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الب�سطامي*

اللغات يف القد�س بني الأ�صالة والكولونيالية
ُتعتبر مدينة القد�س ب�ش ّقيها ال�شرقي والغربي من المدن المق�سمة (،)divided cities
وتمتاز من غيرها من المدن ،بكثرة اللغات واللهجات الم�ستخدمة فيها ،وتعددها.
وهذه حالة نادرة �أن ينت�شر هذا الكم من تنوع اللغات واللهجات في مكان مثل مدينة
القد�س ،على الرغم من وجود نماذج قريبة لها مثل بيروت ،والقاهرة ،وا إل�سكندرية
التي جمعت في حقبة ما العديد من اللغات والجوالي مثل الإيطاليين واليونانيين
والأرمن وغيرهم .وهذه �صفة المدن المختلطة التي ت�ضم تحت عباءتها العديد من
الجوالي واللغات والأقليات.

ُيعتبر

انت�شار الأقليات ،وتعدد
اللغات في المدن من معايير
الحداثة ،مع ربط هذه الفكرة بحداثة البحر
وحداثة الجبل التي تناولها الم�ؤرخ
وال�سو�سيولوجي �سليم تماري .فمنذ �أوا�سط
القرن التا�سع ع�شر جاء �إلى القد�س العديد من
الجوالي التي تزامن ح�ضورها مع بدايات
الم�شاريع اال�ستيطانية وموجات الهجرة
المتنوعة ،وخ�صو�ص ًا الهجرات
البروت�ستانتية 1،والهجرات اليهودية.
ويوجد في القد�س اليوم العديد من اللغات
الم�ستخدمة مثل :العربية ،والعبرية،
* كاتب وباحث من �سكان القد�س.

تمار�س
والإنجليزية ،والرو�سية ،وهناك لغات َ
ب�شكل �أقل �شيوع ًا مثل :الأرمنية ،والييدي�شية،
وال�سريانية ،واليونانية ،والفرن�سية ،والإ�سبانية،
والإثيوبية ،ولغة خا�صة بالغجر �أو ''الدوم''
الذين وفدوا �إلى القد�س منذ مئات ال�سنين.
� ّأما خريطة انت�شار لغة ما �أو ن�سبتها،
فتعتمد على عدد الناطقين بها و�أماكن
تمركزهم ،فعلى �سبيل المثال تنت�شر اللغة
الأرمنية بكثرة في منطقة حارة الأرمن في
القد�س القديمة ،نظراً �إلى كونها نقطة ارتكاز
للجالية الأرمنية ،بينما تنت�شر اللغة
الييدي�شية 2في حي �شعاريم والأحياء
الحريدية كونها منطقة ارتكاز لليهود
الأرثوذك�س ،والعبرية والرو�سية والإثيوبية في

مقاالت

الأحياء الغربية للمدينة ،واللغة العربية في
الأحياء ال�شرقية ،وهكذاّ � .أما بالن�سبة �إلى
اللغات الأُخرى :كالفرن�سية والإ�سبانية
والألمانية واليونانية ،فتوجد ب�صورة خا�صة
�ضمن الجماعات اليهودية المهاجرة من
فرن�سا والأرجنتين وغيرها .كذلك ُت�ستخدم
هذه اللغات في بع�ض الأديرة بح�سب تنوعها،
ولدى بع�ض العاملين في القطاع ال�سياحي،
تدر�س في بع�ض
و ُتعتبر لغات ثانوية ّ
المدار�س التب�شيرية الموجودة في ال�شطر
ال�شرقي للمدينة.
وكانت المدينة قد عرفت قديم ًا بع�ض
اللغات التي لم تعد ُت�ستعمل مع �أنها كانت
لغات ر�سمية ،مثل اللغة اليونانية التي كان
يتحدث بها �أهل المدينة عند الفتح العمري،
واللغة الالتينية التي كانت لغة المملكة
ال�صليبية الر�سمية في القد�س خالل الفترة
 .1187 - 1099وقد حلت اللغة العربية
ال ُقري�شية مع الفتوحات الإ�سالمية مكان اللغة
الآرامية وال�سريانية على الرغم من احتفاظها
بكثير من مفرداتها� ،إذ �إن �أغلبية الكلمات
العامية ،و�أ�سماء القرى 3والمدن وحتى �أ�سماء
بع�ض العائالت التي ي�ستخدمها المقد�سيون
اليوم ،م�ستمدة من اللغة ال�سريانية التي ُتعتبر
تطوراً عن اللغة الآرامية ،وهي اللغة التي
تحدث بها ال�سيد الم�سيح .ومن اللغات �أي�ض ًا
اللغة التركية التي توقف ال�سكان الذين
�أتقنوها عن ا�ستخدامها بعد رحيل الأتراك
العثمانيين عن المدينة في �سنة .1917
وهنا ،ال بد من الإ�شارة �إلى �أنه في بحر
هذه التنوع اللغوي يوجد العديد من اللـهجات
المحكية التي تخ�ص كل لغة ،ففي اللغة
العبرية هناك اللـهجة ال�سفاردية التي يتحدث
بها اليهود ال�شرقيون ،والأ�شكينازية التي
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يتحدث بها اليهود الغربيونّ � .أما بالن�سبة �إلى
اللغة العربية ،فهناك لهجة الفالحين
وي�ستخدمها معظم �سكان قرى القد�س
ومحيطها ،ولهجة �أهل المدن ،ولهجة �سكان
منطقة جبل الزيتون في القد�س ال�شرقية،
ولهجة ال�سكان المنحدرين من مدينة الخليل،
ولهجة ال�سكان المنحدرين من عرب ،1948
واللـهجة النابل�سية ،واللـهجة الغزاوية،
واللـهجة البدوية ،ولهجة عرب ال�سواحرة .لكن
مع الم�صاهرة واالختالط ،باتت اللـهجات
متقاربة � ،اّإل �إنها تبدو �أكثر و�ضوح ًا عند كبار
ال�سن وفي القرى.
مد بع�ض
ويظهر تباين اللـهجات هذا في ّ
الكلمات ،وفي قلب بع�ض الحروف ،مثل قلب
الحاء �إلى الخاء في العبرية ،وكذلك في قلب
الكاف �إلى �شين ،وفي قلب القاف �إلى جيم �أو
كاف في اللـهجات العربية� ،أو حتى في حذف
بع�ض الحروف ،وهذه ظاهرة لغوية قديمة
مرتبطة بتطور اللـهجات ،وبتنوع الأل�سن
والمناطق والقراءات ،حتى �إن العرب في �سوق
عكاظ وغيرها ،كانوا يوحدون اللغة التي
ُتكتب بها الق�صائد والمواثيق .ومن �أبرز هذه
اللـهجات :العنعنة 4،والك�شك�شة 5،والك�سك�سة6،
والقطعة 7،وغيرها .وكثيراً ما كان االختالف
في اللـهجات بين �سكان المدينة الواحدة،
وعنوان كثير من
وطريقة نطقها ،مو�ضع تندر
َ
النكات ال�شعبية ،وال�سخرية التي ت�ؤدي دوراً
وظيفي ًا في التعبير عن بع�ض التناق�ضات
االجتماعية.

اللغة والغزو اخلارجي
يوجد ارتباط وثيق بين انت�شار اللغة
والغزو الخارجي� ،إذ يحاول كل منت�صر �أن
يفر�ض �سطوته ولغته وثقافته على
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المجتمعات التي يحتلها ،ومن ال�ضروري هنا
التمييز بين حركة اال�ستعمار الأوروبي وما
قبلها ،لأن حركة اال�ستعمار مرتبطة بحركة
اال�ست�شراق .ويمكن هنا القول �إن حركة
اال�ستعمار الأوروبية �ألحقت كم ًا هائ ًال من
الأذى الثقافي والتاريخي والديني
ب�ضحاياها ،ففي حاالت كثيرة تم طم�س
ح�ضارات ولغات و�أديان ب�أكملها لم�صلحة
الفكرة الدينية الأوروبية :اللغة الإ�سبانية
والبرتغالية انت�شرت في �أميركا الجنوبية،
بينما انت�شرت الإنجليزية والفرن�سية في
�أميركا ال�شمالية كونها مناطق نفوذ
الفرن�سيين والإنجليز ،كما انت�شرت لغة
الأفريكانز في جنوب �أفريقيا وهي لغة
الم�ستوطنين البوير 8،وهذا كله على ح�ساب
�أديان ال�سكان الأ�صليين ولغاتهم ،فبتنا ن�سمع
ونوثق رواية الرجل الأبي�ض ''الغازي'' عن
''�أر�ض الميعاد'' 9و''العالم الجديد'' ،ولم نعد
ن�سمع � اّإل لمام ًا ،م�أ�ساة �شعب المايا� ،أو ق�صة
ال�سكان الأ�صليين في �أ�ستراليا� ،أو ق�صة قبائل
الأبات�شي �أو ال�شيروكي �أو البونتياك ،والتي
تحولت �أ�سما�ؤها �إلى �سلع ا�ستهالكية.

دور الهجرات
ُتعتبر الحروب المحرك الرئي�سي للـهجرات،
وي�ؤدي الموقع الجغرافي والأهمية الدينية
واالقت�صادية دوراً في تحديد هذه الهجرة ،فقد
كانت القد�س بمثابة ممر لكثير من الهجرات.
وهناك �أنواع مختلفة من الهجرات ،منها:
الهجرة الق�سرية ،والهجرة االقت�صادية،
والهجرة الدينية ،حتى �إن بع�ض الم�ؤرخين
اعتبر �أن الحملة ال�صليبية الأولى كانت عبارة
عن هجرة دينية جماعية �أكثر من كونها
حملة ع�سكرية منظمة ،وذلك نظراً �إلى م�شاركة

كثير من الأطفال والن�ساء في تلك الحملة.
ولعل �أقدم الهجرات التي �شهدتها القد�س هو
هجرة بع�ض القبائل العربية بعد انهيار �سد
م�أرب في اليمن ،ومن بعدهم العرب الغ�سا�سنة
الذين �سكنوا بالد ال�شام ،بينما تقول الرواية
الإ�سرائيلية �إن اليهود القدماء هم �أول
الجماعات المهاجرة ،و�إنهم �أول َمن بنى
المدينة �ضمن دائرة من الجدل والت�أويل .في
ال�سياق نف�سه ،ووفق ًا لكثير من الم�صادر
التاريخية ،قام الفرنجة في �أثناء احتاللهم
القد�س في �سنة  ،1099بقتل وتهجير معظم
�سكان المدينة ،الأمر الذي �أدى �إلى هجرة
العديد من القبائل العربية بعد الفتح
ال�صالحي في �سنة  ،1187وخ�صو�ص ًا قبائل
بني �سعد ،وبني غانم ،وبع�ض الأكراد .وتزامن
مع هذه الفترة موجات هجرة متتابعة
لأقليات يمكن و�صفها بالهجرة الدينية مثل:
هجرة المغاربة ،والإيرانيين ،والأحبا�ش10،
والأفغان ،والبخار (ن�سبة �إلى ُبخارى)،
والأوزبك ،والهنود ،والأفارقة الذين جا�ؤوا من
ت�شاد 11،ف�ض ًال عن الغجر الذين ُيعرفون
بـ ''ال َّن َور'' �أو ''الدوم'' ،والذين وفدوا من �شمال
العراق.
وفي �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبدايات
القرن الع�شرين حدثت موجات هجرة متعددة
منها :هجرة اقت�صادية �إلى المهجر التي
ت�سارعت اعتباراً من �أواخر القرن التا�سع ع�شر
وجراء الحرب
ب�سبب حالة الفقر والمجاعةّ ،
العالمية الأولى ،ثم بعد رحيل العثمانيين،
وتمتاز هذه الهجرات ب�أنها لم تكن هجرة
ق�سرية؛ النوع الثاني من الهجرة هو الهجرة
اال�ستيطانية ،وخ�صو�ص ًا هجرة الألمان
واليونانيين والأميركيين والهجرة اليهودية
التي تركزت قبل �سنة  1882في �أربع مناطق

اللغات يف القدس بين األصالة والكولونيالية

رئي�سية في فل�سطين هي القد�س و�صفد
والخليل وطبرية .واتخذت الهجرات اليهودية
�شكل خم�س موجات �أ�سا�سية� ،سبقها دور
متعاظم للقن�صليات واالمتيازات الأجنبية ،وال
�سيما االمتيازات الرو�سية والفرن�سية
والإيطالية والإنجليزية والألمانية ،والتي
�أدخلت لغاتها معها �إلى مدينة القد�س ب�صورة
خا�صة ،وكذلك من خالل بناء كثير من
الأديرة والكنائ�س والم�ست�شفيات والمدار�س
التب�شيرية والمراكز الثقافية التي �ست�ؤدي دوراً
مهما في النه�ضة الفكرية واللغوية ،وفي
تاريخ المدينة االجتماعي.
و�شهدت ع�شرينيات القرن الما�ضي �أي�ض ًا
موجات هجرة اقت�صادية ودينية داخلية �إلى
مدينة القد�س ،وخ�صو�ص ًا من مدينة الخليل،
وذلك ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية المزدهرة
في المدينة ،ودعوات بع�ض القيادات العربية،
وخ�صو�ص ًا المفتي �أمين الح�سيني� ،إلى التوجه
�إلى القد�س في مواجهة الهجرة ال�صهيونية
�إليها ،الأمر الذي يف�سر وجود كثير من
العائالت الخليلية في القد�س ال�شرقية ،والتي
جلبت معها لهجتها �إلى المدينة ،وباتت
ملمو�سة في الأماكن التي �سكنتها تلك
العائالت� .إن توافد الجماعات الوظيفية من
الأرياف والمحيط ،ونمو الأحياء والمراكز
االقت�صادية ،وانت�شار �أحزمة الفقر� ،أمور كلها
عد من دالالت حداثة ونمو �أي مدينة� ،إذ �إن
ُت ّ
الجوالي والجماعات المهاجرة تنمو �أو تندثر
اعتماداً على العامل االقت�صادي �أو بفعل
الحروب .فعلى �سبيل المثال ،رحل كثيرون من
اليونانيين والألمان الهيكليين �إلى بلدهم
جراء الحرب العالمية الأولى ،مع �أنهم �أقاموا
ّ
م�ستوطنات في القد�س ال تزال موجودة �إلى
اليوم ،وباتت جزءاً من �أحياء القد�س12.

مقاالت

065

دور اجلوايل
ُيعتبر وجود الجوالي وا�ستقرارها العامل
الأهم في تكوين �أقليات لغوية ،فقد �سكن
القد�س العديد من الجوالي والجماعات
الوظيفية مثل الرو�س ،واليهود،
والأميركيين 13،والألمان ،واليونانيين،
وال�سويديين ،والأرمن ،والبولنديين ،وجماعات
�أُخرى وفدت �إلى المدينة بعد الفتح ال�صالحي
مثل المغاربة ،والإيرانيين ،والأحبا�ش،
والأفغان ،والبخار ،والأوزبك ،والهنود،
والجالية الأفريقية ،والغجر ،ومجموعة من
الأقباط .وهذا الطرح ال ينفي وجود جوالٍ
�سكنت في مدن �أُخرى في فل�سطين غير القد�س،
مثل ال�شي�شان وال�شرك�س.
وهذه الجوالي ت�ؤدي دوراً مهم ًا في �إحداث
نه�ضة عمرانية وفكرية� ،إذ �إنها تجلب معها
وتحتك بال�سكان
لغاتها وثقافاتها الخا�صة،
ّ
المحليين وتتفاعل معهم ،كما �أنها ُتدخل
العديد من القيم و�أنماط الحياة �إلى المجتمع
الذي تعي�ش فيه ،بحيث �إن كل جالية تترك
ب�صماتها الوا�ضحة في العمران والم�ؤ�س�سات
التربوية والترفيهية مثل المقاهي ،ف�ض ًال عن
العديد من �أنماط الحياة ِ
والحرف الجديدة
مثل :النجارة والت�صوير والعزف على بع�ض
الآالت المو�سيقية ،والفنون الأُخرى .وف�ض ًال
عن الجوالي التي �أحدثت تنوع ًا ثقافي ًا
واجتماعي ًا وعمراني ًا في القد�س ،ف�إن الزيارات
الدينية والحج 14،وزيارات الم�ست�شرقين،
�أ�ضافت لوحة من التفاعل واالنفتاح الذي
عرفته القد�س في تلك الفترة.
وقد برزت هذه الجوالي لعدة �أ�سباب:
فمنها َمن جاء لأ�سباب متعلقة باللجوء
الق�سري مثل هجرة الأرمن بعد مجارز �سنة
 15 ،1915واليهود قبل �سنة  1882ب�سبب
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موجات معاداة ال�سامية في �أوروبا ،ومنها َمن
جاء لأغرا�ض ا�ست�شراقية كولونيالية ،مثل
الأميركية والألمانية والبولونية واليونانية16.
تطور الر�أ�سمالية الم�س�أل َة اليهودية
وقد دفع
ُ
في �أوروبا في اتجاهين متناق�ضين تمام ًا:
فمن جهة� ،ساعدت الر�أ�سمالية على ا�ستيعاب
اليهود االقت�صادي ،ثم الثقافي ،ومن جهة
جراء
�أُخرى� ،ساعدت على نمو القومية لديهم ّ
اقتالع الجماهير من مراكزها االجتماعية
التقليدية ،وح�شرها في المدن ،و�إثارة النعرات
الال�سامية �ضدهم17.
وت�ؤ�س�س الجوالي مجتمعات خا�صة بها
داخل الحوا�ضر ،مثلما فعل الأرمن في لبنان
على �سبيل المثال ،وت�ؤدي دوراً مهم ًا في
التطور االجتماعي واالقت�صادي واللغوي ،على
الرغم من احتفاظها بخ�صو�صيتها اللغوية
والإثنية .فعلى �سبيل المثال �أدى ال�شرك�س
عمان
وال�شي�شانيون دوراً مهم ًا في بناء مدينة ّ
عند ت�أ�سي�س �إمارة �شرق الأردن.

مهاد اللغة العربية يف القد�س
ّ

ُيعتبر دخول اللغة العبرية الحديثة �إلى
القد�س من الم�سائل التي ت�ستحق الدرا�سة
واالهتمام ،علم ًا ب�أن �إحياء الكتابة العبرية
الأدبية بد�أت مع حركة الها�سكاله اليهودية،
وهي حركة نه�ضوية ظهرت في �أواخر القرن
الثامن ع�شر في �أوروبا ،و�ساهم في ت�أ�سي�سها
مو�شيه مندل�سون وهارون هالي ولف�سون
وجوزيف بيرل ،كحركة تجديد يهودية على
�أ�س�س علمانية ،تنادي بالحرية الفكرية ،وتدعو
رجال الدين اليهود �إلى التخلي عن التع�صب
الديني ،و�إلى االنفتاح على الثقافات الأُخرى.
ويمكن القول �إن �إحياء اللغة العبرية ارتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بتطور الحركة ال�صهيونية التي

جاءت نتيجة �إ�شكالية االندماج بعد ظهور
الفكرة القومية والم�ساواة والمواطنة وف�شل
اليهود في االن�ضمام �إلى م�شروع التنوير
الأوروبي 18،وهي �إ�شكالية حولت معتقد
الم�سيانية الديني �إلى برنامج �سيا�سي ،فباتت
ال�شعارات والرموز الدينية بمثابة برامج
�سيا�سية .و�أبرز �إنتاجات الحركة ال�صهيونية
هو تجميع اليهود من مختلف �أ�صقاع الأر�ض،
وبناء م�ؤ�س�سات حا�ضنة كالجي�ش والجامعات
والم�ؤ�س�سات االقت�صادية والثقافية ،و�صهرها
�صهيوني ًا �ضمن ثالوث الجي�ش واللغة والدين
عد العمود الفقري
الم�شترك ،والذي بات ُي ّ
للمجتمع ،ويمثل بو�صلة الهوية الوطنية� ،شك ًال
وممار�سة.
و�أعيد �إنتاج اللغة العبرية الحديثة في
نهاية القرن التا�سع ع�شر ،على يد مجموعة من
اللغويين اليهود لعل من �أبرزهم� :إليعيزر بن
يهودا ،ودافيد يلين ،ولجنة اللغة العبرية التي
عملت على تطوير اللغة العبرية من لغة خا�صة
بالطقو�س الدينية �إلى لغة مكتوبة ومحكية،
صوال �إلى جعلها اللغة الر�سمية لدولة
و� ً
�إ�سرائيل .ومع قيام دولة �إ�سرائيل تم ت�أ�سي�س
مجمع اللغة العبرية الذي �أدى دوراً حيوي ًا في
تطوير اللغة .وقد واجهت عملية �إحياء اللغة
العبرية العديد من الم�شكالت ،لعل �أبرزها:
البحث عن مفردات وكلمات جديدة؛ مالحقة
ال�سلطات العثمانية لبن يهودا و�سجنه؛ ن�شر
اللغة وا�ستخدامها في مجاالت الحياة .و ُتعتبر
العبرية الحديثة لغة هجينة ت�ضم كثيراً من
الكلمات العربية والإنجليزية والفرن�سية
وغيرها .وقد اعتبر بن يهودا �أن نه�ضة اليهود
تكون في تب ّني اللغة العبرية في جميع
مجاالت الحياة ،لذلك تم ت�أ�سي�س العديد من
ال�صحف مثل� :صحيفة ''حافت�سيليت'' التي
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ُتعتبر من �أوائل ال�صحف اليهودية التي كتب
فيها بن يهودا ،و�صحيفة ''هات�سفي'' التي
�أ�س�سها بن يهودا �أي�ض ًا في �سنة  .1884وقد
�أدت هذه ال�صحف دوراً مهما في ن�شر العبرية،
ف�ض ًال عن المدار�س والمعاهد الدينية.

اللغة العربية والفل�سطينيون
ثمة عدة عوامل لدخول اللغة العبرية �أو
بع�ض م�صلحاتها في قائمة المفردات
الفل�سطينية ،لي�س كلغة كولونيالية فقط ،بل
كنوع من الت�أثير المتبادل.
العامل الأول في دخول اللغة العبرية �إلى
المجتمع الفل�سطيني� ،أوجدته الظروف التي
ُفر�ضت على الفل�سطينيين في الأرا�ضي المحتلة
منذ �سنة  1948وبعد �سنة  ،1967في القد�س
وال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتمثلت في
االحتكاك اليومي مع الإ�سرائيليين من خالل
التجارة والتعليم و�سوق العمل� ،أو الحق ًا في
حالة ال�سجن �أو التعامل مع الحواجز الأمنية.
وهو جانب قهري تط ّلب من الفل�سطينيين �أن
يتعلموا العبرية كنوع من المفردات القهرية،
وهي مفردات ارتبطت بالعالقة المبا�شرة مع
االحتالل ،والمتمثلة في حالة ال�سجن والعبور
اليومي على الحواجز ،ف�ض ًال عن المناهج
التعليمية العبرية المفرو�ضة على بع�ض
المدار�س ،ونمط الحياة في المناطق التي ُتعتبر
مناطق مختلطة �سكاني ًا .و�سمحت هذه الظروف
للفل�سطينيين ببناء معرفة جيدة عن المجتمع
الإ�سرائيلي وطريقة حياته ،بالتالي التغلغل
�أكثر و�أكثر في الثقافة العبرية ،وهو تغلغل
تطور من خالل حركة ترجمة ن�شطة للأدبيات
والتحليالت وال�صحافة العبرية.
العامل الثاني لدخول اللغة العبرية،
عبر عنه فرانز فانون من خالل
ومثلما ّ

مقاالت

067

م�صطلح الثنائية الثقافية ،هو �أن المحتلين،
عند نقطة معينة ،ي�شعرون بجاذبية ال تقاوم
الم�ستعمرين وطريقة حياتهمّ � ،أما
تجاه
َ
الم�ستعمرون فيريدون ب�أي ثمن ،مثلما يقول
َ
باولو فيريري� ،أن ي�شبهوا م�ضطهديهم ،و�أن
يقلدوهم ويتبعوهم ،وخ�صو�ص ًا الطبقة
الو�سطى التي يتحرق �أفرادها �إلى �أن ي�صبحوا
�أنداداً للأ�شخا�ص رفيعي ال�ش�أن من الطبقة
�شخ�صها من قبل ابن
العليا 19.وهذه الظاهرة ّ
خلدون عندما تحدث عن فتنة المنت�صر:
''وال�سبب في ذلك �أن النف�س �أبداً تعتقد الكمال
فيمن غلبها وانقادت �إليهّ � :إما لنظره بالكمال
َ
بما وقر عندها من تعظيمه� ،أو لما تغالط به
من انقيادها لي�س لغلب طبيعي� ،إنما هو
لكمال الغالب ،ف�إذا غالطت بذلك وات�صل لها،
ح�صل اعتقاداً ،فانتحلت جميع مذاهب الغالب
وت�شبهت به20''.
� ّأما العامل الثالث فهو ا�ستخدام
الفل�سطينيين كثيراً من الم�صطلحات ال�صهيونية
التي �أ�صبحت �ضمن قائمة المفردات العربية
والخطاب ال�سيا�سي المعا�صر ،مثل'' :المحرقة''
و''الغيتو'' و''ال�شتات'' .وا�ستطراداً ،نرى �أن
التحول الذي �أحدثه اتفاق �أو�سلو لم يقت�صر على
اللغة ذاتها فح�سب ،بل �أي�ض ًا على تغيير اللغة
والمنظور الفل�سطينيين �إلى طبيعة العالقات
الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية ،بحيث باتت
المفردات الإ�سرائيلية ُتعتبر محايدة
ومو�ضوعية� .إن ما �سعت له عملية �أو�سلو� ،إذاً،
''كان قلب هدف ال�سيا�سة الفل�سطينية ذاتها ،من
هدف ال
واالحتالل الإ�سرائيلي� ،إلى هدف ي�صبح
الفل�سطينيون بموجبه عالة في بقائهم ال�سيا�سي
والوطني على �إ�سرائيل وراعيها الأميركي ،وذلك
لفائدة �سالم محت ّليهم و�أمنهم21''.
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