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عتبر 
ُ
انت�شار الأقليات، وتعدد ي

اللغات في المدن من معايير 

الحداثة، مع ربط هذه الفكرة بحداثة البحر 

وحداثة الجبل التي تناولها الم�ؤرخ

وال�ش��شي�ل�جي �شليم تماري. فمنذ اأوا�شط 

القرن التا�شع ع�شر جاء اإلى القد�س العديد من 

الج�الي التي تزامن ح�ش�رها مع بدايات 

الم�شاريع ال�شتيطانية وم�جات الهجرة 

المتن�عة، وخ�ش��شًا الهجرات 

البروت�شتانتية،1 والهجرات اليه�دية.

وي�جد في القد�س الي�م العديد من اللغات 

الم�شتخدمة مثل: العربية، والعبرية، 

�س 
َ
والإنجليزية، والرو�شية، وهناك لغات تمار

ب�شكل اأقل �شي�عًا مثل: الأرمنية، والييدي�شية، 

وال�شريانية، والي�نانية، والفرن�شية، والإ�شبانية، 

والإثي�بية، ولغة خا�شة بالغجر اأو ''الدوم'' 

الذين وفدوا اإلى القد�س منذ مئات ال�شنين.

ا خريطة انت�شار لغة ما اأو ن�شبتها، 
ّ
اأم

فتعتمد على عدد الناطقين بها واأماكن 

تمركزهم، فعلى �شبيل المثال تنت�شر اللغة 

الأرمنية بكثرة في منطقة حارة الأرمن في 

القد�س القديمة، نظراً اإلى ك�نها نقطة ارتكاز 

للجالية الأرمنية، بينما تنت�شر اللغة 

الييدي�شية2 في حي �شعاريم والأحياء 

الحريدية ك�نها منطقة ارتكاز لليه�د 

الأرث�ذك�س، والعبرية والرو�شية والإثي�بية في 

مراد الب�سطامي*

اللغات يف القد�س بني الأ�سالة والكولونيالية

 ،)divided cities( ُتعتبر مدينة القد�س ب�سّقيها ال�سرقي والغربي من المدن المق�سمة

وتمتاز من غيرها من المدن، بكثرة اللغات واللهجات الم�ستخدمة فيها، وتعددها. 

وهذه حالة نادرة اأن ينت�سر هذا الكم من تنوع اللغات واللهجات في مكان مثل مدينة 

القد�س، على الرغم من وجود نماذج قريبة لها مثل بيروت، والقاهرة، والإ�سكندرية 

التي جمعت في حقبة ما العديد من اللغات والجوالي مثل الإيطاليين واليونانيين 

والأرمن وغيرهم. وهذه �سفة المدن المختلطة التي ت�سم تحت عباءتها العديد من 

الجوالي واللغات والأقليات.

* كاتب وباحث من �شكان القد�س.
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ا بالن�شبة اإلى 
ّ
يتحدث بها اليه�د الغربي�ن. اأم

اللغة العربية، فهناك لهجة الفالحين 

وي�شتخدمها معظم �شكان قرى القد�س 

ومحيطها، ولهجة اأهل المدن، ولهجة �شكان 

منطقة جبل الزيت�ن في القد�س ال�شرقية، 

ولهجة ال�شكان المنحدرين من مدينة الخليل، 

ولهجة ال�شكان المنحدرين من عرب 1948، 

واللـهجة النابل�شية، واللـهجة الغزاوية، 

واللـهجة البدوية، ولهجة عرب ال�ش�احرة. لكن 

مع الم�شاهرة والختالط، باتت اللـهجات 

متقاربة، اإّل اإنها تبدو اأكثر و�ش�حًا عند كبار 

ال�شن وفي القرى.

ويظهر تباين اللـهجات هذا في مّد بع�س 

الكلمات، وفي قلب بع�س الحروف، مثل قلب 

الحاء اإلى الخاء في العبرية، وكذلك في قلب 

الكاف اإلى �شين، وفي قلب القاف اإلى جيم اأو 

كاف في اللـهجات العربية، اأو حتى في حذف 

بع�س الحروف، وهذه ظاهرة لغ�ية قديمة 

مرتبطة بتط�ر اللـهجات، وبتن�ع الأل�شن 

والمناطق والقراءات، حتى اإن العرب في �ش�ق 

عكاظ وغيرها، كان�ا ي�حدون اللغة التي 

ُتكتب بها الق�شائد والم�اثيق. ومن اأبرز هذه 

اللـهجات: العنعنة،4 والك�شك�شة،5 والك�شك�شة،6 

والقطعة،7 وغيرها. وكثيراً ما كان الختالف 

في اللـهجات بين �شكان المدينة ال�احدة، 

وطريقة نطقها، م��شع تندر وعن�اَن كثير من 

النكات ال�شعبية، وال�شخرية التي ت�ؤدي دوراً 

وظيفيًا في التعبير عن بع�س التناق�شات 

الجتماعية.

اللغة والغزو اخلارجي

ي�جد ارتباط وثيق بين انت�شار اللغة 

والغزو الخارجي، اإذ يحاول كل منت�شر اأن 

يفر�س �شط�ته ولغته وثقافته على 

الأحياء الغربية للمدينة، واللغة العربية في 

ا بالن�شبة اإلى 
ّ
الأحياء ال�شرقية، وهكذا. اأم

اللغات الأُخرى: كالفرن�شية والإ�شبانية 

والألمانية والي�نانية، فت�جد ب�ش�رة خا�شة 

�شمن الجماعات اليه�دية المهاجرة من 

فرن�شا والأرجنتين وغيرها. كذلك ُت�شتخدم 

هذه اللغات في بع�س الأديرة بح�شب تن�عها، 

ولدى بع�س العاملين في القطاع ال�شياحي، 

�س في بع�س 
ّ
وُتعتبر لغات ثان�ية تدر

المدار�س التب�شيرية الم�ج�دة في ال�شطر 

ال�شرقي للمدينة.

وكانت المدينة قد عرفت قديمًا بع�س 

اللغات التي لم تعد ُت�شتعمل مع اأنها كانت 

لغات ر�شمية، مثل اللغة الي�نانية التي كان 

يتحدث بها اأهل المدينة عند الفتح العمري، 

واللغة الالتينية التي كانت لغة المملكة 

ال�شليبية الر�شمية في القد�س خالل الفترة 

1099 - 1187. وقد حلت اللغة العربية 

الُقري�شية مع الفت�حات الإ�شالمية مكان اللغة 

الآرامية وال�شريانية على الرغم من احتفاظها 

بكثير من مفرداتها، اإذ اإن اأغلبية الكلمات 

العامية، واأ�شماء القرى3 والمدن وحتى اأ�شماء 

بع�س العائالت التي ي�شتخدمها المقد�شي�ن 

الي�م، م�شتمدة من اللغة ال�شريانية التي ُتعتبر 

تط�راً عن اللغة الآرامية، وهي اللغة التي 

تحدث بها ال�شيد الم�شيح. ومن اللغات اأي�شًا 

اللغة التركية التي ت�قف ال�شكان الذين 

اأتقن�ها عن ا�شتخدامها بعد رحيل الأتراك 

العثمانيين عن المدينة في �شنة 1917.

وهنا، ل بد من الإ�شارة اإلى اأنه في بحر 

هذه التن�ع اللغ�ي ي�جد العديد من اللـهجات 

المحكية التي تخ�س كل لغة، ففي اللغة 

العبرية هناك اللـهجة ال�شفاردية التي يتحدث 

بها اليه�د ال�شرقي�ن، والأ�شكينازية التي 
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كثير من الأطفال والن�شاء في تلك الحملة. 

ولعل اأقدم الهجرات التي �شهدتها القد�س ه� 

هجرة بع�س القبائل العربية بعد انهيار �شد 

ماأرب في اليمن، ومن بعدهم العرب الغ�شا�شنة 

الذين �شكن�ا بالد ال�شام، بينما تق�ل الرواية 

الإ�شرائيلية اإن اليه�د القدماء هم اأول 

ن بنى 
َ
الجماعات المهاجرة، واإنهم اأول م

المدينة �شمن دائرة من الجدل والتاأويل. في 

ال�شياق نف�شه، ووفقًا لكثير من الم�شادر 

التاريخية، قام الفرنجة في اأثناء احتاللهم 

القد�س في �شنة 1099، بقتل وتهجير معظم 

�شكان المدينة، الأمر الذي اأدى اإلى هجرة 

العديد من القبائل العربية بعد الفتح 

ال�شالحي في �شنة 1187، وخ�ش��شًا قبائل 

بني �شعد، وبني غانم، وبع�س الأكراد. وتزامن 

مع هذه الفترة م�جات هجرة متتابعة 

لأقليات يمكن و�شفها بالهجرة الدينية مثل: 

هجرة المغاربة، والإيرانيين، والأحبا�س،10 

خارى(، 
ُ
والأفغان، والبخار )ن�شبة اإلى ب

والأوزبك، والهن�د، والأفارقة الذين جاوؤوا من 

عرف�ن 
ُ
ت�شاد،11 ف�شاًل عن الغجر الذين ي

ر'' اأو ''الدوم''، والذين وفدوا من �شمال 
َ
� بـ ''النَّ

العراق.

وفي اأواخر القرن التا�شع ع�شر وبدايات 

القرن الع�شرين حدثت م�جات هجرة متعددة 

منها: هجرة اقت�شادية اإلى المهجر التي 

ت�شارعت اعتباراً من اأواخر القرن التا�شع ع�شر 

اء الحرب 
ّ
ب�شبب حالة الفقر والمجاعة، وجر

العالمية الأولى، ثم بعد رحيل العثمانيين، 

وتمتاز هذه الهجرات باأنها لم تكن هجرة 

ق�شرية؛ الن�ع الثاني من الهجرة ه� الهجرة 

ال�شتيطانية، وخ�ش��شًا هجرة الألمان 

والي�نانيين والأميركيين والهجرة اليه�دية 

التي تركزت قبل �شنة 1882 في اأربع مناطق 

المجتمعات التي يحتلها، ومن ال�شروري هنا 

التمييز بين حركة ال�شتعمار الأوروبي وما 

قبلها، لأن حركة ال�شتعمار مرتبطة بحركة 

ال�شت�شراق. ويمكن هنا الق�ل اإن حركة 

ال�شتعمار الأوروبية األحقت كمًا هائاًل من 

الأذى الثقافي والتاريخي والديني 

ب�شحاياها، ففي حالت كثيرة تم طم�س 

ح�شارات ولغات واأديان باأكملها لم�شلحة 

الفكرة الدينية الأوروبية: اللغة الإ�شبانية 

والبرتغالية انت�شرت في اأميركا الجن�بية، 

بينما انت�شرت الإنجليزية والفرن�شية في 

اأميركا ال�شمالية ك�نها مناطق نف�ذ 

الفرن�شيين والإنجليز، كما انت�شرت لغة 

الأفريكانز في جن�ب اأفريقيا وهي لغة 

الم�شت�طنين الب�ير،8 وهذا كله على ح�شاب 

اأديان ال�شكان الأ�شليين ولغاتهم، فبتنا ن�شمع 

ون�ثق رواية الرجل الأبي�س ''الغازي'' عن 

''اأر�س الميعاد''9 و''العالم الجديد''، ولم نعد 

ن�شمع اإّل لمامًا، ماأ�شاة �شعب المايا، اأو ق�شة 

ال�شكان الأ�شليين في اأ�شتراليا، اأو ق�شة قبائل 

الأبات�شي اأو ال�شيروكي اأو الب�نتياك، والتي 

تح�لت اأ�شماوؤها اإلى �شلع ا�شتهالكية.

دور الهجرات

ُتعتبر الحروب المحرك الرئي�شي للـهجرات، 

وي�ؤدي الم�قع الجغرافي والأهمية الدينية 

والقت�شادية دوراً في تحديد هذه الهجرة، فقد 

كانت القد�س بمثابة ممر لكثير من الهجرات. 

وهناك اأن�اع مختلفة من الهجرات، منها: 

الهجرة الق�شرية، والهجرة القت�شادية، 

والهجرة الدينية، حتى اإن بع�س الم�ؤرخين 

اعتبر اأن الحملة ال�شليبية الأولى كانت عبارة 

عن هجرة دينية جماعية اأكثر من ك�نها 

حملة ع�شكرية منظمة، وذلك نظراً اإلى م�شاركة 



065 مقاالت اللغات يف القدس بين األصالة والكولونيالية

دور اجلوايل

عتبر وج�د الج�الي وا�شتقرارها العامل 
ُ
ي

الأهم في تك�ين اأقليات لغ�ية، فقد �شكن 

القد�س العديد من الج�الي والجماعات 

ال�ظيفية مثل الرو�س، واليه�د، 

والأميركيين،13 والألمان، والي�نانيين، 

وال�ش�يديين، والأرمن، والب�لنديين، وجماعات 

اأُخرى وفدت اإلى المدينة بعد الفتح ال�شالحي 

مثل المغاربة، والإيرانيين، والأحبا�س، 

والأفغان، والبخار، والأوزبك، والهن�د، 

والجالية الأفريقية، والغجر، ومجم�عة من 

الأقباط. وهذا الطرح ل ينفي وج�د ج�اٍل 

�شكنت في مدن اأُخرى في فل�شطين غير القد�س، 

مثل ال�شي�شان وال�شرك�س.

وهذه الج�الي ت�ؤدي دوراً مهمًا في اإحداث 

نه�شة عمرانية وفكرية، اإذ اإنها تجلب معها 

لغاتها وثقافاتها الخا�شة، وتحتّك بال�شكان 

المحليين وتتفاعل معهم، كما اأنها ُتدخل 

العديد من القيم واأنماط الحياة اإلى المجتمع 

الذي تعي�س فيه، بحيث اإن كل جالية تترك 

ب�شماتها ال�ا�شحة في العمران والم�ؤ�ش�شات 

الترب�ية والترفيهية مثل المقاهي، ف�شاًل عن 

العديد من اأنماط الحياة والِحرف الجديدة 

مثل: النجارة والت�ش�ير والعزف على بع�س 

الآلت الم��شيقية، والفن�ن الأُخرى. وف�شاًل 

عن الج�الي التي اأحدثت تن�عًا ثقافيًا 

واجتماعيًا وعمرانيًا في القد�س، فاإن الزيارات 

الدينية والحج،14 وزيارات الم�شت�شرقين، 

اأ�شافت ل�حة من التفاعل والنفتاح الذي 

عرفته القد�س في تلك الفترة.

وقد برزت هذه الج�الي لعدة اأ�شباب: 

ن جاء لأ�شباب متعلقة باللج�ء 
َ
فمنها م

الق�شري مثل هجرة الأرمن بعد مجارز �شنة 

1915، 15 واليه�د قبل �شنة 1882 ب�شبب 

رئي�شية في فل�شطين هي القد�س و�شفد 

والخليل وطبرية. واتخذت الهجرات اليه�دية 

�شكل خم�س م�جات اأ�شا�شية، �شبقها دور 

متعاظم للقن�شليات والمتيازات الأجنبية، ول 

�شيما المتيازات الرو�شية والفرن�شية 

والإيطالية والإنجليزية والألمانية، والتي 

اأدخلت لغاتها معها اإلى مدينة القد�س ب�ش�رة 

خا�شة، وكذلك من خالل بناء كثير من 

الأديرة والكنائ�س والم�شت�شفيات والمدار�س 

التب�شيرية والمراكز الثقافية التي �شت�ؤدي دوراً 

مهما في النه�شة الفكرية واللغ�ية، وفي 

تاريخ المدينة الجتماعي.

و�شهدت ع�شرينيات القرن الما�شي اأي�شًا 

م�جات هجرة اقت�شادية ودينية داخلية اإلى 

مدينة القد�س، وخ�ش��شًا من مدينة الخليل، 

وذلك ب�شبب الأو�شاع القت�شادية المزدهرة 

في المدينة، ودع�ات بع�س القيادات العربية، 

وخ�ش��شًا المفتي اأمين الح�شيني، اإلى الت�جه 

اإلى القد�س في م�اجهة الهجرة ال�شهي�نية 

اإليها، الأمر الذي يف�شر وج�د كثير من 

العائالت الخليلية في القد�س ال�شرقية، والتي 

جلبت معها لهجتها اإلى المدينة، وباتت 

ملم��شة في الأماكن التي �شكنتها تلك 

العائالت. اإن ت�افد الجماعات ال�ظيفية من 

الأرياف والمحيط، ونم� الأحياء والمراكز 

القت�شادية، وانت�شار اأحزمة الفقر، اأم�ر كلها 

ُتعّد من دللت حداثة ونم� اأي مدينة، اإذ اإن 

الج�الي والجماعات المهاجرة تنم� اأو تندثر 

اعتماداً على العامل القت�شادي اأو بفعل 

الحروب. فعلى �شبيل المثال، رحل كثيرون من 

الي�نانيين والألمان الهيكليين اإلى بلدهم 

اء الحرب العالمية الأولى، مع اأنهم اأقام�ا 
ّ
جر

م�شت�طنات في القد�س ل تزال م�ج�دة اإلى 

الي�م، وباتت جزءاً من اأحياء القد�س.12
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جاءت نتيجة اإ�شكالية الندماج بعد ظه�ر 

الفكرة الق�مية والم�شاواة والم�اطنة وف�شل 

اليه�د في الن�شمام اإلى م�شروع التن�ير 

الأوروبي،18 وهي اإ�شكالية ح�لت معتقد 

الم�شيانية الديني اإلى برنامج �شيا�شي، فباتت 

ال�شعارات والرم�ز الدينية بمثابة برامج 

�شيا�شية. واأبرز اإنتاجات الحركة ال�شهي�نية 

ه� تجميع اليه�د من مختلف اأ�شقاع الأر�س، 

وبناء م�ؤ�ش�شات حا�شنة كالجي�س والجامعات 

والم�ؤ�ش�شات القت�شادية والثقافية، و�شهرها 

�شهي�نيًا �شمن ثال�ث الجي�س واللغة والدين 

عّد العم�د الفقري 
ُ
الم�شترك، والذي بات ي

للمجتمع، ويمثل ب��شلة اله�ية ال�طنية، �شكاًل 

وممار�شة.

واأعيد اإنتاج اللغة العبرية الحديثة في 

نهاية القرن التا�شع ع�شر، على يد مجم�عة من 

اللغ�يين اليه�د لعل من اأبرزهم: اإليعيزر بن 

يه�دا، ودافيد يلين، ولجنة اللغة العبرية التي 

عملت على تط�ير اللغة العبرية من لغة خا�شة 

بالطق��س الدينية اإلى لغة مكت�بة ومحكية، 

و�ش�ًل اإلى جعلها اللغة الر�شمية لدولة 

اإ�شرائيل. ومع قيام دولة اإ�شرائيل تم تاأ�شي�س 

مجمع اللغة العبرية الذي اأدى دوراً حي�يًا في 

تط�ير اللغة. وقد واجهت عملية اإحياء اللغة 

العبرية العديد من الم�شكالت، لعل اأبرزها: 

البحث عن مفردات وكلمات جديدة؛ مالحقة 

ال�شلطات العثمانية لبن يه�دا و�شجنه؛ ن�شر 

اللغة وا�شتخدامها في مجالت الحياة. وُتعتبر 

العبرية الحديثة لغة هجينة ت�شم كثيراً من 

الكلمات العربية والإنجليزية والفرن�شية 

وغيرها. وقد اعتبر بن يه�دا اأن نه�شة اليه�د 

تك�ن في تبّني اللغة العبرية في جميع 

مجالت الحياة، لذلك تم تاأ�شي�س العديد من 

ال�شحف مثل: �شحيفة ''حافت�شيليت'' التي 

ن 
َ
م�جات معاداة ال�شامية في اأوروبا، ومنها م

جاء لأغرا�س ا�شت�شراقية ك�ل�نيالية، مثل 

الأميركية والألمانية والب�ل�نية والي�نانية.16 

 الراأ�شمالية الم�شاألَة اليه�دية 
ُ
وقد دفع تط�ر

في اأوروبا في اتجاهين متناق�شين تمامًا: 

فمن جهة، �شاعدت الراأ�شمالية على ا�شتيعاب 

اليه�د القت�شادي، ثم الثقافي، ومن جهة 

اء 
ّ
اأُخرى، �شاعدت على نم� الق�مية لديهم جر

اقتالع الجماهير من مراكزها الجتماعية 

التقليدية، وح�شرها في المدن، واإثارة النعرات 

الال�شامية �شدهم.17

وت�ؤ�ش�س الج�الي مجتمعات خا�شة بها 

داخل الح�ا�شر، مثلما فعل الأرمن في لبنان 

على �شبيل المثال، وت�ؤدي دوراً مهمًا في 

التط�ر الجتماعي والقت�شادي واللغ�ي، على 

الرغم من احتفاظها بخ�ش��شيتها اللغ�ية 

والإثنية. فعلى �شبيل المثال اأدى ال�شرك�س 

ان 
ّ
وال�شي�شاني�ن دوراً مهمًا في بناء مدينة عم

عند تاأ�شي�س اإمارة �شرق الأردن.

مهاّد اللغة العربية يف القد�س

عتبر دخ�ل اللغة العبرية الحديثة اإلى 
ُ
ي

القد�س من الم�شائل التي ت�شتحق الدرا�شة 

والهتمام، علمًا باأن اإحياء الكتابة العبرية 

الأدبية بداأت مع حركة الها�شكاله اليه�دية، 

وهي حركة نه�ش�ية ظهرت في اأواخر القرن 

الثامن ع�شر في اأوروبا، و�شاهم في تاأ�شي�شها 

م��شيه مندل�ش�ن وهارون هالي ولف�ش�ن 

وج�زيف بيرل، كحركة تجديد يه�دية على 

اأ�ش�س علمانية، تنادي بالحرية الفكرية، وتدع� 

رجال الدين اليه�د اإلى التخلي عن التع�شب 

الديني، واإلى النفتاح على الثقافات الأُخرى. 

ويمكن الق�ل اإن اإحياء اللغة العبرية ارتبط 

ارتباطًا وثيقًا بتط�ر الحركة ال�شهي�نية التي 
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م�شطلح الثنائية الثقافية، ه� اأن المحتلين، 

عند نقطة معينة، ي�شعرون بجاذبية ل تقاوم 

ا 
ّ
رين وطريقة حياتهم، اأم

َ
تجاه الم�شتعم

رون فيريدون باأي ثمن، مثلما يق�ل 
َ
الم�شتعم

باول� فيريري، اأن ي�شبه�ا م�شطهديهم، واأن 

يقلدوهم ويتبع�هم، وخ�ش��شًا الطبقة 

ال��شطى التي يتحرق اأفرادها اإلى اأن ي�شبح�ا 

اأنداداً لالأ�شخا�س رفيعي ال�شاأن من الطبقة 

العليا.19 وهذه الظاهرة �شّخ�شها من قبل ابن 

خلدون عندما تحدث عن فتنة المنت�شر: 

''وال�شبب في ذلك اأن النف�س اأبداً تعتقد الكمال 

ا لنظره بالكمال 
ّ
ن غلبها وانقادت اإليه: اإم

َ
فيم

بما وقر عندها من تعظيمه، اأو لما تغالط به 

من انقيادها لي�س لغلب طبيعي، اإنما ه� 

لكمال الغالب، فاإذا غالطت بذلك وات�شل لها، 

ح�شل اعتقاداً، فانتحلت جميع مذاهب الغالب 

وت�شبهت به.''20

ا العامل الثالث فه� ا�شتخدام 
ّ
اأم

الفل�شطينيين كثيراً من الم�شطلحات ال�شهي�نية 

التي اأ�شبحت �شمن قائمة المفردات العربية 

والخطاب ال�شيا�شي المعا�شر، مثل: ''المحرقة'' 

و''الغيت�'' و''ال�شتات''. وا�شتطراداً، نرى اأن 

التح�ل الذي اأحدثه اتفاق اأو�شل� لم يقت�شر على 

اللغة ذاتها فح�شب، بل اأي�شًا على تغيير اللغة 

والمنظ�ر الفل�شطينيين اإلى طبيعة العالقات 

الفل�شطينية - الإ�شرائيلية، بحيث باتت 

المفردات الإ�شرائيلية ُتعتبر محايدة 

وم��ش�عية. اإن ما �شعت له عملية اأو�شل�، اإذاً، 

''كان قلب هدف ال�شيا�شة الفل�شطينية ذاتها، من 

هدف ال

والحتالل الإ�شرائيلي، اإلى هدف ي�شبح 

الفل�شطيني�ن بم�جبه عالة في بقائهم ال�شيا�شي 

وال�طني على اإ�شرائيل وراعيها الأميركي، وذلك 

لفائدة �شالم محتّليهم واأمنهم.''21  

ُتعتبر من اأوائل ال�شحف اليه�دية التي كتب 

فيها بن يه�دا، و�شحيفة ''هات�شفي'' التي 

اأ�ش�شها بن يه�دا اأي�شًا في �شنة 1884. وقد 

اأدت هذه ال�شحف دوراً مهما في ن�شر العبرية، 

ف�شاًل عن المدار�س والمعاهد الدينية.

اللغة العربية والفل�سطينيون

ثمة عدة ع�امل لدخ�ل اللغة العبرية اأو 

بع�س م�شلحاتها في قائمة المفردات 

الفل�شطينية، لي�س كلغة ك�ل�نيالية فقط، بل 

كن�ع من التاأثير المتبادل.

العامل الأول في دخ�ل اللغة العبرية اإلى 

المجتمع الفل�شطيني، اأوجدته الظروف التي 

ُفر�شت على الفل�شطينيين في الأرا�شي المحتلة 

منذ �شنة 1948 وبعد �شنة 1967، في القد�س 

وال�شفة الغربية وقطاع غزة، وتمثلت في 

الحتكاك الي�مي مع الإ�شرائيليين من خالل 

التجارة والتعليم و�ش�ق العمل، اأو لحقًا في 

حالة ال�شجن اأو التعامل مع الح�اجز الأمنية. 

وه� جانب قهري تطّلب من الفل�شطينيين اأن 

يتعلم�ا العبرية كن�ع من المفردات القهرية، 

وهي مفردات ارتبطت بالعالقة المبا�شرة مع 

الحتالل، والمتمثلة في حالة ال�شجن والعب�ر 

الي�مي على الح�اجز، ف�شاًل عن المناهج 

التعليمية العبرية المفرو�شة على بع�س 

المدار�س، ونمط الحياة في المناطق التي ُتعتبر 

مناطق مختلطة �شكانيًا. و�شمحت هذه الظروف 

للفل�شطينيين ببناء معرفة جيدة عن المجتمع 

الإ�شرائيلي وطريقة حياته، بالتالي التغلغل 

اأكثر واأكثر في الثقافة العبرية، وه� تغلغل 

تط�ر من خالل حركة ترجمة ن�شطة لالأدبيات 

والتحليالت وال�شحافة العبرية.

العامل الثاني لدخ�ل اللغة العبرية، 

ر عنه فرانز فان�ن من خالل 
ّ
ومثلما عب
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