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  :ملخص الدراسة
تمعـات والـدول إىل التخطـيط اللغـوي حلـل مـشكلة خاصـة يف منطقـة جغرافيـة تـسودها لغـة مـا؛ كمـا هــو  ٌتلجـأ ا

) م. ق٥٦٧(اختفــت العربيــة وماتــت مــع التهجــري البــابلي فبعــد أن . احلــال يف منافــسة العربيــة للعربيــة يف فلــسطني احملتلــة
كان معظم الوافـدين إىل فلـسطني احملتلـة جيهلـون العربيـة إال أن و. لى خريطة اللغات يف القرن العشرينعادت إىل الظهور ع

العربيـة "ومـن مث يعـرض هـذا البحـث للمقارنـة بـني كـال اللغتـني . التخطيط اللغوي هنالك عمل على جعل هذه اللغة رمسية
 خريطـة ذهنيـة ملـا سـيكون عليـه مـستقبل كـل منهمـا يف ٍمن حيث التحديات والتخطيط اللغوي يف كـل، مـع رسـم" والعربية

  .فلسطني
  : الكلمات الدالة

  .التخطيط اللغوي ـ جغرافية اللغاتاليديشية ـ اللغة العربية ـ اللغة العربية ـ 

  مقدمة

تمـع  وختـضع هـذه األصـوات للوصـف ،اللغة نظام من الرمـوز الـصوتية العفويـة يـتم بواسـطتها التفـاهم بـني أفـراد ا
ـا جهـاز النطـق ومـن حيـث الـصفات والظـواهر الـصوتية املـصاحبة هلـذه الظـواهر  من حيث املخارج أو احلركات اليت يقوم 

  ١النطقية
 ورغـم ذلـك، تقـع دراســتها Cultural geographyوتعـد اللغـة مـن الركـائز األساسـية للجغرافيـا احلـضارية 

ًعيــدا عــن قلــب وبــؤرة هــذا االهتمــام الــذي يركــز علــى موضــوعات ًحاليــا عنــد هــامش اهتمــام األكــادمييني مــن اجلغــرافيني وب
ا مل تلق ما تستحقه من دراسة جغرافية، وبينمـا جنـد أن carrier ورغم أن اللغة هي ناقل ٢.مغايرة  الثقافة واهلوية، إال أ

 املكــــاين للغــــات ِدراســــة الرتكيــــب الــــداخلي للغــــات هــــو اهتمــــام العــــامل اللغــــوي؛ فــــإن اهلــــم األول للجغــــرايف هــــو التحليــــل
ا    ٣.وللجماعات املتحدثة 

 لشخصية األقاليم اجلغرافية، وموت لغة معينة هو موت ثقافة مجاعة بعينها وفقد لالستمرارية، رئيسواللغة مكون 
 فـإن – ال يشمل العدد اللغات الثانويـة واللهجـات النـادرة – لغة يف العامل اليوم ٧٠٠٠أنه من بني حوايل " نورتون"ويرى 

  .٤ لغة منها قد ذوى واندثر١٠٠٠كثر من أ
 مليـون نـسمة، ١٠٠ يتحـدث بكـل منهـا أكثـر مـن Mega languagesُوتقسم اللغات إىل لغات عمالقة 

 مليــون ١٠٠ – ١٠، يتحــدث بكــل منهــا مــا بــني Macro languages لغــة عامليــة، ولغــات كــربى ١٢وعــددها 

                                                
  ٨ صيف التحليل اللغوي،، محد عمايرةأخليل  ـ  ١

٢ - Norton, W., (٢٠٠٢): Human Geography, p. ١٨٩. 
٣ - Jordan, T., (١٩٧٣):  The European Cultural Area, p. ١٦ 
٤ - Norton, W., (٢٠٠٢): Human Geography, p. ١٩٥. 
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ا حـوايل وتعد اللغة العرب. ١نسمة، مث لغات أقل أمهية عددية  مليـون نـسمة داخـل ٤٠٠ية من القسم األول، إذ يتحدث 
ا يف داخل إسرائيل وخارجها عن "العريب"وخارج الوطن  ، بينما اللغة العربية من القسم الثالث إذ ال يزيد عدد املتحدثني 

  . مخسة ماليني نسمة
ُ يطلق اليت، وLanguage planningوقد عادت العربية بعد اندثارها نتيجة جناح عملية التخطيط اللغوي 

ويــضطلع بـــالتخطيط اللغـــوي عـــادة كيانـــات . Linguistic engineeringًعليهــا أحيانـــا تعبـــري اهلندســـة اللغويــة 
ويـرتبط التخطــيط اللغــوي بـشدة مبفهــومني متكــاملني، مهــا . ًمتخصـصة، ومؤســسات، وأكادمييــات وأحيانـا األفــراد أنفــسهم

َوميــارس التخطــيط . Languages attitudes، واالجتاهــات اللغويــة Language policyالــسياسة اللغويــة  َُ
.  رغم ذلك، تتعرض اللغة املختارة ملنافسة اللغـات األخـرى. ٌاللغوي حلل مشكلة خاصة يف منطقة جغرافية تسودها لغة ما

ــــة  ــــا املعاجلــــة اللغوي ــــذا يطلــــق عليهــــا أحيان ــــة الــــسهلية، ل ــــة التخطــــيط اللغــــوي بالعملي ــــست عملي  Languageًولي
treatment٢.  

ـــون العربيـــة إال أن  ـــة، كـــانوا جيهل ـــدين إىل فلـــسطني احملتل ـــصارخة، أن معظـــم الواف ـــة التخطـــيط اللغـــوي ال ومـــن أمثل
ــا كــل مــن يعمــل يف الــسلطة أو احلكومــة وكــذا املؤســسات  التخطــيط اللغــوي عمــل علــى جعــل هــذه اللغــة رمسيــة، يــرتبط 

َع إزاحة ـ ما زالت مستمرة ـ للغة العربيةالتعليمية واإلعالمية واألعمال، وذلك م ٍ.  
، وهــى مــن أقــدم Semitic Languages" اللغــات الــسامية"وتنتــسب العربيــة والعربيــة لعائلــة واحــدة هــى 

ِّاللغات اليت وصلت إلينا مدونة، إذ دونت األكادية عـام  ُ العربيـة، واآلكاديـة، : م، وتـضم العائلـة اللغـات التاليـة. ق٢٥٠٠َّ
  . والعربية واملؤابية والفينيقية واآلرامية، واإلبالوية، واإلثيوبية والسريانية، والبابليةواآلشورية،

  : للدراسةالجغرافي المجال 
ــا جغرافيـا ـ يف هــذا البحـثوالــيت" فلـسطني"ُتعـىن الدراســة مبعركـة اللغــة يف  إســرائيل، والـضفة الغربيــة،  (:ُ يقـصد 

مبفهومهـا " إسـرائيل"أو " الدولـة العربيـة"ُ اللغة العربية حاليا فيـشار إليـه مبـصطلح ، أما اإلطار الذي تنحصر فيه)وقطاع غزة
  . احلدودي السياسي

  : أسباب اختيار الموضوع
  .ُ تعىن باللغات يف املكتبة اجلغرافية العربيةاليتـ ندرة الدراسات اجلغرافية 

  ـ استمرار  تنفيذ املخطط اللغوي العربي على حساب العربية
  . تتعرض هلا العربيةاليتبني العربية والعربية من أشد املخاطر " عركة اللغويةامل"ـ 

                                                
  ٢٢ص ـ حممد مدحت جابر عبد اجلليل، جغرافية اللغات،   ١
 ١١٧ـ نفس املصدر، ص  ٢
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  : الدراسةمية أه
تتمثـل أمهيــة الدراســة يف إبـراز اجلهــد الــذي يبذلــه اليهـود يف إحيــاء العربيــة، وأثــره علـى طمــس الطبوغرافيــة التارخييــة 

 أُخر يف سبيلها إىل االندراس اآلن، ولكن من النادر فمن املعروف تارخييا أن مئات اللغات قد اندرست، ومئات. للمكان
ا   .ُأن حتيا لغة بعد مو

  : أهداف الدراسة
  .العربية داخل وخارج إسرائيلـ التحليل املكاين للغة 

  . للغة العربيةالرماينالتحليل ـ 
  . عوامل إحياء اللغة العربيةـ حتليل

 .تتبع تغريات الالندسكيب احلضاري يف فلسطنيـ 

  :راسات السابقةد ال
ــ ســطرت دراســة شــوهامي١ ــة اللغــات عــن التخطــيط اللغــوي يف أحنــاء العــامل بعامــةShohamy ُـ  وإســرائيل ، يف جغرافي

 .١خباصة، وعالقة اللغة العربية بالفكر اليهودي، واملنهجية الىت اتبعتها إسرائيل يف هذا التخطيط اللغوي

ـــن رافائيـــل ٢ ـــ قـــدم ب ـــا مـــع املـــشهد وآخـــرون دراســـة عـــن Rafael-Benـ  املـــشهد اللغـــوي يف إســـرائيل، باعتبـــاره متنامي
السياسي، وكيف أن املشهد اللغوي يتحرك من الدولة العربية إىل خارجها يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 

ا إال يف مـــرآة املـــستوطنات النتـــشار كمـــا عرضـــا لـــسياسة ا. ٢علــى حـــساب اللغـــة العربيـــة، وأن العربيـــة ال تنطبـــق صــور
  .اللغوي ومالمح التعليم الوطين للغات يف إسرائيل

                                                
١ - Shohamy, Elana., (١٩٩٤): "Issues in language planning in Israel: language and 

ideology." Language planning around the world: contexts and systematic change. 
Ed. Richard D. Lambert. Washington DC: National Foreign Language Center, 
١٤٢-١٣١. 

٢ - Ben-Rafael, E., Shohamy, M., Amara, M. H., and Trumper-Hecht, N., (٢٠٠٦): 
“Linguistic Landscape as a Symbolic Construction of the Public Space: The Case 
of Israel.” International Journal of Multilingualism ٣٠-٧ :(١)٣.  
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 دراسـتهما عـن إعـادة التـسمية يف خريطـة Arnon وأرنـون  Azaryahu مـاعوز اجلغرافيـا التارخييـة قـدم ــ يف جمـال ٣
، )١٩٦٠-١٩٤٩(اخلريطة العربية يف إسرائيل يف أحد عشر عامـا تلـت إنـشاء الدولـة العربيـة   وتشكيل،الالندسكيب

ا الىت وضع فيها األساس الرمسي لتغيري األمساء إىل العربية ـ كما سيظهر تفصيال يف دراستناو ُقد اختار تلك الفرتة أل
١.  

 مـع توضـيح اإلجـراءات ،كـوهني وكليـوت لتغـري أمسـاء األمـاكن يف إسـرائيل وعالقتـه بـالتغري يف بنـاء األمـةـ عرضت دراسة ٤
ا احلكومــات احملليــة والق وميــة لرتســيخ تــداول تلــك األمســاء اجلديــدة باعتبارهــا مكونــا قوميــا، ولــيس جمــرد أداة الــيت اختــذ

  .٢للتفاهم بني الناس
ا علـى املـشهد الثقـايف يف فلـسطني١٩٤٨ مجـال فـالح أثـر حـرب عـام ـ أبرزت دراسة ٥  ، بـني العـرب وإسـرائيل، وتـداعيا

ا العسكرية أثرت على اخلريطة اللغوية يف وكيف أن تلك احلر" الصورة اللغوية"ومن بني صور ذلك املشهد  ب وتداعيا
  .٣فلسطني احملتلة

  واجلهــود الــىت بــذهلا الــصهاينة،ـــ كانــت دراســة كــاتز عــن ترســيخ العالقــة بــني اهلويــة والقوميــة مــن خــالل أمســاء األمــاكن٦
 وخطـة إضـافة األمسـاء العربيـة فلـسطني،" أقـضية"للحفاظ على األمسـاء العربيـة األصـلية احملليـة يف املطبوعـات الرمسيـة يف 

  .٤اجلديدة إليها يف بقية طبوغرافية األماكن
ـا حتولـت "إسرائيل" يف دراسته مراحل تقلص اللغة العربية وانكماشها داخل Koplewitz ـ ذكر كولويتز ٧ ، باعتبـار أ

سبة املتحـدثني فحـسب، ، مث ذكر مظاهر ذلـك الـتقلص لـيس مـن حيـث ثبـات نـ"العربية"داخل الدولة " أقلية"إىل لغة 
   .٥ولكن من حيث املفردات والرتاكيب والبالغة، ودخول األلفاظ العربية يف معجمها

                                                
١ - Maoz Azaryahu and Arnon Golan, (٢٠٠١): (Re)naming the landscape: The 

formation of the Hebrew map of Israel ١٩٦٠–١٩٤٩, Journal of Historical 

Geography, (٢٠٠١) ٢ ,٢٧ 
٢ - Cohen, S. B., and Kliot, N., (١٩٨١): Israel’s place-names as reflection of 

continuity and change in nation-building, Sociolinguistics, New York, ٢٢٧ ,٢٩–
٢٤٨.  

٣ - Falah, G., (١٩٩٦): The ١٩٤٨ Israeli-Palestinian war and its aftermath: the 
transformation and de-signification of Palestine’s cultural landscape, Annals of the 
Association of American Geographers ٨٦, p. ٢٨٥–٢٥٦.  

٤ - Katz, Y., (١٩٩٥): Identity, nationalism, and place names: Zionist efforts to 
preserve the original local Hebrew names in official publications of the mandate 
government of Palestine”, International Journal of Multilingualism ١١٨–١٠٣ , ٤٣.  

٥ - Koplewitz, I., (١٩٩٢): “Arabic in Israel: The Sociolinguistic Situation of Israel’s 
Arab Minority.” International Journal of the Sociology of Language ٦٦-٢٩ :٩٨.  
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ًـــ وقريــب مــن فلــسطني س◌طــرت ٨  رســالة ماجــستري  يف الرصــد اللغــوي لأللفــاظ الــسريانية والعربيــة يف هلجــة مشــال األردن،ُ
فـردات هـاتني اللغتـني، رغـم انـدراس أوالمهـا، وإعـادة إحيـاء هنالـك مب" اللغـة العربيـة"كان من أبرز نتائجها معرفـة تـأثر  

   ١ أخرامها، وهو يشبه احلال عن ذات اللهجة يف مصر واليت تأثرت باللغة القبطية رغم اندراسها يف مصر

   المبحث األول ـ التحليل المكاني للغة العبرية
ــة  ــا الكنعــانيون،إحــدى اللغــات الــسامية: Hebrewالعربي الــذين كــانوا ( مث اختــذها العربانيــون  كــان يتحــدث 

يف وقـت » عربيـة«ُِّومسيـت هـذه اللغـة . ُّلغـة هلـم بعـد تـسللهم إىل أرض كنعـان) يتكلمون إحـدى اللهجـات اآلراميـة القدميـة
ـذا االسـم، إذ كــان  ا  ـم كـانوا يــسمو متـأخر مـن العـصور الوســطى، فـال يوجـد يف صـحف العهــد القـدمي مـا يــدل علـى أ

اللـــسان «، أي »الشـــون عفريـــت«، ومل يظهـــر مـــصطلح »لـــسان كنعــان«أو ) يهـــودي(» يهوديـــت«ا مبـــصطلح ُيــشار إليهـــ
  .٢، إال مع املشناه»العربي

ًانتــشار اللغــات هــو أكــرب معــرب عــن األبعــاد اجلغرافيــة، وخــصوصا أبعــاد عمليــة االنتــشار املعروفــة يف ولعــل عمليــة 
كما أن . مناط التوزيعية احلالية بعد يف حماولة فهم األمناط السابقة يف املاضياجلغرافيا البشرية، اليت تأتى من منطلق فهم األ

ـــــداعات اإلنـــــسان  ـــــني إب ـــــربط بينـــــه وب ـــــدو ال ـــــستقبل، حيـــــث يب ـــــسهم يف التنبـــــؤ بأمنـــــاط امل ـــــد ي ـــــة األمنـــــاط احلاليـــــة، ق معرف
Innovations ــــزمن ــــة احلــــضارية ، كمــــا أن ٣عــــرب ال  Culturalموضــــوع االنتــــشار مــــن أهــــم مفــــردات اجلغرافي

geography، ،ــة .والديانــة وعمــاد هــذه األخــرية اللغــة ــة علــى طبيعــة عملي  ومــن مث فاللغــات مــن أفــضل األمثلــة للدالل
ًاالنتشار خصوصا يف املاضي، وكيف انتشرت لكي تأخذ وضعها احلايل

٤.  
ا  النتـشار العربيـة خـارج  ، وال يعـد حتليلنـومن مث حنلل االنتشار املكاين للغة العربية داخل الدولة العربية وخارجها 

  .حدود الدولة العربية  خروجا عن  اإلطار املكاين للدراسة ؛ إذ أن كال املكانني يؤثر يف اآلخر ويتأثر به

  :أوال ـ العبرية داخل إسرائيل
 يف  للغـة العربيـة واإلجنليزيـة لتزدهـر وتنتـشراأليديولوجيـةدعـم الـسياسات  يف إسـرائيل بعـد العربيـة لغـة أقليـةأمـست 

 ،العربيــة هــي لغـة االتــصال االعتياديــة يف أمــاكن العمــل إال يف القطــاع العــريبف. مجيـع القطاعــات مــن الــسكان اإلســرائيليني
  . ومع السياح،بني املهاجرين اجلدد والعمال األجانبو

                                                
  ١٩٨٩،  الريموك  جامعة األلفاظ السريانية والعربية يف هلجة مشال األردن، رسالة ماجستري غري منشورة،، زياد عبد اهللا علي طالفحةـ  ١
ُاه جمموعـة مـن الـشرائع املرويـة شـفاهة، ومـن مث تـسمى التلمـود، ويعـدها اليهـود يتكـون التلمـود مـن نـصوص مقدسـة تـسمى املـشناه، واملـشن  ٢

  .املصدر الثاين للتشريع بعد التوراة
٣ - Afendras, E., (١٩٧٠): Diffusion Process in Language Prediction, p. ٣٣ 
٤ - Kniffen, F., (١٩٥١): The American Covered Bridge, p. ١١٤ 
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ــا دولــة ســرائيل ُوتــصنف إ ؛ mother tongue األم اللغــة هــييف إســرائيل العربيــة ؛ إذ أن متعــددة اللغــاتأ
 ،والبولنديــــة ،اهلنغاريـــة و،الرومانيـــةو ، الفرنــــسية:هـــي و،كلغـــة أملعديـــد مـــن اللغــــات األصـــلية ولكـــن ينتـــشر بـــني يهودهــــا ا

 ســـنة ٦٥( كمـــا أن كبـــار الـــسن .اليديـــشية وواألملانيـــة ســـبانية واألTigriniaالتيجريـــة ليزيـــة واألمهريـــة وجنواإل ،والفارســـية
 ٤٨بـني أغلـب عـرب اللغـة احملكيـة و. يف إسـرائيل هـي العربيـة) الـدروز( كمـا أن لغـة  بل العربيـة، العربيةونال يتكلم) فأكثر

  .هي العربية اليت هي لغتهم األم
وملا كانت اللغة  العربية غري منتشرة وال معروفـة يف الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وال يف بقيـة دول اجلـوار، وال غريهـا 

ُوهذا التعبري ال يقصد به اجلزر مبدلوهلا اجلغرايف، بل ، linguistic Islandsمن الدول حتولت العربية إىل جزيرة لغوية 
  . وجود مجاعات مركزة يف مكان معني يتحدثون لغة مغايرة لألغلبية

وارتبط انتشار العربية يف إسرائيل بزيادة عدد املستوطنات واملستوطنني؛ إذ وصل عدد السكان اليهود يف فلسطني 
 علـى نـشر العربيـة بعـدة طـرق مـن بينهـا االعـرتاف باملؤسـسات ٢وقـد سـاعد هربـرت صـمويل. ١ً ألفا١١٨ إىل ١٩٢٥عام 

وقـد زاد عـدد املـستوطنات . السياسية الصهيونية يف فلـسطني واالعـرتاف باللغـة العربيـة كإحـدى اللغـات احملليـة يف فلـسطني
ــة اللغــة الر. ٣ مــستوطنة١٠٠ إىل ٤٤الــصهيونية يف عهــده مــن  ــة بعــد إنــشائها ســنة مث أصــبحت العربي ــة للدول ، ١٩٤٨مسي

 أو اإلسـربانتو اللغـة الـيت طورهـا اليهـودي ،ولعل يف إصرار الـصهاينة علـى أن تكـون لغـة الدولـة هـي العربيـة ولـيس اإلجنليزيـة
ـا املـستوطن الـصهيوين إدراكـا مـن جـانبهم لطبيعـة ًالروسي زامنهوف على أمـل أن تكـون العربيـة لغـة عامليـة ولغـة يتحـدث  ِ

ُ
 

  .٤الدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية
وهذا يعود إىل أن يهود العامل العريب كانوا منذ أيام . ٥واجلدير بالذكر أن عربية السفارد خمتلفة عن عربية اإلشكناز

هــود وقــد كــان الحتكــاك الي. األنــدلس ال يتحــدثون إال العربيــة، واقتــصر اســتخدام العربيــة علــى الكتابــة الدينيــة املتخصــصة
موعـة الـسامية  ـا اللغـة العربيـة الـيت تعـد أرقـى لغـات ا ُّبالعرب أثـر عميـق يف لغـتهم، فقـد ازدادت عربيـتهم فـصاحة مبجاور ُ

َّوقد ترتب على ذلك أن دولة إسرائيل، اليت قامت علـى أكتـاف اإلشـكناز وجـدت نفـسها رغـم كـل شـيء مـضطرة . كلها ُ َّ َ
وقــد اضــطر املؤلفــون يف . سرح الرمسيــة، ولغــة اإلذاعــة والتعلــيم يف اجلامعــات واملــدارسإىل اعتبــار عربيــة الــسفارد هــي لغــة املــ

                                                
   ٣ص  ،وقطاع غزة  املستعمرات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية،غرايف الفلسطيين املركز اجل– ١
 ١٩٢٠أول مندوب سام بريطاين يف فلسطني عام ): ١٩٦٣-١٨٧٠  (Herbert Samuelهربرت صمويل  ـ  ٢
 ٢٦ـ عمران أبو صبيح، دليل املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، ص  ٣
  ٤٠ص ، ١٩٤٨ن السكان اليهود يف فلسطني قبل سنة ـ فواز الشرقاوي، تكوي ٤
 إسبانيا  فينحدرون من اليهود الذين أخرجوا من:أوروبا الشرقية، أما اليهود السفارد الذين ترجع أصوهلم إىل اليهود هم: اليهود األشكنازـ  ٥

أما . وبعض املناطق األخرى والبلقان وسطالبحر املت  يف منطقة حوضوايف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر، مث استقر والربتغال
  .الشرق األوسط فهم يهود املزراحيون اليهود



 ٧

َاألدب العـربي احلـديث والعـاملون يف جمـال الدراسـات اللغويـة ـ حـىت وإن كـانوا مـن اإلشـكناز ـ إىل اخلـضوع املطلـق للـسان  ُ   .١.السفارد

  :ثانيا ـ العبرية خارج إسرائيل
مــن اليهــود الــذين يعيـشون خــارج إســرائيل، إذ يتحــدث أعــضاء اجلماعــات اليهوديــة لغــة ال تـزال العربيــة لغــة القلــة 

م، فيتحـدث أكثـر مـن عـشرة ماليـني يهـودي اإلجنليزيـة، ويتحـدث مليونـان الروسـية وعـدة آالف تتحـدث اليديـشية  أوطـا
مثـــل الفرنـــسية أو ، وأكثـــر مـــن مليـــون ونـــصف املليـــون يتحـــدثون لغـــات أخـــرى )لكـــن عـــددهم آخـــذ يف التنـــاقص بـــسرعة(

ــة ــة مــن أعــضاء اجلماعــات اليهوديــة يف العــامل هــي اإلجنليزيــة، كمــا أن . اإلســبانية أو الربتغالي ويبــدو أن لغــة الغالبيــة العددي
ا ويفضل كثري من العلماء اإلسرائيليني نشر أحباثهم باإلجنليزية حىت يكون هلم مجهور واسع من . معظم اإلسرائيليني يعرفو

  . من النازحني من إسرائيل) الواليات املتحدة وأملانيا(د مجاعات صغرية من املتحدثني بالعربية يف أحناء العامل وتوج. القراء
ـــى . Gravity Modelُيـــشتهر يف الدراســـات اجلغرافيـــة مـــا يعـــرف بنمـــوذج اجلاذبيـــة  ونـــستطيع تطبيقـــه عل

ـا . فة واالبتعاد عن املركزبطول املسااللغات، ومعناه أن اللغة يقل انتشارها ويتضاءل تفاعلها  والعجيـب يف اللغـة العربيـة أ
ُمن األساطري املعروفة أن أرض أمريكـا كـان يـشار إليهـا بوصـفها صـهيون رغم أنه (. تنعدم بل ال يقل انتشارها خارج املركز

م أبنـاء العهـد فـاقرتح أحـدهم ـ لـدى التفكـري يف  اختيـار لغـة للواليـات اجلديدة، وكان املستوطنون يـشريون إىل أنفـسهم بـأ
ولكـن خـصائص العربيـة وخـصائص منـسوبيها مل تؤهلهـا !!. ٢)املتحدة بعد استقالهلا ـ أن تكون العربية لغة الدولـة اجلديـدة
ا يهود الواليات املتحدة وكندا وإجنلـرتا وأسـرتاليا ؛لذلك، بل إن لغة يهود العامل األساسية اآلن هي اإلجنليزية  إذ يتحدث 

وهذا يعود إىل ارتباط اجلماعات اليهودية يف ( وجنوب أفريقيا، وهؤالء يشكلون األغلبية العظمى من يهود العامل ونيوزيلندا
ُويقال إن تعدد ). العصر احلديث بالتشكيل االستعماري االستيطاين الغريب بشكل عام، واألجنلو ساكسوين بشكل خاص

وهــا؛ فقـد كانــت لغــتهم املقدســة هــي ًلغـات اجلماعــات اليهوديــة يف شــرق أوربـا كــان ســببا أس َّاســيا يف أزمـة اهلويــة الــيت جا ً
، ولغــة احلــديث هــي اليديــشية، ولغــة املثــل األعلــى االنــدماجي هــي )لغــة التلمــود(العربيــة، ولغــتهم القانونيــة هــي اآلراميــة 

.  العربيـة كلغــة حـديث ال كلغـة عبــادةًاألملانيـة أو البولنديـة أو الروســية وأحيانـا األوكرانيـة، ولغــة املثـل األعلـى الــصهيوين هـي
ــم يتحــدثون لغــة املــوطن الــذي يعيــشون يف  وتظــل الــصورة اللغويــة العامــة بالنــسبة ألعــضاء اجلماعــات اليهوديــة يف العــامل أ

  .٣كنفه، وليست العربية أو اليديشية
ا حتاول نشرها ولو نظريا بتدريس األد ب العربي يف بعض الكليـات ورغم اندراس اللغة العربية خارج إسرائيل؛ فإ

ــة تــضم  ــا أقــسام للدراســات العربيــة واليهوديــة٣٥٠يف العــامل، ومثــال ذلــك أن الواليــات املتحــدة األمريكي وقــد .  جامعــة 

                                                
١ - Ben-Rafael, E., (٢٠٠٦): “Linguistic Landscape, p. ٢٢ 

 ٤٢جروفز جودي، وماهرجون، اللغة والسياسة، ص ـ  ٢
٣ - Bernard S., (٢٠٠٥): National Profiles Of Languages, p. ١٧ 
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 Jewish Education Service of منظمـة خدمـة التعلـيم اليهـودي ألمريكـا الـشمالية ١٩٨١َّتأسـست عـام 
North America .ية تـساهم يف التخطـيط بعيـد املـدى للتعلـيم اخلـاص بـاليهود ويف دعـم ًوهي أساسـا جهـة استـشار

َكما توجد يف الواليـات املتحـدة مؤسـسات ثقافيـة اجتماعيـة وشـبابية يهوديـة تعمـل علـى تعلـيم اللغـة . املوارد املخصصة له ُ
َّالعربية وعلى ما يسمى    .»الثقافة اليهودية«ُ

؛ فـإن حتلـيال بـسيطا النتـشار العربيـة "العربيـة" علـى حـساب ل إسـرائي ترتكـز يفالـيتوإذا كان هذا هـو حـال العربيـة 
 خرجــــت منهــــا موجــــات االنتــــشار الــــيتفالعربيــــة موطنهــــا األول شــــبه اجلزيــــرة العربيــــة . يوضــــح لنــــا الفــــرق بــــني كــــل منهمــــا

Diffusion Wavesتوســط ، فلــم تـصل اللغــة العربيـة إىل أجــزاء واسـعة مـن أســيا وأوروبـا فقــط؛ بـل عــربت البحـر امل
 ووصلت إىل جنوب آسـيا وجـزر ،لتستقر يف أحناء عديدة من جنوب غرب أوروبا، وبعض جزر البحر املتوسط مثل قربص

ــة مــن نطاقهــا األصــلي . احملــيط اهلنــدي، وأرخبيــل اجلــزر اإلندونيــسية  يف شــبه Heartlandوهكــذا انتــشرت اللغــة العربي
  . بع امليالدياجلزيرة العربية يف كافة االجتاهات منذ القرن السا

، بـل لقـد غـزت الكلمــات "الـوطن العـريب"وحـىت اآلن يوجـد عـشرات املاليـني مـن العـرب يف كافـة القـارات خـارج 
إضافة إىل أثر اللغة العربية الواضح اليـوم يف العديـد مـن أمسـاء األمـاكن . العربية كثريا من اللغات األوروبية السيما األسبانية

  ". يرة أيبريياًيف أوروبا، خصوصا يف شبه جز
لعامل على ا  األتراك أو،لكل محالت القضاء عليها سواء محلة التتار أو محالت الصليبيني" العربية"ولقد صمدت 

العــريب، وإن كانــت حبكــم هــذه الظــروف القاســية واملعــارك املــستمرة قــد احنــسرت عــن أجــزاء مــن العــامل اإلســالمي كاهلنــد 
ّيب ولكنها بقيـت دائمـا كمـا عروفارس وتركيا واستقرت يف العامل العر إحـدى اللغـات الـسامية وأرقاهـا  ":١رجـي زيـدانُفهـا جً

ًمبــىن ومعــىن واشــتقاقا وتركيبــا وهــي أرقــى لغــات العــامل د َوال تــزال اللغــة الفارســية يف إيــران تكتــب بــاحلروف العربيــة ومل جتــ ".ً
ونـشطت الـدعوة إىل  .ًتينيـة بـدال مـن األجبديـة العربيـةً املستشرقني أذنـا صـاغية يف إيـران لكتابـة الفارسـية حبـروف الُحماوالت

ويوجـد بباكـستان واهلنـد . اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية فأنشئت اجلمعيات واملـدارس وظهـرت املعـاجم العربيـة واألرديـة
ا يف الفقه واحلديث   ،والتفسري وغري ذلـكعدد كبري جييد العربية ويستخدمها يف اخلطابة ويعرف أشعارها ويؤلف الكتب 

 كثري من املفكرين يف باكستان إىل اختاذ اللغة العربيـة لغـة قوميـة لباكـستان باعتبارهـا لغـة الـدين الـذي يـدينون لـه ابل ويدعو
 قـد ختلـصت مـن كـل أثـر للغـة العربيـة يف ١٩٢٣وعلى النقـيض مـن ذلـك نـرى تركيـا منـذ انقـالب أتـاتورك يف عـام  .بالوالء

  .كتبت لغتها القومية حبروف التينيةلغتها الطورانية و
إذ أن . ن أغرب ما وقع يف تاريخ البشر وصعب فهمه انتشار العربيـةِم: " أرنست رينانةقولويردد كارل بروكلمان 

ـا "هذه اللغة كانت جمهولة يف البداية وبدأت تكتمل للغاية فجأة بسالسة وغىن ظاهرين ً، كما وصفها أيضا بالكمال وبأ
إنه مل ميض على فتح العرب لألندلس أكثر من مخسني سنة حىت اضطر رجـال : "واستطرد يقول .ستحكمةظهرت تامة م

                                                
  .٢٣ ص دان، تاريخ أدب اللغة العربية، ـ جرجي زي١
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م بالعربيــة ليفهمهـا أتبـاع املـسيح ـا حقيقيـة، وهــي : " مـارجليوثةقولـ كمــا يـردد ".الكنيـسة لرتمجـة صـلوا اللغــة العربيـة حيا
  .١"ية وتربو عليهما ألن بدايتها أقدم من كل تاريخإحدى لغات ثالث سادت العامل اإلجنليزية واإلسبانية والعرب

   المبحث الثاني ـ التحليل الزماني للغة العبرية
إذا كانت العربية قد اختفت قرابة ألفي عام؛ فإنه حني ظهورهـا املعاصـر مل تظهـر مـرة واحـدة، ولكنهـا ورثـت لغـة 

  .اليديشية أال وهى اللغة باليهودأخرى ارتبطت 

  :يشيةأوال ـ اللغة اليد
، وهـى رطانـة ١٣٥٠ و١٠٠٠لغـة اليهـود اإلشـكناز، ظهـرت يف الفـرتة بـني عـامي Yiddish اللغـة اليديـشية  

ـا بـاحلروف  أملانية، دخلت عليها كلمات من السالفية والعربية وغريمها بعد أن نقلها اليهود معهم إىل بولندا، وكانوا يكتبو
ًوقـد جرمــت مجيـع احلكومــات الـيت أعتقــت اليهـود سياســيا . ر التجاريــةلكـن هــذه اللغـة ظلــت مقـصورة علــى األمـو. العربيـة َّ َ

ـا أصـبحت لغــة الغـش التجـاري والتهريـب، حيــث أن التجـار اليهـود اســتفادوا  اسـتخدام اليديـشية يف األعمـال التجاريــة أل
ؤكـد أن اللغـة اليديـشية هـي ي) الزعيم األملاين اليهودي اإلصالحي(وكان فرايدلندر . من معرفتهم باليديشية وجهل اآلخرين

بـل (وملـا كـان كثـري مـن القـوادين العـاملني يف جتـارة الرقيـق األبـيض يف أوربـا . املسئولة عن فساد الدين واألخالق بني اليهود
ُّالـيت كانـت تـعـد ( من اليهود الذين أتوا من منطقة االستيطان يف روسـيا ١٩٣٠ حىت عام ١٨٨٠يف الفرتة من ) ويف العامل َ ُ

ا هذه التجارة يف تلك الفرتة، إىل أن قـضى ) مصدر للبغايا يف العاملأكرب  ُفإن اليديشية كانت من أهم اللغات اليت تدار 
  .َّوحرمت احلكومات على اليهود استخدامها، البوليس الدويل مبساعدة أعضاء اجلماعات اليهودية عليها

يت إال أواخــر القــرن التاســع عــشر، فظهــر أدب اليديــشية، ومل تزدهــر اليديــشية كلغــة أدبيــة يف أوربــا واالحتــاد الــسوفي
ًولكن، مل يقدر هلذه املرحلة أن تستمر طويال، فبقيام الثورة البلـشفية انـصرف اليهـود عـن إرسـال أطفـاهلم إىل املـدارس الـيت  َّ ُ

ِّتعلم اليديشية ـا يف االحتـاد الـسوفييت مـن حنـو . ُ ايـة القـرن % ٩٧واخنفض عـدد املتحـدثني  % ١٩التاسـع عـشر إىل مـع 
ًوقـــد اختفـــت اليديـــشية تقريبـــا يف الواليـــات . مـــن أعـــضاء اجلماعـــات اليهوديـــة يف الوقـــت احلاضـــر ومعظمهـــم مـــن املـــسنني

  .٢املتحدة
 الــذي أجرتـه اإلمرباطوريـة الروســية، بلـغ عــدد أعـضاء اجلماعـات اليهوديــة يف روسـيا مــن ١٨٩٧ويف إحـصاء عـام 

وبلغ ). من جمموع سكان اإلمرباطورية% ٤,٢ (٥,٠٥٤,٣٠٠ مجلة يهود روسيا، أي من% ٩٧الناطقني باليديشية حنو 
ــــسبة ٤,٨٨٩,٤٢٧عــــددهم يف منطقــــة االســــتيطان  ِّ مــــشكلني ن ــــالغ عــــددهم % ١١,٦ُ مــــن جممــــوع ســــكان املنطقــــة الب

. ١٦١,٥٠٠ أما عدد أعضاء اجلماعات اليهودية الذين كـانوا ال يتحـدثون اليديـشية، فكـان ال يتجـاوز ٤٢,٣٣٨,٥٦٧
ًومل يكن الوضع خمتلفا كثريا بالنسبة إىل يهود بولنـدا ُوقـد كانـت هـذه الكتلـة الـضخمة يف روسـيا وبولنـدا، هـي الـيت تـصدِّر . ً

                                                
  ٥ ـ كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص ١
  ٢٢جروفز جودي، وماهرجون، اللغة والسياسة، ص ـ  ٢
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ـا ا املهاجرون معهم من شرق أوربا ويكونون جيوبـا تتحـدث  ًاليهود املتحدثني باليديشية، إذ كان حيملو وكانـت أملانيـا، . ِّ
اورة جلاليشيا وب ولندا، املمر بني اجليـب الروسـي البولنـدي اليديـشي مـن جهـة وبقيـة العـامل مـن جهـة أخـرى، ولـذا كانـت ا

ولكــن أكــرب كتلــة يهوديـة يديــشية مهــاجرة كانــت قـد انتقلــت إىل الواليــات املتحــدة الــيت . تـستوطن فيهــا أعــداد كبــرية مـنهم
  .لعاملأصبحت يف أواخر القرن التاسع عشر املركز الثاين لليديشية يف ا

ًكــان يوجــد يف الواليــات املتحــدة أحــد عــشر مــسرحا يديــشيا يف نيويــورك وســبعة عــشر مــسرحا خارجهــا ً وكانــت . ً
ًوالــشيء نفــسه يف االحتــاد الــسوفييت، إذ بــدأ يظهــر أيــضا . ً ألــف نــسخة يوميــا٦٠٠ و٥٠٠اجلرائــد اليديــشية تــوزع مــا بــني 

ـا يف وقـد اعـرتف االحتـاد الـسوفييت. إحساس باهلوية اليديـشية َ باليديـشية كلغـة رمسيـة، وأصـبحت إحـدى اللغـات املعـرتف  ُ ـا اجللـسات، وال تـزال اللغـة الرمسيـة يف بريوبيجـان وقـد وصـل النظـام التعليمـي باليديـشية إىل قمتـه يف هـذه . احملاكم وتدار 
ً عشر ألفـا يف اثينملدارس اليديشية الفرتة، يف كل من االحتاد السوفييت والواليات املتحدة، فكان عدد الطلبة املسجلني يف ا

أمــا يف االحتــاد الــسوفييت، فــتم تأســيس شــبكة مــن املــدارس االبتدائيــة والثانويــة يــتم التــدريس فيهــا باللغــة . الواليــات املتحــدة
ــذه . ِّاليديــشية، كمــا أُســست كليــات تربويــة إلعــداد مدرســني لليديــشية وقــد وصــلت نــسبة عــدد اليهــود الــذين التحقــوا 

  .ِّ، وأُسست كلية لدراسة الثقافة اليديشية١٩٢٦من جمموع الطالب اليهود عام % ٥١رس املدا
اية العشرينيات مباشرة، بدأ االضمحالل والذبول يدبان يف جسد اليديـشية يف كـل مـن الواليـات املتحـدة  ٍّوبعد 

َتعتــرب لغــة منقولــة مــن بيئــة قدميــة، ومل ففــي الواليــات املتحــدة، كانــت اليديــشية . واالحتــاد الــسوفييت، ولكــن ألســباب خمتلفــة ُ
ُّويف منتصف العشرينيات مـع توقـف . يكن هلا أساس اقتصادي أو حضاري يف البيئة اجلديدة، وبالتايل مل يكن هلا مستقبل

َّكمــا هــو متوقــع(وأخــذ أبنــاء املهــاجرين . اهلجــرة، أخــذت اليديــشية يف االضــمحالل الــسريع يتعلمــون اإلجنليزيــة، وبــدأت ) ُ
ـــشية(وتـــدار جلـــسات معهـــد ييفـــو . دارس اليديـــشية تفـــرغ مـــن طلبتهـــااملـــ يف الوقـــت احلـــايل باللغـــة ) معهـــد البحـــوث اليدي

اإلجنليزية، كما أنه يف حاجة دائمة إىل الدعم املايل الذي حتجبه عنه املؤسسات الصهيونية وهو غـري قـادر علـى االسـتمرار 
وتوجـد اآلن جريـدة يديـشية واحـدة يف الواليـات املتحـدة تعـيش . ريكيـةبدون املعونات اليت حيـصل عليهـا مـن احلكومـة األم

ًعلى املعونات وتصدر ثالث مرات أسبوعيا، وثالث جمالت توزع اثنني وعشرين ألف نسخة،  ُ ـالت (َ َُّقـراء هذه اجلرائـد وا
  ).من املسنني

تمـع وإتاحـة فـ رص احلـراك االجتمـاعي، بـدأ اليهـود ُأما يف االحتـاد الـسوفييت، فمـع تزايـد معـدالت التحـديث يف ا
% ٣٣ إىل ١٩٣١ينصرفون عـن اليديـشية، وأخـذت أعـداد الطلبـة اليهـود يف املـدارس اليديـشية يف التنـاقص فوصـلت عـام 

وتكاد النـسبة تنعـدم اآلن، ولـذا أُغلقـت الغالبيـة . ١٩٣٩عام % ٢٠من جمموع الطلبة اليهود يف املدارس الروسية، مث إىل 
  .دارس اليديشيةالساحقة من امل

َُّوقــد انــصرف الكتــاب اليهــود الــروس واألمريكيــون عـــن الكتابــة باليديــشية، وآثــرت أعــداد متزايــدة مــنهم الكتابـــة 
وهـــذا ال يعـــود فقـــط إىل . بالروســـية أو اإلجنليزيـــة، كمـــا قـــام بعـــضهم برتمجـــة األعمـــال الـــيت كتبهـــا باليديـــشية إىل اإلجنليزيـــة

ـا ال متلـك تراثـا أدبيـا ثريـا، . ً يرجع أيـضا إىل أن اليديـشية لـيس هلـا تـاريخ حقيقـيمعدالت التحديث العالية، ولكنه ًكمـا أ ً ً
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ًاألمـر الــذي جيعـل اإلبــداع األديب مـن خالهلــا أمـرا صــعبا ِّوهـذا يفــسر تلـك الظــاهرة الـيت تبعــث علـى الدهــشة، ظـاهرة قلــة . ً ُ
ومــن . ة مــع أن ماليــني اليهــود كــانوا يتحــدثون هــذه اللغــةالــيت دخلــت اللغــة اإلجنليزيــ) معظمهــا أملــاين(الكلمــات اليديــشية 

ُّالعناصــر األساســية املــشرتكة الــيت أدت إىل اختفــاء اليديــشية، يف كــل مــن الواليــات املتحــدة واالحتــاد الــسوفييت، تغــري وضــع  َّ
مراكـز الثقافـة ذات اليهود الوظيفي ودخـوهلم جمـاالت املهـن احلـرة بأعـداد متزايـدة، األمـر الـذي كـان يتطلـب ابتعـادهم عـن 

  .َّالطابع اليهودي التقليدي، وهو ما أدى إىل انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية منعزلة
ويف الوقـــت احلـــايل، ال يوجـــد ســـوى بـــضعة آالف يف الواليـــات املتحـــدة يتحـــدثون اليديـــشية، أغلبيـــتهم مـــن كبـــار 

، يف %٨٦,٧بـأن الروسـية هـي لغـتهم حنــو ) بعينياتيف الـس(أمـا يف االحتـاد الـسوفييت، فعـدد اليهـود الـذين صـرحوا . الـسن
، معظمهـم %١٠بـني خمتلـف اللغـات، وهـو مـا يعـين أن عـدد املتحـدثني باليديـشية قـد ال يزيـد علـى % ١٧,٧َّحني توزع 

  فريقيا،ً وقد اختفت اليديشية تقريبا يف جنوب أ.)ليتوانيا والتفيا ومولدافيا(من املتقدمني يف السن ويسكنون املناطق الغربية 
تمــع أي التفــات، ال تــشجيعا وال اضــطهادا، وماتــت مــن  ًوقــد اختفــت اليديــشية دون اضــطهاد، بــل مل يعرهــا ا ً

وميكن القول بأن احلركة الـصهيونية أسـهمت بـشكل فعـال يف اإلسـراع بعمليـة مـوت اليديـشية، فمنـذ البدايـة . تلقاء نفسها
ا لغة املنفى، وطرحوا بدال منها اللغة العربيةناصب الصهاينة اللغة اليديشية العداء على اعتبا   .ًر أ

َويالحظ أن اليديشية مازالت مـستخدمة داخـل بعـض املنـازل يف إسـرائيل َ ً ويتعلمهـا الـشباب مساعيـا، ولكـنهم ال ،ُ
ا ا وال يكتبون  ـا يف . يقرءو ٍّكـل مـن ُوتصدر يف إسرائيل عدة صحف وجمالت باليديشية، وال يزال هناك أدبـاء يكتبـون 

ا   .١إسرائيل والواليات املتحدة، بعضهم صهيوين والبعض اآلخر إما معاد هلا أو غري مكرتث 

  :ثانيا ـ العبرية قبل القرن التاسع عشر
ا وبناؤهـــا علــى تأثرهـــا بالتـــشكيالت  ُتعــد أســـفار موســى اخلمـــسة أقـــدم النمــاذج األدبيـــة العربيــة الـــيت يـــدل أســلو

ــاورة إخل، وجــاء بعــدها مــن الناحيــة التارخييــة كتــب احلكمــة مثــل ســفر األمثــال ... ة والكنعانيــة واملــصريةالبابليــ: احلـضارية ا
  .٢اإلنشادوأيوب وسفر اجلامعة، واألشعار الدينية مثل املزامري واملراثي، وأشعار احلب والغزل مثل نشيد 

َ تعـرف بالعربيـة إال لفـرتة قـصرية للغايـة، فلغـة ومل يتحـدث اليهـود اللغـة الـيت: حسن ظاظـا ـ أسـتاذ اللغـة العربيـة. د.يقول أ ُ
كانـت هلجـة سـامية قريبـة مـن العربيـة أو اآلراميـة، أمـا العربيـة فكانـت ) م. ق١٢٠٠ ـ ٢١٠٠) (إبـراهيم وإسـحق ويعقـوب(اآلبـاء 

ويبدو أن العربيـة ). م. ق١٢٥٠ًابتداء من (ًهلجة من اللهجات الكنعانية ومل يتخذها اليهود لسانا هلم إال بعد إقامتهم يف كنعان 
  .٣وحلت اآلرامية حملها، )م. ق٥٦٧(قد اختفت بوصفها لغة احلديث بني اليهود مع التهجري البابلي 

                                                
١ - Crystal, D., (١٩٩٩): The penguin dictionary of Language, p ٣٧٠. 

 ٥٣ صيف التحليل اللغوي،، محد عمايرةأخليل ـ  ٢
 .١١اث يف الفكر الديين اليهودي، ص ـ حسن ظاظا، أحب ٣



 ١٢

أمـا . م. ق٢٥٠ًورغم بقاء بعض اليهود يف فلـسطني يتحـدثون العربيـة، إال أن اآلراميـة حلـت متامـا حمـل العربيـة حنـو عـام 
عــات اليهوديـــة يف تعــاملهم مـــع اآلخــرين بعـــد انتــشارهم يف العـــامل، فكانــت يف معظـــم اللغــات الــيت كـــان يــستخدمها أعـــضاء اجلما

فكـان يهــود بابـل يتحـدثون اآلراميـة، لغــة . األحيـان لغـة الـوطن الـذي اســتقروا فيـه وانتمـوا إليـه، أو إحــدى اللغـات الدوليـة الـسائدة
درية يف العـــصر اهليليـــين يتحـــدثون اليونانيـــة، كمـــا أن يهـــود وكـــان يهـــود اإلســـكن. التجـــارة الدوليـــة واإلدارة يف الـــشرق األدىن القـــدمي

 وبعد انقسام اإلمرباطورية الرومانية، كان يهـود اإلمرباطوريـة الـشرقية يتحـدثون لغـة .فلسطني كانوا يتكلمون إما اآلرامية أو اليونانية
ــا حــىت الفــتح العثمــاينالــيتهــذه اإلمرباطوريــة، أي اليونانيــة   يهــود اإلمرباطوريــة الغربيــة وأفريقيــا وغــرب أوربــا، أمــا.  ظلــوا يتحــدثون 

وبعض يهود اإلمرباطورية اإليرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية املختلفة، وكان يهود العامل العريب . فكانوا يتحدثون الالتينية
ا   .١يتحدثون العربية ويكتبون 

لديين من أدب وفلسفة وعلم، واليت قام بوضعها مؤلفون أما بالنسبة إىل الكتابات اليت تقع خارج نطاق التفكري ا
ففيلون الـسكندري . يهود، وهم قلة نادرة حىت القرن التاسع عشر، فقد كانت اللغة منذ البداية لغة الوطن األم لكل منهم

ــه باليونانيــة، وموســى بــن ميمــون كــان يــستخدم العربيــة، وكــذلك معظــم الــشعراء اليهــود يف األنــدلس  بــل إن .وضــع مؤلفات
ــة أو اإلجنليزيــة وكــان هرتــزل ال يعــرف العربيــة وال أجبــديتها، ومل يكــن . ُمعظــم كالســيكيات الفكــر الــصهيوين كتبــت باألملاني

َّهرتــزل يتــصور أن تكــون العربيــة هــي لغــة الــوطن القــومي الــذي يقرتحــه، إذ كــان يــرى أن كــل مــستوطن يهــودي ســيتحدث 
بــني دعــاة اســتخدام األملانيــة مــن أتبــاع » معركــة اللغــة«ُِّســتيطان حــرب مسيــت وقــد نــشبت يف الــسنني األوىل مــن اال. بلغتــه

  .٢االستعمار األملاين ودعاة استخدام العربية من يهود شرق أوربا التابعني لالستعمار اإلجنليزي
) ١٨٠٥-١٧٢٥(نفتايل فيسيلي : ويف القرن الثامن عشر ظهرت بوادر جيدة إلحياء العربية، ومن ذلك كتابات

Naphtali Wessely١٧٩٩-١٧٣٣(دانيال إيتزيج ، و  )Daniel Itzig ١٨٤١-١٧٤٩(، وهرتز هومربج  )
Herz Homberg ١٨٦٠-١٧٨٨(، وأيزيك لفنسون  )Isaac Levinsohn٣، وأغلبهم من روسيا وأملانيا  

 :ثالثا ـ العبرية في القرن التاسع عشر

 رائد حركة إحياء اللغة العربية احلديثة، Eliezer Ben Yehuda) ١٩٢٢-١٨٥٧(ُيعد إليعازر بن يهودا 
ويف عام . إذ أسس مجعية صهيونية دعت إىل إحياء اللغة العربية وبناء أدب عربي حديث وغرس الروح القومية يف الشباب

 وقـد انـصبت معظـم جهـوده علـى إحيـاء .، أسس جملة هاتـسفي األسـبوعية والـيت أصـبحت فيمـا بعـد جريـدة يوميـة١٨٨٤
َربية، فبحث يف أدب العربية الكالسيكي عن األلفاظ اليت تصلح لالستعمال يف احلياة اليومية يف العصر احلـديث، اللغة الع َ

وقام باشتقاق كلمات عربية جديدة واستعار بعض األلفاظ والعبارات مـن اللغـة العربيـة وقـام بتطـوير أسـلوب عـربي جديـد 

                                                
١ - Hallel, M., (١٩٩٣): The teaching of additional languages, p. ٣٧. 

  ٣٨، ص الصهيوين االستيطان ، ـ طالل ناجي٢
٣  - Fishman, J. A., (١٩٧٢): Language and Nationalism, p. ٦٢. 
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 وأهـم أعمالـه املعجـم العـربي القـدمي واملعجـم ،مسية للمـستوطنني الـصهاينةوحارب اللغة اليديشية، واألملانية كلغة ر. وبسيط
  . ١ًاحلديث بعد أن ظل يعمل فيهما زهاء أربعني عاما

  :وقد تعددت مظاهر إحياء العربية خالل هذا القرن فيما يلي

  :ـ تأسيس الجمعيات الثقافية١
  : أ ـ جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا

ـدف تنميـة الثقافـة بـني يهـود روسـيا ودعـم املـؤلفني والعلمـاء والطلبـة اليهـود، ١٨٥٩ة عام سست هذه اجلمعيُأ  
ورفض استخدام اليديشية، مع أن غالبية اجلماهري اليهودية . بإصدار الكتب والرتمجات والدوريات باللغتني الروسية والعربية

تهــا علــى األرســتقراطية الدينيــة مــن كبــار احلاخامــات يف روســيا مل تكــن تعــرف العربيــة، فقــد كانــت لغــة ميتــة تقتــصر معرف
  ). يشيفا(وخرجيي املدارس التلمودية العليا 

ـــة  ـــدوريات العربيـــة، وهـــي دوريـــات كانـــت مهتمـــة بـــشكل خـــاص بـــالعلوم الطبيعي ًوقامـــت اجلمعيـــة أيـــضا بـــدعم ال
  . وبالتاريخ والسري الذاتية اليهودية

 التجديـدات يف اجلمعيـة حيـث انـضم إليهـا عـدد مـن الـشباب وشهدت التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض
 بتأسـيس جلنـة تارخييـة للبحـث يف تـاريخ ١٨٩١فقامـت اجلمعيـة عـام . املتعلم واملثقف الذي جاء بأفكار ومشاريع جديدة

ـــة واإلثنوغرافيـــة اليهوديـــة١٩٠٨َّوحتولـــت هـــذه اللجنـــة عـــام . اجلماعـــة اليهوديـــة يف روســـيا ويف عـــام .  إىل اجلمعيـــة التارخيي
كمـا اهتمـت . ً، تأسست جلنة للتعليم الشعيب اهتمـت باملـدارس اليهوديـة، خـصوصا تلـك الـيت تـضم منـاهج عربيـة١٨٩٤

  .٢ يف روسيا البيضاء١٩٠٣بتدريب معلمي العربية، فانعقد مؤمتر للمعلمني عام 

  : ب ـ جمعية اللغة العبرية في فلسطين
. ً وعمـل رئيـسا هلـا حـىت وفاتـه١٨٨٩اللغـة العربيـة عـام  مجعيـة Eliezer Ben Yehudaأسـس بـن يهـودا 
ً إىل أكادميية اللغة العربية اليت قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصـدرت املعجـم كـامال ١٩٥٣وحتولت هذه اجلمعية عام 

 حـث وبعد سقوط فلـسطني حتـت االحـتالل الربيطـاين يف أعقـاب احلـرب العامليـة األوىل،. ١٩٥٩عام ) ًسبعة عشر جزءا(
كمــا قــام . بــن يهــودا املنــدوب الــسامي الربيطــاين علــى إعــالن اللغــة العربيــة كواحــدة مــن اللغــات الــثالث الرمسيــة يف الــبالد

  .٣بتأسيس مجعية سيفاتينو لنشر اللغة العربية واحتل منصب أمني جلنة التخطيط يف اجلامعة العربية

  :ـ ازدهار حركة الترجمة٢

                                                
١ - Hirschfeld, H., (١٩٢٦): Literary history of Hebrew grammarians, p.٥٤ 

  ٢١ـ حسن ظاظا، الشخصية اإلسرائيلية، ص  ٢
٣ - Shohamy, E., (١٩٩٤): "Issues in language planning in Israel, p. ٤١.  
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 يعــيش اليهــود فيهــا، وخباصــة الروســية واألملانيــة مث الــيتول لــديــة، إىل كافــة لغــات اازدهــرت الرتمجــة مــن وإىل العرب
أسفار ترجم  Samuel Luzzatto) ١٨٦٥-١٨٠٠(اإلجنليزية بعد ذلك، ومثال تلك الرتمجة أن صموئيل لوتساتو 

يـة عــن النحـو والفلـسفة والدراســات موسـى اخلمـسة والــصلوات العربيـة إىل اإليطاليـة، وكتــب العديـد مـن الكتيبــات باإليطاليـة والعرب
ًوقد كان يرى أن العربية ليست لغـة مقدَّسـة وحـسب وإمنـا لغـة قوميـة أيـضا، وكـذا الكتـاب املقـدَّس، فهـو كتـاب مقـدَّس . الالهوتية

  .١وكتاب قومي

  :ـ تأسيس الصحف٣
ة، وخباصـة مـع عـدم ملا كانت الصحف وسيلة إعالمية جيدة ختاطب املثقفني؛ فقد تزايد إصدار الـصحف بالعربيـ

جريــدة أسـبوعية يف القــاهرة بعنــوان ) ١٩٣٣ـــ ١٨٦٧(معارضـة الــدول الــيت يعـيش فيهــا اليهــود، فقـد أصــدر ألبــري موصـريي 
  . ٢واستمرت زوجته يف إصدار اجلريدة بعد وفاته. إسرائيل صدرت يف البداية بالعربية فقط مث بالعربية والفرنسية

ُكما ظهرت أول جريدة يومية تصدر   على يـد اليهـودي الروسـي جوليـوس مـارتوف ١٨٨٦بالعربية يف روسيا عام َ
)١٩٢٣-١٨٧٣ )Julius Martov ١٩٢٢-١٨٥٩(، وكــان ديفيــد فريــشمان )David Frischman، 

ًمـساعدا لـرئيس حتريرهـا، فكتـب سلـسلة مــن املقـاالت تعـين باحليـاة اليوميـة واحليـاة األدبيــة للكتـاب اليهـود، وهـي تعتـرب تطـويرا ًَّ  لفــن ُ
، )١٩٠٨منــذ عــام (ًوعمــل فريــشمان، كــذلك، مــساعدا لــرئيس حتريــر اجلريــدة اليديــشية هاينــت يف وارســو . املقــال يف أدب العربيــة

َّوقام بإدخال القيم األدبية الغربية على األدب املكتوب بالعربية وحرر الرواية املكتوبة بالعربية . ًونشر فيها قصائد وقصصا باليديشية
  .٣فتعلة اليت تسم روايات فرتة التنويرمن احلبكة امل

وقــد عملـــت تلــك الـــصحف علـــى اســتقطاب كـــل مــن يكتـــب بالعربيـــة يف روســيا وخارجهـــا، مــن أمثـــال الـــشاعر 
ُّ، الــذي يعــد هــو وبياليــك Saul Tschernohvsky( ١٩٤٣ ـ١٨٧٥(اليهــودي الروســي شــاؤول تشرحنوفــسكي  ُ
  . ٤قطيب األدب املكتوب بالعربية يف روسيا

  :ليف القصص والرواياتـ تأ٤
روائــي ، وهــو Abraham Mapu) ١٨٦٧-١٨٠٨(أبراهــام مــابو أول روايــة باللغــة العربيــة علــى يــد ظهــرت 

ً، وتلقــى تعليمــا دينيــا تقليــديا)ليتوانيــا(ُيكتــب بالعربيــة، ولــد يف كوفنــو  ً ً ولكنــه اهــتم، إىل جانــب ذلــك، بدراســة اللغــات الالتينيــة . َّ
وعنـد . ًوسية، وقد بـدأ حياتـه األدبيـة بروايـة حمبـة صـهيون الـيت اسـتغرقت كتابتهـا مـا يقـرب مـن عـشرين عامـاوالفرنسية واألملانية والر

                                                
  ٦ـ حسن ظاظا، الشخصية اإلسرائيلية، ص ١
  )٦/٣٩١ (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ،عبد الوهاب حممد املسريي ـ ٢

٣   - Hirschfeld, H., (١٩٢٦): Literary history of Hebrew grammarians, p.٦٦ 
٤ - Shohamy, E., (١٩٩٤): "Issues in language planning in Israel, p. ١٤١.  
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َ حظيــت بنجــاح كبـري حيــث تـعــدُّ أول روايــة باللغـة العربيــة، وإليهــا يرجــع الفـضل يف املكانــة األدبيــة الرفيعــة الــيت ١٨٥٣نـشرها عــام  ُ
  .١ احلديث املكتوب بالعربيةتبوأها صاحبها كمؤسس للفن الروائي يف األدب

 فهـــو كاتـــب روســـي ومفكـــر صـــهيوين Micha Berdyczevsky( ١٩٢١-١٨٦٥(أمـــا ميخـــا بريديشفـــسكي 
 قصة بالعربية، ١٥٠كتب أكثر من و. ً كتب كثريا من املقاالت النقدية والقصص القصرية والطويلة العربية واليديشية،رومانتيكي

  .كما كتب بعض القصص باليديشية

 :ـ العبرية في القرن العشرينرابعا 

ُ، والذي يعد تدشينا رمسيا هلذه اللغـة، ومـن مث فإننـا نقـسم ١٩٤٨شهد القرن العشرين تأسيس الدولة العربية عام 
  :تطور انتشار اللغة خالل هذا القرن إىل فرتتني كما يلي

  :الدولةتأسيس خريطة العبرية قبل  ـ ١
تأسـست يف إطـار أنـشطة االسـتيطان هـذه الفـرتة ـ ببنـاء املـستوطنات، والـيت ارتبط انتـشار العربيـة يف فلـسطني ـ يف 

 ١٩٢٥يف يوليــو مــن عــام ت نــشأأ مركزيــا مــن قبــل جلنــة خاصــة هــامينظ، وكــان تZionist settlementالــصهيوين 
ت ذات دالال َأمســـاءحتمــل أمســاء املــستوطنات اليهوديــة الــيت تأســست حــديثا وكانــت  ،١٩٥١ يف مــارس توقــف عملهــاو

حيــاء لإل مــع اجلغرافيــا ةالــصهيونيمــع الـذاكرة التــاريخ اليهــودي ة، فــاختلط  سياسـيتمــاازع وأتوراتيـة وتلموديــة أو صــهيونية 
 ، تأسـست حـديثانة مـستوط٤١٥ت اللجنـة أمسـاء حـدد سـنة مـن عملهـا ٢٦وخـالل . Zionist revival الصهيوين

يف   فلـسطني حتـت االنتـداب الربيطـاينيفعلنـت العربيـة كلغـة رمسيـة  ُأوقـد .٢"ةتذكاريـة وأمسـاء رمزيـ وتارخييـة،حتمل دالالت 
لحكومـة لاملنـشورات الرمسيـة   أمسـاء األمـاكن العربيـة يفتضعُوو. ٣ جنبا إىل جنب مع اللغة العربية واإلجنليزية،١٩٢٢عام 

  .٤ة مع اللغة العربية واالجنليزية على قدم املساوااوضعه، حىت أثبتت العربية جنبا إىل جنب مع اللغة العربية أو اإلجنليزية
ملـــسح ا ، بغـــرض١٠٠.٠٠٠: ١مبقيـــاس رســـم  االنتـــداب الربيطـــاين خـــرائط ويف أربعينيـــات القـــرن العـــشرين وضـــع

العربيـة بأمسائهـا ريطـة ُتكتـب علـى اخل لفلـسطني حتـت االنتـداب الربيطـاين ةاجلغرافيـأمسـاء املعـامل كانت  و،فلسطنيالشامل ل
َمعلمـا، إضـافة إىل  ٣٧٠٠األمسـاء العربيـة  فبلغـت مجلـة ،ولكن حبروف إجنليزية كمـا وردت يف الكتـاب عربيـة ا بالمسـا ١٧٤َ

 بينتمـا تكتبــان يف ، (Al-Quds and Al-Halil): تكتبـان هكـذا ،، علـى سـبيل املثـال القـدس واخلليــلاملقـدس
  .(Yerushalaim and Hevron): هكذااإلصدارات العربية 

                                                
  )٧/٣٨٤ (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ،عبد الوهاب حممد املسريي ـ ١

٢ - Maoz Azaryahu, (٢٠٠١): (Re)naming the landscape, p.١٨٨   
٣ S- Saulson, S. B., (١٩٧٩): Institutionalized Language Planning, p. ٦٥.  
٤ - Katz, Y., (١٩٩٥): Identity, nationalism, and place names, p. ١١٣. 
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ــة المســاء أن هــذه األرب احملليــني مــن وجهــة نظــر الــسكان العــو مســة مــن مســات ، وself-evidentبديهيــة عربي
حيـث ، اجلـددلمهـاجرين اليهـود ، وخباصـة بالنـسبة لصيُحتـفإن أسباب هـذا التغيـري ال من وجهة النظر اليهودية ، أما احلياة

  .لعربيةابناء العقلية إعادة 
اللغــة منـاقض ومعــارض لتغيـري األمســاء، ذلـك ألن ي ديهــو بــرز موقـف ،وعلـى النقـيض مــن هـذه املفــاهيم الـسائدة

ا،  معرفيــايــشكل تنــافر، والتبــديل إىل العربيـة local landscape احملليــةمهيمنــة بالفعــل علـى الطبيعــة اجلغرافيــة العربيـة 
ــة بأمســاء األمــاكن ف  ا طوهلــفــواوا يف تلــك األمــاكن يف فلــسطني؛ إذ عرالــذين ولــدوا وترعرعــيعــد شــاذا بالنــسبة لليهــود العربي

اطرقو اوعرضه ارومروجها و ادياوو اجباهلو ،ا   .١ها بعيدا عن العربيةأ
 ذكـرت الـيت وهـى ، معلمـا فقـط١٧٤ Toponomyوتبلغ مجلة املعامل ذات الدالالت يف علم أمساء األماكن 

التحقيـق بدأ قرن التاسع عشر يف ال، ويف وقت الحقلليهود التارخيية  اجلغرافيا على وجه التحديد يف العهد القدمي ومصادر
ــة تهــا األمــاكن يف األراضــي املقدســة وحتديــد هويهــذه يف أمســاء  وضــوع الدراســات زاد االهتمــام مبو، شكل علمــيبــالتارخيي

ــا ،  ومت وضــع اجلغرافيــة واألثريــةو ،التارخييــة واللغويــة ــا التارخييــةلخــرائط موثــوق  تم حتديــد أمســاء فــ ؛توســيع معــارف اجلغرافي
  .٢املعاصرةواحلديثة التوراتية األماكن 

 ،مـن منظـور صـهيوين العربية يف فلسطنياللغة إعادة بناء خريطة يف دور فعال يف تبديل اللغتني الستمرارية لوكان 
ــا التارخييــة لفلــسطني ت هــذه النظريــة العربيــة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة كمكــونقــرأحيــث  الــشرعية (أقــرت كمــا ، مــن اجلغرافي
 ومـن هنـا بـدأ .ة لكـل تلـك األمـاكنعربيـة الـسابقالمسـاء األآليـة السـرتداد ك  (legitimacy linguistic) )اللغويـة

دراســة أمســاء ومــا زالــت  ،دولــة إســرائيل  حــىت قبــل تأســيس بطريقــة رمسيــة،استكــشاف اجلغرافيــا التارخييــة لفلــسطني اليهوديــة
  .حقوق تارخيية يف فلسطني مستمرة حىت اآلن، حملاولة إثبات املواقع اجلغرافية

  :الدولةتأسيس  بعدخريطة العبرية  ـ ٢
 The  األمســاءأنـسابعلـم للجنـة احلكوميـة  تأســست ال١٩٤٩يوليـو ، ويف ١٩٤٨تأسـست الدولـة يف مـارس 

genealogy of the Governmental Names Commission نهجبوضـع مـخمولـة رمسيـا  لتكـون 
همـة لتقـوم مبلجنـة بنفـسه أعـضاء البن غوريـون رئيس الدولة رشح و ،ديدةالدولة اجلوطنية يف خريطة الللغة  لتعميم اخالص

 أي النـصف ،"منطقة النقب  واجلبال والوديان والينابيع والطرق وما شابه ذلك يف،حتديد األمساء العربية يف مجيع األماكن"
ج أمسـاء ادر كـان مـن مهامهـا إالـيتة، وأحنـاء الدولـبقيـة ليـشمل عمل جلنة النقب ُإسرائيل، مث اقرتح توسيع جمال اجلنويب من 
 خـرباء بـارزين يف جمـاالت اجلغرافيـا ورسـم اخلـرائط :  اللجنـةومشلـت قائمـة أعـضاء .٣ القائمة واملقرتحة مستقبالاملستوطنات

                                                
 ٨٨ ـ عبد العظيم قدورة مشتهى، طبوغرافية املستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية، ص  ١

٢ - Aharoni, Y., (١٩٦٢): The Land of Israel in Biblical Times, p.٥٣. 
٣ - Bitan, H., (١٩٩٢): The Governmental Names Commission, p.  ٣٧.  
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دمييون وأكـاوالـسياسة، خرباء يف جمـاالت متخصـصة مثـل اهليـدرولوجيا  والثقافة اليهودية ووالتاريخ وعلم اآلثار واللغة العربية
. ١مــسعى وطــينتحقيــق ل تــزام األكــادمييلواال يبــة األكادمييــة، فــدلت تــشكيلة اللجنــة علــى اهلمـن اجلامعــة العربيــة يف القــدس

ََعبـرنـة المـشروع لتعظـيم دور و َْ Hebraicization  أكادمييـة اللغـة العربيـةمت التعـاون العلمـي مـع Academy of 
Hebrew language وهي تابعة للجامعة العربية ،١٩٥٢ تأسست يف عام اليت .  

متتــد مــن العربيــة ملنطقــة بأمســاء األمــاكن امســا مــن  ٥٦٠ عمــلمــن اللجنــة انتهــت بعــد مثانيــة أشــهر مــن إنــشائها و
: ١مبقيـاس  اخلريطـة العربيـة تبعـُوط،  يف الـشمالEin Gedi  يف اجلنـوب واخلـط بـني غـزة وعـني جـديEilatإيـالت 

املـصادر ُذكـر فيـه اخلطـة العلميـة للجنـة، و ،متـاح للجمهـوررمسـي جمـاين كتـاب يف  وقد نـشرت قائمـة األمسـاء ،٢٥٠.٠٠٠
، وكتـب  والنقوش املصرية واآلشورية واليونانية والرومانيـة،التلمودو ،العهد القدمي :على سبيل املثال ومنها ،التارخيية املختلفة

  . العربي والعريباألدب
   :من مخس أولويات  ن خالل حتديد جمموعةوقررت اللجنة أيضا طريقة اختيار األمساء م

  . للمكانحتديد اهلوية التارخييةـ 
  .)العهد القدمي(استخدام الكتاب املقدس ـ 
  . من قبل السكان احمللينيةستخدماملمساء العامية األجتاهل ـ 
  .وفقا لتشابه الصوت إعطاء منوذج العربية إىل العربية، وترمجة األمساء العربيةـ 

  .طرة وملوك وأبطال التاريخ اليهودياب، كأاجلديدة أمساء رمزيةعامل ـ إعطاء امل
ا بوأشاد بن غوريون    .أعضائها إىلأعمال اللجنة يف رسالة بعث 

ومـداخل الوحـدات الطرق على عالمات ال ُ، ووضعتعلى وحدات اجليشالعربية اجلديدة مساء األقوائم مت توزيع و
ـا يف مقـررات اال، واملستوطنات اجلديـدةالسكنية، و األمسـاء  لتأخـذ علـى عاتقهـا مهمـة اقـتالع، وزارة الرتبيـة والتعلـيملتـزام 
ــزام ـ خباصــة ـ األمســاء العربيــةجتــذير األجنبيــة و  ،وزارة األشــغال العامــة و،الــسلطات اإلقليميــة واحلكوميــة، كمــا مشــل اإلل

   .إسرائيلراديو ت إسرائيلية أو أجنبية، إضافة إىل  سواء كانيف مشاريع التنميةالعاملة واملؤسسات التعليمية والشركات 
 ،وإتاحتهـا للجمهـورإسـرائيل   خريطةيف العربية اللجنة إلمتام كافة األمساء مع كل اهليئات على الرغم من تعاون و

: ١رسم مبقياس  ١٩٤٨  يف ديسمربإسرائيليةأول خريطة عسكرية  إذ أُعدت ، مع اخلرائط العسكريةا خمتلففقد كان األمر
مبقيــاس مث خريطــة ، ١٩٦٣يف عــام ، ١٠٠.٠٠٠: ١رســم مبقيــاس العربيــة بخريطــة إلســرائيل ت بعــُطكمــا ، ١٠٠.٠٠٠

  .٢٠.٠٠٠: ١رسم 
                                                

اجلغرافيـا  (Z. Vilnay، )رسـم اخلـرائط (A. Braver، )اجلغرافيـا التارخييـة ( M. Avi-Yona:   مـن اجلغـرافيني يف هـذه اللجنـة١
 )اجلغرافيا الدينية (Sh. Yevin، )لوالتاريخ من أرض إسرائي
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ََعبـرنةوإمتاما لعملية ال معلـم  ٧٠٠٠حتـددت رمسيـا أمسـاء فقد  Hebraicization" أى حتويل األمساء للعربية "َْ
 .١٩٩٢حىت جغرايف 

ومـا  ، غـري العربيـةأمسـاء أسـرهمباإلبقـاء علـى لدبلوماسـييها وزارة اخلارجية اإلسـرائيلية مسحت  ١٩٩٥ يف سبتمربو
كانت هذه اخلطوة إال بعد ما يزيد على نصف قرن من التـصفية التامـة ألمسـاء كـل املواقـع العربيـة وحتويلهـا إىل العربيـة، أمـا 

  .١"رحرية االختيا"ألقاب العائالت فال بأس يف استثنائها؛ جريا وراء 
 Jabl) باللغـة العربيـة( أبـو غنـيمفـوق جبـل  ،١٩٩٧ربيـع عـام   حـي يهـودي يفبـدأ بنـاء يف القـدس الـشرقية و

abu Ghneim  )باللغة اإلجنليزية(ولكن مت تغيري االسم إىل ، Har Homa )باللغة العربية(.  
ــ ــة يـ ــا التارخيي لــس الــوطين الفلــسطيين مّظَنُومــع نــسيان األجيــال للجغرافي  ،لطــالب فلــسطني تعليميــة اتبقمــسا ا

ا  وأسست ،مرتُد اليت ما هو االسم احلقيقي للمدن الفلسطينية": األسئلةويكون من بني    ٢......."املدن التاليةمكا

   ـ عوامل إحياء اللغة العبريةالمبحث الثالث
 واخليـال شعائروس والـالطقـعلـى سيطر عند اليهود ظـل يـاملقدسة الوارد يف الكتب ) أرض إسرائيل(حلم إقامة إن 

ومت اختيـار  . Hebrew revivalإحيـاء العربيـة ؛ فـزادت عمليـة إىل فلـسطنيالـشتات مـن قـدم اليهـود ، حىت اليهودي
ــا  ــاة اليهــود يف الــشتاتهــى  و،لغــة العهــد القــدميالعربيــة أل شروع إحيــاء اللغــة ملــ  يف إشــارة تارخييــة وثقافيــة،الــيت ميــزت حي

 وتأكيـدا علـى .٣التعليمودب والكتابة واألالتحدث : ، فأصبح كل شيء يف زمن االنتداب بالعربيةيةالعربية خللق هوية العرب
االت مت اختاذ اللغة العربية قوة  علـى سـبيل املثـال  ،املعارف العلميةوإجراءات مشلت إدخال التسميات العربية يف خمتلف ا

  .٤ةودية املهاجريهال تعائالعربية للأمساء ، وصك علم النبات أو احليوان
 آليـات متعـددة سـواء مـن قبـل الدولـة، أو اهليئـات Language Revivalوتتـضمن عمليـة اإلحيـاء اللغـوي 
وقد بـرزت عـدة عوامـل سـاعدت يف إحيـاء العربيـة، وتتمثـل تلـك العوامـل فيمـا . واجلمعيات املعنية، أو اجلاليات واألقليات

  :يلي

  :أوال ـ العوامل السياسية والعسكرية
ففـي التـاريخ القـدمي، : والعوامل السياسية نذكر بعض األمثلة علـى ذلـكاإلحياء اللغوي يان العالقة الوثيقة بني لب

فكانــت العربيــة موجــودة يف . ًميكــن أن نلحــظ تطــورا يف احلــديث بلغــات ثــالث تعاقبــت إحــدامها بعــد األخــرى يف فلــسطني

                                                
١ - Jerusalem Post , (١٩٩٥), ١٥ September ١٩٩٥.  
٢ - Falah, G., (١٩٩٦): The ١٩٤٨ Israeli-Palestinian war, p. ٢٦٦. 
٣ - Schweid, E., (١٩٩٥): The Idea of Judaism as a Culture, p.٣٤.  
٤ - Toury, G., (١٩٨٨): Hibernicizing family names, p.٦٧. 
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، مث حلت اللغة Aramaicرية أفسحت الطريق للغة اآلرامية م، وبعدها، نتيجة لتغريات سياسية وحضا.القرن الثالث ق
  .العربية

وهناك عالقة كبـرية بـني بقـاء اللغـة وأبعـاد اجلغرافيـا الـسياسية، ففـي أفريقيـا جنـد بعـض اللغـات تنتـشر يف أكثـر مـن 
 Nationة القوميـة الدولـواللغـة بـني عالقـة ومثـة . رةّإمـا كمـا هـي، أو يف صـورة هلجـات حمـو. دولة عرب احلـدود الـسياسية

State . وىف . مــةاأل لغــة واحــدة مهيمنــة، واختفــاء اللغــة يعــىن اختفــاء لألمــةفــرتض أن تكــون ُيمبفهــوم اجلغرافيــا الــسياسية
 من الوطنيني واملتعاملني مع املستعمر األورويب للغة املستعمر كلغـة Eliteحالة االستعمار، جند أمثلة عديدة لتبىن النخبة 

ًدى تـدرجييا ملـوت اللغـة الوطنيـة، فـضال عـن النظـر هلـا نظـرة دونيـة حـني يتبـاهى أفـراد صـفوة يـؤالوطنيـة، ممـا ثانية مـع لغـتهم 
تمع باحلديث بلغة أجنبية، مم مال جيعل اا   . ١عديد من املواطنني يقلدو

 بنـاء تهـا يفيـشرح أمهي و،"وحـدة الفكـر"القومية باعتبارهـا على  Joshua Fishman جوشوا فيشمانويؤكد 
ا للغة ا ـا٢"ُ وتبقي عليـه صـحيحا معـاىفوطنالتعزز وحدة "حيث أ ـض تظـل ، كمـا أ  تهاأداة قويـة يف توجيـه األمـة وبنـاء 
حتتــاج للتحليـل والتمحــيص يف فــرتات مــسألة اللغـة و. اهلويــة ولـرتاث التــارخيي والثقـايففهــي املفـسر احلقيقــي احلــي ل ،ثقافيـةال

 تشكيل لغـة وطنيـة  حيث يتم، post- colonialحلة ما بعد االستعمار التمحيص يف مر ويزداد التدقيق و،االستعمار
national language،  مـــن أشـــكال ختطـــيط اللغـــة أخـــذ شـــكالتمـــا عـــادة language-planning، حلـــل 

  .٤رغوب فيهااملغري  والرتاكيب ،وطنية من التأثريات اخلارجيةالللغة ا "تنقية" ، حيث يتم٣"مشاكل اللغة
ال ميكـن العثـور مظهـر األرضـي، ومـن مث  مكانا بـارزا يف البنـاء الثقـايف للToponomyأمساء األماكن كل تشو

 جــديرة دمــاكن حمــددة تعــتــؤرخ أل، والــيت املتخصــصة بــل يف اخلــرائط ويف املوســوعات ،يف القــواميس دالالت األمســاء علــي
، علـى النقـيض مــن فــروع اجلغرافيـة القوميـة مـن اكل فرعـشالـشوارع وامليـادين والقـرى واملــدن واحلواضـر تـتـسميات  ف.بالـذكر
قــراءة أمســاء  كمــا أن .folk geography ينتمــي إىل جمــال اجلغرافيـا الــشعبيةممــا  وغريهـا ،ات واحليوانــ،النباتــاتأمسـاء 

ُوالعرفتفسري العالقات االجتماعية يضمن األماكن 
٥ .  

 إحيــاء العربيـة ملــصاحل سياسـية، ففـي أثنــاء احلـرب العامليــة واسـتغل األملـان الظــروف الـسياسية يف أوربــا فعملـوا علـى
ًاألوىل وبعدها، قامت القوات األملانية يف بولندا مبحاولة جتنيد اليهود باعتبـارهم عنـصرا أملانيـا، وأصـدرت القيـادة العـسكرية  ً

                                                
 .٣١٢  ص ـ زاهر رياض، استعمار أفريقيا،١

٢ - Fishman, J. A., (١٩٧٢): Language and Nationalism, p. ٦٢. 
٣ -  Ibid., p. ٥٥. 
٤ - Even Zohar, (١٩٨٦): Language conflict,  p.١٢٨.  
٥ - Duncan, J., (١٩٨٨): (Re)reading the landscape, p.١١٩.  
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ًإىل مركـز للثقافـة العربيـة نتيجـة هلـرب عديـد َّوحتولت أملانيا، بعد احلرب العامليـة األوىل ، األملانية منشورات بالعربية واليديشية
ََعبـرنةع اليِّ، ومن مث فالدولة النازية سبقت الدولة الصهيونية يف تبين كثري من مشار١من الكتاب اليهود من روسيا َْ.  

ُّ يف املــستوطنات الـــصهيونية يف فلــسطني تعبــريا عــن تعـــدد Language War» معركــة اللغــة«وقــد نــشبت  ً
مـن ) فرنـسا وإجنلـرتا وأملانيـا(ويات اليهودية اللغوية واحلضارية، وعن الصراع بني الدول االسـتعمارية الكـربى االنتماءات واهل

فاحتفظــت مــدارس األليــانس باللغــة . َأجــل فــرض هويــة ثقافيــة علــى املــستوطن الــصهيوين وضــمان بقائــه يف حيــز نفوذهــا
  .٢ًالوطن األصلي، وظلت العربية فيها مجيعا لغة ثانيةعلى لغة ) اليهودية(الفرنسية، وأبقت املدارس اإلجنليزية 

  :ثانيا ـ العوامل االقتصادية واالجتماعية
ـــل الكلفـــة  ـــة Cost - Benefit Analysisيعـــين أســـلوب حتلي ـــد املادي  حـــساب املكاســـب والفوائ

ال، ومــا يبـذل فيـه مــن ُواالجتماعيـة، الـيت ميكـن أن جننيهــا مـن تنفيـذ مــشروع إحيـاء اللغـة، مقابــل مـا يـصرف عليــه مـن أمـو
ً مــن الزاويـــة االقتـــصادية، إمنــا أيـــضا علـــى Outcomeواملهـــم يف األســلوب املـــذكور، أنـــه ال يركــز علـــى احملـــصلة . ٣جهــد

َّ، لـــذلك يتــشابه هـــذا األســـلوب مــع أســـلوب دراســـات اجلــدوى، وحتليـــل كـــل الظــروف حبيـــث تقـــيم ٤اجلوانــب االجتماعيـــة
  . ٥ملادية واالجتماعية املبذولةاملشروعات التخطيطية لتغطى التكلفة ا

وبالنسبة لتحليل كلفة عملية إحياء العربية فقد سـاهم فيهـا اليهـود مـن روسـيا وأملانيـا وبولنـدا خباصـة مث بقيـة يهـود 
  ". دولة عبرية" أال وهى إقامة ؛العامل، وكانت اجلدوى من التكلفة أضعافا مضاعفة

، لغـة التـدريس املهيمنـة هـي العربيـةو ،فال الفلـسطينيني واليهـود معـايتم تعليم األطيف إسرائيل رياض األطفال ويف 
 هذا هو احلال أيضا، وعالمات واإلعالنات العامةاليف وكال القطاعني العام واخلاص  العربية هي اللغة السائدة يفكما أن 

علـى نطـاق عرضـون لتـأثري العربيـة يت  والـذين،بني كل من اجلنود العرب الدروز والبدو الذين خيـدمون يف اجلـيش اإلسـرائيلي 
  .واسع

ــة والعربيــة يف إســرائيلمــن   عــدد قليــل جــداوهنــاك والقاعــدة أن الزجيــات ، الــزواج املخــتلط بــني املتحــدثني بالعربي
  . عند الطرفني اجتماعياافاحنريعد ا ولكن أيضا ،افقط نادر الزواج املختلط ليستو ،يف الواقع استثناء املختلطة هي

                                                
١ - Fishman, J. A., (١٩٧٢): Language and Nationalism, p. ٦٢. 
٢ -  Ibid., p. ٦٢. 
٣ - Mayhew, S., (١٩٩٧): Oxford Dictionary of Geography, p. ١٠٥.  
٤ - Clark, A.N., (١٩٩٠): The penguin dictionary of Geography, p. ١٣٥ 
٥ - Bernard, H.R., (٢٠٠٢): ‘Language Preservation and Publishing’, p. ١١٩ 
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ًدخلــت كلمــات عربيــة كثــرية علــى لغــة اجلرميــة يف العــامل، خــصوصا لغــة القــوادين يــة االجتماعيــة فقــد أمـا مــن الناح
ــا ــة. الــسرية يف أورب ُكــذلك تــصدِّر . فلغــة القــوادين يف أمــسرتدام هــي العربيــة، ولعلهــا لغــة ســرية خلــيط مــن اهلولنديــة والعربي

  .١ولومبيا أو حرس بعض رؤساء دول أمريكا الالتينيةإسرائيل مرتزقة إىل اخلارج لتدريب قوات جتار املخدرات يف ك
وهـذه اللهجـة . ًهلجات ورطانات خاصة، بل أحيانا لغـات، يـستخدمها أعـضاء اجلماعـات الوظيفيـة": اللغات السرية"و

تمع املضيف أو جمتمع األغلبية ً شـرطا لالخنـراط يف ُوقد كان حتدُّث هـذه اللغـة يعـدُّ. ًأو الرطانة أو اللغة عادة ما ختتلف عن لغة ا
وكـان أعـضاء اجلماعـة . أعضاء اجلماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود يف شـرق أوربـا، فكـانوا يتحـدثون اليديـشية. سلك اجلماعة

ـم، خباصـة يف األسـواق، وهـو مـا  مهم دون أن يفهمهم أحد من احمليطني  اليهودية يستخدمون اللغة السرية ملناقشة األمور اليت 
ًهل عمليـــة الغـــش التجـــاري واالحتيـــال، وكثـــريا مـــا كـــان اللـــصوص يتعلمـــون هـــذه اللغـــة الســـتخدامها بـــني النـــاس دون أن ُكـــان يـــس ِّ

ًفقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغـة اللـصوص الـسرية يف أواخـر القـرن الثـامن عـشر، وظهـر أن كثـريا مـن . يفهمهم أحد
ًوقد ُأخـذ هـذا دلـيال علـى اشـرتاك أعـضاء اجلماعـة اليهوديـة وتـورطهم .  عربيكلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عربية أو أصل

  . يف عامل اجلرمية

  : ثالثا ـ العوامل الدينية
ً قارة أوروبا جند على سبيل املثال أن هناك توافقا بـني ففي. توضح األمثلة التارخيية عالقة وثيقة بني اللغة والعقيدة

كذلك . ن منطقة الكاثوليكية تتفق مع املنطقة اليت تتحدث بلغات احندرت عن الالتينيةأالكاثوليكية واللغات الرومانية، و
احلال مع األرثوذكسية املرتبطة باللغات اهليلينية والسالفية، كما أن الربوتستانتية ترتبط باللغـات اجلرمانيـة ومنـاطق انتـشارها 

 ،Yiddish شـرق أوروبـا، فارتبطـت باللغـات مثـل اليـديش أمـا اليهوديـة يف. ألن حركة اإلصالح الـديين بـدأت يف أملانيـا
. ، وليس من الغريب أن تصل اللغة العربية إىل أماكن عديدة يف العامل حيـث وصـل الـدين اإلسـالميLadino والالدينو

ا املؤلفات املقدسةوالكتابات الدينية حتفظ اللغة    .اليت كتبت 
ا مع بدء انتـشار ديانـات معينـة فمـع انتـشار اإلسـالم يف مـصر، واألمثلة عديدة على ارتباط ظهور لغات أو غيا

 وال تنــدثر .بـدأ تـدهور اللغـة القبطيـة، مث انتهـى األمـر أن أصـبحت حمـدودة االنتـشار، تقتـصر وظيفتهـا علـى مظـاهر كنـسية
  .ًاللغة فجأة، إمنا يتم ذلك تدرجييا، لذا يرى البعض أن القبطية عاشت مع العربية فرتة

، ومن هذا املنطلق فإن ٢وم أن اللغة والدين مها العنصران املركزيان ألي ثقافة أو حضارة يكتب هلا البقاءومن املعل
 ويبـدو هــذا جليــا يف ربـط اللغــة العربيــة بالديانــة اليهوديـة، وربــط اللغــة العربيــة .ٍأي حتـد لثقافــة مــا، ينطـوي علــى حتــد للغتهــا

  .بالديانة اإلسالمية

  : جرافيةرابعا ـ العوامل الديمو

                                                
 ) ٣/١١٣ (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ،عبد الوهاب حممد املسريي ـ ١

  .١٣  صأمحد الضبيب، اللغة العربية يف عصر العوملة،ـ   ٢
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 من أهم األبعاد يف دراسة اللغة، والسبب بسيط Demographic Dimensionsيعد البعد الدميوجرايف 
وتتجلـى األبعـاد الدميوجرافيـة يف دراسـة اللغـات يف كثـري مـن اجلوانـب، . للغاية، فالبشر هم مـن يـستخدم اللغـة دون غـريهم

 Economic والنــــشاط االقتــــصادي Occupation واحلرفـــــة age والعمــــر Migrationاهلجــــرة : ومنهــــا
Activity واألقليــات ،Minorities والعـــرق Ethnic Group ومــن أهـــم هـــذه األبعــاد يف ســـياق عالقتهـــا ،
  . ، ارتباطها باألعمار الصغريةLanguage Survivalإذ أن ضمان حيوية وبقاء اللغة . باللغة، العمر

فلـسطيين   ١.٢٠٠.٠٠٠ هناك أكثر مـن ف . كبرية يف البالد أقلية عددية يف إسرائيلنيالعرب الفلسطينيشكل يو
مـن  ٠٠٠.٥٠٠.٣ هنـاك مـا يقـرب مـن ،عـالوة علـى ذلـك ،١ ٪ مـن جممـوع الـسكان١٩ وهـو مـا ميثـل حنـو ،يف إسـرائيل

  وسـطجزيـرة عبريـةإسـرائيل  ورغـم ذلـك ف.الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقيةمن  بالعربية نيالناطق
ا البلدان الناطقة بالعربيةإذ ، "العربية "حبر    . من كل جانبحتيط 

 يف  واجلليـــل وحيفـــا،وســـطال املثلـــث الــصغري يف : هـــيأقــاليمثالثـــة   يف داخـــل الدولــة العربيـــةنوالفلـــسطينيويعــيش 
مـا صلة فياء منفـيف أحيـ ٪ يعيشون ١٠يعيشون يف القرى واملدن العربية و)  ٪٩٠( همأغلب، و والنقب يف اجلنوب،الشمال

 اللغـة العربيـة كلغـة جمتمـع يف جمـاالت ونستخدمي يف إسرائيل نيالفلسطيني وهذا يعين أن  .سمى البلدات واملدن املختلطةُي
 َ اللغـةُالعربيـةإذ أصـبحت  ،ختلطـةاملالبلدات واملـدن ا يف  العربية ملموسcorrode تآكل وبدي ،ومع ذلك، احلياة متعددة من

ومن . linguistic captureّاألسر اللغوي ُ، وهو ما يسمي ٢ الطالب، وخباصةالفلسطينيني يد منالسائدة بني العد
ــــة بــــروز  ــــدو واضــــحا داخــــل الدولــــة العربي ــــسكىن ُمــــا يعــــرف يف جغرافيــــة العمــــران بمث يب  Urbanعمليــــة الفــــصل ال

Residential Segregation .  

  : خامسا ـ العوامل الثقافية
ًأكرب من اللغة املنطوقة، والكتابة جتعل هلا أصوال، حىت لو زالت ففرصة زوال لغة منطوقة للغة املكتوبة فرصة نفاذ 

  : ومن مث حرص اليهود على تدعيم العوامل الثقافية كما يلي. اللغة املكتوبةفرصة زوال أكرب من 

  : ـ دعم الطباعة والصحف١
َّأسـس منـسى بـن إسـرائيل  َ)١٦٥٧-١٦٠٤( Manasseh Ben Israel مطبعـة عربيـة يف أمـسرتدام  أول

ــة ب نــشرت عــدة كتــب ١٦٢٦عــام  ــا وجاليــشيا إىل ،وانتقلــت حركــة التنــوير، يف الثالثينيــات. ٣وغريهــااللغــة العربي  مــن أملاني
ُ حيث وضعت أسس األدب احلديث املكتوب بالعربية ونشرت أول رواية عربية عام ،روسيا ُ١٨٥٤٤  

                                                
  م٢٠٠٧لإلحصاء الفلسطيين، نتائج تعداد السكان لعام اجلهاز املركزي ـ  ١
  ١٢٣، ص كانية للمراكز العمرانية الفلسطينيةـ عبد العظيم قدورة مشتهى،  اخلصائص امل ٢

٣ - Goell, Y., (١٩٦٨): Bibliography of Modern Hebrew, p.١٢. 
٤  -  Ibid., p. ٢٥ 
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ال كالوزنر الذي  لة العربية بيتار وىل تومن أعالمهم يف هذا ا لة العربية هاشيلواح، ورأس حترير ا رئاسة حترير ا
َّوخلـف كالوزنـر .  على حترير دائـرة املعـارف العربيـة١٩٥٠لسان حال حزب الصهاينة التصحيحيني، كما أشرف منذ عام 

ًعددا كبريا من املؤلفات تتوزع بني الدراسات التارخيية والنقد األديب وعلم اللغـة، َّ ولكنـه وجـه جـل اهتمامـه إىل إحيـاء اللغـة ً
ـال كتـاب . العربية وتوسيع نطاق استخدامها حنـو "كتـاب و) ١٨٩٦ ("اللغـة العربيـة لغـة حيـة"ومن أبرز مؤلفاته يف هـذا ا

  .١الذي كان من حماوالت وضع قواعد حديثة للعربية) ١٩٣٥ ("اللغة العربية
ـــــد األديب الروســـــي اليهـــــ ـــــصحفي والناق ـــــالو ومـــــنهم ال ـــــاحم ريب  Menahem) ١٩٥٣-١٨٩٦(ودي من

Ribalow لة األسبوعية العربية هادوعار اليت كانت تصدر يف نيويورك، إذ سـاهم بقـسط وافـر يف حركـة   رئيس حترير ا
ا كمـ.  يف الواليـات املتحـدةةواليديـشيإحياء اللغة العربية ويف جمال خلق جسور التفاهم بني األدباء الذين يكتبـون بالعربيـة 

ًشارك يف حترير الكتاب السنوي ليهود أمريكا، فضال عـن حتريـر عـدد و. توىل منصب الرئيس املناوب لالحتاد العاملي للعربية
  .٢ُوقد مجعت مقاالته وظهرت يف مخسة جملدات. من املختارات األدبية العربية

  : ـ تأسيس الجمعيات اللغوية٢
 بسويــسرا يف بــرن Jacob Kahan(١٩٦٠-١٨٨١(هــان أسـس الــشاعر واملـسرحي الروســي اليهــودي جيكـوب كا

ً انتخب رئيسا لنادي ١٩٣٠ويف عام . الثقافة العربيتنيمجعية دولية لتطوير اللغة العربية، وشغل يف برلني منصب أمني مجعية اللغة و ُ
  . ٣القلم العربي يف بولندا وظل يشغل هذا املنصب ملدة أربع سنوات

، مببــادرة مــن ١٩٣٣ يف أملانيــا عــام Juedischer Kulturbaund» ةرابطــة الثقافــة اليهوديــ«وتأســست 
 ١٩ً ألفـا مث زاد إىل ١٧وقـد بلـغ عـدد أعـضائها . َُّ وكانـت مبنزلـة املنـرب األساسـي للكتـاب واملوسـيقيني اليهـود،النظام النازي

ني واملغنــني، وكانــت تطبــع  مــن املوســيقيني واملمثلــ١٢٥ًألفــا بعــد عــدة شــهور، وكــان يعمــل فيهــا عــدد كبــري مــن املــوظفني و
ا بالعربية واليديشية   .٤بعض منشورا

ََعبـرنة ـ ٣   : الفنونَْ
، ٥ وكان أول فيلم ينطق باللغة العربيـة يف تـاريخ الـسينما،»هذه أرضك« أخرج باروخ أجرايت فيلم ١٩٣٢يف عام 

  .مث توالت األفالم العربية بعد ذلك

                                                
 )٧/٤٠٥ (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ،عبد الوهاب حممد املسريي ـ ١

٢ - Spolsky, B., (١٩٩٦): "Prolegomena to an Israeli Language. p. ٤٦. 
٣ - Fishman, J. A., (١٩٧٢): Language and Nationalism, p. ٦٢. 
٤ - Shohamy, E., (١٩٩٤): "Issues in language planning in Israel, p. ١٤١ 

  )٧/٢٥٤ (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ،عبد الوهاب حممد املسريي ـ ٥
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 وهـــو مـــن أكـــرب متـــاحف اجلماعـــات ،كاليفورنيـــابيف بركلـــي ُ افتـــتح متحـــف مـــاجنيس التـــذكاري ١٩٦٢ويف عـــام 
ُّيضم املتحف مكتبة وثائقية تعرض إسهامات األمريكيني اليهـود يف تطـور الفـن األمريكـي، ومكتبـة مـن الكتـب و. اليهودية

  .١ًالنادرة واملخطوطات تضم كتبا ودوريات باإلجنليزية والعربية واليديشة والالدينو
ــة بال ــة إىل اللغــات األخــرى والعكــس، ومــن ذلــك أن أبراهــام كاليــن كمــا زادت العناي -١٩٠٩(رتمجــة مــن العربي

١٩٧٢ (Abraham Klein ١٩٥٣ ـ ١٩٣٩ قــام بتحريــر اجلريــدة األســبوعية كنــديان جــويش كرونيكــل يف الفــرتة 
ًواليت نشر فيها كثريا من املقاالت وعددا من األشعار اليت قام برتمجتها إىل اإلجنليزية من ا ً َ   .٢لعربية واليديشيةَ

 المبحث الرابع ـ اللغة وتغيرات الالندسكيب الحضاري في فلسطين

 وهـذا ، of Cultural Landscapeتـسهم اللغـة يف إمكانيـة إعـادة بنـاء املظهـر احلـضاري علـى األرض 
يولوجيـة، الـيت تـساعد يف مبثل ما متثل ذلك احلفرية اجل" حفرية"العمل يف صميم اهتمامات اجلغرافيا، باعتبار أن اللغة متثل 

  . فهم الالندسكيب الطبيعي

  :  أوال ـ تغيرات الجغرافيا الثقافية
ولكـن  ؛؛ ويعمل اليهود فقط على مستوى العامل علـى الـرتويج هلـا"الدولة العربية"إذا كانت العربية تنحصر داخل 

  :رغم ذلك فإن تغريات اجلغرافيا الثقافية تتمثل فيما يلي
ومـن أمههــم أنطــون مشــاس صــاحب . َُّمــن الكتــاب الفلـسطينيني العــرب الــذين يكتبــون بالعربيــةت جمموعــة رظهــــ ١

وكـان مشـاس قـد كتـب ونـشر قـصائد بالعربيـة والعربيـة يف . واليت كتبها بعربية أدهشت اإلسرائيليني) ١٩٨٦(رواية أرابيسك 
. ًعربيـة مــن حيفـا تكتــب الـشعر بالعربيــة أيــضاالصحفية الــكاتبـة وال وهــىالـسبعينيات، ويف الفــرتة نفـسها بــدأت سـهام داود 

ً كتـب الـشاعر الفلـسطيين توفيـق زيـاد، الـذي كـان عـضوا يف الكنيـست اإلسـرائيلي قطعـة شـعرية علـى وزن ١٩٩٢ويف عام 
ويعكف الـشاعر الفلـسطيين العـريب نعـيم عرايـدي علـى . ُ يقال على غرار املقامة العربيةاملقامة، وهي لون شعري عربي كان

ً بالعربية، وهو الذي عرف بوصفه شاعرا وكاتبـا عربيـا يف إسـرائيلاتة روايكتاب ً ً ولعلـه ميكـن اإلشـارة إىل هـذا األدب علـى . ُ
  .»أدبا عربيا«، وليس ٣»أدب عريب مكتوب بالعربية«أنه 

   .جعلت إسرائيل املشاركة يف األعمال ذات األمهية واحلساسية يف الدولة مقصورة على من جييد العربيةـ ٢
َّاجليش اإلسرائيلي يدرس العربية للمجندين القادمني من أطراف العامل ليصبغهم بالصبغة القومية املرجوةـ ٣ ِّ ُ.  
ََعبـرنةَّ يتعني على كبار موظفي احلكومة ـ٤   .  أمساءهمَْ

                                                
١   - Ben-Rafael, E., (٢٠٠٦): “Linguistic Landscape, p. ٢٢ 
٢ - Shohamy, E., (١٩٩٤): "Issues in language planning in Israel, p. ٦٤ 
٣ - Koplewitz, I., (١٩٩٢): “Arabic in Israel, p. ٤٩. 



 ٢٥

َوتكتب معظـم الالفتـات بـال. العربية والعربية: حبسب قانون الدولة الصهيونية، هناك لغتان رمسيتانـ ٥ لغتني، ومـن ُ
َاالستثناءات املهمة الفتات املكاتب التابعة لوزارة الزراعة اليت تكتب بالعربية فقط ُ .  

  . األحياء اليت يقطن فيها اليهودـ ختتفي الالفتات العربية يف ٦
  . الشركات اخلاصة ال تستعمل العربيةـ ٧
  .اجعبرامج تدريس العربية لألطفال اإلسرائيليني اليهود آخذة يف الرتـ ٨

ًورغم كل هذه احملاوالت، يبدو أن عملية الدمج مل تنجح بعد متامـا ُ ويتـضح هـذا مـن عـدد الـصحف الـيت تظهـر . َ
اليديـشية : بلغة البالد األصلية اليت هاجر منهـا اإلسـرائيليون، كمـا أن اإلذاعـة اإلسـرائيلية تـذيع بـرامج بلغـات عديـدة، مثـل

كيـة والفارسـية والعربيـة والروسـية واإلسـبانية، ولكـن معظـم اإلسـرائيليني يتحـدثون العربيـة والفرنسية واإلجنليزيـة والرومانيـة والرت
ـا. خارج منازهلم م يتحدثون إما لغة املوطن الذي جاءوا منه وإما العربية باللهجة الـيت يعرفو وهـذا يـشري . أما داخلها، فإ

اًعدم نقاء الظواهر احلضارية اليهودية ابتداء باللغة العإىل    .١ربية ذا

  :ثانيا ـ تغير الحالة التعليمية
 تـنص ،١٩٩٥يونيـو يف وزارة الرتبيـة والتعلـيم مـن  وثيقـة صـدرت مـن خـاللسياسة تعلـيم اللغـة يف إسـرائيل تظهر 
وحتــدد هــذه الــسياسة أهــداف معرفــة القــراءة والكتابــة  ،وال جيــوز التعلــيم بغريهــا كلغــة أوىل،  العربيــةهــياألم علــى أن اللغــة 

يف اختيـار يف اخلارج لفـرتة طويلـة تعلموا لطالب املهاجرين والطالب الذين لالسماح  مع ،لمهاجرينبالنسبة لللغة العربية با
لتطـوير معرفـة القـراءة والكتابـة يف تلـك  تدريس اللغـة العربيـة للمهـاجرين ملـدة سـنة واحـدةوتنص القوانني على  .الثانيةلغة ال

 اعتمــاد لتــدريس اللغــة العربيــة اختياريــا يف الــصف األول وإجباريــا مــن الــصف الثــاين حــىت وهنــاك. القطــاعالــضفة ويف  اللغــة
  .٢ درجة١٠ إىل ٧للناطقني بالعربية والعربية من والدرجة الدنيا للنجاح ). اية التعليم الثانوي(الثاين عشر 

م الكتــب املدرســية يف وقــت مبكــر متيــل إىل وصــف أعمــال العــرب  وكانــت ــأ  ونتعطــشامل "،"صصواللــ" مثــلب
إال بعـض هـذه األسـاليب تنقـيح قـد مت و ،”,murderers,” “rioters,” “suspicious“ ،"القتلـة "،"للـدماء

 واإلعداديــةاالبتدائيــة  الكتــب املــستخدمة باللغـة العربيــة يف املــدارس، كمــا أن ٣القليـل مــن اإلجيابيــات يف املنــاهج الدراسـية
  .بلعرعن احتتوي على مراجع قليلة جدا 

                                                
١ ١  -  Ibid., p. ٦٥. 
٢ - Bernard S., (٢٠٠٥): National Profiles Of Languages, P. ١٧ 
٣ - Maureen Meehan, (١٩٩٨): Israeli Textbooks , p. ١٦٦. 
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ـا العربيـة  بهـي إسـرائيل  مـا يقـرب مـن مليـون مـن عـربهاستخدمالـيت يـ والكتـب املدرسـية  وزارة مبعرفـةمكتوبـة أل
 ُيتـاحال  ،لوظـائف وزارة الرتبيـة والتعلـيموبالنـسبة . ادخالُمـيف نفـوذ أي  حيـث ال ميلـك الفلـسطينيون ،التعلـيم اإلسـرائيلية

  .دراسية باللغة العربية يف إعداد املناهج الةاملشارك فلسطيينل
مـن الطــالب مــن % ٢٠ ،Haifa وكـان يف جامعــة حيفــا، ال توجـد جامعــات ناطقــة باللغـة العربيــة يف إســرائيلو

يف العـرب الـسكان رغم زيـادة عـدد بعد كل هذه السنني مل تزد النسبة  وهذه . املاضيةعشرينالعرب على مدى السنوات ال
  ١:باسبدة أمرد ذلك لعو ،%٥٠  بنسبةمشال إسرائيل

، ولكـنهم حيـصلون "اللغـة العربيـة"يف مـادة يف املدرسـة الثانويـة  درجات ممتازةحيصلون على الطالب العرب ـ أن ١
  امتحانات القبول يف الكليةيف من املتوسط يف اللغة العربية  أقلعلى درجات 

  .جبامعة حيفا أو أي جامعة إسرائيليةالعربية بأي منح دراسية ـ ال توجد ٢
  لعرب للطالب ا" املدن اجلامعية"يف ال توجد مساكن ـ ٣
  . العربيةاجلامعاتإىل العرب الفلسطينيني تقليص دخول هناك العديد من األساليب الرمسية املستخدمة لـ ٤

 يفتقـر إىل املـؤهالت هـمومعظم ، معلمـنيعملـون مـن اجلامعـات اإلسـرائيلية يونن الفلـسطينيواخلرجيـومن مث أصبح 
  .٢ إلجياد وسيلة للعمل؛ رغما عنهستخدم العربيةيمن مث  و،للتدريس باللغة العربيةمسية الراألساسية 

  :ثالثا ـ اندراس أسماء المعالم الجغرافية
 تتبع اللغـات املنقرضـة، ومعرفـة التـاريخ الثقـايف ملنطقـة Place Namesميكن من خالل دراسة أمساء األماكن 

، وال تفيـد دراسـة .حلـصول علـى مئـات األدلـة مـن تتبـع أمسـاء احملـالت العمرانيـةما، رغم غياب اللغة ذات الـصلة، وميكـن ا
 إمنـا تـدل علـى عديـد مـن املظـاهر اجلغرافيـة الطبيعيـة واحلـضارية وعلـى ؛أمساء األماكن يف التعرف علـى اللغـات اآلفلـة فقـط

ـا تظـل حيـة يف أمسـاء افـ. ٣التاريخ الثقايف ملنطقة بعينها ألمـاكن، ومـن مث عمـدت الدولـة العربيـة إىل رغم مـوت اللغـة، إال أ
ربهن تـ بـل ،ليـست جمـرد لفتـة لغويـةفأمسـاء األمـاكن . تغيري أمساء األماكن لتنمحي منها ذاكرة احلـضارة والتـاريخ الفلـسطيين

  .عالقات القوة عن يف كثري من األحيان
واألضـعف،  ة بـني األقـوى والثقافيـةالسياسيأمساء املواقع اجلغرافية مثاال للعالقة بني العمليات  إعادة تشكيلعد ُيو

 ليـشري national »وطـين«مساء األماكن  كان البناء املنهجي أل،على سبيل املثال يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين

                                                
١ -  Ibid., p. ١٦٧.  

  .٨٢، ص  دميوغرافية الشعب الفلسطيينالفلسطيين،مركز اإلحصاء  ـ  ٢
٣ - Norton, W., (٢٠٠٢): Human Geography, p.١٩٦. 
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كـان  .١ ”national revival“ "النهـضة الوطنيـة"مث تغريت األمسـاء رويـدا لتـشري إىل  ،بناء األمة وتكوين الدولةإىل 
، Hellenized حتولـت إىل اليونانيـة يطالية والـسالفية واإل، حيث األمساء الرتكية،١٨٣٠ هو احلال يف اليونان بعد هذا

ُوملـا هزمـت  ،ية خالصةأملانحتولت إىل أمساء  ١٩٣٩البولندية يف املناطق اليت مت ضمها إىل الرايخ األملاين بعد عام واألمساء 
الروسـية والبولنديـة والتـشيكية يف املنـاطق باللغـات لمواقع اجلغرافيـة لاء التقليدية األملانية مساألاستبدال مت  ١٩٤٥ يا عامأملان

  .ethnically cleansed areas املطهرة عرقيا
وكانــت إســرائيل تــدبري  ،دولــةالتــشكيل اخلريطــة العربيــة يف إســرائيل يف أعقــاب تأســيس مت إعــادة مــن هــذا املنطلــق 

بإحيـاء   علـم تركيـب األمسـاء الراميـة إىل اسـتعادةZionist nation الـصهيونية قوميـةالهـوم لرتسـيخ مف الثقافية ةاملؤسس
يف  landscapeت طبيعـة املظـاهر األرضـية وكانـ. ٢ يف طبوغرافيـة املكـان Hebrew Toponomyلعربيـة اللغـة ا

ََعبـرنةالبداية تشري إىل  َْ Hebraicization لتأكيـد ا مسـاء العربيـة أفقيـ بنـشر األيديولوجيـة الـصهيونية األمساء لتثبيـت األ
  . اهلوية اليهودية لدولة إسرائيل

ـــشكيل  ـــة"ويف مخـــسينيات القـــرن العـــشرين مت ت ـــة اجلن  Governmental Names "ألمســـاء احلكومي
Commission  اخلريطــة الوطنيــةلوضــع أطــر national mapيف ســياق آثــاره يم مــدى جنــاح املــشروع ويــق، مــع ت
عـادة إىل إحيـاء اللغـة العربيـة  حيـث يـشري ،إجنـازا كبـريا مـن القوميـة اليهوديـة احلديثـةويعـد هـذا . العـربالصراع بني اليهود و

   .٣لبناء األمةقومي رتبط مع الصهيونية كمشروع تاليت 
ا ، وعلى إسرائيل ضع األمساء العربية جلميع املعامل اجلغرافية يف خريطة بولتهويد لالرتويجوبدأ مشروع  خريطة أعد

  حتــت ، وكانــت أمســاء األمــاكن الرمسيــة لفلــسطنييف أربعينيــات القــرن العــشرينيف وقــت مبكــر  كومــة االنتــداب الربيطــاينح
يف بــدأت اللجنــة كنــشاط مؤســسي و.  املقدســةاملــسيحية تعــىن باألمــاكن الــيتحــىت مــع اخلــرائط العربيــة  باالنتــداب الربيطــاين

وطن لتمثـل الـ) Eretz Israel :بالعربيـة (Land of Israel" إسـرائيلأرض "وكتبـت .  مـن صـحراء النقـب١٩٤٩
 سـياق تــارخيي وثقــايف يف إىل وضـع املــادة ت وســع،أساسـا علــى املـواد األرشــيفيةواعتمــدت اللجنــة . ألمــة اليهوديـةاملـسرتد ل
يلية تركـز علـى أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة اإلسـرائعـن وكانت دراسات أخـرى . ٤ته لتسليط الضوء على معامله ودينامي،للمشروع

   .٥لمستوطناتليهودية المساء لألفكرية والتصنيفات املوضوعية الصائص اخل
 فهــذا ؛وإذا كانـت الدولــة العربيـة قــد جنحـت يف تغيــري أمســاء األمـاكن لتنمحــي ذاكـرة احلــضارة والتـاريخ الفلــسطيين

 بــرأي، ونـستدل علـى ذلـك "العربيــة"هـى تنتــصر اللغـة األقـوى، أال و" معركـة اللغـة"الطـرح غـري سـديد، ذلـك ألنــه يف حالـة 
                                                

  ٣٦جروفز جودي، وماهرجون، اللغة والسياسة، صـ  ١
٢ - Maoz Azaryahu, (٢٠٠١): (Re)naming the landscape, p.١٨٩   
٣   - Gellner, E., (١٩٩٤): Encounters with Nationalism, p.١٦٦.  

٤ - Cohen, S. B., (١٩٨١): Israel’s place-names, p. ٢٣٧.  
٥ - Idem, (١٩٩٢): Place-names in Israel’s ideological , p. ٦٦٦  
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 وملـا ،أنـاس خيرتقـون طبقـات الكـرة األرضـية حـىت دنـوا مـن وسـطها(علـى الـيت يعتمـد بناؤهـا ياليـة اخل تهقصيف  ١" فرنلجو"
ًأرادوا العــودة إىل ظــاهر األرض بــدا هلــم هنالــك أن يرتكــوا أثــرا يــدل علــى مبلــغ رحلــتهم فنقــشوا علــى الــصخر كتابــة باللغــة 

ــا، ؟األرضلغــة علــى وجــه ) ٤٥٠٠(مــن بــني  وملــا ســئل فــرن عــن اختيــاره للغــة العربيــة ،)يــةالعرب ، لغــة املــستقبل  (:قــال إ
  .٢)وتبقى حية حىت يرفع القرآن ذاته، والشك أنه ميوت غريها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المراجعالمصادر و

  م٢٠٠١/ ه١٤٢٢: ياض، مكتبة العبيكان، الر١ اللغة العربية يف عصر العوملة، ط،أمحد الضبيبـ 
  .٨٢٠٠  القدس،،م٢٠٠٧ املركزي لإلحصاء الفلسطيين، نتائج التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت لعام اجلهازـ 
 ١٩٩٩ القدس، ، القرى املدمرة يف فلسطني،اجلغرايف الفلسطيين  املركز–
  ١٩٩٥ ، القدس،وقطاع غزة ية املستعمرات اإلسرائيلية يف الضفة الغرب، املركز اجلغرايف الفلسطيين–

  م١٩٥٧ ،ـ جرجي زيدان، تاريخ أدب اللغة العربية، دار اهلالل
                                                

رحلـة  "ومـن رواياتـه اخليـال العلمـي؛ُفيمـا يعـرف بـأدب  لـه الفـضل فرنسي،  روائي):١٩٠٥ـ ١٨٢٨ ( (Jules Verne) ) فرنلجو  (١
   .، وهى املشار إليها يف النص"األرض إىل مركز

  ١٣ صحممد اخلضر حسني، القياس يف اللغة العربية، ـ  ٢
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لس األعلى للثقافة،١ ط،نعوم تشومسكي:  ترمجة، اللغة والسياسة،جروفز جودي، وماهرجونـ    .٢٠٠٣  ، القاهرة، ا
 هـ١٤٠٧، دار القلم، بريوت، ١ـ حسن ظاظا، أحباث يف الفكر الديين اليهودي، ط

  هـ١٤٠٧دار القلم، بريوت، ،١ـ حسن ظاظا، الشخصية اإلسرائيلية، ط
 م١٩٨٧  ، األردن،الزرقاء ،مكتبة املنار، ١ط ،يف التحليل اللغوي، محد عمايرةأخليل ـ 

  .١٩٦٥القاهرة،  ،ـ زاهر رياض، استعمار أفريقيا
  .١٩٨٧شق  دم، اجلمعية اجلغرافية الفلسطينية،الصهيوين االستيطان ،ـ طالل ناجي

ــــ عبــــد العظــــيم  مكتبــــة اإلســــراء، ، ٣ط ، الــــسياسية ومــــشكالت القــــرن احلــــادي والعــــشريناجلغرافيــــا،  أمحــــد عبــــد العظــــيمـ
  .٢٠١١ اإلسكندرية، 

.. ـ عبد العظيم قدورة مشتهى،  اخلصائص املكانية للمراكز العمرانية الفلسطينية واملستوطنات اإلسرائيلية يف حمافظة اخلليل
: ٣٧العــدد : اخلامــسةلــسنة ا ،NL.ULUM.WWW ،"إلكرتونيــة" جملــة علــوم إنــسانية ،"غرافيــادراسـة يف اجل"

   ٢٠٠٨ ربيع
ـ عبـد العظـيم قـدورة مـشتهى، طبوغرافيـة املـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية بالنـسبة ملراكـز العمـران الفلـسطيين يف حمافظـة 

لد العاشر، العدد الثاين، ربيع ثاين جنني، جملة اجلام   . م٢٠٠٢ هـ، حزيران ١٤٢٣عة اإلسالمية، غزة، ا
  .م١٩٩٩ ، دار الشروق،١موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط ،عبد الوهاب حممد املسريي ـ

اعــة والدراســات واألحبــاث ـــ عمــران أبــو صــبيح، دليــل املــستوطنات اإلســرائيلية يف األراضــي احملتلــة، دار اجلليــل للنــشر والطب
  . ١٩٩٣، الفلسطينية، عمان

، )العلـوم اإلنـسانية(، جملـة جامعـة النجـاح لألحبـاث ١٩٤٨ـ فواز الشرقاوي، تكوين السكان اليهود يف فلسطني قبل سـنة 
لد    .٢٠٠٦، )٢(٢٠ا
  م ١٩٧٧ياض،رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الر.  ترمجة د، فقه اللغات السامية،ـ كارل بروكلمان

 .١٩٨٣ ،، دار احلداثة٢ القياس يف اللغة العربية، ط،حممد اخلضر حسنيـ 
  ٢٠١١ جغرافية اللغات، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، ، وفاتن حممد البنا،ـ حممد مدحت جابر عبد اجلليل

 الوضــع الــراهن، تقــارير سلــسلة  دميوغرافيــة الـشعب الفلــسطيين يف الــضفة الغربيــة وقطــاع غـزة،الفلــسطيين،مركــز اإلحــصاء ــ 
   .١٩٩٤، الضفة الغربية-، رام اهللا١رقم
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   الفهرس
  المبحث األول ـ التحليل المكاني للغة العبرية

  أوال ـ العربية داخل إسرائيل
  ثانيا ـ العربية خارج إسرائيل

  المبحث الثاني ـ التحليل الزماني للغة العبرية
  أوال ـ العربية قبل القرن التاسع عشر

 ا ـ العربية يف القرن التاسع عشرثاني
 ثالثا ـ العربية يف القرن العشرين

   ـ عوامل إحياء اللغة العبريةالمبحث الثالث
  ال ـ العوامل السياسية والعسكريةأو

  ثانيا ـ العوامل االقتصادية واالجتماعية
  ل الدينيةثالثا ـ العوام

  رابعا ـ العوامل الدميوجرافية 
  يةخامسا ـ العوامل الثقاف

 المبحث الرابع ـ اللغة وتغيرات الالندسكيب الحضاري في فلسطين
  ال ـ تغريات اجلغرافيا الثقافيةأو

  ثانيا ـ تغري احلالة التعليمية
  ثالثا ـ اندراس أمساء املعامل اجلغرافية

  
 
  
 


