמונות ואז להמשיך ולקרוא את
שאר הפרקים.

ZOOM IN
Palestinian Refugees of 1948,
Remembrances
 בזיכרון1948 פליטי
Sami Adwan, Efrat Ben-Ze’ev, Menachem Klein,
Ihab Saloul, Tamir Sorek, Mahmoud Yazbak

Dordrecht
2011

