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قانون القومية

�سلمى ع ّراف ــ

بيكر*

قانون القومية وحماولة نزع ال�صفة
الر�سمية عن اللغة العربية يف �إ�رسائيل
لي�ست هذه المرة الأولى التي تتعر�ض فيها اللغة العربية في �إ�سرائيل لمحاولة
تجريدها من �صفتها الر�سمية .فقد بد�أت مثل هذه ''المناورات'' في �أوائل خم�سينيات
القرن المن�صرم ،عندما كانت العربية تمثل ل�سان الأغلبية الفل�سطينية في فل�سطين،
وها هي تتعر�ض مجدداً لمحاولة �أُخرى عبر م�س�ألة ت�شريع قانون القومية الذي
يت�ضمن نزع ال�صفة الر�سمية عنها من منطلق �أيديولوجي ،وفر�ض الهوية اليهودية
من خالل هيمنة اللغة العبرية كممثل لقومية �إ�سرائيل و�سيادتها.

تركز

هذه المقالة على الجانب
اللغوي ــ االجتماعي لم�شروع
تثبيت ال�صبغة اليهودية على فل�سطين من
خالل �إلقاء ال�ضوء على و�ضع اللغة العربية
محلي ًا ،في مقابل العبرية كرمز من رموز
''يهودية و�صهيونية'' الدولة ،مثلما ت�ؤكده بنود
قانون القومية .فمنذ قيام �إ�سرائيل �أ�صبحت
اللغة العربية مهم�شة ،و�صفة الر�سمية عليها
مجرد �صفة ''رمزية'' ،الأمر الذي يعك�س
تهمي�ش مكانة المواطنين العرب و�إخ�ضاعهم
ل�سيا�سات مفرو�ضة عليهم.
* دكتوراه في علم الل�سانيات االجتماعية ــ �سيا�سات
اللغة والتعليم ،وباحثة م�ستقلة ومترجِ مة من و�إلى اللغات
العربية والإنجليزية والفرن�سية والألمانية والعبرية.

كلمات مفتاح :قانون القومية؛ �سيا�سة
اللغة؛ مكانة اللغة العربية في �إ�سرائيل؛ الت�أثير
اللغوي ــ االجتماعي ل�سيا�سات الدولة العرقية.

قانون القومية
ين�ص القانون على �أن ''دولة �إ�سرائيل هي
الوطن القومي لل�شعب اليهودي'' ،وي�ؤكد
''العالقة التاريخية بين ال�شعب اليهودي
و�أر�ضه'' ،مثلما ورد في ن�ص ''وثيقة
اال�ستقالل'' و''قانون العودة''.
وتت�ضمن بنود القانون �أن �أحقية تقرير
الم�صير ،والتعبير عن الهوية ،والتماهي مع
الرموز القومية ،تقت�صر فقط على اليهود،
بحيث تكون العبرية هي اللغة الرئي�سية
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والوحيدة للدولة ،بينما ُتلغى العربية كلغة
ر�سمية وت�صبح ثانوية ،مع منحها مكانة
خا�صة و�ضمان ًا للناطقين بها بالح�صول على
خدمات الدولة بلغتهم1.
يرف�ض المواطنون العرب م�شروع القانون
لأنه يهدف �إلى �إلغاء الهوية العربية والحقوق
الجماعية لل�شعب الفل�سطيني ،وي�ؤ�س�س لفوقية
قومية اليهود بالقاعدة الد�ستورية للت�شريعات
في �إ�سرائيل ،مع تهمي�ش و�إق�صاء المكانة
القانونية للمواطنين العرب الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل ،وحرمانهم من �أي امتيازات ت�شريعية.

مفهوم ''اللغة الر�سمية''
يرتبط المعنى المحدد للم�صطلح ''ر�سمي''
(''ر�شمي'' باللفظة العبرية) بتعريف الم�ؤ�س�سات
الحكومية للم�صطلح نف�سه ،وهو عادة ما ي�شير
�إلى �أي �شيء ذي طابع دولة ويحمل ختمها.
فاللغة الر�سمية هي لغة ت�ستخدمها الحكومة
وترفع من �ش�أنها �سلطة الدولة .وبهذا المفهوم،
ف�إنها لغة تبادل االت�صال الداخلي من و�إلى
الحكومة ،كما �أنها لغة ال�ش�ؤون الق�ضائية
والإدارية ،وهي تلك التي تمثل الحكومة
والدولة بالن�سبة �إلى المواطنين .ولذلك ُتعتبر
اللغة الر�سمية ذات �أهمية للدولة وم�ؤ�س�ساتها،
وخ�صو�ص ًا �إذا كانت تمثل اللغة القومية في
الوقت ذاته2.
ُيفهم من ذلك �أنه لي�س بال�ضرورة �أن
تكون اللغة الر�سمية هي لغة البلد القومية،
ويمكن القول �إن العك�س جائز �أي�ض ًا .ففي
�أميركا مث ًال ،قد ُيفاج�أ المرء بعدم وجود لغة
ر�سمية للبلد على الإطالق ،لأن الد�ستور ال
يعرف وال ي�شير �إلى الإنجليزية كلغة البلد
ّ
الر�سمية .وفي �سوي�سرا ُتعتبر الألمانية
والفرن�سية والإيطالية اللغات الر�سمية لتلك
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البالد ،وهي �أي�ض ًا اللغات القومية ،عالوة
على لغة ''الرومانت�ش'' .وقد ُمنحت هذه
الأخيرة مكانة قومية لت�أكيد الم�ساواة تجاه
جميع ال�سكان الأ�صليين في مقاطعاتهم،
لكنها لم ُتمنح �صفة اللغة الر�سمية ،وال تمتلك
�أي �ضمانات في الحكومة �أو الإدارة �أو
التعليم العالي �أو المحاكم.
في �إ�سرائيل ،ال يمكن ت�صور مثل هذا
ال�سيناريو لأنها لم تعترف بالعرب ''�أقلية
قومية''� ،إذ �إن اعتراف ًا كهذا يعني �أن المواطنين
العرب هم �أ�صليون على هذه الأر�ض ،الأمر
الذي يتناق�ض مع الرواية ال�صهيونية .لذلك،
مع قيام �إ�سرائيلُ ،فر�ضت الجن�سية الإ�سرائيلية
على الفل�سطينيين الذين بقوا على �أر�ضهم،
و�أُدرجوا ر�سمي ًا في خانة ''�أقلية'' ،وتم الإبقاء
على �صفة الر�سمية على اللغة العربية �إلى
جانب العبرية .ووفق ًا للقانون الإ�سرائيلي,
ف�إن اللغة العبرية وحدها هي التي ُتعتبر اللغة
القومية للبلد ،والتي تتمتع باالمتيازات كافة.
وبما �أن اللغة الر�سمية هي م�س�ألة دولة
(�سلطة) ،ف�إن مركزها عر�ضة للتغيير بحدوث
تغييرات على الم�ستوى القومي والر�سمي .ومع
ذلك ،لي�س كافي ًا �إعالن �أكثر من لغة على �أنها
ر�سمية ،بل يجب الك�شف عن حدود هذه
ال�صفة� ،أي من خالل ما ين�ص عليه القانون
في مقابل الممار�سات الفعلية على الأر�ض.
وما يحدث للعربية في �إ�سرائيل في مقابل
العبرية ،والإنجليزية على �سبيل المقارنة،
ي�صور لنا مثل هذا النموذج.

الو�ضع القانوين يف مقابل الو�ضع
التطبيقي
قانوني ًا ،تحظى اللغة العربية بال�صفة
الر�سمية �إلى جانب العبرية ،وهذا بموجب ما
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كان �سائداً منذ االنتداب البريطاني على
فل�سطين.
فمنذ �صدور ''قرار في الإقليم عام ،''1922
جرى االعتراف بالإنجليزية والعربية والعبرية
كلغات البلد الر�سمية .وتحدد ''الفقرة  82من
�إعالن الملك'' (�أي القانون الر�سمي للبلد) ''في
مجل�س فل�سطين 10 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،''1922الو�ضع القانوني لهذه اللغات على
النحو التالي:

ُتن�شر جميع الأوامر والإ�شعارات الر�سمية
والأ�شكال الر�سمية للحكومة ،وجميع
الإ�شعارات الر�سمية لل�سلطات والبلديات
تحدد
المحلية ،في المناطق التي
َّ
ب�أمر من المفو�ض ال�سامي باللغات
الإنجليزية والعربية والعبرية .ويمكن
ا�ستخدام اللغات الثالث في الحوارات
والمناق�شات في المجل�س الت�شريعي،
وهي تخ�ضع لأي �أنظمة ُت�صنع من
وقت �إلى �آخر ،في المكاتب الحكومية
والمحاكم3.
عند �إن�شاء �إ�سرائيل في �سنة  ،1948ظ ّلت
جميع قوانين و�أنظمة االنتداب البريطاني
�سارية المفعول �إلى �أن تم تعديلها .و�أحد
القوانين الذي وقع التعديل عليه تحديداً كان
ذلك المتعلق باللغات الر�سمية ،فقد فقدت
الإنجليزية مكانتها الر�سمية ،بينما بقيت
العبرية والعربية محافظ َتين عليها.
خالل �سن َتي  1952و ،1980جرت
محاولتان لنزع ال�صفة الر�سمية عن اللغة
العربية� ،إذ قامت �أحزاب المعار�ضة اليمينية
في الكني�ست بالطعن بالم�ساواة بين العبرية
والعربية ،مطالبة بمنح هذه ال�صفة ل ّلغة

العبرية ب�شكل ح�صري ،لكن تم �إف�شال هاتين
المحاولتين في نهاية المطاف4.
�إن ف�شل المحاولتين لم يعنِ �أن اللغة
العربية ُمنحت منزلة م�ساوية للعبرية فعلي ًا،
وهو ما يتجلى ب�شكل وا�ضح في ن�صو�ص
قانو َنين على الأقل� :أوال'' ،قانون الجن�سية
لعام ( 1952بند� 5أ)'' ،والذي يتطلب معرفة
اللغة العبرية من �أجل التجن�س ،بينما ال
يتطلب معرفة اللغة العربية؛ ثاني ًا'' ،قانون
المحاماة لعام ( 1962بند '' ،'')26/''3والذي
يتطلب معرفة العبرية فقط من �أجل الت�سجيل
كمتدرب لدى مكتب محاماة 5.وهنا نجد �أن
ثمة خرق ًا وا�ضح ًا للقانون المعلن الذي ين�ص
على م�ساواة العربية بالعبرية كلغات ر�سمية.
ويظهر �أن ا�ستعمال ''لغة ر�سمية'' في
ال�سياق الإ�سرائيلي �أمر بعيد عن الو�ضوح في
كثير من الحاالت .فمث ًال تظهر اللغات الثالث
على العملة والنقد والطوابع البريدية وغيرها،
�سن و ُتن�شر بالعبرية ،كما �أن
لكن القوانين ُت ّ
قرارات المحاكم ُتكتب بالعبرية ،وال ُتترجم
�إلى الإنجليزية والعربية �إ ّال ب�شكل مت�أخر.
وتن�ص ''المادة  24من قانون الترجمة
( '')1981على �أن ال�صيغة الملزمة لأي قانون
هي ال�صيغة التي �صدر بها القانون ،ولذلك،
أقرها
ف�إن الن�سخة الملزمة من القوانين التي � ّ
الكني�ست هي الن�سخة العبرية 6.غير �أنه ُي�سمح
با�ستعمال العربية في الكني�ست ،في المحاكم،
وفي المرا�سالت مع المكاتب الحكومية ،لكن
لي�س هناك التزام قانوني با�ستخدام اللغة
العربية في هذه المكاتب ،و�إنما هناك فقط
�إذن بالقيام بذلك.
وي�شكل عدم وجود ت�شريع قاطع ب�ش�أن هذا
المو�ضوع مرجعية ل�سلوك الوزارات الحكومية،
فتقوم بن�شر جميع المواد بالعبرية للجمهور،

قانون القومية وحماولة نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية
وكل مكتب حكومي يقرر ما هو ''مالئم''7.

من وجهة نظر قانونيةُ ،تعتبر اللغة
العربية ر�سمية ،لكنها من ناحية تطبيقية
م�شرفة على �أر�ض الواقع.
لي�ست ذات مكانة ّ
فحتى بالمقارنة مع الإنجليزية التي فقدت
مكانتها كلغة ر�سمية ،نرى �أن العربية �أقل
احترام ًا منها وال تتمتع بالـ ''بر�ستيج'' نف�سه
الذي تحظى به الإنجليزية .فهذه الأخيرة
ُت�ستعمل على نطاق �أو�سع ب�شكل ر�سمي �أو غير
ر�سمي في �إ�سرائيل ،ال بل �إنها ت�ضع المتكلمين
بها �ضمن �إطار ثقافي واجتماعي ُينظر �إليه
ك�أكثر ارتقاء.
هناك �إذاً فجوة بين الو�ضع القانوني
والواقع ،ومن غير المتوقع �أن ت�ضيق هذه
الفجوة ،وال �سيما �أن �إ�سرائيل لي�س لديها
د�ستور مكتوب ين�ص على حقوق مت�ساوية
لجميع مواطنيها.
�إن م�س�ألة اللغة الر�سمية في �إ�سرائيل لي�ست
ق�ضية لغوية ــ اجتماعية في المقام الأول،
و�إنما هي ق�ضية �أيديولوجية ،مت�أ�صلة
جذورها في طبيعة الدولة وت�أثيرها في
العالقات بين مواطنيها .وقد تم الحفاظ على
هذه العالقات ب�سبب اعتبارات ال�سيادة
وال�سلطة ،و�أ�صبحت �أكثر �صرامة تحت ت�أثير
ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،والعربي ــ
والإ�سرائيلي .وب�سبب هذه الأيديولوجيا ،ف�إن
بع�ض الممار�سات الحكومية يتجاهل المكانة
الر�سمية للغة العربية ،بحيث باتت هذه
الأخيرة مهم�شة على مدار ال�سنين.
وفي تقرير كتبه �أمنون روبن�شتاين في
�سنة  ،1980وهو باحث في القانون
تبين
الإ�سرائيلي و�سيا�سي ،يذكر عدة حاالت ّ
التجاهل المتعمد لقانون اللغة ،وبين هذه
الحاالت حذف العربية من النماذج والالفتات
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و�إ�شارات الطرق الم�ستعملة في الأحياء
اليهودية والطرق الرئي�سية ،وعدم ظهورها �إ ّال
عند االقتراب من المناطق الآهلة بالعرب،
وحتى هذا ال يكون دائم ًا ب�شكل مت�سق .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أن مثل هذه الممار�سات ال يزال
قائم ًا �إلى الآن ،عالوة على �أن �أ�سماء القرى
والمدن العربية كثيراً ما ُتكتب بالحرف
العربي ،لكن باللفظ العبري لهذه الأ�سماء
(مثال'' ،عكو'' بد ًال من ''عكا'') ،الأمر الذي
ي�ساهم في ن�شر الأ�سماء العبرية ب�شكل مكثف8.
وال نن�سى طبع ًا عمليات النحت الم�ستمرة
لآالف الأ�سماء والمواقع والمعالم الجغرافية
والبيئية وتغييرها من عربية �إلى عبرية مثلما
�أو�ضحت البحوث التي قام بها الدكتور �شكري
عراف ،المتخ�ص�ص بتاريخ ال�شرق الأو�سط،
ّ
والباحث في الجذور الفل�سطينية .فدرا�ساته
تبين �أن مجموع المواقع الفل�سطينية التي
ّ
جرت ''عبرنتها'' على مدى نحو  125عام ًا بلغ
 7000موقع ،منها �أكثر من  5000موقع
جغرافي ،وعدة مئات من الأ�سماء التاريخية،
و�أكثر من  1000ا�سم للم�ستعمرات ،وهذا كله
على يد لجنة كانت الوكالة اليهودية قد �أ ّلفتها
في �سنة  1922لهذه الغاية .وهي ت�ضم حالي ًا
 24ع�ضواً من العلماء اليهود في �شتى
االخت�صا�صات ،كما ت�شمل ممثلين عن بع�ض
الوزارات المعنية ،والوكالة اليهودية،
وال�صندوق القومي اليهودي ،والجي�ش
الإ�سرائيلي9.
لقد �شهد ال�سكان العرب الفل�سطينيون الذين
عاي�شوا �أحداث النكبة ،عملية ''العبرنة'' لأ�سماء
القرى والمدن العربية التي تم تهويدهاّ � ،أما
الأجيال الجديدة فال تعرف كثيراً عن ذلك .وهذا
التفاوت له �أبعاده من حيث الت�شوي�ش على
الذاكرة الجماعية واالمتداد الفل�سطيني في البلد.
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�إن ال�سيا�سات القومية م�س�ألة ال يمكن
التهرب منها في نقا�شات الق�ضايا اللغوية.
فتراجع مكانة اللغة العربية في �إ�سرائيل يعود
في واقع الأمر� ،إلى تراجع مكانة ال�سكان
العرب الذين ُح ّولوا من �أغلبية �إلى �أقلية في
بلدهم الأ�صلي .ويمكن القول �إن هذا التحول
الديموغرافي �أدى ،فيما ي�سمى العلوم
اللغوية ــ االجتماعية� ،إلى الت�أثير في
''الحيوية اللغوية'' للعربية في البلد ،لكن لي�س
ب�شكل مطلق ،نظراً �إلى تفاعل عوامل جاذبة
و�أُخرى طاردة عن المركز متعلقة بال�صراع
الأيديولوجي.
ويعك�س و�ضع العربية في مقابل العبرية
في �إ�سرائيل ب�شكل كبير ،التغيير الذي طر�أ على
موازين القوى الداخلية� ،أي ال�سلطة
والأيديولوجيا التي تمثلها وتفعل وفقها .وقد
نت هذه النقطة في بحث �أجريته في
بي ُ
ّ
10
�سنة ، 2004بعنوان ''الت�أثير اللغوي ــ
االجتماعي ل�سيا�سات الدولة العرقية:
الت�أثيرات في تطور اللغة لدى ال�سكان العرب
في �إ�سرائيل''.

فعلى الم�ستوى االقت�صادي ــ االجتماعي

يتم تحديد العالقات بين اللغتين �إلى حد كبير
من خالل �سلطة الأغلبية الحاكمة على الأقلية
والأولويات التي ت�ضعها .وبما �أن �إدارة الدولة،
والمواقف العليا ،وال�صناعات الرئي�سية،
والبور�صة ،والأعمال التجارية الكبيرة،
والخدمات الم�صرفية ،هي تحت ال�سيطرة
اليهودية ،ف�إن العبرية هي اللغة المهيمنة.
وينعك�س هذا الو�ضع على و�سائل الإعالم
الإذاعية ،فالإعالميون اليهود ي�شكلون
الأغلبية ،ويديرون حتى الق�سم العربي ل�سلطة
الإذاعة الر�سمية .كما �أن القناة الر�سمية
تهم�ش ب�صورة وا�ضحة الوجود العربي
الثانية ّ

تبث  %2,5فقط من �إجمالي وقت
في البلد� ،إذ ّ
البث الأ�سبوعي باللغة العربية ،وال تبث برامج
ّ
باللغة العربية خالل وقت الذروة� ،أي الأوقات
للبث ،كما �أنها عامة تترجم برامجها
الرئي�سية ّ
�إلى العبرية ولي�س العربية .وفي المقابل تقوم
ببث مزيد من �ساعات البرمجة
القناة الأولى ّ
تبث البرامج
�إلى اللغة العربية ،لكنها ال ّ
العربية خالل فترة الذروة.
على الم�ستوى التعليمي ،لم يتم �إن�شاء
معهد �أكاديمي للحفاظ على اللغة العربية
وتعزيزها في �إ�سرائيل ،بينما �أن�ش�أ القانون
�أكاديمية اللغة العبرية .وال توجد جامعة
تدر�س
�إ�سرائيلية تقدم مواد باللغة العربية ،وال ّ
اللغة العربية و�آدابها في الجامعات
الإ�سرائيلية باللغة العربية ،و�إنما من خالل
العبرية كلغة التعليم.
ولم ُي�سمح �أي�ض ًا ب�إن�شاء جامعة عربية،
لأن ذلك ــ طبق ًا لل�سيا�سة الإ�سرائيلية ــ
�سي�ساهم في �إثراء المجتمع العربي لغوي ًا
وفكري ًا .وفي حالة عدم وجود جامعة عربية
في �إ�سرائيل ،ف�إن الطالب العرب ي�صبحون
م�ضطرين �إلى االلتحاق بالجامعات
الإ�سرائيلية والخارجية ،وخ�صو�ص ًا في
الحاالت التي يتعذر عليهم فيها الح�صول على
مقعد لدرا�سة الطب �أو القانون ،وهو ما يحدث
في كثير من الأحيان.
� ّأما امتحانات التراخي�ص الحا�سمة في
مجال القانون والطب والمحا�سبة ،والتي
يتعين على الطالب اجتيازها لممار�سة
قدم بالعبرية .وقد جرى حديث ًا
مهنهم ،ف ُت َّ
�إ�ضافة الإنجليزية كخيار �آخر .ومن الجدير
بالذكر �أن االمتحانات باللغة العبرية (�أو
الإنجليزية) تزيد الأمور تعقيداً بالن�سبة �إلى
الطالب العرب الذين در�سوا في جامعات غير

قانون القومية وحماولة نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية

�إ�سرائيلية ،ويريدون العودة �إلى ديارهم
للممار�سة في حقولهم.
ويركز معظم الجداالت ب�ش�أن اللغة العربية
في المجال التعليمي على مكانة اللغة العربية
في المدار�س الإ�سرائيلية كلغة ذات منزلة
�أدنى .وعلى الرغم من اعتبار العربية اللغة
الثانية في �إ�سرائيل ،ف�إنه لي�س هناك اهتمام
جدي بتعلمها بين الإ�سرائيليين ،ما عدا في
ال�صفوف الع�سكرية �إلى حد ما .وب�صورة عامة،
ُتعتبر اللغة العربية عديمة الجدوى وهام�شية
لخم�س
لدى الأغلبية 11،مع �أنها اللغة الأم ُ
ال�سكان ،واللغة الأولى التي يتم التحدث بها
في ال�شرق الأو�سط ،وواحدة من اللغات
الر�سمية ال�ست للأمم المتحدة ،هذا عدا كونها
لغة �إن�سان ،وح�ضارة وتاريخ ًا و�أدب ًا وتراث ًا
غني ًا.
و�إذا ما قار ّنا ن�سبة وجودة تدري�س اللغة
العربية في المدار�س اليهودية الإ�سرائيلية في
مقابل العبرية في المدار�س العربية ،لوجدنا
فرق ًا �شا�سع ًا من حيث التعامل مع اللغتين� ،إذ
ُيفر�ض تعلم العبرية على الطالب العرب بدءاً
من ال�صف الأول حتى ال�صف الثاني ع�شر،
بينما تبقى العربية غير �إجبارية في المدار�س
العبريةّ � .أما بالن�سبة �إلى مواد التدري�س ،ف�إن
عد للعرب ي�ضم
الم ّ
منهاج اللغة العبرية ُ
مو�ضوعات ذات �صبغة يهودية� :أدب ًا وتاريخ ًا
عد
الم ّ
وديانة ،بينما ال يفر�ض منهاج العربية ُ
للمدار�س اليهودية الأدب والتاريخ العربي.
فما يلفت النظر في المنهاج هو �سيا�سة عدم
التوازن في عمق وثقل مواد التدري�س ،كما �أن
منهاج اللغة العربية للمدار�س العربية هو
منهاج �سطحي ،مخفف ،ال ي�شمل �أدب ًا و�شعراً
ينمي الهوية القومية لدى الطالب
وطني ًا ّ
العربي12.
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�إنتاج ثنائية لغوية وثقافية
�أحادية اجلانب
هذه ال�سيا�سة �ساهمت في توليد ثنائية
لغوية وثقافية �أحادية الجانب لدى العرب،
تعيدنا �إلى المربع الأول الذي ي�ؤكد �أن ال�صراع
القومي والأيديولوجي بين ال�شعبين ي�ؤثر في
المواجهة الثقافية والمناف�سة اللغوية،
وخ�صو�ص ًا �أن اللغة تمثل �أحد الرموز البارزة
للقومية عامة ،وبالتالي لهذين ال�شعبين
المت�صارعين خا�صة13.

موقف املواطنني العرب حيال
�سيا�سة اللغة
�إن التركيز على تعليم العبرية
والمو�ضوعات اليهودية في المدار�س العربية
م�س�ألة يعتبرها المثقفون العرب في �إ�سرائيل
محاولة لتجريد التعليم العربي من ال�صبغة
الوطنية ،وتوجيه الطالب العرب نحو ''الأ�سرلة''
(�إ�ضفاء ال�صبغة الإ�سرائيلية) والقيم اليهودية
وال�صهيونية على ح�ساب لغتهم وثقافتهم
العربية.
لكن في المقابل ،وبحكم الو�ضع المفرو�ض
بينة من التطبيق
عليهم ،ف�إن العرب على ّ
العملي للغة العبرية� ،أي �أن معظمهم ينظر �إلى
العبرية على �أنها �ضرورية محلي ًا ،فهي غالب ًا
ما تكون �شرط ًا م�سبق ًا للتقدم التعليمي
واالقت�صادي ،كما �أنه اجتماعي ًاُ ،ينظر �إلى
ا�ستعمال العبرية ك�أمر واقعي ال بد منه عند
التوا�صل مع ال�سكان اليهود في الحياة
اليومية ،والتعامل مع الأجهزة الر�سمية للبلد.
وعلى الرغم من ت�أثير العبرية في ال�سلوك
اللغوي للمواطنين العرب الناتج من عملية
االقترا�ض اللغوي من العبرية �إلى العربية
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بفعل االت�صال اليومي بين ال�شعبين ،ف�إن
العبرية تبقى لغة ثانية بالن�سبة �إليهم ،وال
تحل محل اللغة الأم.
نت في درا�سة �سابقة ،ف�إن الوالء
بي ُ
ومثلما ّ
للغة الأم بين العرب في �إ�سرائيل هو م�س�ألة
مثبتة ،وترجع �إلى الح�س القومي المتجذر في
�أبنائها ،و�إلى �أن ال�شعور باالنتماء �إلى الهوية
الفل�سطينية هو حقيقي وفعلي ،ويقوى ويبرز
في الأزمات القومية وتحت ال�ضغوطات
العن�صرية التي يتعر�ضون لها14.
يقر المواطنون العرب ب�أن العبرية
وربما ّ
هي لغة المجموعة الم�سيطرة ،لكن لي�س
المجموعة الأرفع مقام ًا ،ولذلك لي�س هناك �أي
احتمال الندماج �أو ان�صهار لغوي وثقافي من
جانب المواطنين العرب .وحتى الجانب
الإ�سرائيلي لن ي�سمح بمثل هذا االن�صهار
ب�سبب �أيديولوجيا الدولة ،والتي تقت�ضي
الم�ساواة بين القومية والدين� ،أي �أن �شعب
�إ�سرائيل هو ال�شعب اليهودي ،والإ�سرائيلي هو
اليهودي فقط.
ومن ناحية �أُخرى ،ف�إن االندماج في بلد
ت�سوده �صراعات قومية لي�س عملية �سهلة من
ناحية تربوية واجتماعية .فاللغة العربية
بالن�سبة �إلى الأطفال العرب في �إ�سرائيل ،هي
اللغة المكت�سبة �أو ًال ب�شكل طبيعي ،كما �أن
العربية العامية بالن�سبة �إلى المواطنين العرب

هي و�سيلة االت�صال الطبيعية والرئي�سية
بينهم ،على الرغم من �سيطرة العبرية على
اللغة التي ي�ستعملها كثيرون منهم في
االت�صال اليومي مع ال�سكان اليهود ،كعالقات
العمل والتعليم ،والتعامل مع الأجهزة
الر�سمية.
�إن فاعلية هذه العوامل جمعاء مكملة
للت�أثير الناتج من تعليم العبرية ر�سمي ًا في
المدار�س العربية .فهذا التعليم حجر �أ�سا�س في
توليد ثنائية اللغة العربية والعبرية بين
المواطنين العرب ،كما �أن االت�صال اليومي مع
المجتمع اليهودي الإ�سرائيلي هو بحد ذاته
قناة رئي�سية لهذه الثنائية ال يمكن تج ّنبها.
وبالنتيجة ،ف�إن تعلم اللغة العبرية
ب�شك َليها الر�سمي وغير الر�سمي لدى المواطنين
العرب هو نتاج عمليتين تدعم فيهما الواحدة
الأُخرى ،وت�ؤثر ب�شكل ملحوظ في ت�صرفهم
اللغوي .وهذا الت�صرف اللغوي ــ االجتماعي
وحولهم
�أ�صبح يميزهم من غيرهم من العربّ ،
�إلى مجموعة ربما ينظر �إليها البع�ض
بح�سا�سية .كما قد يتم التعامل معهم بتردد
وقيود ك�أنهم �إ�سرائيليون ،وفي كثير من
الأحيان يتعر�ضون للت�شكيك في هويتهم
وانتمائهم ،ولنقد غير من�صف ناتج من �سوء
فهم لق�ضاياهم و�أو�ضاعهم من طرف كثيرين
من �أ�شقائهم العرب.
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