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هذه المقالة على الجانب تركز 

اللغوي ــ االجتماعي لم�شروع 

تثبيت ال�شبغة اليهودية على فل�شطين من 

خالل اإلقاء ال�شوء على و�شع اللغة العربية

محليًا، في مقابل العبرية كرمز من رموز 

''يهودية و�شهيونية'' الدولة، مثلما توؤكده بنود 

قانون القومية. فمنذ قيام اإ�شرائيل اأ�شبحت 

اللغة العربية مهم�شة، و�شفة الر�شمية عليها 

مجرد �شفة ''رمزية''، االأمر الذي يعك�س 

تهمي�س مكانة المواطنين العرب واإخ�شاعهم 

ل�شيا�شات مفرو�شة عليهم.

كلمات مفتاح: قانون القومية؛ �شيا�شة 

اللغة؛ مكانة اللغة العربية في اإ�شرائيل؛ التاأثير 

اللغوي ــ االجتماعي ل�شيا�شات الدولة العرقية.

قانون القومية

ين�س القانون على اأن ''دولة اإ�شرائيل هي 

الوطن القومي لل�شعب اليهودي''، ويوؤكد 

''العالقة التاريخية بين ال�شعب اليهودي 

واأر�شه''، مثلما ورد في ن�س ''وثيقة 

اال�شتقالل'' و''قانون العودة''.

وتت�شمن بنود القانون اأن اأحقية تقرير 

الم�شير، والتعبير عن الهوية، والتماهي مع 

الرموز القومية، تقت�شر فقط على اليهود، 

بحيث تكون العبرية هي اللغة الرئي�شية 

�سلمى عرّاف ــ بيكر*

 قانون القومية وحماولة نزع ال�سفة

الر�سمية عن اللغة العربية يف اإ�رسائيل

لمحاولة  اإ�شرائيل  في  العربية  اللغة  فيها  تتعر�س  التي  االأولى  المرة  هذه  لي�شت 

تجريدها من �شفتها الر�شمية. فقد بداأت مثل هذه ''المناورات'' في اأوائل خم�شينيات 

القرن المن�شرم، عندما كانت العربية تمثل ل�شان االأغلبية الفل�شطينية في فل�شطين، 

الذي  القومية  قانون  ت�شريع  م�شاألة  عبر  اأُخرى  لمحاولة  مجدداً  تتعر�س  هي  وها 

اأيديولوجي، وفر�س الهوية اليهودية  يت�شمن نزع ال�شفة الر�شمية عنها من منطلق 

من خالل هيمنة اللغة العبرية كممثل لقومية اإ�شرائيل و�شيادتها.

* دكتوراه في علم الل�شانيات االجتماعية ــ �شيا�شات 
اللغة والتعليم، وباحثة م�شتقلة ومترِجمة من واإلى اللغات 

العربية واالإنجليزية والفرن�شية واالألمانية والعبرية.

قانون القومية
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البالد، وهي اأي�شًا اللغات القومية، عالوة 

نحت هذه 
ُ
على لغة ''الرومانت�س''. وقد م

االأخيرة مكانة قومية لتاأكيد الم�شاواة تجاه 

جميع ال�شكان االأ�شليين في مقاطعاتهم، 

لكنها لم ُتمنح �شفة اللغة الر�شمية، وال تمتلك 

اأي �شمانات في الحكومة اأو االإدارة اأو 

التعليم العالي اأو المحاكم.

في اإ�شرائيل، ال يمكن ت�شور مثل هذا 

ال�شيناريو الأنها لم تعترف بالعرب ''اأقلية 

قومية''، اإذ اإن اعترافًا كهذا يعني اأن المواطنين 

العرب هم اأ�شليون على هذه االأر�س، االأمر 

الذي يتناق�س مع الرواية ال�شهيونية. لذلك، 

مع قيام اإ�شرائيل، ُفر�شت الجن�شية االإ�شرائيلية 

على الفل�شطينيين الذين بقوا على اأر�شهم، 

واأُدرجوا ر�شميًا في خانة ''اأقلية''، وتم االإبقاء 

على �شفة الر�شمية على اللغة العربية اإلى 

جانب العبرية. ووفقًا للقانون االإ�شرائيلي، 

فاإن اللغة العبرية وحدها هي التي ُتعتبر اللغة 

القومية للبلد، والتي تتمتع باالمتيازات كافة.

وبما اأن اللغة الر�شمية هي م�شاألة دولة 

)�شلطة(، فاإن مركزها عر�شة للتغيير بحدوث 

تغييرات على الم�شتوى القومي والر�شمي. ومع 

ذلك، لي�س كافيًا اإعالن اأكثر من لغة على اأنها 

ر�شمية، بل يجب الك�شف عن حدود هذه 

ال�شفة، اأي من خالل ما ين�س عليه القانون 

في مقابل الممار�شات الفعلية على االأر�س. 

وما يحدث للعربية في اإ�شرائيل في مقابل 

العبرية، واالإنجليزية على �شبيل المقارنة، 

ي�شور لنا مثل هذا النموذج.

الو�سع القانوين يف مقابل الو�سع 

التطبيقي

قانونيًا، تحظى اللغة العربية بال�شفة 

الر�شمية اإلى جانب العبرية، وهذا بموجب ما 

والوحيدة للدولة، بينما ُتلغى العربية كلغة 

ر�شمية وت�شبح ثانوية، مع منحها مكانة 

خا�شة و�شمانًا للناطقين بها بالح�شول على 

خدمات الدولة بلغتهم.1

يرف�س المواطنون العرب م�شروع القانون 

الأنه يهدف اإلى اإلغاء الهوية العربية والحقوق 

الجماعية لل�شعب الفل�شطيني، ويوؤ�ش�س لفوقية 

قومية اليهود بالقاعدة الد�شتورية للت�شريعات 

في اإ�شرائيل، مع تهمي�س واإق�شاء المكانة 

القانونية للمواطنين العرب الفل�شطينيين في 

اإ�شرائيل، وحرمانهم من اأي امتيازات ت�شريعية.

مفهوم ''اللغة الر�سمية''

يرتبط المعنى المحدد للم�شطلح ''ر�شمي'' 

)''ر�شمي'' باللفظة العبرية( بتعريف الموؤ�ش�شات 

الحكومية للم�شطلح نف�شه، وهو عادة ما ي�شير 

اإلى اأي �شيء ذي طابع دولة ويحمل ختمها. 

فاللغة الر�شمية هي لغة ت�شتخدمها الحكومة 

وترفع من �شاأنها �شلطة الدولة. وبهذا المفهوم، 

فاإنها لغة تبادل االت�شال الداخلي من واإلى 

الحكومة، كما اأنها لغة ال�شوؤون الق�شائية 

واالإدارية، وهي تلك التي تمثل الحكومة 

والدولة بالن�شبة اإلى المواطنين. ولذلك ُتعتبر 

اللغة الر�شمية ذات اأهمية للدولة وموؤ�ش�شاتها، 

وخ�شو�شًا اإذا كانت تمثل اللغة القومية في 

الوقت ذاته.2

فهم من ذلك اأنه لي�س بال�شرورة اأن 
ُ
ي

تكون اللغة الر�شمية هي لغة البلد القومية، 

ويمكن القول اإن العك�س جائز اأي�شًا. ففي 

فاجاأ المرء بعدم وجود لغة 
ُ
اأميركا مثاًل، قد ي

ر�شمية للبلد على االإطالق، الأن الد�شتور ال 

ف وال ي�شير اإلى االإنجليزية كلغة البلد 
ّ
يعر

الر�شمية. وفي �شوي�شرا ُتعتبر االألمانية 

والفرن�شية واالإيطالية اللغات الر�شمية لتلك 
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العبرية ب�شكل ح�شري، لكن تم اإف�شال هاتين 

المحاولتين في نهاية المطاف.4

اإن ف�شل المحاولتين لم يعِن اأن اللغة 

نحت منزلة م�شاوية للعبرية فعليًا، 
ُ
العربية م

وهو ما يتجلى ب�شكل وا�شح في ن�شو�س 

قانوَنين على االأقل: اأوال، ''قانون الجن�شية 

لعام 1952 )بند5 اأ(''، والذي يتطلب معرفة 

اللغة العبرية من اأجل التجن�س، بينما ال 

يتطلب معرفة اللغة العربية؛ ثانيًا، ''قانون 

المحاماة لعام 1962 )بند ''3''/26(''، والذي 

يتطلب معرفة العبرية فقط من اأجل الت�شجيل 

كمتدرب لدى مكتب محاماة.5 وهنا نجد اأن 

ثمة خرقًا وا�شحًا للقانون المعلن الذي ين�س 

على م�شاواة العربية بالعبرية كلغات ر�شمية.

ويظهر اأن ا�شتعمال ''لغة ر�شمية'' في 

ال�شياق االإ�شرائيلي اأمر بعيد عن الو�شوح في 

كثير من الحاالت. فمثاًل تظهر اللغات الثالث 

على العملة والنقد والطوابع البريدية وغيرها، 

لكن القوانين ُت�شّن وُتن�شر بالعبرية، كما اأن 

قرارات المحاكم ُتكتب بالعبرية، وال ُتترجم 

اإلى االإنجليزية والعربية اإاّل ب�شكل متاأخر.

وتن�س ''المادة 24 من قانون الترجمة 

)1981('' على اأن ال�شيغة الملزمة الأي قانون 

هي ال�شيغة التي �شدر بها القانون، ولذلك، 

ها 
ّ
فاإن الن�شخة الملزمة من القوانين التي اأقر

�شمح 
ُ
الكني�شت هي الن�شخة العبرية.6 غير اأنه ي

با�شتعمال العربية في الكني�شت، في المحاكم، 

وفي المرا�شالت مع المكاتب الحكومية، لكن 

لي�س هناك التزام قانوني با�شتخدام اللغة 

العربية في هذه المكاتب، واإنما هناك فقط 

اإذن بالقيام بذلك.

وي�شكل عدم وجود ت�شريع قاطع ب�شاأن هذا 

المو�شوع مرجعية ل�شلوك الوزارات الحكومية، 

فتقوم بن�شر جميع المواد بالعبرية للجمهور، 

كان �شائداً منذ االنتداب البريطاني على 

فل�شطين.

فمنذ �شدور ''قرار في االإقليم عام 1922''، 

جرى االعتراف باالإنجليزية والعربية والعبرية 

كلغات البلد الر�شمية. وتحدد ''الفقرة 82 من 

اإعالن الملك'' )اأي القانون الر�شمي للبلد( ''في 

مجل�س فل�شطين، 10 ت�شرين االأول/اأكتوبر 

1922''، الو�شع القانوني لهذه اللغات على 

النحو التالي:

ُتن�شر جميع االأوامر واالإ�شعارات الر�شمية 

وجميع  للحكومة،  الر�شمية  واالأ�شكال 

االإ�شعارات الر�شمية لل�شلطات والبلديات 

تحدَّد  التي  المناطق  في  المحلية، 

باللغات  ال�شامي  المفو�س  من  باأمر 

ويمكن  والعبرية.  والعربية  االإنجليزية 

الحوارات  في  الثالث  اللغات  ا�شتخدام 

الت�شريعي،  المجل�س  في  والمناق�شات 

من  ُت�شنع  اأنظمة  الأي  تخ�شع  وهي 

الحكومية  المكاتب  في  اآخر،  اإلى  وقت 

والمحاكم.3

عند اإن�شاء اإ�شرائيل في �شنة 1948، ظّلت 

جميع قوانين واأنظمة االنتداب البريطاني 

�شارية المفعول اإلى اأن تم تعديلها. واأحد 

القوانين الذي وقع التعديل عليه تحديداً كان 

ذلك المتعلق باللغات الر�شمية، فقد فقدت 

االإنجليزية مكانتها الر�شمية، بينما بقيت 

العبرية والعربية محافظَتين عليها.

خالل �شنَتي 1952 و1980، جرت 

محاولتان لنزع ال�شفة الر�شمية عن اللغة 

العربية، اإذ قامت اأحزاب المعار�شة اليمينية 

في الكني�شت بالطعن بالم�شاواة بين العبرية 

والعربية، مطالبة بمنح هذه ال�شفة لّلغة 



059 حمور قانون القومية وحماولة نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية

واإ�شارات الطرق الم�شتعملة في االأحياء 

اليهودية والطرق الرئي�شية، وعدم ظهورها اإاّل 

عند االقتراب من المناطق االآهلة بالعرب، 

وحتى هذا ال يكون دائمًا ب�شكل مت�شق. وتجدر 

االإ�شارة اإلى اأن مثل هذه الممار�شات ال يزال 

قائمًا اإلى االآن، عالوة على اأن اأ�شماء القرى 

والمدن العربية كثيراً ما ُتكتب بالحرف 

العربي، لكن باللفظ العبري لهذه االأ�شماء 

)مثال، ''عكو'' بداًل من ''عكا''(، االأمر الذي 

ي�شاهم في ن�شر االأ�شماء العبرية ب�شكل مكثف.8

وال نن�شى طبعًا عمليات النحت الم�شتمرة 

الآالف االأ�شماء والمواقع والمعالم الجغرافية 

والبيئية وتغييرها من عربية اإلى عبرية مثلما 

اأو�شحت البحوث التي قام بها الدكتور �شكري 

اف، المتخ�ش�س بتاريخ ال�شرق االأو�شط، 
ّ
عر

والباحث في الجذور الفل�شطينية. فدرا�شاته 

ن اأن مجموع المواقع الفل�شطينية التي 
ّ
تبي

جرت ''عبرنتها'' على مدى نحو 125 عامًا بلغ 

7000 موقع، منها اأكثر من 5000 موقع 

جغرافي، وعدة مئات من االأ�شماء التاريخية، 

واأكثر من 1000 ا�شم للم�شتعمرات، وهذا كله 

على يد لجنة كانت الوكالة اليهودية قد اأّلفتها 

في �شنة 1922 لهذه الغاية. وهي ت�شم حاليًا 

24 ع�شواً من العلماء اليهود في �شتى 

االخت�شا�شات، كما ت�شمل ممثلين عن بع�س 

الوزارات المعنية، والوكالة اليهودية، 

وال�شندوق القومي اليهودي، والجي�س 

االإ�شرائيلي.9

لقد �شهد ال�شكان العرب الفل�شطينيون الذين 

عاي�شوا اأحداث النكبة، عملية ''العبرنة'' الأ�شماء 

ا 
ّ
القرى والمدن العربية التي تم تهويدها، اأم

االأجيال الجديدة فال تعرف كثيراً عن ذلك. وهذا 

التفاوت له اأبعاده من حيث الت�شوي�س على 

الذاكرة الجماعية واالمتداد الفل�شطيني في البلد.

وكل مكتب حكومي يقرر ما هو ''مالئم''.7

من وجهة نظر قانونية، ُتعتبر اللغة 

العربية ر�شمية، لكنها من ناحية تطبيقية 

فة على اأر�س الواقع. 
ّ
لي�شت ذات مكانة م�شر

فحتى بالمقارنة مع االإنجليزية التي فقدت 

مكانتها كلغة ر�شمية، نرى اأن العربية اأقل 

احترامًا منها وال تتمتع بالـ ''بر�شتيج'' نف�شه 

الذي تحظى به االإنجليزية. فهذه االأخيرة 

ُت�شتعمل على نطاق اأو�شع ب�شكل ر�شمي اأو غير 

ر�شمي في اإ�شرائيل، ال بل اإنها ت�شع المتكلمين 

نظر اإليه 
ُ
بها �شمن اإطار ثقافي واجتماعي ي

كاأكثر ارتقاء.

هناك اإذاً فجوة بين الو�شع القانوني 

والواقع، ومن غير المتوقع اأن ت�شيق هذه 

الفجوة، وال �شيما اأن اإ�شرائيل لي�س لديها 

د�شتور مكتوب ين�س على حقوق مت�شاوية 

لجميع مواطنيها.

اإن م�شاألة اللغة الر�شمية في اإ�شرائيل لي�شت 

ق�شية لغوية ــ اجتماعية في المقام االأول، 

واإنما هي ق�شية اأيديولوجية، متاأ�شلة 

جذورها في طبيعة الدولة وتاأثيرها في 

العالقات بين مواطنيها. وقد تم الحفاظ على 

هذه العالقات ب�شبب اعتبارات ال�شيادة 

وال�شلطة، واأ�شبحت اأكثر �شرامة تحت تاأثير 

ال�شراع الفل�شطيني ــ االإ�شرائيلي، والعربي ــ 

واالإ�شرائيلي. وب�شبب هذه االأيديولوجيا، فاإن 

بع�س الممار�شات الحكومية يتجاهل المكانة 

الر�شمية للغة العربية، بحيث باتت هذه 

االأخيرة مهم�شة على مدار ال�شنين.

وفي تقرير كتبه اأمنون روبن�شتاين في 

�شنة 1980، وهو باحث في القانون 

ن 
ّ
االإ�شرائيلي و�شيا�شي، يذكر عدة حاالت تبي

التجاهل المتعمد لقانون اللغة، وبين هذه 

الحاالت حذف العربية من النماذج والالفتات 
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في البلد، اإذ تبّث 2،5% فقط من اإجمالي وقت 

البّث االأ�شبوعي باللغة العربية، وال تبث برامج 

باللغة العربية خالل وقت الذروة، اأي االأوقات 

الرئي�شية للبّث، كما اأنها عامة تترجم برامجها 

اإلى العبرية ولي�س العربية. وفي المقابل تقوم 

القناة االأولى ببّث مزيد من �شاعات البرمجة 

اإلى اللغة العربية، لكنها ال تبّث البرامج 

العربية خالل فترة الذروة.

على الم�ستوى التعليمي، لم يتم اإن�شاء 

معهد اأكاديمي للحفاظ على اللغة العربية 

وتعزيزها في اإ�شرائيل، بينما اأن�شاأ القانون 

اأكاديمية اللغة العبرية. وال توجد جامعة 

�س 
ّ
اإ�شرائيلية تقدم مواد باللغة العربية، وال تدر

اللغة العربية واآدابها في الجامعات 

االإ�شرائيلية باللغة العربية، واإنما من خالل 

العبرية كلغة التعليم.

�شمح اأي�شًا باإن�شاء جامعة عربية، 
ُ
ولم ي

الأن ذلك ــ طبقًا لل�شيا�شة االإ�شرائيلية ــ 

�شي�شاهم في اإثراء المجتمع العربي لغويًا 

وفكريًا. وفي حالة عدم وجود جامعة عربية 

في اإ�شرائيل، فاإن الطالب العرب ي�شبحون 

م�شطرين اإلى االلتحاق بالجامعات 

االإ�شرائيلية والخارجية، وخ�شو�شًا في 

الحاالت التي يتعذر عليهم فيها الح�شول على 

مقعد لدرا�شة الطب اأو القانون، وهو ما يحدث 

في كثير من االأحيان.

ا امتحانات التراخي�س الحا�شمة في 
ّ
اأم

مجال القانون والطب والمحا�شبة، والتي 

يتعين على الطالب اجتيازها لممار�شة 

مهنهم، فُتقدَّم بالعبرية. وقد جرى حديثًا 

اإ�شافة االإنجليزية كخيار اآخر. ومن الجدير 

بالذكر اأن االمتحانات باللغة العبرية )اأو 

االإنجليزية( تزيد االأمور تعقيداً بالن�شبة اإلى 

الطالب العرب الذين در�شوا في جامعات غير 

اإن ال�شيا�شات القومية م�شاألة ال يمكن 

التهرب منها في نقا�شات الق�شايا اللغوية. 

فتراجع مكانة اللغة العربية في اإ�شرائيل يعود 

في واقع االأمر، اإلى تراجع مكانة ال�شكان 

لوا من اأغلبية اإلى اأقلية في 
ّ
و

ُ
العرب الذين ح

بلدهم االأ�شلي. ويمكن القول اإن هذا التحول 

الديموغرافي اأدى، فيما ي�شمى العلوم 

اللغوية ــ االجتماعية، اإلى التاأثير في 

''الحيوية اللغوية'' للعربية في البلد، لكن لي�س 

ب�شكل مطلق، نظراً اإلى تفاعل عوامل جاذبة 

واأُخرى طاردة عن المركز متعلقة بال�شراع 

االأيديولوجي.

ويعك�س و�شع العربية في مقابل العبرية 

في اإ�شرائيل ب�شكل كبير، التغيير الذي طراأ على 

موازين القوى الداخلية، اأي ال�شلطة 

واالأيديولوجيا التي تمثلها وتفعل وفقها. وقد 

نُت هذه النقطة في بحث اأجريته في 
ّ
بي

�شنة2004 ،10 بعنوان ''التاأثير اللغوي ــ 

االجتماعي ل�شيا�شات الدولة العرقية: 

التاأثيرات في تطور اللغة لدى ال�شكان العرب 

في اإ�شرائيل''.

فعلى الم�ستوى االقت�سادي ــ االجتماعي 

يتم تحديد العالقات بين اللغتين اإلى حد كبير 

من خالل �شلطة االأغلبية الحاكمة على االأقلية 

واالأولويات التي ت�شعها. وبما اأن اإدارة الدولة، 

والمواقف العليا، وال�شناعات الرئي�شية، 

والبور�شة، واالأعمال التجارية الكبيرة، 

والخدمات الم�شرفية، هي تحت ال�شيطرة 

اليهودية، فاإن العبرية هي اللغة المهيمنة.

وينعك�س هذا الو�شع على و�شائل االإعالم 

االإذاعية، فاالإعالميون اليهود ي�شكلون 

االأغلبية، ويديرون حتى الق�شم العربي ل�شلطة 

االإذاعة الر�شمية. كما اأن القناة الر�شمية 

�س ب�شورة وا�شحة الوجود العربي 
ّ
الثانية تهم



061 حمور قانون القومية وحماولة نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية

اإنتاج ثنائية لغوية وثقافية 

اأحادية اجلانب

هذه ال�شيا�شة �شاهمت في توليد ثنائية 

لغوية وثقافية اأحادية الجانب لدى العرب، 

تعيدنا اإلى المربع االأول الذي يوؤكد اأن ال�شراع 

القومي واالأيديولوجي بين ال�شعبين يوؤثر في 

المواجهة الثقافية والمناف�شة اللغوية، 

وخ�شو�شًا اأن اللغة تمثل اأحد الرموز البارزة 

للقومية عامة، وبالتالي لهذين ال�شعبين 

المت�شارعين خا�شة.13

موقف املواطنني العرب حيال 

�سيا�سة اللغة

اإن التركيز على تعليم العبرية 

والمو�شوعات اليهودية في المدار�س العربية 

م�شاألة يعتبرها المثقفون العرب في اإ�شرائيل 

محاولة لتجريد التعليم العربي من ال�شبغة 

الوطنية، وتوجيه الطالب العرب نحو ''االأ�شرلة'' 

)اإ�شفاء ال�شبغة االإ�شرائيلية( والقيم اليهودية 

وال�شهيونية على ح�شاب لغتهم وثقافتهم 

العربية.

لكن في المقابل، وبحكم الو�شع المفرو�س 

نة من التطبيق 
ّ
عليهم، فاإن العرب على بي

العملي للغة العبرية، اأي اأن معظمهم ينظر اإلى 

العبرية على اأنها �شرورية محليًا، فهي غالبًا 

ما تكون �شرطًا م�شبقًا للتقدم التعليمي 

نظر اإلى 
ُ
واالقت�شادي، كما اأنه اجتماعيًا، ي

ا�شتعمال العبرية كاأمر واقعي ال بد منه عند 

التوا�شل مع ال�شكان اليهود في الحياة 

اليومية، والتعامل مع االأجهزة الر�شمية للبلد. 

وعلى الرغم من تاأثير العبرية في ال�شلوك 

اللغوي للمواطنين العرب الناتج من عملية 

االقترا�س اللغوي من العبرية اإلى العربية 

اإ�شرائيلية، ويريدون العودة اإلى ديارهم 

للممار�شة في حقولهم.

ويركز معظم الجداالت ب�شاأن اللغة العربية 

في المجال التعليمي على مكانة اللغة العربية 

في المدار�س االإ�شرائيلية كلغة ذات منزلة 

اأدنى. وعلى الرغم من اعتبار العربية اللغة 

الثانية في اإ�شرائيل، فاإنه لي�س هناك اهتمام 

جدي بتعلمها بين االإ�شرائيليين، ما عدا في 

ال�شفوف الع�شكرية اإلى حد ما. وب�شورة عامة، 

ُتعتبر اللغة العربية عديمة الجدوى وهام�شية 

لدى االأغلبية،11 مع اأنها اللغة االأم لُخم�س 

ال�شكان، واللغة االأولى التي يتم التحدث بها 

في ال�شرق االأو�شط، وواحدة من اللغات 

الر�شمية ال�شت لالأمم المتحدة، هذا عدا كونها 

لغة اإن�شان، وح�شارة وتاريخًا واأدبًا وتراثًا 

غنيًا.

واإذا ما قارّنا ن�شبة وجودة تدري�س اللغة 

العربية في المدار�س اليهودية االإ�شرائيلية في 

مقابل العبرية في المدار�س العربية، لوجدنا 

فرقًا �شا�شعًا من حيث التعامل مع اللغتين، اإذ 

فر�س تعلم العبرية على الطالب العرب بدءاً 
ُ
ي

من ال�شف االأول حتى ال�شف الثاني ع�شر، 

بينما تبقى العربية غير اإجبارية في المدار�س 

ا بالن�شبة اإلى مواد التدري�س، فاإن 
ّ
العبرية. اأم

عّد للعرب ي�شم 
ُ
منهاج اللغة العبرية الم

مو�شوعات ذات �شبغة يهودية: اأدبًا وتاريخًا 

عّد 
ُ
وديانة، بينما ال يفر�س منهاج العربية الم

للمدار�س اليهودية االأدب والتاريخ العربي. 

فما يلفت النظر في المنهاج هو �شيا�شة عدم 

التوازن في عمق وثقل مواد التدري�س، كما اأن 

منهاج اللغة العربية للمدار�س العربية هو 

منهاج �شطحي، مخفف، ال ي�شمل اأدبًا و�شعراً 

ي الهوية القومية لدى الطالب 
ّ
وطنيًا ينم

العربي.12
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هي و�شيلة االت�شال الطبيعية والرئي�شية 

بينهم، على الرغم من �شيطرة العبرية على 

اللغة التي ي�شتعملها كثيرون منهم في 

االت�شال اليومي مع ال�شكان اليهود، كعالقات 

العمل والتعليم، والتعامل مع االأجهزة 

الر�شمية.

اإن فاعلية هذه العوامل جمعاء مكملة 

للتاأثير الناتج من تعليم العبرية ر�شميًا في 

المدار�س العربية. فهذا التعليم حجر اأ�شا�س في 

توليد ثنائية اللغة العربية والعبرية بين 

المواطنين العرب، كما اأن االت�شال اليومي مع 

المجتمع اليهودي االإ�شرائيلي هو بحد ذاته 

قناة رئي�شية لهذه الثنائية ال يمكن تجّنبها.

وبالنتيجة، فاإن تعلم اللغة العبرية 

ب�شكَليها الر�شمي وغير الر�شمي لدى المواطنين 

العرب هو نتاج عمليتين تدعم فيهما الواحدة 

االأُخرى، وتوؤثر ب�شكل ملحوظ في ت�شرفهم 

اللغوي. وهذا الت�شرف اللغوي ــ االجتماعي 

لهم 
ّ
اأ�شبح يميزهم من غيرهم من العرب، وحو

اإلى مجموعة ربما ينظر اإليها البع�س 

بح�شا�شية. كما قد يتم التعامل معهم بتردد 

وقيود كاأنهم اإ�شرائيليون، وفي كثير من 

االأحيان يتعر�شون للت�شكيك في هويتهم 

وانتمائهم، ولنقد غير من�شف ناتج من �شوء 

فهم لق�شاياهم واأو�شاعهم من طرف كثيرين 

من اأ�شقائهم العرب. 

بفعل االت�شال اليومي بين ال�شعبين، فاإن 

العبرية تبقى لغة ثانية بالن�شبة اإليهم، وال 

تحل محل اللغة االأم.

نُت في درا�شة �شابقة، فاإن الوالء 
ّ
ومثلما بي

للغة االأم بين العرب في اإ�شرائيل هو م�شاألة 

مثبتة، وترجع اإلى الح�س القومي المتجذر في 

اأبنائها، واإلى اأن ال�شعور باالنتماء اإلى الهوية 

الفل�شطينية هو حقيقي وفعلي، ويقوى ويبرز 

في االأزمات القومية وتحت ال�شغوطات 

العن�شرية التي يتعر�شون لها.14

 المواطنون العرب باأن العبرية 
ّ
وربما يقر

هي لغة المجموعة الم�شيطرة، لكن لي�س 

المجموعة االأرفع مقامًا، ولذلك لي�س هناك اأي 

احتمال الندماج اأو ان�شهار لغوي وثقافي من 

جانب المواطنين العرب. وحتى الجانب 

االإ�شرائيلي لن ي�شمح بمثل هذا االن�شهار 

ب�شبب اأيديولوجيا الدولة، والتي تقت�شي 

الم�شاواة بين القومية والدين، اأي اأن �شعب 

اإ�شرائيل هو ال�شعب اليهودي، واالإ�شرائيلي هو 

اليهودي فقط.

ومن ناحية اأُخرى، فاإن االندماج في بلد 

ت�شوده �شراعات قومية لي�س عملية �شهلة من 

ناحية تربوية واجتماعية. فاللغة العربية 

بالن�شبة اإلى االأطفال العرب في اإ�شرائيل، هي 

اللغة المكت�شبة اأواًل ب�شكل طبيعي، كما اأن 

العربية العامية بالن�شبة اإلى المواطنين العرب 
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