أبعاد استخدام اللغة العربية وأثرها يف اللغة العربية
وفق رؤية معلمي املدارس وأولياء أمور الطلبة
يف املدارس العربية يف اجلليل /لواء الناصرة

د .حممد ربايعة
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أبعاد استخدام اللغة العبرية وأثرها في اللغة العربية
على وفق رؤية معلمي املدارس وأولياء أمور الطلبة في املدارس العربية في اجلليل /لواء الناصرة

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ر�صد �آراء معلمي ومعلمات املدار�س
العربية يف اجلليل (لواء النا�رصة) و�أولياء �أمور الطلبة؛ ملعرفة �أبعاد
ا�ستخدام اللغة العربية و�أثرها يف اللغة العربية.
من �أجل ذلك ا�ستخدم الباحث املقابلة �أداة للبحث؛ ملالءمتها
ملثل �أغرا�ض هذه الدرا�سة ،ومتثل جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي
منطقة اجلليل /حيفا �شماال (اجلليل الأعلى ،واجلليل الأ�سفل ،واجلليل
ال�رشقي ،واجلليل الغربي) ومعلماتها ،و اختريت ( )31مدر�سة من
جمموع املدار�س العربية البالغة ( )314مدر�سة� ،أي ما ن�سبته 10
 %من جميع املدار�س.
و�أ�شارت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،الذي ن�صه :ما �أبعاد
ا�ستخدام اللغة العربية و�أثرها يف اللغة العربية لدى طلبة املدار�س
العربية يف اجلليل  /لواء النا�رصة؟
ويتفرع عنه الأ�سئلة التالية:
◄◄هل ت�ستعمل مفردات يف اللغة العربية يف �أثناء �رشحك
للدرو�س يف غري مواد اللغة العربية داخل ال�صفوف؟
علم ًا �أن ن�سبة املعلمني الذين ي�ستخدمون اللغة العربية بكرثة
هي (� ،)% 22.72أما الذين ي�ستخدمونها �أحيانا فهي ()59.09
وبينما ن�سبة الذين ي�ستخدمونها نادرا هي (.)% 18.18
◄◄هل ت�ستعمل مفردات يف اللغة العربية يف �أثناء حديثك مع
�أوالدك يف البيت؟
فجاءت ن�سبة الذين �أجابوا عنها بكرثة ( ،)% 31.81ون�سبة
الذين �أجابوا عنها �أحيانا (  ،)27.27يف حني جاءت ن�سبة الذين
�أجابوا عنها نادرا ()40.90
وبينما �أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الذي ن�صه:
◄◄هل ي�ؤدي ا�ستخدامك ملفردات يف اللغة العربية يف �أثناء
�رشحك للدرو�س �إىل ظهور بع�ض امل�شكالت اللغة (كتابية او قرائية)
لدى الطلبة ؟
�إىل ظهور جملة من امل�شكالت اللغوية (الكتابية والقرائية)
نتيجة ا�ستخدام املعلمني مفردات عربية يف �أثناء �رشحهم للدرو�س
يف ال�صفوف الدرا�سية ،و�أثر ا�ستخدام اللغة العربية يف البيت
وال�شارع �أي�ضا .و�أظهرت النتائج �ضعفا عاما يف امتالك الطلبة
معظم مفردات اللغة العربية وتراكيبها ،وعجز وا�ضح يف توظيفها.
يف املقابل ا�ستعمال الطلبة الكلمات العربية بكرثة يف تعبرياتهم
ال�شفوية والكتابية ،كذلك �أ�شارت النتائج �إىل �أن امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية
قد ا�ستهدفت للغة العربية ا�ستهدافا ممنهجا يعمل على تغريبها عن
الطلبة ،وتهمي�شها ،وحماولة طم�س ال ُهوية العربية الفل�سطينية ،وذلك
من خالل جعل اللغة العربية لغة التداول الر�سمية بني الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ومظاهر احلياة املختلفة.
�أو�صى الباحث يف النهاية ب�رضورة تكثيف الدورات التدريبية
التي تعمل على تعزيز ا�ستعمال املفردات العربية ا�ستعماال �سياقيا
�صحيحا ومنا�سبا ،وتعميمها على املعلمني؛ لتعزيز مكانة اللغة

د .محمد ربايعة

العربية وا�ستخدامها يف البيت واملدر�سة وال�شارع ،وجتنب ا�ستخدام
اللغة العربية قدر امل�ستطاع .و�إيالء اللغة العربية الأهمية الكربى
يف جميع مظاهر احلياة .وابتعاد �أولياء �أمور الطلبة عن ا�ستخدام
مفردات عربية مع �أبنائهم يف حياتهم اليومية ،و�إيجاد مفردات
عربية بديلة لها �شائعة اال�ستعمال.
واقرتح الباحث على الباحثني �رضورة كتابة �أبحاث تتناول
الفكر الرتبوي الإ�رسائيلي ،وحتلل املناهج الإ�رسائيلية يف �ضوء
الأفكار والقيم واملعتقدات والأهداف املعلنة واخلفية منها ،وكذلك
اخلو�ض يف ال�سيا�سة الرتبوية الإ�رسائيلية يف �إعداد املعلمني
الإ�رسائيليني وت�أهيلهم.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،اللغة العربية ،معلمي
املدار�س� ،أولياء �أمور الطلبة ،اجلليل ،لواء النا�رصة.
The Impact of Using Hebrew Language on the Arabic Language at Israeli Arabic Schools from the
perspective of Schoolteachers and Parents in the
Galilee Area

Abstract:
The present study aims to identify the perspectives
of teachers and parents of students at Arabic schools
in Galilee area, through examining how the use of
Hebrew language and living under a Hebrew culture
impact learning and practicing Arabic language. The
researcher used Qualitative analysis through deigning
a questionnaire with open-ended questions for the
sample of the study that consisted of teachers in the
Galilee area. A sample of 31 schools were chosen to
represent 10% of the total number of Arabic schools
(314). Moreover, the researcher interviewed a group
of teachers within focus groups, which reinforced the
questionnaire results.
The outcomes of the survey revealed difficulties
in the use of Arabic language among students in the
schools in terms of writing and reading Arabic texts.
22.7% of interviewed teachers revealed that they use
Hebrew intensively inside classes, while 59.1% use it
sometimes, and 18.2% use it rarely throughout their
teaching.
Most teachers refereed to the frequent use
of Hebrew outside schools as the reason for these
difficulties. Respondents to the questionnaire revealed
that they also use Hebrew at home while talking to
their children. 31.8% admitted that they use Hebrew
most of the time at home, 27.3% use it sometimes,
while 40.9% said they use it rarely.
The study has revealed a clear weakness
regarding Arabic language skills and the ability to use
it frequently in academic context. As for oral skills, the
study indicated the tendency of majority of students to
include some Hebrew words while speaking Arabic.
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Teachers referred to the deliberate policy of
marginalization of the Arabic language by the Israeli
government, in particular among young generations,
as a reason for these tendencies, and they indicated
that this would ultimately influence their Palestinian
Arabic identity.
The research urges the Arabic community in
Israel to resist the obliteration of the Arabic identity,
by adopting a robust strategy to empower the use of
Arabic language both inside and outside schools and
in all fields of life.
Keywords: Hebrew language, Arabic language,
schoolteachers, parents of pupils, galilee, Nazareth.

مقدمة:
مرت فل�سطني التاريخية بالكثري من التحوالت اجليو �سيا�سية،
وانعك�س ذلك على امل�شـهد اللغوي والثقايف فيها ،فقد انت�رشت
يف م�سـاحتها الكثري من الثقافات واللغات عرب تاريخها� .إال �أن
فل�سـطني �صارت ،مب�شـهدها العـام ،عربيـة اللغة والثقافـة ،بعد الفتح
الإ�سـالمي ،رغم وجـود العديد من اللغات والثقافات يف حميطها.
و�أعقـب نهاية احلكـم العثماين يف فل�سـطني العـام 1917 ،واحتـالل
القوات الربيطانية لها ،وبداية االنتداب عام  1920ح�صلت تغيريات
بعيدة املدى يف جميع نواحي احلياة ،ومن �ضمنها امل�شـهد اللغوي.
فقد ّ عزز االنتداب الربيطاين يف فل�سطني مكانة اللغة العربية التي ّ
جرى �إحيا�ؤها بقرار �سيا�سي �آنذاك بو�صفها لغة للمجتمع اليهودي
واعترُ ف بها لغة ًر�سمية�( .إمارة� ،2013 ،ص)17 - 15
وقد عانى ال�شعب الفل�سطيني ويالت االحتالل عرب عقود من
الزمن يف �شتى جماالت حياته ،كان �أخطرها االحتالل ال�صهيونيني
و�سيطرته على مناحي احلياة الفل�سطينية عام  ،1948وكان له الأثر
الأ�سو�أ يف العملية التعليمية.
وتعاين اللغة العربية يف فل�سطني ظروفا ع�صيبة ،وهي تخو�ض
�رصاعا عنيفا يف وجه التهمي�ش العربي ،الذي يواكب احتالل الأر�ض
والإن�سان ،بل لعل غزو اللغة العربية كان �أ�شد اثرا و�أكرث خطرا؛ لأن
الكلمة العربية حتتل الل�سان على نحو �أبعد �أثرا من احتالل اجلندي
للأر�ض واملكان.
وتن�ص ال�سيا�سة الإ�رسائيلية املعلنة على �أن اللغة العربية لغة
ر�سمية �إىل جانب اللغة العربية يف الكيان املزعوم ،ما يوجب �أن جتد
متثيال مت�ساويا يف �شتى جماالت احلياة االجتماعية اليومية .لكن
املطلع على �صورة الواقع يجد �صورة غري مطابقة لل�سيا�سة املعلنة،
فاللغة العربية تهيمن على امل�شهد اللغوي يف ال�شوارع وامل�ؤ�س�سات
العامة ،يف حني تواجه اللغة العربية تهمي�شا وجتاهال وا�ضحني يف
امل�شهد اللغوي ،يف ظل احتالل ا�ستيطاين يحاول طم�س كل معامل
الثقافة واللغة العربية ،ومل ي�سلم منها �إال املنابر واملقابر(ادري�س،
 )2014ما يجعل مهمة احلفاظ عليها ع�سرية؛ يف وقت ال مفر فيه
من احلفاظ على اللغة العربية والنهو�ض بها ،ف�إن الأمة ال ميكن �أن
حتافظ على ثقافتها ومظاهر ح�ضارتها �إال بلغتها ،ومل يحدث �أن
�سجل التاريخ يوما �أن �أمة ما نه�ضت وارتقت بلغة غريها(.احلارثي،
ّ
.)2011
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�أما التغيري الأكرب �أثرا يف امل�شـهد اللغوي يف فل�سـطني فقد
ح�صل منذ النكبة� .إذ �إن ال�سـيادة اليهودية �ضمـن دولة �إ�رسائيل،
قلبت امل�شـهد اللغوي .فظهور العربية ّ حتول �إىل هيمنة �شـبه تامة
بو�صفها لغـة التداول والإدارة واملعامالت واحلياة بكل م�ستوياتها،
وبعد �إن�شـاء دولـة �إ�رسائيل ،عا�ش العـرب الفل�سـطينيون يف �إ�رسائيـل
ك�أقلية معزولـة ،ماد ًيا واجتماع ًيـا وثقاف ًيا ،عـن العامل العربي
املجـاور .مما �أثر �سلبا يف هويتهم القومية والدينية والثقافية،
وخلق ازمة هوية لدى الفل�سطينيني يف املناطق التي احتلت علم
( .1948امارة)2006 ،

مشكلة الدراسة:
من خالل خربة الباحث الرتبوية ،وعالقته مع معلمي
املدار�س العربية يف اجلليل ،حلَظ ا�ستخدامهم مل�صطلحات وكلمات
عربية بكرثة يف حديثهم ويف حواراتهم اليومية مع الآخرين،
كما حلظ �ضعفا وا�ضحا يف لغتهم العربيةن وال �سيما يف بنيتها
القواعدية النحوية وال�رصفية ،وتراكيبها وبالغتها ،ولفت انتباه
الباحث �أن كثريا ما كانوا يعبرّ ون عن مواقفهم و�آرائهم باللغة
معنى؛ ثم �إن الباحث كان قد التقى
اداء و�أي�رس
العربية بطريقة �أ�سهل ً
ً
مبعلمني عرب من منطقة اجلليل يف اثناء مرافقته البنته املري�ضة
يف غحدى م�شايف تل الربيع (تل ابيب) يف �شهر ت�رشين الثاين من
العام  ،2015فالحظ من خالل �أحاديثهم �أن اكرث من  % 40من
الكلمات امل�ستخدمة كلمات عربية ،و�أن الكلمات العربية امل�ستخدمة
يف حديثهم كانت ركيكة و�ضعيفة جدا ،وي�صعب على غري املتحدثني
باللغة العربية فهمها ،ذلك انها خليط من العربية والعربية ،وهي لغة
مل نعهدها يف ثقافتنا العربية؛ الأمر الذي دفع الباحث اخلو�ض يف
هذا املجال ،ودرا�سة �أبعاد ا�ستخدام اللغة العربية على اللغة العربية
لدى طلبة املدار�س العربية يف اجلليل (لواء النا�رصة) و�سبل احلفاظ
عليها والنهو�ض بها ،كما يراها معلمو الطلبة و�أولياء �أمورهم.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
◄◄ما �أبعاد ا�ستخدام اللغة العربية و�أثرها يف اللغة العربية
لدى طلبة املدار�س العربية يف اجلليل (لواء النا�رصة)؟
◄◄ ما اال�رضار التي يتعر�ض لها الطالب يف لغته العربية
جراء ا�ستخدام اللغة العربية لغة التداول الر�سمية بني الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ومظاهر احلياة املختلفة؟
◄◄ ما �أبرز املقرتحات وال�سبل التي من �شانها احلفاظ على
اللغة العربية وحمايتها من التهمي�ش واال�ستهداف؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
♦ ♦معرفة امل�شكالت اللغوية التي يعانيها طلبة املدار�س
داخل اخلط الأخ�رض يف اجلليل.
♦ ♦تعرف �آراء معلمي الطالب و�أولياء �أمورهم يف �أبعاد
ا�ستخدام اللغة العربية ،و�أثرها يف اللغة العربية لدى �أبنائهم.
♦ ♦حتديد �أهم الآثار ال�سلبية والأ�رضار الناجمة عن ا�ستعمال
اللغة العربية يف �شتى جماالت احلياة ،وجعلها لغة املكاتبات
واملرا�سالت يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة.

أبعاد استخدام اللغة العبرية وأثرها في اللغة العربية
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♦ ♦حتديد �أهم املقرتحات واحللول املنا�سبة للحد من ت�آكل
ا�ستعمال اللغة العربية وا�ضمحالل ا�ستخدام تراكيبها؛ نتيجة هيمنة
اللغة العربية.

أهمية الدراسة:
تنبع اهمية الدرا�سة من ت�سليطها ال�ضوء على ق�ضية لغوية
اجتماعية من �أهم الق�ضايا التي ت�ستهدف اللغة العربية يف فل�سطني
التي احتلت عام  ،1948وذلك من خالل ال�سيا�سة املمنهجة للكيان
اال�رسائيلي جتاه املواطنني الفل�سطينيني الذي ما يزالون �صامدين
وثابتني يف �أر�ضهم رغم امل�ضايقات واال�ستهدافات املمنهجة،
والتهمي�ش الوا�ضح جتاه لغتهم العربية .بفعل ا�ستخدام اللغة
العربية اللغة الر�سمية يف جميع امل�ؤ�س�سات والوزارات ،وكذلك
جعل اللغة العربية لغة و�سائل الإعالم ال�صهيونية الر�سمية (الإذاعة
والف�ضائيات وال�صحف) ،وكذلك لغة البحث العلمي يف اجلامعات
واملعاهد العليا.
التي من �شانها �إ�ضعاف اللغة العربية و�إحالل اللغة العربية
حملها بالتدريج ،بحيث ت�صبح العربية حقيقة واقعة ومعا�شة على
الأر�ض لدى املواطنني العرب الذي يعي�شون يف فل�سطني التاريخية
التي احتلت عام .1948
ثم �إن �أهمية الدرا�سة تنبع من خالل م�شاطرتها �آراء �رشيحة
مهمة يف جمتمع الدرا�سة ،وهم املعلمون واملعلمات الفل�سطينيني يف
الداخل املحتل ،حول ما يعرتي لغتنا العربية من �أ�ساليب ممنهجة
وو�سائل عدة لتهمي�شها ،ومعرفة �آرائهم حول الآثار والأ�رضار
الناجمة عن ا�ستخدام اللغة العربية ،و�سبل احلفاظ على اللغة العربية
وحمايتها من التهمي�ش ،والت�آكل.

أداة البحث:
من �أجل �أن تعطي للمبحوث احلرية يف الإجابة عن حماور
الدرا�سة ،والتو�سع يف الإجابة عنها كما ي�شاء دون اخلروج عن
املو�ضوع الرئي�س ،ارت�أى الباحث �أن تكون املقابلة ذات ا�ستمارة
الأ�سئلة املفتوحة هي الآداة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة (حمدي�شة،
� ،2012ص.)102

حدود الدراسة:
♦ ♦احلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على معلمي املدار�س
العربية ،و�أولياء �أمور الطلبة يف منطقة اجلليل (لواء النا�رصة).
♦ ♦احلد الزماين� :أجريت الدرا�سة يف ال�سنة الدرا�سية 2015
.2016/
♦ ♦احلد الب�رشي :عينة من معلمي املدار�س ،و�أولياء �أمور
الطلبة يف منطقة اجلليل ( لواء النا�رصة).

مصطلحات الدراسة:
اللغة العربية:
(للغة العربية (بالعربية(  :عڤريت)) هي لغة �سامية من
جمموعة اللغات ال�شمالية الغربية من الفرع الكنعاين ،تنتمي �إىل
جمموعة اللغات الأفريقية الآ�سيوية ،وتنت�رش اللغة العربية احلديثة

د .محمد ربايعة

حاليا بو�صها لغة حديث و�أدب وتعامالت ر�سمية ،ويتحدث بها
�أكرث من �سبعة ماليني �شخ�ص موزعني يف حدود الكيان اال�رسائيلي
والأرا�ضي الفل�سطينية ،واللغة العربية احلديثة منبثقة من اللغة
العربية الكال�سيكية التي مل تعد م�ستخدمة كلغة حديث �أو كلغة
تعامالت ر�سمية �إمنا ت�ستخدم كلغة دينية ي�ستعملها املتدينون
اليهود يف تعامالتهم الدينية ،وهي بدورها (اللغة العربية
الكال�سيكية) ن�ش�أت من حماولة �إحياء للّغة العربية القدمية التي
ماتت يف القرن اخلام�س قبل امليالد.
واللغة العربية القدمية هي العربية التي كتب فيها العهد
القدمي ،وت�شبه �إىل حد كبري لغات قدمية �أخرى مثل اللغة
الفينيقية والعمونية وامل�ؤابية؛ ولهذا يعترب علماء اللغات كل هذه
اللغات الأخرية لهجات للّغة الكنعانية( Izre›el, Shlomo ,2001).
ويرف�ض ولفن�سون �أن تكون العربية فرعا من الكنعانية �أو
�أنها لهجة كنعانية ،ويف ر�أيه �أنها �شقيقه لها حيث يقول”:ركانتا
لغة واحدة لهجت بها تلك الأمم التي كانت ت�سكن فل�سطني وطور
�سيناء على مدى قرون ،فلما تفرقت تلك وتباعدت اختلفت لهجاتها
ومتيزت ،فكانت �إحداهما العربية ،وكانت الأخرى الكنعانية ،وذلك
�سبب الت�شابه بني هاتني اللغتني( .ولفن�سون� ،إ�رسائيل.)1980 ،
الناصرة :
مدينة عربية ومركز ق�ضاء يحمل ا�سمها .وهي واحدة من �أكرب
و�أجمل مدن فل�سطني ،ولها مكانة خا�صة يف نفو�س امل�سيحني يف
خمتلف �أنحاء العامل .فهم يحجون �إليها كما يحجون �إىل كني�سة
القيامة يف القد�س ،وكني�سة املهد يف بيت حلم .وقد ن�سب ال�سيد
امل�سيح �إليها فدعي بالنا�رصي وعرف �أتباعه بامل�سيحني تارة
والن�صارى تارة �أخرى .و�إذا كانت �صفد عا�صمة اجلليل الأعلى فان
النا�رصة عا�صمة اجلليل الأدنى .وهي قاعدة لق�ضاء النا�رصة منذ
�أواخر العهد العثماين .وقد تعر�ضت النا�رصة لالحتالل الإ�رسائيلي
منذ عام  1948فهاجر عدد قليل من �سكانها نتيجة لذلك ،و�صمد
�أكرثهم رغم ق�سوة االحتالل واهماله �ش�ؤون املدينة .وظلت املدينة
على حالها دون تطور رغم مرور �أكرث من ثالثني عام ًا على
االحتالل ،فرتاجعت امل�رشوعات فيها ،وحدث عجز مت�صاعد يف
موازنة بلديتها .ومل تتعر�ض النا�رص العربية للتخلف والإهمال
فح�سب بل �أخذت تعاين االختناق والت�سلط على يد �سلطات االحتالل
التي �أن�ش�أت مدينة (نت�سريت عليت) �أي النا�رصة العليا ،على مرتفع
جبلي بالقرب منها للتحكم يف رقاب �سكانها.
تقع النا�رصة يف قلب اجلليل الأدنى وتطل على �سهل مرج
ابن عامر ،من ال�شمال .فهي لذلك نقطة انتقالية بني منطقة مرج
ابن عامر ال�سهلية ومنطقة اجلليل الأعلى اجلبلية .وقد كان ملوقعها
اجلغرايف �أهمية منذ القدمي؛ فكانت طرقها الفرعية ت�صلها بالطرق
الرئي�سة التي تربط بني �سورية وم�رص من جهة والأردن وفل�سطني
من جهة ثانية .وكانت بع�ض القوافل التجارية تعرج عليها يف �أثناء
مرورها يف �سهل مرج ابن عامر( .الدباغ)1974 ،
اجلليل:
اجلليل منطقة جغرافية يف �شمال فل�سطني التاريخية� ،رشق
البحر املتو�سط ،وتقع اليوم �ضمن حدود الكيان ال�صهيوين ولبنان،
ومن �أكرب مدنها النا�رصة و�صفد ،وكانت ت�سمية اجلليل يف املا�ضي
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ت�شمل ما هو اليوم ال�سل�سلة الغربية املحاذية ل�ساحل ال�شام حتى خط
عر�ض مدينة حم�ص ،يف حني تعني جبال اجلليل يف الوقت احلا�رض
مرتفعات �شمال فل�سطني حتى جبل عامل يف جنوب لبنان .وهي
تغطي املنطقة ال�شمالية من فل�سطني التي ت�ضم �أق�ضية �صفد وطربية
وبي�سان وعكا ،وتعرف بلواء اجلليل.

https://ar.wikipedia.org/wiki

لواء الناصرة:
يق�صد بلواء النا�رصة يف وزارة املعارف الإ�رسائيلية (لواء
ال�شمال) מחוז צפון ،وت�شمل جميع املدار�س يف :حيفا �شماال ( اجلليل
الأعلى ،واجلليل الأ�سفل ،واجلليل ال�رشقي ،واجلليل الغربي( .مكتب
الإح�صاء املركزي -القد�س.)2015 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :اإلطار النظري:
حدد جهاز الإح�صاء املركزي �أن عدد فل�سطينيي املناطق
التي احتلت عام  1948حوايل ( )1.47بداية عام  ،2016وحوايل
( )1.75يف دولة فل�سطني ،و ( )5.46يف الدول العربية ،ونحو
( )685الفا يعي�شون يف الدول االجنبية( .جهاز االح�صاء املركزي
الفل�سطينيwww.arab48.com )2016 ،
�إن ّاحلديث عــن اللغة العربية والهوية عند العرب الفل�ســطينيني
خا�صة يف املدن والبلدات املختلطة حديث م�ؤثر وحمرك للعواطف
وامل�شاعر .و�أ�صبح ق�ضية مل تلق خالل ال�ســنوات املا�ضية اهتمامــا
كافيا علــى ال�صعيــد الأكادميي� ،أو علــى �صعيد عمل امل�ؤ�س�سات
العربيـة التي تعنى بق�ضايا وهمــوم عرب الداخل .فمقارنــة
بالعمل واملجهود املخ�ص�ص للتجمعات ال�سكانية العربية يف كافـة
الأطر وامليادين ،ف�إن ن�صيب هــذه البلدات واملدن فيه الكثري من
الإجحــاف والتق�صيــر.
وتظهر امل�شكلة وا�ضحة يف �أ�سئلة حمرية طاملا يطرحها ال�سواد
الأعظم من الطلبة العرب ،منها� :أية فائدة �س�أجنيها من تعلم اللغة
العربية ونحوها و�آدابها قدميا وحديثا؟ خا�صة �أن لغة التدري�س يف
اجلامعات الإ�رسائيلية ،ولغة العمل ولغة ال�شــارع وو�ســائل الإعالم
هي اللغة العربيــة ،و�أن عدم �إتقانها يعني فقدان العمل �أو التعليم.
(حليوى� ،شيخة.)2011،
وك�أنهم ن�سوا ان اللغة ترتبط بالفرد واجلماعة على حد �سواء،
وت�ساهم يف معرفة الذات واالت�صال بالآخر ،ويف كيفية �صياغة
الفرد لكينونته وهويته من خالل التداول اللغوي اليوميWittgen�( (.
.) stein,1978
و�أن لغة الهوية نتاج تاريخي وثقايف يتكون ويتغري نتيجة
الفعاليات والأن�شطة الإن�سانية ،وكل تخاطب او تعبري يطرحان
قواعد نحوية وداللية معينة( .حنا بواردي�،2013،ص .)81وتعترب
الهوية �صورة الذات التي يفر�ضها املجتمع على الفرد ،بينما ترى
نظرية التحليل النف�سي �أن الهوية ت�شكل دفعة نتيجة عالقة مت�شعبة
بني الطفل واالم .)Suleimar, 2003.p:30( .فالطابع الذي نعمل
مبوجبه يف الف�ضاء االخالقي والذي ن�ؤ�س�س فيه هويتنا ،يتاثر
باللغة التي نتعلمها وبالعادات التي اكت�سبناها من خالل الرتبية،
والتقاليد واحلوار الذي جنريه مع الآخرين ،وكذلك من دوائر
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االهتمام العديدة ،العائلية ،والثقافية ،والدينية ،وال�سيا�سية ،على ان
هويتنا ال تتحدد على وفق ال�رشوط التي �أتى بها نولد بهانن وهي
لي�ست معطى ثابتا �أبدا ،ف�صوغها مو�ضوع م�ستمر ومتوا�صل ن�شارك
فيه ب�شكل فعال حتى وان حتددت  -يف البداية -ب�شكل جزئي بفعل
الظروف التاريخية التي ولدنا فيها(.)Teylor,1989.pp.28-30
وعندما نريد ان نفهم العالقة الوثيقة بني الهوية والوعي،
علينا �أن ن�أخذ يف احل�سبان �صفة م�صريية للو�ضع الإن�ساين،
ونق�صد الطابع احلواري الأ�سا�سي لهذا الو�ضع االن�ساين( .حنا
بواردي� ،2013،ص )77
وميكن القول �إن نظرية لودفيغ جوزيف فتجن�شتني اللغوية
الواردة يف (بحريي� ،2004 ،ص )35تبحث عن ا�ستعماالت اللفظة
�أو الكلمة وال تبحث عن الكلمة بجد ذاتها .فاللغة تنمو وترتعرع
باال�ستعمال ،وعلينا ا�ستعمال لغتنا يف خمتلف مرافق حياتنا
وجماالتها ،فهذا كفيل بحفظها وحفظ هويتنا ومقاومة حماوالت
تغييبنا وتهمي�ش لغتنا العربية (�أمارة.)2011 ،
من هذا املنطلق فان اللغة ،وخا�صة لغة الأم عند املتكلم ،ت�شكل
بنية وقاعدة �أ�سا�سيتني لهويته ،وهي �أداة ن�ستطيع من خاللها تغيري
ذواتنا ،وت�صحيح هويتنا ،وهناك ت�شابه كبري �أي�ضا بني الطريقة
التي نكت�سب فيها لغة الأم ،والطريقة التي نكت�سب فيها هويتنا ،ويف
احلالتني لي�ست العملية عملية تعلم واعية فح�سب ،و�إمنا تنمو داخل
�إطار اجتماعي �شامل لأمناط حياة نتعلم �ضمنها ونتدرب على القيام
مبا يتوجب علينا ،وهي تبقى (�أي اللغة) اداة تذكري دائمة بالع�ضوية
واالنتماء اجلمعي العرقي او القومي ( ،)Edwards,1984,P284وهي
بهذا ت�شكل �أ�سا�سا لهوية الأفراد واجلماعات ،والرمز الأقوى لالنتماء
العرقي �أو القومي.).Roushdy,2002.P.143(.
واللغة تكت�ســب �أوال من اال�ســتماع ،وللبيت دور �أ�سا�سي يف
هذا املجال .وقد �أثبتت الأبحاث �أن انك�شــاف الطفــل على اللغة
العربية الف�صيحة يف �سنوات طفولته الأوىل يف البيت له كبري
الأثر يف حت�صيله وخمزونه اللغوي فيما بعد .وهناك دور �آخر
ال يقل �أهمية عن دور البيت ،اال وهو دور املدر�ســة ب�شكل عام،
ومعلم اللغة العربية ب�شكل خا�ص ،وهو قادر على �صنع تغيري،
و�إن مل يكن يف حتويل طالبه �إىل �أدباء و�شعراء ،ف�أقله فــي تغيري
تعاملهــم مع اللغــة وموقفهم منهــا واحرتامهم لها .واملعلــم الذي
يعلم اللغة العربيـة بحب و�إعجاب ينقل العدوى �إلــى طالبه ،وكذلك
الكتب واملناهج واملقررات الدرا�سية لها بالغ الأثر يف التح�صيل
اللغوي للطالب ،واملنهاج الــذي يدر�س يف املدار�س العربية يف لواء
النا�رصة مل يطر�أ عليه �أي تغيري منذ �أكرث من ع�شــرين عاما ،على
غــرار التغييــر احلا�صل يف كافــة املواد الدرا�سية ،من حيث موا�ضيع
ودرو�س املنهاج وارتباطها بعامل الطالب ،ثم �إن الأخطاء النحوية
والإمالئية املوجودة يف بعــ�ض الكتب .وهو �أمر يثري كثريا من
الت�سا�ؤالت ،خا�صـة �أنها كتب تدري�س للغة العربية .فهي تخلق بلبلــة
عند الطالب وتعزز اخلط�أ لديه .و�أخريا لدينا م�س�ألة كتب التدري�س
املرتجمة للعربية يف موا�ضيع مثل املدنيات ،والعلوم االجتماعية
وغريها ،فالرتجمة ركيكة و�ضعيفة وتخلق م�شكلة كبرية عند الطالب
واملعلم الذي يف�ضل يف �أحيان كثرية �أن يلج�أ �إىل كتب بالعربية.
خال�صــة القول� ،إن ّ�أزمة اللغــة العربية عند العرب يف �إ�ســرائيل
وخا�صة يف مدن ال�ساحل واملدن املختلطة هي م�ؤ�رش خطري لأزمة

أبعاد استخدام اللغة العبرية وأثرها في اللغة العربية
على وفق رؤية معلمي املدارس وأولياء أمور الطلبة في املدارس العربية في اجلليل /لواء الناصرة

�أكرب فــي الهوية واالنتماء يف املجتمع العربي ،وهناك حاجة ما�ســة
وملحة لت�ضافر جميع امل�ؤ�س�ســات والهيئــات واجلهات والعمل على
�إيجاد حلول جذرية لها( .حليوى.)2011،
فالإن�ســان ـدون لغة ينتمي �إليها بقلبه وعقله وكيانه وذوقه،
هو �إن�ســان �ضعيف ،ومهزوز ،وخائف! فكيــف ينتمي �إىل ثقافة
وتاريخ وتراث دون �أن ينتمي �إىل لغة قوية؟ وال�صورة ،مهما حاولنا
فهمها ،وجتميلها تظل �صورة م�صطنعة غري طبيعية :فاالنتماء �إىل
الثقافة العربية �أو الأ�صــح االنتماء �إىل العــادات والتقاليد العربية
دون اللغــة العربيــة يبقى انتماء �ضعيفاً ،ومهزوزاَ ،وتبني اللغــة
العربية يف كثري من االحيان بكل مكوناتهــا الثقافية ،ومدلوالتها
الفكرية و�أجوائها الإ�ســرائيلية ،يعني االنتماء فعليا ل�شعب �آخر ،كما
�أن ّالكثري من الطالب العرب حالهم كحال الغراب الذي هجــر م�شــيته
ليقلد احلجل ف�أخفــق ،وحينمــا �أراد العودة �إىل م�شيته الأ�صلية تبني
�أنه ن�سيها! فهو يتقن من العربية لغة الإعالم الهابطة �أو املفردات
امل�ســروقة �أ�صال منا ،وهو ال يدر�ســها كما يدر�ســها اليهودي يف
مدر�ســته ،ف�أية لغة اكت�ســب؟ انه ال يتقن العربية لغة الأم ،وال يتقن
العربية كلغة ثانية! وهذا يعد تناق�ضا يعزز عند الكثرييــن نظرية
(الدونية) ،والتي عملت �إ�رسائيل على تر�ســيخها ب�شتى الو�سائل،
فارتبط يف الأذهان �أننا اقل �ش�أنا من غرينا ،و�أحط قدرا من اليهود.
وانعكــ�س ذلك على (دونية اللغة) خا�صة وهو م�ضطر لالحتكاك مع
اليهودي يف كل مكان وزمان ،فــي احلي الذي يقطنه ويف العمل
ويف كل مكان! فدور الأهل هنا واملدر�سة يكمن يف تعزيز الهوية
واالنتمــاء عند �أبنائهم ،الأمر الذي ينعك�س �إيجابا على لغتهم،
ويبد�أ هذا الدور حلظة والدة ابنهم �إىل هذا العامل ،وال يعفيهم منه
�أي ان�شغال �أو خوف؛ لأن التم�سك باللغة العربية ارتبط يف �أذهانهم
ك�شــكل من �أ�شــكال (معاداة االحتالل� ،أو عــدم االندماج �أو عدم
التبني التام للمواطنة الإ�ســرائيلية ،كذلك ارتباط اللغة العربية
بالدين الإ�سالمي �أوال وباحل�ضارة ال�رشقية .وبخا�صة �أن ال�سيا�سة
العامة للكيان اال�رسائيلي فــي ت�صنيف العــرب يقوم علــى التمييز
بيــن العربي وامل�سيحي ،فالعربي ح�سب الت�صنيف العن�رصي
لهذه الدولة هو امل�سلم فقط ،والبقية هم �إما م�سيحي �أو درزي �أو
بدوي(،حليوى )2011 ،الأمر الذي يفر�ض علينا االهتمام باللغة
العربية وتربية الأبناء على �إتقانها وحماية هويتنا ولغتنا من
ال�ضياع واال�ستهداف.
وطاملا كانت اللغة العربية هاج�س ًا يقلق امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية،
فهي ت�شكل الهوية اجلامعة للعرب الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف
املناطق التي احتلت عام  1948بكل ما حتمله هذه الكلمة من
معنى ،مبا يف ذلك ثقافتهم وحا�رضهم الذي يجمعهم بامتدادهم
العربي والإ�سالمي.
وكثرياً ما حاولت �إ�رسائيل الر�سمية وال�شعبية تغييب مكانة
العربية و�إفراغها من م�ضامينها و�إبعادها عن القومية ،يف حماولة
لب�سط نفوذ اللغة العربية حتى على املليون ون�صف املليون مواطن
من فل�سطينيي  48الذين يعي�شون حتت وطاة االحتالل ،ما ميهد
الطريق لأ�رسلة هذه ال�رشيحة وتذويب هويتها الأ�صلية�(.أي لإذابة
البقية الباقية من ال�شعب الفل�سطيني يف الأغلبية اليهودية وبالتايل
ت�صفية وجودها ك�أقلية قومية).
و�أكرث من هذا� ،أ�شارت العديد من الدرا�سات الإ�رسائيلية �إىل

د .محمد ربايعة

�أن طالب املدار�س اليهودية ينظرون �إىل متحدثي العربية ب�أنهم �أقل
�ش�أن ًا من اليهود .وزادوا على ذلك الت�صعيد العن�رصي �ضد املواطنني
العرب يف �إ�رسائيل والقوانني العن�رصية التي تطالهم ،خا�صة يف عهد
امل�رشعني اليهود من �أع�ضاء
حكومة بنيامني نتنياهو ،مل يغب عن
ّ
الكني�ست اليمينيني مو�ضوع اللغة العربية ،فقام �أحدهم يف الآونة
الأخرية ،بتقدمي م�رشوع قانون يق�ضي ب�إلغاء املكانة الر�سمية للغة
العربية ك�إحدى لغتي الدولة الر�سميتني� ،إىل جانب العربية ،وجنح
وين�ص م�رشوع القانون الذي تق ّدم
يف متريره بالقراءة التمهيدية.
ّ
به ع�ضو الكني�ست �أرييه �إلداد على �إبطال ت�رشيع انتدابي يف فل�سطني
أقر العربية والعربية والإجنليزية كلغات
من العام  ،1922كان � ّ
ر�سمية .وبعد قيام �إ�رسائيل مت �إلغاء مكانة اللغة الإجنليزية والإبقاء
من الناحية الر�سمية على العربية والعربية .وجاء يف بيان �صادر
عن مركز (درا�سات) يف �أرا�ضي  48و�صل لـ(العربية نت) ن�سخة منه،
ي�ضاف م�رشوع القانون هذا �إىل مبادرات �أخرى تهدف لتقوي�ض
مكانة اللغة العربية ،اللغة الأم لأكرث من مليون ون�صف مواطن
فل�سطيني داخل �إ�رسائيل ،ال �سيما م�شاريع الد�ستور التي تطرحها
جهات وم�ؤ�س�سات �إ�رسائيلية ،والتي تجُ مع على �إلغاء مكانة اللغة
العربية( �أمارة)2011 ،
والق�ضية ال تقف عند امل�ستوى القانوين فقط ،فهناك عداء
م�ستمر للغة العربية ،وكانت عدة اقرتاحات لإزالتها حتى عن الفتات
الإر�شاد يف ال�شوارع� ،أو �أن تبقى على الالفتات لكن باللفظ العربي،
�أي ب�أحرف عربية ولكن مب�سميات و�ألفاظ عربية .هناك حماوالت
لنزع الروح عن اللغة العربية .يف حاالت كثرية مت منع العمال
واملوظفني العرب من التحدث بالعربية فيما بينهم يف �أماكن العمل.
هذا معناه �أن اللغة العربية هي لغة عدو يف منظورهم وال بد من
التحدث بالعربية .و�إ�رسائيل وفق العديد من القراءات تتجه نحو
نظام الف�صل العن�رصي (الأبرتهايد) وال تخجل من ذلك( .امارة،
)2011
وقـد تنبـه عـدد مـن البـاحثني العـرب املقيمـني يف االرا�ضي
الفل�سطينية التي احتلت عام � ،1948إىل �شـيوع بعـ�ض املفردات
العربية يف لغة احلديث يف �أو�ساط ال�سكان العرب ،فذهب عبـد
الـرحمن مرعـي(� ،2002ص� )136إىل �أن مفردات عربيـة كثـرية
تغلغلـت يف لغـة احلـديث يف �أو�سـاط الفلـ�سطينيني� ،إىل الدرجة التي
مل يعد فيها الن�شء الفل�سطيني قـادرا عـلى التمييـز بـني املفـردات
العربيـة والعربية ،بل يقول�( :إن الكثري منا ال ي�ستطيع التحدث بلغتـه
العربيـة دون اال�سـتعانة ب�ألفاظ عربية .ومن البديهي �أن يحدث
تبادل غلوي بني اللغتني (مرعي )2013 ،فالعربية لها ح�ضــور يف
جميع املجاالت ،يف ال�صحــف الورقية املطبوعــة باللغــة العربية
اي�ضا ،وكذلك يف و�ســائل الإعالم االلكرتونية( .كيال.)2011،
ويف الوقت نف�سه ،كان املجتمع الفل�سطيني ي�شهد تقبـل
قطاعـات عريـ�ضة منـه لفكرة االن�ضمام للم�ؤ�سـ�سات الإ�رسائيليـة
مثـل الكنيـ�ست ،وهكـذا �أ�صـبحت هويـة الفل�سطينيني املقيمني يف
�إ�رسائيل تتكون من عن�رصين رئي�سني �أحدهما �إ�رسائيلي والآخر
فل�سطيني .ويتمثل املكون الإ�رسائيلي يف تقبـل الفلـ�سطينيني ملبـد�أ
كـونهم مـواطنني يف �إ�رسائيل ،ويف م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية
الإ�رسائيلية� .أمـا املكـون الفلـ�سطيني مـن هويتهم فيتمثل يف دعمهم
الكامل للق�ضايا التي مت�س الفل�سطينيني املقيمني يف الأرا�ضي
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املحتلة بعد عام 1967ويف دفاعهم عن مكانة اللغة العربيـة يف
�إ�رسائيـل ،ورفعهم من �ش�أن كل ما هو عربي ))Sen, M.2004.p4
وهذا ما حدث فعال مع الثقافة اليهودية التي انتع�شت بعد
ع�صور من اجلمود وال�ضياع ،وذلك مبجرد احتكاكها يف الأندل�س
بالثقافة العربية ،يف ظل مناخ الت�سامح واحلرية الذي توفر لهم،
عندما �أقبل يهود الأندل�س على الثقافة العربية �إقباال �شديدا ،ونهلوا
من ينابيعها العذبة ،واختاروا اللغة العربية لغة ت�أليف وتوا�صل
وتعبري( .كيال�،2011،ص)67
ففي الأندل�س مل تنه�ض اللغة العربية من �سباتها فح�سب،
بل بلغت ع�رصها الذهبي ،وازدهرت الدرا�سات اللغوية والنحوية
والأدبية والفل�سفية ،وو�صلت �إىل مرحلة الن�ضوج خا�صة يف قرطبة،
وظهر ت�أثري العربية جليا على خمتلف النتاجات الأدبية والفل�سفية
العربية لدرجة �أن اليهود درجوا على كتابة الن�صو�ص باللغة العربية
لكن ب�أحرف عربية مربعة فيما ي�صطلح على ت�سميته بـعربية اليهود.
( بالو.)2000 ،
وقد تطرقت الكثري من الدرا�سات والأبحاث التاريخية والعلمية
للجهد الذي بذلته احلركة ال�صهيونية منذ بدايات تنفيذها مل�رشوعها
اال�ستيطاين لإحالل تغيري ممنهج لأ�سماء الأماكن واملواقع ،فتم
حتويل الأ�سماء و�صبغ املكان الفل�سطيني ب�أ�سماء يهودية تراثية �أو
عربية مكت�سبة �أو م�ستحدثة )Ben-Rafael,2006( ).وقد رافق �إحياء
اللغة العربية� ،أن ا�ستح�رضت احلركة ال�صهيونية �أ�سماء عربية قدمية
واختلقت �أ�سماء جديدة للمكان الفل�سطيني ،بهدف تهويده لي�س على
امل�ستوى اال�ستيطاين والتو�سعي وا�ستقبال الهجرة فح�سب ،بل وعلى
م�ستوى �صبغ املكان ب�أ�سماء عربية تراثية� ( .أمارة)2010: 130 .،
وقد �أدت تلك الهيمنة اللغوية على امل�شهد العام �إىل �صبغ
امل�شهد اللغوي يف �إ�رسائيل ب�صبغة عربية وحيدة؛ فالفتات الطرق،
و�أ�سماء املواقع وال�شوارع والبنايات والأماكن وامل�ؤ�س�سات ،والفتات
الإعالنات التجارية� ،أ�صبحت مكتوبة جميعها باللغة العربية ،الأمر
الذي �أدى �إىل ح�ضور تلقائي وا�سع للعربية يف �أو�ساط ال�شعب العربي
الفل�سطيني.
يرى الباحثون يف الت�أثريات التي حتل باللغة الأوىل حتت
وط�أة اللغة الثانية و�سيطرتها على التعليم يف النظام ثنائي اللغة
�أن الطفل عندما يبني نظام ًا جديداً يف اللغة الثانية املكت�سبة ف�إنه
يفكك �أنظمة اللغة الأوىل ،ويعيد ترتيبها نتيجة لالحتكاك اللغوي
بني اللغتني .وهذا ي�ؤيد ما ذهب �إليه لغويون �آخرون من �أن الطفل
عندما يبني نظاما لغويا جديدا للغة الثانية �إمنا يبنيه على �أنقا�ض
النظام اللغوي للغة الأوىل)Maher, 1991, p.67( .
واللغة العربية يف املناطق التي احتلت عام  1948تواجه
عدة حتديات �أولها� :أن العربية يف �إ�رسائيل �أ�صبحت لغة �أقلية بعدما
كانت لغة �أغلبية لقرون طويلة .وثانيها� :أ�صبحت العربية اللغة
املهيمنة يف احليز العام .وثالثها :ب�سبب اعتماد الأقلية على الأغلبية
يف معظم ميادين احلياة ،فان احلاجة للعربية كبرية ،والكفاءة
العالية فيها �رضورة ملحة وت�أتي يف احايني كثرية على ح�ساب
اللغة العربية .فمن ناحية يرى العرب �أن العربية مهمة لوجودهم
وبقائهم واحلفاظ على هويتهم ولغتهم ،ومن الناحية الأخرى
التحديات احلياتية ال�ستعمال العربية كبرية للغاية .وال تتوقف عند
هذا احلد(.امارة� ،2010 ،ص)54
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ثانيا  :الدراسات السابقة:
تناولت درا�سات عدة مو�ضوع اللغة العربية يف �إ�رسائيل،
و�أزمتها وت�أثرها باللغة العربية ،و�أثر ا�ستخدام اللغة العربية يف
اللغة العربية ،وكذلك �أثر ا�ستعمال اللغة الثانية يف اللغة الأم.
ففي درا�سة حل�سن احمد ح�سن( )2015بعنوان :عربية ال�شعب
الفل�سطيني �أبناء املناطق املحتلة عام  1948املحكية واملكتوبة،
ت�أثريات متبادلة مع العربية احلديثة.
كانت قد هدفت �إىل درا�سة مدى ت�أثري اللغة العربية احلديثة يف
اللغة العربية الأم التي يتحدث ويكتب بها �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف تلك املناطق ،وي�سعى �إىل ت�سليط ال�ضوء على الو�ضع اللغوي-
االجتماعي للغة العربية املحكية بالدرجة الأوىل ،واملكتوبة ،ب�شكل
�أقل يف �إ�رسائيل ،من خالل ا�ستعرا�ض الو�ضع املركب لالزدواجية
اللغوية والتداخل اللغوي بني لغتني �ساميتني تتقابالن من جديد يف
ظل ظروف �سيا�سية وثقافية مغايرة .وب�سبب االت�صال املبا�رش بني
ال�شعب الفل�سطيني �أبناء �ألـ 48وبني اليهود الإ�رسائيليني ،متحدثي
العربية؛ �شمل هذا االت�صال العديد من جماالت احلياة ،ومن ثم �أ�صبح
هناك كثري من الت�أثريات املتبادلة بني اللغتني العربية والعربية.
ويظهر هذا البحث �أن عددا من مفردات وم�صطلحات
وعنا�رص اللغة العربية احلديثة تنت�رش على نطاق وا�سع جدا يف
املناحي اللغوية كافة عند متحدثي اللغة العربية ،وتنت�رش املفردات
العربية يف جميع املجاالت املهنية ،والتعليمية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،بحيث �أ�صبحت من �ضمن اخلطاب اليومي يف اللغة
العربية املحكية ،وملن ب�شكل اقل مما هي يف اللغة املكتوبة� .أما على
اجلانب الآخر ،فنجد �أن العربية احلديثة تت�أثر بالعربية وتلج�أ �إىل
ا�ستعارة واقرتا�ض مفردات معجمية كثرية من العربية .وهذا يعني
تداخل لغوي بني اللغتني العربية والعربية لدى ابناء املناطق التي
احتلت عام .1948
يف حني هدفت درا�سة حممد �أبو الرب ،وحممد ودواب�شة
(�( )2014رصاع العربية مع العربية يف املناطق املحتلة عام
 )1948اىل بيان وا�ستي�ضاح تاثري العوامل غري اللغوية على الواقع
الفل�سطيني يف االرا�ضي التي احتلت عام .1948
وميكن النظر اىل هذا اجلانب من خالل ثالث جمموعات
من العوامل املرتابطة :موقف �إ�رسائيل من العرب الفل�سطينيني يف
�إ�رسائيل ،والتطورات الداخلية داخل املجتمع العربي نف�سه ،وموقف
العرب انف�سهم من اللغة.
وقد كانت احدى نتائج التحديث واالت�صال مع اليهود ادخال
بع�ض جوانب الثقافة الغربية التي بع�ضها يف ال�سابق غريبا عن
املجتمع العربي يف فل�سطني ،وقد ادى التحديث والتحول احل�ضاري
اىل تغريات اجتماعية رافقها تغريات خا�صة باللهجة واللغة.
و�سعت درا�سة ابراهيم �أحمد احلارثي (( )2011ت�أثري التعليم
ثنائي اللغة على اللغة الأم) (�أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم
باللغة العربية ،منوذجاً) اىل ا�ستك�شاف امل�شكلة التي يعاين منها
الطالب الذين يدر�سون يف مدار�س ثنائية اللغة من خالل �آراء �أولياء

أبعاد استخدام اللغة العبرية وأثرها في اللغة العربية
على وفق رؤية معلمي املدارس وأولياء أمور الطلبة في املدارس العربية في اجلليل /لواء الناصرة

�أمورهم؛ لذا ف�إن هذه الدرا�سة هدفت �إىل:
1.1ا�ستك�شاف �آراء �أولياء الأمور الذين يدر�س �أبنا�ؤهم يف
مدار�س ثنائية اللغة فيما يخت�ص بت�أثري اللغة الإجنليزية على اللغة
العربية لدى �أطفالهم.
2.2ا�ستك�شاف �أهم الآثار ال�سيئة التي حتدث للغة العربية
نتيجة ا�ستعمال اللغة الإجنليزية لغة التدري�س يف املدر�سة فيما
ي�سمى التعليم ثنائي اللغة �أو متعدد اللغات.
وحتديدا ت�سعى للإجابة عن الأ�سئلة التالية:
◄◄ما الأ�رضار التي يتعر�ض لها الطفل فيما يخ�ص اللغة
العربية جراء ا�ستخدام اللغة الإجنليزية لغة التدري�س للمواد
الدرا�سية الأخرى يف املدر�سة؟
◄◄ما الآراء واملالحظات الواقعية لأولياء الأمور الذين لهم
�أبناء يدر�سون يف مدار�س التعليم ثنائي اللغة ،وما هو موقفهم من
ذلك النوع من التعليم يف �ضوء خربتهم الواقعية؟
تكونت �أداة الدرا�سة من �أحد ع�رش �س�ؤاال يتكون كال منها من
�شقني� :شق كمي و�آخر و�صفي.
وزعت �أداة الدرا�سة على عينة ع�شوائية من �أولياء �أمور الأطفال
عددها ( ،)100ا�ستعيد منها ( )24وا�ستبعدت ( )3منها لأنها كانت
خارجة عن مو�ضوع البحث.
وقد ك�شفت الدرا�سة عن وجود م�شكالت يف تعلم اللغة العربية
يعاين منها الأطفال تتعلق بالعجز اللغوي يف جمايل التعبري
ال�شفوي والكتابة ،ويف جمال لفظ الأحرف وت�سميتها ،بحيث ميكن
القول بدخول اللكنة الأعجمية على الأطفال العرب؛ فحرف احلاء
(ه ْرب) وق�س عليه� ،أما الطاء
(ح ْرب) ت�صبح َ
هاء مثل كلمة َ
غدا ُيلفظ ً
فتلفظ تاء وبناء عليه ف�إن كلمة (طفل) ت�صبح (تفل) .وثمة جمال
خطري �آخر �أح�س به بع�ض �أولياء الأمور وهو جمال الهوية الثقافية
والقيم والأخالق؛ فقد �أح�س بع�ض �أولياء الأمور بالقيم الغربية التي
تتناق�ض مع قيمنا وعقائدنا تت�رسب �إىل عقول �أبنائهم ،حتى �أن
�إحدى الأمهات �أعلنتها �رصاحة� :إننا بد�أنا نفقد هويتنا .ويف الواقع
ف�إن نتائج هذه الدرا�سة تتفق مع نتائج الدرا�سات التي �أجريت يف
دول �أخرى و�أكدت �أن النتيجة الطبيعية للتعليم ثنائي اللغة هو
�إحالل اللغة الثانية حمل اللغة الأوىل و�إحالل ثقافة اللغة الثانية
حمل ثقافة اللغة الأوىل.
وقد هدفت درا�سة جمال الرفاعي (�( :)2010أزمة اللغة
العربية يف �إ�رسائيل) �إىل ر�صد �أثر اللغة العربية – لغة ال�سلطة
الإ�رسائيلية – يف اللغة العربية وخا�صة على اللغة امل�ستخدمة يف
ال�صحافة الفل�سطينية يف �إ�رسائيل .وقد ا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل
�صحف عدة منها�( :صوت احلق واحلرية) و(فل�سطينيو) املناطق
املحتلة عام  1948و(�أخبار النقب) لإظهار مدى ت�أثري اللغة العربية
يف اللغة العربية .ومل تقت�رص حدود هذا الت�أثري على ت�سلل �ألفاظ
عربية بعينها �إىل القامو�س اللغوي الفل�سطيني و�إمنا امتدت لت�شمل
الكثري من الظواهر اللغوية مثل التذكري والت�أنيث ،والإفراد واجلمع،
كما �شمل جوانب عدة تتعلق بطبيعة تركيب اجلملة.
وقد �أ�سفر هذا الت�أثري الذي مت بعد ( )1948عن ا�ضطراب داليل
وا�ضح يف لغة ال�صحافة العربية يف فل�سطني� ،إذ اكت�سبت بع�ض

د .محمد ربايعة

الألفاظ العربية يف هذه ال�صحافة دالالت �ألفاظ عربية فر�ضها ذلك
الواقع.
و�أجرى روبرت فاغو ( )Robert Vago 1991درا�سة بعنوان
(منوذج منظم ال�ضمحالل اللغة الأوىل) على طفلة بلغارية هاجرت
مع �أهلها �إىل فل�سطني املحتلة (�إ�رسائيل) وكان عمرها خم�س �سنوات
وع�رشة �أ�شهر ولغتها الأم هي اللغة البلغارية وال تعرف لغة غريها.
لقد جمعت معلومات ا�ضمحالل اللغة البلغارية على مرحلتني
ومت حتليلها ك ًال على حدة .ففي املرحلة الأوىل ا�ستخدم النموذج
الت�شجيعي للح�صول على اال�ستجابات اللغوية من الطفلة من خالل
املحادثة واحلوار باللغة البلغارية معها ،و�سجلت هذه احلوارات
�صوتي ًا وقورنت مب�ستوى اللغة البلغارية للأبوين ووجد تطابق
يف اللهجة واملفردات والرتاكيب والتعبريات اللغوية بني الطفلة
والوالدين ،واعترب ذلك اخلط املرجعي �أو امل�ستوى املرجعي للغة الأم
بحيث يكون هو املعيار الذي يقارن به الأداء اللغوي فيما بعد ،و�أي
انحراف عنه يعد نوع ًا من اال�ضمحالل اللغوي.
التحقت الطفلة بال�صف الأول االبتدائي يف مدر�سة لغة
التدري�س فيها اللغة العربية .ومت الرتكيز يف قيا�س تدهور الأداء
اللغوي يف لغة الأم يف املرحلة الأوىل على الأداء اللغوي القابل
للقيا�س واملالحظة ولي�س على م�ستوى الكفاية.
ويف املرحلة الثانية مت الرتكيز على م�ستوى الكفاية ومت حتليل
البيانات ،وقد وجدوا �أن ا�ضمحالل اللغة البلغارية باعتبارها لغة
الأم جتاوز م�ستوى الأداء وو�صل �إىل م�ستوى الكفاية؛ وهو م�ستوى
املعلومات املتعلقة بقواعد اللغة وقوانينها وبنيتها الداخلية .حيث
�أعادت ترتيب القواعد اللغوية يف لغتها الأوىل البلغارية لتتما�شى
مع القواعد اللغوية للغة الثانية (العربية) نتيجة للغمر اللغوي
باللغة العربية .وقد �شمل اال�ضمحالل اللغوي ن�سيان القواعد اللغوية
للغة الأم بحيث �أ�صبحت البنت عاجزة عن التعبري ب�صيغة الغائب
املفرد �إذا ما �أعطيت �صيغة الغائب للجمع .و�أ�صبحت غري قادرة على
التعبري عن �آرائها باللغة البلغارية ،و�أ�صيبت بالتلعثم اللغوي �إذا
�أرادت التعبري باللغة البلغارية وك�أنها تبحث عن �شيء مفقود كما
يتلم�س الأعمى بيده ليبحث عن �شيء غري موجود يف املكان الذي هو
فيه(Vago, 1991, pp 241-251). .

التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدرا�سات ال�سابقة اللغة العربية املحكية واملكتوبة
و�رصاعها مع اللغة العربية ،وتهمي�ش وا�ستهداف اللغة العربية
وتهمي�شها ،تاثر اللغة االوىل (لغة االم) باللغة الثانية نتيجة
التداخل اللغوي.
وقد اظهرت نتائج هذه الدرا�سات توافقا كبريا ،بل يكاد يكون
مطابقا بينها وبني الدرا�سة احلالية ،ذلك �أن اللغة العربية ولغة
املواطنني العرب اكت�سبت بع�ض املفردات العربية التي فر�ضها الواقع
وتاثرت بها ،كما هو احلال يف درا�سة جمال الرفاعي ( .)2010كذلك
يف ظهور مفردات عربية جديدة يف مناحي احلياة كافة ،و�أ�صبحت
من �ضمن اخلطاب اليومي لدى الفل�سطينيني �أثر التداخل اللغوي بني
اللغتني ،كما هو احلال يف درا�سة ح�سن احمد ح�سن ( .)2015وكذلك
درا�سة حممد �أبو الرب وحممد دواب�شة ( )2014يف �رصاع العربية
مع العربية ،والتاثر الثقايف الكبري الذي انعك�س على اللغة العربية
�سلبا ،وخا�صة التغري الذي رافقها يف اللهجة ونطق احلروف.
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واتفقت اي�ضا درا�سة ابراهيم احلارثي ( )2011مع الدرا�سة
احلالية يف ظهور بع�ض امل�شكالت اللغوية وخا�صة يف جمال التعبري
ال�شفوي والكتابي .واتفقت كذلك درا�سة ( )Robert Vago 1991مع
الدرا�سة احلالية يف تاثر اللغة االوىل (لغة الأم) بل وا�ضمحاللها
نتيجة التداخل اللغوي بني اللغتني.

املنهجية:
اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي وذلـــك ملالئمتـــه
�أغرا�ض هذه الدرا�سة ،حيث قام بجمـع احلقـائق واملعلومـات
با�ستخدام �أدوات وتقنيــات البحــث العلمــي املنا�سبة ،ومقارنتـها
وحتليلها وتف�سريها للو�صول �إىل تعميمات مقبولة( .جـابر؛ كـاظم،
)2002

جمتمع الدراسة وعينتها:
متثل جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات منطقة
اجلليل  /حيفا �شماال (اجلليل الأعلى ،واجلليل اال�سفل ،واجلليل
ال�رشقي ،واجلليل الغربي) .وجميع مدار�س هذه املنطقة تتبع لواء
ال�شمال يف وزارة املعارف اال�رسائيلية (النا�رصة) ،وبلغ عدد
املعلمني الكلي ( )12823معلما ومعلمة ،وبلغ عددهم يف املرحلة
االبتدائية ،من ال�صف االول وحتى ال�صف ال�ساد�س ( )6486معلما
ومعلمة ،يف حني بلغ عددهم يف املرحلة فوق االبتدائية ،من ال�صف
ال�سابع وحتى الثاين ع�رش ( )6337معلما ومعلمة .وبلغت ن�سبة
الإناث � % 70أي ما يعادل ( )8976معلمة ون�سبة الذكور من
املعلمني  % 30ما يعادل ( )3847معلما.
وبلغت ن�سبة املعلمني واملعلمات يف اللواء من العرب 51
 %اي ( )6540معلما ومعلمة ،وبلغ عدد املدار�س العربية يف لواء
ال�شمال ( )314مدر�سة ابتدائية وثانوية( .مكتب الإح�صاء املركزي،
.)2015
وجرى اختيار  % 10من جمموع املدار�س العربية البالغة
( )314مدر�سة يف لواء ال�شمال لواء النا�رصة ،ثم ار�سال ا�سئلة
املقابلة �إىل معلمي هذه املدار�س والبالغة ( )31مدر�سة ،وطُ لب
منهم االجتماع ومناق�شة اال�سئلة فيما بينهم ،ومن ثم انتداب
معلمني اثنني منهم ليلتقيهم الباحث واجراء املقابلة معهم نيابة
عن زمالئهم .ومنهم من جرى اللقاء به وجها لوجه ،ومنهم من مت
�إجراء املقابلة معهم تلفونيا ،لتعذر اللقاء ب�سبب الظروف االمنية
واحلواجز الع�سكرية اال�رسائيلية التي حتول دون التنقل بحرية،
يف �أثناء �إعداد البحث ،التي قد ت�شكل خطورة على الباحث يف ظل
الظروف االمنية ال�صعبة التي فر�ضت على املنطقة.

أداة الدراسة وصدقها:
ارت�أى الباحث ا�ستخدام (املقابلة) بو�صفها تقنية منا�سبة
ملثل هذه الدرا�سة ،ذلك �أن جمالها جديدا ،وامل�ستوى الثقايف لعينة
البحث متقاربا (املعلمني واملعلمات العرب يف املدار�س العربية يف
اجلليل (لواء النا�رصة) ،وهم �أنف�سهم من �أجاب عن ال�س�ؤال اخلا�ص
ب�أولياء الأمور ،وذلك من �أجل الو�صول �إىل فرو�ض جديدة ومتغريات
ذات ارتباط مبو�ضوع البحث ،وبنود جديدة قد تخفى عن الباحث.
(الع�ساف� ،2003 ،ص.)394
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ومن �أجل �أن تعطي للمبحوث احلرية يف الإجابة ،والتو�سع
يف الإجابة كما ي�شاء دون اخلروج عن املو�ضوع الرئي�س ،ارت�أى
الباحث �أن تكون الأداة( :املقابلة) ذات ا�ستمارة الأ�سئلة املفتوحة
(حمدي�شة� ،2012 ،ص� .)102أو مبعنى �آخر :املقابلة �شبه املنظمة
 /املغلقة (جامعة القد�س املفتوحة� ،2014 ،ص )2015ذلك �أن
ا�ستمارة الأ�سئلة املفتوحة �أو �شبه املنظمة املغلقة – كما وردت يف
امل�صدرين ال�سابقني -تعتمد على �أ�سئلة حمددة �سلفا وال ي�ستطيع
الباحث اخلروج عن نطاق هذه الأ�سئلة.
وجرى التحقق من �صدق الأداة (ا�ستمارة الأ�سئلة املفتوحة)
بعر�ضها على جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س
املفتوحة من حملة الدكتوراه واملاج�ستري .وخرجت �أداة الدرا�سة بعد
�إبداء مالحظاتهم والأخذ بها بال�شكل احلايل:
◄◄هل ت�ستعمل مفردات يف اللغة العربية �أثناء �رشحك
للدرو�س يف غري مواد اللغة العربية داخل ال�صفوف؟
بكرثة

نادرا

�أحيانا

◄◄هل ت�ستعمل مفردات يف اللغة العربية �أثناء حديثك مع
�أوالدك يف البيت؟
بكرثة

نادرا

�أحيانا

◄◄هل ي�ؤدي ا�ستخدامك ملفردات يف اللغة العربية �أثناء
�رشحك للدرو�س �إىل ظهور بع�ض امل�شكالت اللغوية (كتابية
اوقرائية) لدى الطالب؟
نعم

ال

�إذا كانت الإجابة نعم ،حدد هذه امل�شكالت؟
◄◄ح�سب ر�أيك ما الأ�رضار التي يتعر�ض لها الطالب يف
لغته العربية جراء ا�ستخدام اللغة العربية لغة التداول الر�سمية بني
الوزارات وامل�ؤ�س�سات ومظاهر احلياة املختلفة؟
◄◄بر�أيك ما ابرز املقرتحات وال�سبل التي من �شانها احلفاظ
على اللغة العربية وحمايتها من التهمي�ش واال�ستهداف ؟

خطوات إعداد وإجراء املقابلة:
بعد ا�ستقرار ر�أي الباحث على �أن املقابلة هي ان�سب الأدوات
جلمع املعلومات من جمتمع البحث ،و�أكرثها مالءمة ،مت حتديد
�أ�سئلة املقابلة بالرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة ،والكتب واملراجع
ذات ال�صلة ،وا�ست�شارة ذووا االخت�صا�ص واالهتمام ،لال�ستفادة من
خرباتهم العلمية والبحثية.
و�صمم دليل املقابلة من جمموعة من الأ�سئلة الواردة �أعاله،
وحتت عنوان�( :أداة الدرا�سة و�صدقها) مع الأخذ بعني االعتبار
الت�سل�سل املنطقي يف تدرجها ،وترابطها.

أبعاد استخدام اللغة العبرية وأثرها في اللغة العربية
على وفق رؤية معلمي املدارس وأولياء أمور الطلبة في املدارس العربية في اجلليل /لواء الناصرة

وبعد الت�أكد من �صدق الأداة قام الباحث باالت�صال ب�أع�ضاء
من عينة الدرا�سة يف املدار�س العربية املختارة ،وحتديد موعدا
ملقابلتهم ،وطلب منهم االجتماع مع بقية اع�ضاء هيئة التدري�س
يف املدر�سة الواحدة ،ومناق�شة اال�سئلة فيما بينهم ،ومن ثم انتداب
معلمني اثنني منهم ليلتقي بهم الباحث واجراء املقابلة معهم نيابة
عن زمالئهم .وهذا ما مت بالفعل فمنهم من مت اللقاء بهما وجها
لوجه ،ومنهم من مت �إجراء املقابلة معه تلفونيا ،لتعذر اللقاء ب�سبب
الظروف االمنية واحلواجز الع�سكرية اال�رسائيلية التي حتول دون
التنقل بحرية ،التي قد ت�شكل خطورة على الباحث يف ظل الظروف
االمنية ال�صعبة التي فر�ضت على املنطقة �أثناء �إجراء البحث.
ومت ت�سجيل مالحظاتهم و�إجاباتهم على �أوراق خا�صة ،ثم
جمع البيانات ومراجعتها وت�صنيفها ح�سب الأ�سئلة الواردة ،ثم
ح�ساب التكرارات يف �إجاباتهم وردودهم ،و�أخريا ر�صدها وتثبيتها،
ثم التعليق عليها ومناق�شتها.

نتائج الدراسة:
◄◄ال�س�ؤال االول :ما ابعاد ا�ستخدام اللغة العربية واثرها
يف اللغة العربية لدى طلبة املدار�س العربية يف اجلليل (لواء
النا�رصة)؟ ويتفرع عنه الأ�سئلة التالية:
◄◄هل ت�ستعمل مفردات يف اللغة العربية �أثناء �رشحك
للدرو�س يف غري مواد اللغة العربية داخل ال�صفوف؟
بكرثة

�أحيانا

نادرا

جاءت ن�سبة املعلمني الذين �أجابوا (بكرثة) هي ،% 22.72
والذين �أجابوا بـ (�أحيانا) هي  .% 59.09وجاءت ن�سبة الذين
�أجابو (نادرا) هي  .% 18.18ويرى الباحث �أن هذا م�ؤ�رش خطري
ال�ستخدام املعلمني يف ال�صفوف الدرا�سية ملفردات باللغة العربية
بهذه الن�سبة ،ويعزو الباحث �سبب ذلك اىل غزو الثقافة الإ�رسائيلية،
وتغلغل اللغة العربية يف قامو�س الفل�سطينيني �إىل الدرجة التي ال
يجد فيها املعلم الفل�سطيني الكلمة العربية املنا�سبة يف قامو�سه
اللغوي ،في�ستبدلها بكلمة عربية ،وذلك للت�شابه الكبري بني مفردات
اللغتني.
�أما ما يتعلق بالفرع الثاين من ال�س�ؤال الأول ،والذي ن�صه:
◄◄هل ت�ستعمل مفردات يف اللغة العربية �أثناء حديثك مع
�أوالدك يف البيت؟
بكرثة

�أحيانا

نادرا

فجاءت ن�سبة املعلمني الذين �أجابو (بكرثة) هي 31.81
 ،%والذين �أجابوا (�أحيانا) هي  ،% 27.27وجاءت ن�سبة الذين
�أجابوا (نادرا) هي  .% 40.90ويعزو الباحث �سبب ارتفاع الن�سب
يف ا�ستخدام اللغة العربية يف البيت من قبل �أولياء االمور� ،إىل هيمنة
اللغة العربية على كل جمريات احلياة لدى العرب ،وذلك ب�سبب
تهمي�ش اللغة العربية ،وجعل اللغة العربية اللغة الر�سمية يف جميع
الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ،ف�أ�صبح املواطن العربي
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ال يجد منا�صا من التحدث باللغة العربية يف مناحي احلياة ،ومع
الأبناء واجلريان والأ�صدقاء.
�أما ما يتعلق بالفرع الثالث من ال�س�ؤال الأول ،والذي ن�صه:
◄◄هل ي�ؤدي ا�ستخدامك ملفردات يف اللغة العربية �أثناء
�رشحك للدرو�س �إىل ظهور بع�ض امل�شكالت اللغوية (كتابية �أو
قرائية) لدى الطلبة؟
نعم

ال

�إذا كانت الإجابة نعم ،حدد هذه امل�شكالت؟
فجاءت ن�سبة الذين اجابوا بنعم هي  ،% 81.81والذين
�أجابوا بال هي .% 18.18
وحول حتديد امل�شكالت اللغوية (الكتابية والقرائية) �أثر
ا�ستخدام املعلمني ملفردات يف اللغة العربية يف �أثناء �رشحهم
للدرو�س يف ال�صفوف الدرا�سية .تقاطعت �إجابات املعلمني وتقاربت
�إىل حد بعيد ،ومتثلت هذه امل�شكالت فيما يلي:
�1.1ضعف عام يف الرثوة اللغوية لدى الطالب ،ويظهر ذلك
جليا يف دفاتر التعبري ،ويف كرا�ساتهم ودفاترهم ب�شكل عام ،حيث
تفتقر �إجاباتهم اىل املفردات العربية املنا�سبة ،ويجدون �صعوبة يف
�إيجاد املفردات العربية املنا�سبة للن�صو�ص يف موا�ضيع التعبري.
2.2ا�ستعمال مفرط للكلمات العربية من قبل الطلبة يف
مو�ضوعات التعبري �أو الوظائف البيتية؛ العتقادهم انها مفردات
عربية.
3.3يعتقد بع�ض الطلبة ـ�أن الكلمة العربية التي ي�ستخدمها
املعلم يف �رشحه للدر�س هي كلمة عربية ،ولي�ست عربية.
�4.4صعوبة يف فهم املفردات وامل�صطلحات العربية لت�شابهها
مع مفردات اللغة العربية ،بل ويجد الطالب �صعوبه احيانا يف
التعبري مبفردات عربية مما ي�ضطره اىل ا�ستخدام كلمات عربية يف
التعبري ال�شفوي والكتابي.
5.5ا�ستخدام كلمات عامية احيانا يف التعبري ال�شفوي
والكتابي ل�ضعفهم يف �إيجاد ما هو منا�سب يف اللغة العربية
الف�صيحة.
ويعزو الباحث �سبب ظهور هذه امل�شكالت �إىل �إهمال اللغة
العربية ،وافتقار الطالب �إىل كثري من املفردات العربية املعحمية
الالزمة ال�ستخدامات الطلبة يف التعبري الكتابي وال�شفوي ،وكذلك
ب�سبب والتداخل اللغوي بني العربية والعربية ،ومن ثم ف�إن خليطا
بني اللغتني �أ�ضعف اللغة العربية وقواعدها لدى الطلبة والأهايل
ب�شكل عام.
◄◄�أما فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين :ما الأ�رضار التي يتعر�ض
لها الطالب يف لغته العربية جراء ا�ستخدام اللغة العربية لغة
التداول الر�سمية بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات ومظاهر احلياة املختلفة؟
تقاربت �إجابات املعلمني عينة الدرا�سة بل وتطابقت �إىل حد
كبري ،ومتثلت فيما ي�أتي:
♦ ♦�إ�ضعاف اللغة العربية وتهمي�شها وتذويبها تريجيا اىل
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احلد الذي ي�شعر فيه الطالب بالغربة يف لغته العربية ،ومفرداتها
الف�صيحة ،ون�سيانها ،بل وفقدان بع�ض املفردات العربية ،ومل يعد
لها اي ا�ستخدام يف التداول اليومي بني الطالب واالهايل ب�شكل عام
ومت ا�ستبدالها مبفردات عربية ،مثل( :كوبات حوليم) التي تعني
باللغة العربية � :صندوق املر�ضى -على �سبيل املثال ال احل�رص .-
♦ ♦ا�ستخدام لغة عربية ممزوجة بلغة عربية وعامية �أحيانا
كثرية ب�سبب ازدواجية اللغة لدى النا�شئة والطالب ب�شكل عام.
♦ ♦طم�س هويتنا بفقدان لغتنا ،حيث تعودت ال�سنة الطالب
على ا�ستخدام مفردات عربية بكرثة وال يجدون لها معنى يف
العربية ،وهذا م�ؤ�رش �إىل �ضياع الكثري من مفردات اللغة العربية
وقواعدها ،وعدم القدرة لدى الكثريين من التعبري باللغة العربية.
وتعد هذه ال�سيا�سة حرب �سافرة على ح�ضارتنا وثقافتنا ،من خالل
جعل اللغة العربية لغة التداول الر�سمية بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات
ومظاهر احلياة املتنوعة.
♦ ♦ا�صبح ي�شكل ا�ستخدام اللغة العربية الف�صيحة لدى البع�ض
م�صدرا لل�سخرية من الآخرين -يف كثري من الأحيان  -بدال من
االعتزاز واالفتخار بها ،وهذا ي�ؤدي بدوره اىل فقدان لغتنا و�ضياعها
عند طلبة املدار�س ،والأجيال املتعاقبة.
♦ ♦تدهور اللغة الف�صيحة واللهجة العامية على حد �سواء ،اىل
الدرجة التي ي�صل فيها الطالب اىل عدم القدرة على تركيب جملة
واحدة �صحيحة.
ويرى الباحث ان هذه الأ�رضار نتيجة حتمية ب�سبب ال�سيا�سة
اال�رسائيلية املوجهة ،والتي حتارب اللغة العربية بو�صفها هوية
للفل�سطينيني ،والدفع باجتاه هيمنة اللغة والثقافة العربية يف جميع
امل�ؤ�س�سات ومظاهر احلياة املختلفة.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما �أبرز املقرتحات وال�سبل التي من �شانها
احلفاظ على اللغة العربية وحمايتها من التهمي�ش واال�ستهداف ؟
متحورت �إجابات املعلمني عينة الدرا�سة يف معظمها حول ما
ي�أتي:
♦ ♦توجيه الطلبة �إىل اهمية قراءة القر�آن الكرمي ،وحفظه
وتدبر معانيه.
♦ ♦ا�ستخدام اللغة العربية يف البيت واملدر�سة وال�شارع،
وجتنب ا�ستخدام اللغة العربية قدر امل�ستطاع.
♦ ♦احلر�ص على التحدث باللغة العربية الف�صيحة دائما
يف احل�ص�ص الدرا�سية من قبل املعلم ،وخا�صة يف ح�ص�ص اللغة
العربية ،وعقد لقاءات وح�ص�ص ا�ضافية الحياء اللغة العربية
واثرائها.
♦ ♦الرتكيز على اللغة العربية يف مرحلة ريا�ض االطفال
وال�صفوف التمهيدية.
♦ ♦عقد ور�شات عمل للمعلمني تتناول اللغة العربية و�أهميتها،
وجتنب ا�ستخدام مفردات عربية اثناء �رشح الدرو�س داخل ال�صفوف
الدرا�سية من قبل املعلمني.
♦ ♦تكثيف الربامج التلفازية للأطفال والناطقة باللغة
العربية الف�صيحة.
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♦ ♦�إن�شاء مكتبات عامة جلميع امل�ستويات ،وت�شجيع القراءة
واملطالعة احلرة.
♦ ♦تعزيز مهارة الكتابة باللغة العربية الف�صيحة عند
الأطفال ،وتنميتها.
♦ ♦�إيجاد البدائل للمفردات العربية الدراجة بني النا�س ،وعقد
ندوات وم�سابقات يف اللغة العربية الف�صيحة.
♦ ♦�إدخال اللغة العربية يف احليز العام (الفتات ،و�أ�سماء
ال�شوارع ،وامل�ؤ�س�سات على خمتلف �أنواعها) ذلك ان معظم �أ�سماء
املدن ،والبلدات العربية ،و�أ�سماء ال�شوارع ،والأماكن مل تعد موجودة
حيث ا�ستبدلت ب�أ�سماء عربية.

التوصيات:
يف نهاية البحث �أو�صى الباحث مبا ي�أتي:
♦ ♦عقد دورات تدريبية وتعميمها على املعلمني ،من اجل رفع
مكانة اللغة العربية ،وتعزيزها.
♦ ♦الرتكيز على ت�أهيل املعلمني وخا�صة اجلدد ،ليت�سنى لهم
التعامل مع الطلبة ،وتنمية املهارات الأ�سا�سية يف اللغة العربية
وجت�سيدها قوال وعمال.
♦ ♦�إجراء م�سابقات ثقافية ب�شتى التخ�ص�صات ،واملوا�ضيع
لطلبة املدار�س العربية ،وباللغة العربية الف�صيحة.
♦ ♦�رضورة ا�ستخدام اللغة العربية يف جميع مناحي احلياة
لدى العرب الفل�سطينيني الذي يقطنون املدن والبلدات الفل�سطينية
التي احتلت عام ( 1948يف البيت واملدر�سة وال�شارع) وايالئها
الأهمية الكربى ،واالبتعاد عن ا�ستخدام اللغة العربية قدر الإمكان.
♦ ♦ابتعاد �أولياء �أمور الطلبة والأهايل عن خماطبة �أبنائهم
باللغة العربية ،و�إيجاد مفردات بديلة باللغة العربية للمفردات
العربية �شائعة اال�ستعمال.
♦ ♦ا�ستبدال الآرمات املكتوبة باللغة العربية باملكتوبة
باللغة العربية ،او على االقل �إ�ضافة اال�سماء العربية كما عهدها
الفل�سطينيون وباال�سماء العربية اال�صلية دون حتريف او تغيري.

املقرتحات :
يقرتح الباحث على الباحثني وخا�صة الذين يجيدون اللغة
العربية ،اخلو�ض والبحث يف عمق ال�سيا�سة الرتبوية الإ�رسائيلية،
واعداد ابحاث تتناول الفكر الرتبوي اال�رسائيلي ،وحتليل املناهج
اال�رسائيلية يف �ضوء االفكار والقيم واملعتقدات واالهداف املعلنة
واخلفية منها ،وكذلك اخلو�ض يف ال�سيا�سة الرتبوية اال�رسائيلية يف
اعداد وتاهيل املعلمني اال�رسائيليني.
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