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  ملخَّص
 

السكان بین العربیة اللغة معرفة (N=500) تمثیلیة عّینة بواسطة یفحص لبحث أولیة نتائج الحالي التقریر                 یعرض
یفهمون أو یتحدثون أنهم یعتقدون إسرائیل في الیهود من %10 نحو أن ویّتضح إلیها. ونظرتهم إسرائیل في                   الیهود
نسبة تتعدى وال وفهمها، النصوص قراءة عن السؤال عند كثیًرا النسبة هذه تنخفض جیدة. بصورة العربیة                  اللغة

 الذین یعتقدون أن بمقدورهم قراءة كتاب أو صحیفة باللغة العربیة الـ %1.
جاؤوا الذین المستطَلعین فئة بین مقارنة أجرینا ،(N=761) "شرقًیا" مستطَلعا 261 وإضافة العّینة توسیع                بعد
أن مفادها نتیجة إلى توّصلنا وقد اآلخرین. وبین عربیة بلدان من البالد إلى أجدادهم أو والدیهم أحد جاء أو                     بأنفسهم
بین وواضحة كبیرة اختالفات هنالك وأن المستویات، جمیع في نسبًیا أكبر بصورة العربیة اللغة یتقنون                 الشرقّیین
خسارة بشأن االستطالع هذا أمامنا یرسمه الذي المقلوب الهرم إن الباب. هذا في المختلفة األجیال أبناء                  الشرقّیین
ضمن قراءًة) أو فهًما أو (كالًما العربیة اللغة إتقان نسبة تصل الوضوح: بالغ العربیة للغة السكانیة الفئة                   هذه
وأكبر الثاني الجیل في نسبتهم من بمّرتین أكبر وهي ،%25.6 إلى العرب الیهود من األول الجیل أبناء                   شریحة
من القادمین الیهود نسبة تزال فال ذلك من وبالرغم ولكن .(%1.3) الثالث الجیل في نسبتهم من مّرة عشرین                    بنحو
ألنهم وذلك ،(%2.4) جًدا ضئیلة بالعربیة النصوص قراءة یستطیعون الذین األول الجیل أبناء من عربیة                 بلدان

 هاجروا إلى البالد وهم في جیل صغیر غالبًا.
في العربیة اللغة تعلموا الذین (اإلشكناز) أوروبیة أصول من الیهود نسبة أن أیًضا، البحث، نتائج                 وتوضح
أوروبیة أصول من الیهود نسبة وأن العربیة؛ األصول ذوي الیهود بین النسبة من مّرات بأربع أكبر                  الجامعات
ذوي الیهود بین النسبة من مّرات بثالث أكبر الجیش في العسكریة الخدمة إطار في العربیة اللغة تعّلموا                   الذین

 األصول العربیة. لهذه النتیجة أهمیة خاصة سنتوّقف عندها في متن التقریر.
 

اللغة أن یعتقدون (%57.8) المستطَلعین من كبیًرا جزًءا أن فیّتضح العربیة، اللغة إلى النظرة بخصوص                 أما
فإن بالمقابل، .(%65.4) األمنیة االعتبارات في یكمن األهمیة هذه سبب أن هؤالء غالبیة وتعتقد هامة،                 العربیة
إلى تصل قلیلة نسبة هي ثقافي موروث لغة كونها في كامنة العربیة اللغة أهمیة أن یعتقدون الذین الیهود                    نسبة
من یّتضح ذلك، إلى إضافة .(%33) األمنیة االعتبارات إلى األهمیة هذه یعزون الذین أولئك نسبة                 نصف
أقل بصورة ینظرون العربیة األصول ذوي الیهود أن الفحص مستویات أغلب وفي عامة بصورة                االستطالع
أن یتعّین أنه العربیة األصول ذوي الیهود بین من فقط %49 یعتقد المثال، سبیل على العربیة. اللغة إلى                    إیجابیة
عربیة. بلدان من ینحدرون ال الذین الیهود بین من %58 نحو مقابل الدولة، في رسمیة لغة العربیة اللغة                    تكون
إنَّ إذ ـ ك" عدوَّ "اعرف عقیدة من نابعة العربیة اللغة أهمیة أن یعتقدون الذین أولئك نسبة بخصوص األمر                    كذلك
ال الذین الیهود بین أقل نسبة مقابل العقیدة، هذه یحملون العربیة األصول ذوي الیهود من (%74.2)                  األغلبیة
األول الجیل أبناء أن یّتضح العمریة، الفئات بحسب البیانات تحلیل ولدى .(%60 (نحو عربیة بلدان من                  ینحدرون
الذین والثالث الثاني الجیل أبناء من أكبر بإیجابیة العربیة اللغة إلى ینظرون العربیة األصول ذوي الیهود بین                   من

 "یبتعدون" عن اللغة العربیة، وهو األمر الذي تجّلى في نظرتهم األقل إیجابیة إلیها.
 
 
 
 
 
 



1 توطئة

"لفهم ضروریة العربیة اللغة أن یدعي من فهناك باالزدواجیة. العربیة باللغة إسرائیل في الیهود عالقة                 تتسم
اللغة معرفة ضرورة على آخرون یؤكد بینما حولنا. من العربي العالم مع التصالح أو الحیز في لالندماج                   اآلخر"،
یجب أنه اإلسرائیلیة المسلمات تفترض الواقع، في عدوك". و"اعرف األمنیة" "االحتیاجات منطلق من               العربیة
هذه بین ما التناقض ورغم الیهودي-العربي. التعایش تشجیع وبغیة أمنیة ألغراض لسببین: العربیة               تدریس

 المسوغات إال إنها تقّدم كمبّرر لتدریس اللغة العربیة في المدارس.
على أو العربیة، اللغة تتقن إسرائیل في الیهود من واسعة شریحة أن نفترض أن الممكن من كان ذلك، ضوء                     على
مًعا. كالهما أو المصالحة تجاه موقفها بسبب أو أمنًیا لتوظیفها كان إن معرفتها، في وترغب اكتسابها تؤید                   األقل
لمعهد استطالع أظهر حیث الموضوع. لتدریس واسع "تأیید" هناك التصریحات، مستوى على األقل فعلى                وفعًال،
حوالي إسرائیل- في الیهود السكان غالبیة أن أوسلو، اتفاقیات على التوقیع بعد مباشرة 1994 عام أجري                  "داحف"
إسرائیل. في رسمیة لغة ألنها أیًضا المدارس، في إلزامي كموضوع العربیة تدریس یؤیدون البالغین- من %65                
كانت التي العرب) الیهود أو الشرقّیین (الیهود العربیة األصول ذوي الیهود شریحة ذلك إلى نضیف أن                  یجب
وبین إسرائیل في العربیة تدریس بین ما تربط التي األمنیة والسیاقات الدوافع وكذلك األم، لغتهم زالت وما                   العربیة
هنا، ذكرت التي المختلفة الجوانب من الرغم وعلى للتوقعات، وخالًفا ذلك، مع القومي. باألمن المتعلقة                 االعتبارات
فال والتعلیم التربیة جهاز أما العربیة لتعلم یتهافتون ال الحقیقي، االمتحان وعند الیومیة الممارسة في الیهود،                  فإن

 یلزم الطالب بدراستها.
كثیرة هي ثانیة" أجنبیة كـ"لغة المدارس في رسمیة لغة فیه تدرس الذي العبثي الوضع هذا وراء من                   األسباب
نتائج تولد التي المتناقضة القوى من بعدد إسرائیل في الیهود وسط العربیة اللغة معرفة حقل یتأثر                  ومتنوعة.
عن وإنما فحسب، األرض على السیطرة بواسطة خ ترسَّ لم 1948 منذ الیهودیة السیادة فإن جهة، من                  عكسیة.
العربیة معرفة اعتبرت فقد أخرى، جهة من أما أیًضا. العام الحیز في العربیة وإضعاف العبریة اللغة تعزیز                   طریق

 شرًطا مسبًقا لفهم المنطقة التي تتواجد فیها هذه السیادة من النواحي السیاسیة واألمنیة والثقافیة.
وسط العربیة دراسات حقل لبسها التي والصورة البالد في العربیة دراسات تشّكل  في بحث الذي مندل                  یونتان
الخطاب، مستوى على البالد- في تشّكلت التي اإلسرائیلیة" "العربیة میزات بتحدید قام الیهودي،               المجتمع
عملًیا أظهر وقد قدراتها. وحدود نفسها اللغة وقیمة اللغة، دراسات حقل في المتبعة واألعراف القوى،                 وعالقات
ال واألمنیة، االستخباریة االحتیاجات فلك في تدور ومحدودة خاملة مصطنعة، عربیة لغة إسرائیل في تشّكلت                 كیف
تدریسها عن العربیة متحدثي إقصاء تم حین في تعزیزها في طبیعًیا شریًكا أصبح قد االستخبارات جهاز وأن                   سیما

 على مدى السنوات، حتى أصبحت هذه بعیدة كل البعد عن اللغات العربیة الدارجة في المنطقة.
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للبالد، البریطاني االنتداب سبقت التي الفترة في وخاصة ،1948 قبل البالد سكان غالبیة أن هنا التذكیر من بد                    ال
هناك كان ولكن فقط، أساسي بمستوى اتقنوها بعضهم أن صحیح ثانیة. كلغة أو أم كلغة كان إن بالعربیة،                    تحدثوا
وعلى المنطقة، بلغات هذه لغتهم وربطتهم لهجات، بعدة العربیة البالد سكان وتحدث كذلك. الفصحى أتقنوا                 من
لغة من تحّولت حتى بالتدریج إسرائیل في العربیة محو تم فقد ،1948 بعد أما وأناسها. بثقافتها األوسع،                   المستوى
واإلعالم الدعایة ومؤّسسات األمني والجهاز العسكري، الحكم قبل من أساًسا مطلوبة للغة مشترك               تواصل
أجهزة الخصوص وجه وعلى الفصل، مؤّسسات أصبحت متناقض، وبشكل وعلیه، بالعربیة. الناطقة              اإلسرائیلیة
اللغة یدرسون الذین الطالب عدد وزیادة العربیة تدریس مواصلة باتجاه تدفع التي القوة هي والجیش،                 األمن
تحویل أجل من الماضي في العربیة معلمو قادها التي الحركات المثال، سبیل على الجیش، أید هكذا عال.                   بمستوًى
وإنما فحسب" استخباراتي "كهدف إلیها ینظرون ال أنهم وأكدوا دراستها، تشجیع منطلق من إلزامیة للغة                 العربیة

  كلغة الثقافة السائدة من حولنا أیًضا.
هي األمنیة األسباب كانت إسرائیل، في القرارات ومتخذي العام الجمهور وسط العدو لغة العربیة أضحت                 بینما
كانت أنها ولو والمدنیة الثقافیة الدوافع جاءت بعدها من وفقط الیهودیة، المدارس في العربیة تدریس لتبریر                  األولى
أحد یشّكل أنه نعتقد ونحن األخیرة، اآلونة وحتى بدایاتها منذ البالد في العربیة دراسة تاریخ الوضع هذا مّیز                    قلیلة.
مدى على أجریت التي األبحاث وثقت وقد إسرائیل. في الیهودي المجتمع وسط السلبیة مكانتها وراء من                  األسباب

  أجري البحث عام ٢٠١٥ بالتعاون ما بین معهد فان لیر في القدس وجامعة تل أبیب، وذلك ضمن مشروع أوسع یعني بمكانة اللغة1
 العربیة في الحیز العام عامة واألكادیمي خاصًة تم بالشراكة مع دراسات- المركز العربي للحقوق والسیاسات وسیكوي- الجمعیة لدعم

 المساواة المدنیة. بعض الهوامش حذفت بالترجمة العربیة. لالطالع على كافة الهوامش یرجى مطالعة التقریر بالعبریة،  هنا .
2 Yonatan Mendel (2014). The Creation of Israeli Arabic: Security and Political Considerations in the 
Making of Arabic Language Studies in Jewish Schools (London: Palgrave Macmillan).  
 

http://maktoobooks.com/ar/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf


إلى دراستها. وإمكانیات العربیة اللغة تجاه والتعلیم التربیة جهاز في الطالب وسط السلبیة المواقف طویلة                 سنوات
بالمئة 3 و 2 الـ بین تتراوح الیهودي الوسط في عربیة لغة وحدات خمس یدرسون الذین الطالب نسبة فإن                     ذلك
لبجروت یتقدمون الیهود الطالب مجمل من فقط %5 البجروت. امتحانات یجتازون الذین الطالب مجمل من                 فقط
أعلى الشرقّیین الطالب نسبة أن من الرغم وعلى وحدات. 4.7 بمعدل وذلك اختیاري كموضوع العربیة                 اللغة
باألمن والمرتبطة الضیقة النظرة هذه على ویترتب اإلشكناز. الطالب معدل من أدنى عالماتهم معدل أن إال                  عامًة
الوقت نفس في ویستخدم ویشجعها، االستخباري والخطاب النظرة من ینبع ومحصور هزیل لغوي إنتاج                وجود
فیها "صودرت" التي الطریقة هي مندل دراسة في وصفها یتم التي المدهشة الظواهر إحدى اإلثنیة. للتفرقة                  كأداة
اللغة معلمي وسط العرب فنسبة دوًرا. العرب فیها یلعب ال كلغة وأنشأت العرب من إسرائیل في العربیة                   اللغة

  العربیة أو بین معدي كتب التعلیم أو أعضاء لجان اللغة المختلفة منخفضة جًدا وقد تصل إلى الصفر.
س تدرَّ یتضح، كما العربیة، اللغة أن المثیر فمن آخر. إثني تغییر السنوات مدى على الظاهرة هذه إلى                   انضم
السبب، هذا الشرقیة. بالدراسات تخّصصات بالمدارس أقیمت حیث المتمّكنة" "البلدات یسّمى بما              باألساس
بشكل العربیة اللغة جعلت كذلك، االستخباریة وسیاقاتها العربیة، اللغة عن العرب الیهود ابتعاد إلى                باإلضافة
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العربیة اللغة مكانة على طرأ الذي والجزر والمد بالتغییرات الظاهرة هذه ترتبط "إشكنازًیا". موضوًعا                تدریجي
في العربیة اللغة مسألة أغرنات تقریر تناول ،1973 أكتوبر حرب إخفاقات دراسة بعد فمثًال، الدولة. عمر                  خالل
البلدات في الشرقیة للدراسات تخّصصات إنشاء بینها من بنیویة، تغییرات إلى وأدى االستخباریة               األجهزة
التدریجي االختفاء مع سیما ال العربیة اللغة یتقنون الذین للیهود اإلثنیة الهویة بدوره غّیر الذي األمر                  "المتمّكنة"،
سنوات في عّبرت اإلسرائیلیة األمنیة األجهزة أن المثیر من وكان العرب. الیهود من األول الجیل وبنات                  ألبناء
اللغة یتقنون طبیعّیین" "متحدثین وجود وعدم التقاعد سن إلى العرب الیهود وصول حقیقة من قلقها عن                  السبعینات
دراسة لتشجیع حینه في كثفت التي الجهود ساهمت كذلك المختلفة. الدولة أجهزة في خدمتهم تأدیة                 ویستطیعون
في التغییر هذا إحداث في األخرى هي األولى بالدرجة أمنیة ألغراض القطري المستوى على العربیة                 اللغة

.   التركیبة اإلثنیة
4

دقیقة بیانات الیوم حتى أیدینا بین توجد ال اإلسرائیلي، الخطاب في ومركزیتها المسألة هذه أهمیة من الرغم                   على
بعض الماضي في أجریت إسرائیل. في الیهود وسط المختلفة، أبعادها على العربیة، اللغة إجادة حجم                 حول
كافًیا تفصیًال توفر لم هذه ولكن (2011 عام المركزیة اإلحصاء دائرة أجرتها التي تلك (مثل األولیة                  التقدیرات
االجتماعیة الخلفیة حول وال والمحادثة)، والكتابة، والفهم، (القراءة، المختلفة اللغویة المهارات امتالك              حول
بشكل الظاهرة بفحص یقوم مفّصل بحث أي یجر لم الیوم، حتى للمشاركین. العمریة والفئات اإلثنیة                 واألصول
2011 عام المركزیة اإلحصاء دائرة أجرته الذي االجتماعي االستطالع أن إال أهمیته من الرغم وعلى                 شامل.
والمهارات باللغة اإللمام وخاصة هنا، ذكرت التي األسئلة عن لإلجابة كافیة بیانات قاعدة یوفر ال الثانیة اللغة                   حول
لعدم فنظًرا للمشاركین، اإلثني التوزیع بمعرفة یسمح ال أنه كما المجموعات. بین السوسیولوجیة والفروق                اللغویة
ألن كشرقّیین تعریفهم یتم ال الذین الشرقّیین من كبیرة مجموعة االستطالع یشمل الثالث، الجیل حول بیانات                  توفر
متبادلة عالقة المتغیر لهذا أن العلم مع العمري التوزیع بمعرفة أیًضا االستطالع یسمح ال البالد. في ولدوا                   والدیهم
طرق حول بیانات اإلحصاء دائرة استطالع یوفر ال ونهایًة، اللغة. مع والعالقة العربیة باللغة اإللمام مع                  قویة
التقریر یحاول استخدامها. في التجربة ومراكمة دراستها تشجیع في األمنیة المؤّسسات دور حول وال اللغة                 دراسة
إلمامهم مدى لیفحص إسرائیل في الیهود السكان وسط أجري مفّصل استطالع وتلخیص النواقص إكمال                الحالي

  باللغة، مصادر تعلیمها، استخداماتها والمواقف تجاهها.
العربیة اللهجات (وخاصة للعربیة إسرائیل في الیهود واستخدام إلمام مستوى فحص إلى االستطالع               یهدف
ومصادر اللغویة المهارات خاص بشكل وتهّمنا السیاق. هذا في المجموعات بین اإلثنیة والفروقات               المختلفة)
البقیة. كل وبین إسرائیل في والثالث الثاني الجیل من وذریاتهم العربیة الدول من القادمین بین والفروقات                  اكتسابها
أن إال و"الشرقّیین" للـ"إشكناز" الدارجة السوسیولوجیة التصنیفات هنا استخدامنا من الرغم على أنه االنتباه                یرجى
تركیا، من القادمین الشرقّیین فئة في تشمل ما عادًة والتي السوسیولوجي البحث في المتبعة تلك مع تتطابق ال                    هذه

  وإیران، والهند وما إلى ذلك. في هذه الحالة رّكزنا على من ینحدرون من الدول الناطقة بالعربیة فقط.

   للتوسع حول الظاهرتین، انظروا:3
 یهودا شنهاف (٢٠١٦). الیهود العرب: قراءة ما بعد كولونیالیة في القومیة والدیانة واإلثنیة . مدار- المركز الفلسطیني للدراسات

 اإلسرائیلیة.
Reuven Snir, Who Needs Arab-Jewish Identity?: Interpellation, Exclusion and Inessential Solidarities           
(Leiden: Brill, 2015), 140; Yehouda Shenhav, The Arab Jews: A Postcolonial Reading of Nationalism,              
Religion and Ethnicity (Stanford: Stanford University Press, 2006), p.3 
 

   انظروا حول هذا الموضوع الفصل المعنون "اختفاء الیهود العرب" في كتاب یوني مندل.4



 

  النتائج
هذه تشمل إذ هنا. المسألة هذه تناول من لنا بد وال الكفایة فیه بما واضحة لیست العربیة" اللغة "اجادة عبارة                      إن
المناطق في المستخدمة اللهجات من كبیر عدد من مركبة العربیة اللغة وأن سیما ال اإلمكانیات من كم                   العبارة
وإلى المحكیة إلى و/أو الفصحى اللغة إلى العربیة اللغة معرفة تستند قد العامیة. من مستویات وعدة                  المختلفة
وبین الجلیل إلى النقب من تختلف األخرى وهي الفلسطینیة- العربیة إلى فباإلضافة القائمة. المتنوعة                اللهجات
من تختلف العربیة الدول من إسرائیل إلى قدموا الذین الیهود استخدمها التي العربیة اللغة كذلك والمدنیة-                  القرویة

  مجموعة إلى أخرى، وهي غیر مطابقة للغة العربیة الفلسطینیة كما هو معروف.
نتحدث؟"، عربیة لغة أیة "عن ناحیة من أیًضا األبعاد، متعّدد العربیة اللغة معرفة سؤال یصبح الخلفیة، هذه                   على
بصدقیة یمس أن الممكن ومن مضلال السؤال هذا یكون قد لهذا، اللغة؟". معرفة تشمل "ماذا ناحیة من                   وأیًضا
هؤالء من وكثیر إجاباتهم، في المستطَلعون یقصد عربیة لغة أیة دائًما الواضح من لیس أخرى، بكلمات                  الجواب.
یتقنون ال لكنهم المحكیة العربیة اللغة یفهمون أنهم قصدوا جیًدا العربیة اللغة یتقنون أنهم وادعوا أجابوا                  الذین
في األوسط الشرق باحثي من كثیرون اللغویة، الحالة هذه من العكس وعلى المقابل، في البتة. والكتابة                  القراءة
الفصحى العربیة اللغة یقرؤون المدارس، في العربیة اللغة معلمي من الكثیر وكذلك اإلسرائیلي، األكادیمي                الحیز

  ولكنهم عادًة ما یكونوا غیر قادرین على التحدث بالعربیة، ال بالفصحى وال بالمحكیة.
التي الفیلولوجیة، األبعاد بین العالقة على إسرائیل في العربیة اللغة دراسات حقل في الباحثین من الكثیر                  یؤكد
واللغة إسرائیل، في والعرب الیهود بین تطور الذي القومي والفصل البالد، في العربیة اللغة دراسات علیها                  تعتمد
بعملیة مرت العربیة اللغة أن الباحثون هؤالء ویدعي الیهودي. المجتمع في المطاف نهایة في تشّكلت التي                  العربیة
لیس ولكن وتشفیرها تفكیكها یجب لغة متحدثین، بدون لغة "میتة"، لغة أضحت أنها أي سلبیة، التیني) (من                   لتننة
العربیة" اللغة "اجادة عبارة مع طردیة بعالقة تتواجد والظواهر المتغیرات هذه كل بها. اإلنتاج أو                 التحدث
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  المبهمة وقد تتمخض بالنتیجة عن تباین داخلي كبیر.
في التدقیق دون جًدا، عام بشكل السؤال بعد) فیما إلیه سنتطرق (الذي المركزیة اإلحصاء دائرة استطالع                  عرض
العربیة. اللغة إلجادة المختلفة األبعاد حسب النتائج یستعرض الذي 1 الجدول في تظهر كما الداخلیة، اللغة                  أبعاد
أنهم %17 ویدعي العربیة، باللغة جیدة معرفة لدیهم أن إسرائیل في الیهود من بالمئة عشرة نحو یدعي                   بالمجمل،
نسبة وأن حّده، عن زائد هنا المهارات تقدیر أن نفترض نحن بها. محادثة إجراء على قادرون أو اللغة                    یفهمون
نحن االجتماعي. المستوى على اإلرضاء لتحقیق باألساس تتقنها- لم لو حتى اللغة بمعرفة تتفاخر الناس من                  كبیرة
بأنهم التصریح إلى یمیلون أنهم المحتمل من الذین العرب الیهود وسط أكبر الزائد) (التقدیر الخطأ نسبة أن                   نفترض
معرفة عن محّدد بشكل االستطالع في سألنا عندما سطحیة. المعرفة هذه تكون عندما حتى العربیة اللغة                  یعرفون
نفس عن لیس الحدیث بأن التذكیر (یجب %2.6 حوالي إلى كبیر بشكل النسبة هذه انخفضت العربیة،                  األحرف
إلى أكثر باإلیجاب ردوا الذین الیهود نسبة انخفضت بالعربیة، الكتابة إجادة عن وسألنا تعمقنا عندما                 المستطَلعین).
لكافة النموذجیة العینة ضمن من بالعربیة، كتاب قراءة على قادرون أنهم یدعون الذین الیهود نسبة أما .%1.4                 
ال حّده). عن زائد تقدیر نتیجة األخرى هي الضئیلة النسبة هذه تكون أن المحتمل (ومن %1 الـ تتعدى فال                     السكان،
اللغة باألساس یعرفون بأخرى، أو بصورة العربیة، اللغة "یجیدون" أنهم ادعوا الذي الیهود غالبیة أن إًذا                  شك
اللغة استخدام على قادرین غیر ولكنهم فعال، غیر بشكل العربیة اللغة یفهموا أو یسمعوا أن وبإمكانهم                  المحكیة
المتعلقة األجوبة بین الفجوة شأن من بالمحكیة. أو بالفصحى كان إن بالعربیة التحدث أو الكتابة أي فعال:                   بشكل
السؤال في للمعرفة حّده عن زائد تقدیر إلى األخرى هي تشیر أن والكتابة بالقراءة المتعلقة األجوبة وبین                   بالتحدث

  األول.
 

  أظهر أولمان كیف ینظر التوجه التعلیمي في المدارس إلى اللغة العربیة كلغة جامدة، وكأن الحدیث عن الالتینیة القدیمة التي یجب5
 تفسیرها أو ترجمتها، بشكل مخالف تماًما للطریقة التي تدرس فیها اإلنجلیزیة أو الفرنسیة مثًال في جهاز التربیة والتعلیم. یشیر فراغمان
 بدوره إلى أنه، على الرغم من التغییرات التي طرأت على بعض كتب التعلیم، إال أن الكثیرین ما زالوا یدرسون اللغة العربیة بناء على

  الطریقة القدیمة "ترجمة وقواعد" والمعتمدة أیًضا في الجامعات. للتوسع:
Allon Uhlmann, “Policy Implications of Arabic Instruction in Israeli Jewish Schools”, Human 
Organization 70 (1) (2011): 100;  
 ألون فراغمان، ״الطالب المثابر أتى األسبوع الماضي إلى المدرسة فرًحا مسروًرا ־ طریقة الترجمة-القواعد في تدریس اللغة العربیة ־

  2005 – 2006،"  الرسالة  14 (2007)، ص 46-31. ٤٦-٣١.
 



أو كمرتفع العربیة باللغة ومعرفتهم اطالعهم مستوى صنّفوا الذین (المستطَلعین العربیة باللغة اإللمام :١                الجدول
  مرتفع جًدا حسب المواضیع المفصلة في القائمة)

 
 العینة التمثیلیة  نوع المعرفة

N=500 
 الشرقیّین
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N=500 
 

 البقیة
N=261 

عندما یقال ما فهم      مدى
إلى أو معهم     یتحدثون

 جانبهم

17.2% 30% 3.1% 

 %0.8 %18.8 %10.4 مدى فهم كلمات األغاني
 %1.1 %17 %10  التكلم وإجراء محادثة

لمستوى عام    تصنیف
  معرفة اللغة العربیة

9.8% 15.8% 1.1% 

 %3.1 %7.6 %6.8 معرفة األحرف
 %0.4 %3.8 %2.6 القراءة (جریدة، أخبار)
 %0.4 %2.6 %1.4 الكتابة (إیمیل، رسالة)

أو (روایة األدب     قراءة
 كتاب)

1% 2.2% -- 

 
الیهود المستطَلعین ببقیة العربیة الدول من أجدادهم أو والدیهم احد أو هم قدموا الذین المستطَلعین أجوبة                  مقارنة
بالفئات تتأثر الفروق وأن المجاالت، كافة في أكثر العربیة اللغة یتقنون العربیة األصول ذوي أن بوضوح                  تظهر
العربیة باللغة العامة معرفتهم مستوى %9.8 صنف فیما أنه یبین 1 الجدول في مثیر آخر عام معطى                   العمریة.
إلى یقال ما یفهمون كانوا إن المستطَلعین سأل عندما ملحوظ بشكل النسبة هذه ازدادت جًدا، مرتفع أو                   كمرتفع
رأینا فقد المواضیع بقیة في أما جًدا. مرتفعة حتى مرتفعة عالمة اعطوا %17.2 إلیهم: یتحدثون عندما أو                   جانبهم
قراءة أو الكتابة مثل أكثر" محّدد "التزام المعرفة مجال تطلب كلما العربیة اللغة یتقنون من بنسبة ملحوظ                   انخفاض
مستوى یصنفون العربیة األصول ذوي من %15 أن نرى األصول، حسب األجوبة توّزع نفحص عندما                 الكتب.
(كما العمریة الفئات حسب األجوبة بتحلیل قمنا إذا ولكن جًدا. مرتفع حتى كمرتفع العربیة باللغة العامة                  معرفتهم
حاد انخفاض مقابل ،(%14) والثاني (%25.6) األول الجیل عن غالًبا الحدیث أن یتضح ((2)1 جدول في                  یظهر
جًدا. مرتفع أو كمرتفع العربیة باللغة العامة معرفتهم مستوى فقط منهم %1.3 صنف الذین الثالث الجیل أبناء                   وسط

  تشیر هذه النتائج بدورها إلى تراجع اللغة العربیة مع الوقت في وسط الیهود ذوي األصول العربیة.
أو الیدیشیة األلمانیة، سیما ال والجدات- األجداد لغات كذلك هم فقدوا إسرائیل في اإلشكناز الیهود أن فیه شك ال                     مما
لغة العربیة اللغة ألن الیهود، بین العربیة اللغة فقدان وبین اللغات هذه فقدان بین الفصل یجب ولكن                   البولندیة-
الدولة إقامة سبقت التي الفترة في للبالد رسمیة لغة العبریة)، جانب (إلى إقامتها منذ إسرائیل دولة في                   رسمیة
فیها تتواجد التي المنطقة في المشترك التواصل لغة والعبریة)، اإلنجلیزیة جانب إلى البریطاني، االنتداب                (خالل
منذ البالد في یعیشون الذین األصالنیون) (السكان إسرائیل مواطني للعرب والهویة والثقافة األم ولغة                إسرائیل،
الرغم على اللغة، أهمیة من الرغم على تم ألنه اللغات من غیرها عن العربیة اللغة خسارة تمییز یجب لهذا،                     أجیال.
طرأت ألنها خاصة فقدان حالة عن الحدیث یدور إسرائیل. في الرسمیة مكانتها من الرغم وعلى دینامیكیتها                  من
واندماج، حیاة، كلغة علیها الحفاظ تشجع أو العربیة اللغة "تحمي" أن المتوقع من كان التي المیزات من الرغم                    على

 وثقافة ومجتمع.
 

اطالعهم مستوى صنفوا الذین (المستطَلعین الجیل حسب فقط الشرقیّین بین العربیة باللغة اإللمام :(٢) ١                 الجدول
  ومعرفتهم باللغة العربیة كمرتفع أو مرتفع جًدا حسب المواضیع المفصلة في القائمة)

 
 الجیل األول من الشرقیّین نوع المعرفة

N=164 
 الجیل الثاني من الشرقیّین

N=258 
 الجیل الثالث من الشرقیّین
N=78 
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عندما یقال ما فهم      مدى
إلى أو معهم     یتحدثون

 جانبهم

40.2% 29.8% 9.0% 

 %6.4 %15.1 %30.5 مدى فهم كلمات األغاني
 %3.8 %16.7 %23.8  التكلم وإجراء محادثة

لمستوى عام    تصنیف
  معرفة اللغة العربیة

25.6% 14.0% 1.3% 

 %7.7 %6.2 %9.8  معرفة األحرف
 %3.8 %3.1 %4.9 القراءة (جریدة، أخبار)
 %1.3 %2.3 %3.7 الكتابة (إیمیل، رسالة)

أو (روایة األدب     قراءة
 كتاب)

2.4% 2.3% 1.3% 

 
من العربیة اللغة تعلیم في عنصر أهم هي المدارس أن شك ال العربیة. اللغة المستطَلعین تعلم أین ٢ الجدول                     یظهر
مكان تشّكل المدرسة أن سنجد وغیرهم، العربیة األصول ذوي بین قارنا ما إذا ولكن إسرائیل. في الیهود                   ناحیة
٦٧.٧ نحو قیاًسا اإلشكناز وسط ٪٨٢.٩ السیاق هذا في النسبة وتصل الشرقّیین، من أكثر اإلشكناز وسط أهم                  تعلیم
االنكشاف عدم أو االنكشاف خالل من اللغة تعلم فحصنا عندما شبیهة نسب على حصلنا وقد الشرقّیین. وسط ٪                  
انكشفوا الذین هؤالء وسط ٪٦٥.٥ هي النسبة أن هنا) یعرض (ال إضافي تحلیل في وجدنا وقد البیت. في                    علیها
على ینكشفوا لم الذین هؤالء وسط ٪٨٥.٦ مقابل المدرسة في العربیة اللغة وتعلموا البیت في العربیة اللغة                   على
جیل في العربیة اللغة على انكشفوا الذین الشرقّیین الطالب أن أي المدرسة. في وتعلموها البیت في العربیة                   اللغة
العربیة اللغة تعلموا اللغة، واستیعاب لتعلّم والخ) فهم (لفظ، لغویة ناحیة من أكبر احتماالت لدیهم وكانت                  مبّكر،
(وفي باللغة عالقة أو لقاء أي المدرسة إلى وصولهم قبل لدیهم یكن لم الذین اإلشكناز بالطالب مقارنة أقل                    بنسب

  السیاق اإلسرائیلي المتناقض، كذلك كانت لدیهم حساسیات أقل تجاهها).
فضفاض. تعریف ولكنه إلزامیة كمادة الیهودیة المدارس في تعّرف العربیة اللغة أن إلى هنا اإلشارة من بد                   ال
من ٪٣ في العاشر الصف في تدرس ولكنها ،٧-١٠ الصفوف في إلزامیة كلغة عملًیا تعّرف العربیة                  فاللغة
في الفرنسیة اللغة أو العربیة اللغة تعلم بین لالختیار إمكانیة هناك أصبحت ،١٩٥٩ عام ومنذ فقط.                  المدارس
اختیاریة مادة هي العربیة اللغة فإن ذلك، إلى باإلضافة الفرنسیة. یختارون الطالب من والكثیر اإلعدادیة،                 المرحلة
الحصول فضلوا بتعّلمها بدأوا الذین الطالب من الكثیر فإن لذا كبیر، رمزي بمردود تعود وال عالیة بمنزلة تتمتع                    ال
المواد. مجمل بین من إسرائیل في شائع إعفاء طلب أكثر هذا یكون وقد التعلیم- فترة خالل دراستها من إعفاء                     على
عن "تنازلوا" إسرائیل في الثاني وحتى الثالث الجیل أبناء الشرقّیین الیهود أن نقدر أن یمكننا الخلفیة، هذه                   على

  تعلّم اللغة العربیة في المدرسة.
التوّقف یجدر .٪٤.٥ وهي الجیش في العربیة اللغة تعلموا أنهم ذكروا الذین الیهود بنسبة یتعّلق آخر مهم                   معطى
ولم الجیش في العربیة اللغة تعلموا مستطَلعین عن الحدیث أن كبیر احتمال هناك أن إلى واإلشارة المعطى هذا                    عند
یذكروا أن الجیش في وكذلك المدرسة في العربیة اللغة تعلموا الذین هؤالء اختار بینما المدرسة، في                  یتعّلموها
الواقع، في علیه هو مما أقل هو التقدیر هذا أن نعتقد نحن فقط. العربیة اللغة لدراسة المدرسة) (أي المدني                     السیاق
یرتبط الذي األمر العسكریة، الخدمة خالل العربیة اللغة استخدام ذكر یثیرها قد التي الحساسیة بسبب                 باألساس
االفتراض باإلمكان الجهاز، هذا في الوظائف لسریة ونظًرا تقریًبا. أوتوماتیكي بشكل العسكریة المخابرات               بجهاز
باللغة معرفتهم كمصدر المدرسة ذكر فّضلوا إجابة) من أكثر الختیار إمكانیة هناك كانت لو (حتى المستطَلعین                  أن
استطالع في والمخابرات العربیة باللغة تتعلق مواضیع بمناقشة معنّیین غیر وألنهم المدني بعدها بفضل                العربیة
تعتبر العسكریة، للمخابرات المركزیة التجّسس وحدة ،٨٢٠٠ الوحدة كون حقیقة على هذا تقدیرنا ویعتمد                هاتفي.
أن كذلك المعقول من كبیر. العربیة اللغة دراسة حقل على تأثیرها أن االفتراض وباإلمكان الجیش، في وحدة                   أكبر
بصورة العربیة اللغة حول المدرسة وفي الجیش في اكتسابها تم التي المعرفة أنواع إلى نظروا                 المستطَلعین
تعلم ناحیة من بالفعل- العربیة اللغة فیها تعلموا الذي والوحید المركزي المكان المدرسة اعتبروا أنهم أي                  مختلفة.
العربیة اللغة فیها استخدموا كأماكن فاعتبروها الجیش، مثل األخرى، األماكن أما المفردات- االعراب،               األحرف،
العربیة اللغة تعلموا الذین هؤالء حتى أنه إلى اإلشارة من بد ال نهایًة، آخر. مكان في تعّلموها أن بعد مهني                      بشكل
هذا عسكریة-أمنیة. بدوافع ولكن مدني إطار في بذلك قاموا المستطَلعین، من العظمى الغالبیة وهم المدرسة،                 في
من ٪٦٠ أن بّین الذي سالد) ومعهد والتعلیم التربیة وزارة (بحث وملكا هیم-یونس استطالع أظهره ما                  بالضبط



نیتهم هو الموضوع الختیارهم الرئیس السبب بأن صرحوا المدرسة في العربیة اللغة دراسة یختارون الذین                 هؤالء
  "االنضمام إلى المخابرات".

 
  الجدول ٢: دراسة اللغة العربیة في إسرائیل

 
 العینة التمثیلیة دراسة اللغة العربیة 

N=500 
 الشرقیّین

7

N=500 
 

 البقیة
               N= 261 

العربیة  اللغة    دراسة
غیر أو رسمي     بشكل

 رسمي

53.0% 
 

55.8% 42.5% 

اللغة تعلموا    أین
(من   العربیة
هؤالء   مجمل
تعلموا   الذین

 فقط)

 في المدرسة
 

76.6% 67.7% 82.9% 

 %4.5 %32.6 %21.1 في البیت

 في الجیش 
 

4.5% 4.7% 6.3% 

 في الجامعة 
 

3.4% 1.8% 6.3% 

 دورة/درس 
 خصوصي

3.0% 1.8% 3.6% 

 
مقابل البیت، في العربیة اللغة تعلموا األول الجیل أبناء من ٪٤٧.٦ أن العربیة األصول ذوي أجوبة تحلیل                   ویظهر
تعلموا الثالث الجیل أبناء من ٪٧.١ المقابل، في الثالث. الجیل أبناء من فقط ٪١١.٩ و الثاني، الجیل أبناء من ٪٣                    
أن یجب ذلك، مع األول. الجیل أبناء من ٪١.٢ و الثاني، الجیل أبناء من ٪٥.٩ مقابل، الجیش في العربیة                     اللغة
أخذنا ذلك، عن النابعة بالفروقات للتحّكم الشرقّیین. وسط منه أكبر اإلشكناز وسط العالي التعلیم مستوى أن                  نتذكر
اكتسبوا أین وفحصنا (N=109) فقط الماضي في العربیة اللغة تعّلموا والذین العینة في المشاركین                األكادیمّیین
اللغة تعّلموا أنهم (٪٨٠ من (أكثر المستطَلعین معظم ح صرَّ مفاجئ، غیر بشكل .(٢.١ (الجدول باللغة                 معرفتهم
٣١ صغیر. بفارق أكبر عربیة أصول من ینحدرون ال الذین المستطَلعین وسط النسبة وكانت المدرسة، في                 العربیة
المستطَلعین من ضئیلة نسبة مقابل البیت في بالعربیة التحدث تعّلموا أنهم صرحوا العربیة األصول ذوي من ٪                 
یتعلق فیما أكثر منخفضة نسب عن صرحوا قد المستطَلعین أن بید بالعربیة. ناطقة دول من ینحدرون ال                   الذین
مقابل البیت، في العربیة اللغة تحدثوا األول الجیل أبناء من ٪٤٠.٨ أن اتضح كما عملًیا، العربیة اللغة                   باستخدام

  ١٣.٥٪ من أبناء الجیل الثاني، و ٢.٤٪ من أبناء الجیل الثالث.
فنسبة الجیش. وفي الجامعة في العربیة اللغة تعّلموا الذین هؤالء وسط ضمًنا مفهومة غیر فروقات ظهرت                  وقد
األمر وكذلك بالشرقّیین. مقارنًة اإلشكناز وسط أضعاف بأربعة أكبر الجامعة في العربیة اللغة تعّلموا الذین                 الیهود
أضعاف بثالثة أكبر وهي الجیش في العربیة اللغة تعلموا أنهم صرحوا الذین الیهود المستطَلعین نسبة                 بخصوص
كما وهو األكادیمي التعلیم بمستوى تحكمنا أن بعد النسب هذه على حصلنا وقد بالشرقّیین. مقارنة اإلشكناز                  وسط
في العربیة اللغة دراسة في الشرقّیین نسبة فإن القائمة، تظهر كما الشرقّیین. لدى منه اإلشكناز وسط أكبر                   ذكرنا

  الجامعة أو الجیش أصغر بشكل كبیر من نسبة اإلشكناز.
 

جزئي أكادیمي أو أكادیمي تعلیم على الحاصلین مجمل من إسرائیل- في العربیة اللغة دراسة مكان :(1)2                  الجدول
  ودرسوا اللغة العربیة

 
 الشرقیّین دراسة اللغة العربیة 

8

N=42 
 البقیة

                 N= 67 

7  
8  



 
اللغة تعلموا    أین
(من   العربیة
هؤالء   مجمل
تعلّموا   الذین

 فقط)

 في المدرسة
 

83.3% 88.1% 

 %1.5 %31.0 في البیت

 في الجیش 
 

2.4% 7.5% 

 في الجامعة 
 

2.4% 10.4% 

 دورة/درس 
 خصوصي

4.8% 4.5% 

 
البیانات وتعكس العام، الحّیز في ومكانتها العربیة اللغة تجاه اٍإلسرائیلّیین الیهود مواقف ٣ الجدول                یظهر
ستون ونحو رسمیة، لغة تكون أن یجب العربیة اللغة أن بالمئة خمسون نحو یعتقد اللغة. تجاه السائدة                   االزدواجیة
أكبر هي النسبة هذه أن بید المنطقة، في لالندماج مهمة أنها یعتقدون ٪٥٨ مهمة. أنها یعتقدون (٪٥٧.٨)                   بالمئة
فقط صغیرة نسبة تعتقد المقابل، في .(٪٧٤.٢) أمنیة ناحیة من مهمة أنها یعتقدون الذین هؤالء وسط ملحوظ                   بشكل
وتبّین وغیرهم. العربیة األصول ذوي بین هنا فرق وال ،(٪٣٣ (حوالي یهودي میراث كلغة مهمة العربیة اللغة                   أن
في یظهر ال المعطى ،٪٢٧) العربیة األصول ذوي األكادیمّیین وسط بالذات أقل بدعم تحظى المقولة هذه                  أن

  القائمة).
ذوي المستطَلعین ببقیة مقارنة أقل، دعم عربیة أصول من ینحدرون الذین األكادیمّیین وسط وجدنا عام،                 بشكل
وسط في ٪١٢ - العربیة بالموسیقى اإلعجاب مثل الثقافیة، بالصلة المتعلقة المؤشرات تجاه العربیة،                األصول
على ٪٢٩.٤ مقابل ٪٢٤ - بالعربیة التحدث عند بالراحة والشعور - البقیة وسط في ٪١٩ مقابل                  األكادیمّیین
إنه المقولة تجاه المستطَلعین وبقیة العربیة األصول ذوي المستطَلعین بین واضحة فروق وجدت وقد                التوالي.
البقیة)، وسط ٪٢٩ و العربیة األصول ذوي وسط ٪٣٩) فقط بالعبریة التحدث الدولة مواطني كافة على                  یتوّجب
٪١٩) العربیة بالموسیقى اإلعجاب ،(٪٦٠ مقابل ٪٧٤) عدوك" "اعرف منطلق من العربیة اللغة معرفة                أهمیة
فیما كذلك واضح فرق وجد كما .(٪٢١ مقابل ٪٢٨) العربیة الموسیقى سماع عند بالراحة والشعور (٪٧                  مقابل
حدیث إجراء على القادرین بنسبة القائمة الفروق من ربما ینبع ولكنه بالعربیة، التحدث عند بالراحة بالشعور                  یتعلق
غیر مقوالت عن الحدیث یكون عندما أنه الملفت من بغیرهم. مقارنة العربیة األصول ذوي وسط العربیة                  باللغة

  سیاسیة، مثل الموسیقى، یتضح أن هناك فرق كبیر لصالح الشرقّیین.
 

 الجدول 3: المواقف تجاه اللغة العربیة
 

 العینة التمثیلیة المقولة
N=500 

 الشرقیّین
N=500 

 

 البقیة
                     N= 261 

اللغة تكون أن     یجب
في رسمیة لغة     العربیة

 دولة إسرائیل

52.6% 
 

49.0% 57.9% 

دولة مواطني كل     على
یتحدثوا أن    إسرائیل

 العبریة فقط

36.4% 39.2% 28.7% 

العربیة اللغة تدریس     یجب
 في المدارس الیهودیة

60.2% 56.8% 61.3% 

جًدا مهمة العربیة     اللغة
ذوي للیهود میراث     كلغة
ویجب الشرقیة    األصول

 أن تصان

33.0% 35.6% 32.6% 



جًدا مهمة العربیة     اللغة
 للحیاة في إسرائیل

57.8% 58.6% 58.2% 

تربیة هناك تكون أن      یجب
بالعربیة اللغة    ثنائیة
الصف من    والعبریة
وأیًضا للعرب أیًضا     األول

 للیهود

38.8% 37.6% 37.2% 

جًدا مهمة العربیة     اللغة
إسرائیل اندماج أجل     من

 في الشرق األوسط

55.8% 58.4% 54.0% 

مهمة العربیة اللغة     معرفة
"اعرف منطلق من     جًدا

 عدوك"

65.4% 74.2% 59.8% 

تشعر مدى أي     إلى
بالعربیة للتحدث    بالراحة

  خارج البیت؟

18.2% 29.4% 7.7% 

إذا تتضایق مدى أي      إلى
جانبك إلى    تحدثوا

 بالعربیة؟

18.0% 14.8% 18.4% 

تحب مدى أي     إلى
للموسیقى   االستماع

 بالعربیة؟

12.0% 19.0% 7.3% 

تشعر مدى أي     إلى
تسمع عندما    بالراحة

  موسیقى بالعربیة؟

25.0% 28.0% 21.1% 

 
عن یعّبرون العربیة االصول ذوي من األول الجیل أبناء أن العمریة، الفئات بحسب أجریناه الذي التحلیل                  یظهر
أقل مواقف عن والثالث الثاني الجیل أبناء یعّبر بینما المقوالت، كافة في العربیة اللغة تجاه أكثر إیجابیة                   مواقف
الذین المستطَلعین بین المقارنة عند أیًضا الفرق هذا ظهر وقد .٣ جدول في المفصلة المقوالت كافة تجاه                   إیجابیة
على انكشفوا الذین هؤالء من ٪٤٩ یوافق إذ علیها. ینكشفوا لم الذین وهؤالء البیت في العربیة اللغة على                    انكشفوا
ینكشفوا لم الذین هؤالء وسط منها بكثیر أقل نسبة وهي إسرائیل، في رسمیة لغة تكون أن یجب أنه العربیة                     اللغة
بالراحة الشعور أو للموسیقى االستماع حول أسئلة طرح عند أیًضا هنا العالقة وتنقلب .(٪٥٧) العربیة اللغة                  على

  لسماع اللغة العربیة، إذ یعّبر ذوي األصول العربیة عن مواقف إیجابیة أكثر في هذا السیاق.
أنهم صّرحوا لمن وّجه الذي براحة؟" بالعربیة التحدث بإمكانك أن تشعر ال "لماذا السؤال بقي إضافي، تحلیل                   في
شتى. أسباب بتقدیم وسمح مفتوًحا بقي البیت، خارج بالعربیة التحدث عند متوسطة أو قلیلة بدرجة بالراحة                  یشعرون
الجیل أبناء وأشار .(٪٣٩.٦) لها إتقانهم أو العربیة باللغة إلمامهم عدم على السبب بالمئة أربعین حوالي                  وعّلق
األول الجیل بأبناء مقارنة أكثر ومهم مركزي كعائق باللغة إلمامهم عدم إلى العربیة األصول ذوي من                  الثالث
حاجة وجود عدم مثل أسباب أو ،(٪١٣.٤) أتحدث" من مع یوجد "ال مثل إضافیة عوائق ذكرت كما                   والثاني.
ولیس بالعبریة التحدث یجب إسرائیل وفي لغتي لیست هذه "ألن (٪٩.٧) إسرائیل دولة في العربیة اللغة                  الستخدام
بالراحة شعورهم عدم علّقوا مستطَلعین هناك كان كما به؟". حاجتي فما تقدمي، على ذلك یساعد "ال أو                   بالعربیة"
آخر سبب إسرائیل". دولة قداسة تالئم ال لغة "أنها أو متعبة" لغة "ألنها أو اللغة من بنفورهم العربیة اللغة                     الستخدام
عّبر الذي العائق وهو البیئة، من الخجل من ینبع ذكروه، الذین هم قالئل أن ولو العربیة، اللغة استخدام عن                     لالمتناع

  عنه غالًبا أبناء الجیل األول والثاني من الشرقّیین.

  تلخیص: حول شذوذ اللغة العربیة في إسرائیل
بیت التكنولوجي المركز في لدورة ٢٠١٥ أیلول في التسجل رعنانا مدینة في یقیم إسرائیلي یهودي مواطن                  أراد
باستثنائه. عرب هم المسّجلین كافة أن والسبب العربیة. باللغة سیتم التعلیم أن اكتشف عندما تفاجأ ولكنه                  بیرل،
یشرحوا وأن العبریة، باللغة للجمیع دورة بیرل بیت في یفتحوا أن أتوقع طبیعي. شيء هذا أن أعتقد "ال رّده:                     وكان



أن یتضح واآلن المجتمع من نخرجها إننا یقولون دائًما الفهم. علیهم یصعب لمن بالعربیة معینة أمور الحاجة                   عند
للدراسة أرسله الذي العمل في عنه المسؤول ألتعلم". أبعد مكان إلى أسافر أن علّي سیكون اآلن صحیح.                   العكس
دولة في كیهودي ضّدي تمییز "هذا قوله: حّد على بالعربیة. الدورة تدریس قرار من امتعاضه عن اآلخر هو                    عّبر

  إسرائیل أن یطلبوا مني معرفة اللغة العربیة. هذا لیس منطقًیا".
في المتدنیة العربیة اللغة مكانة تعكس فهي إسرائیل. في العربیة اللغة تمیز نقاط عدة برأینا تعكس االقتباسات                   هذه
حتى القدرة عدم الیهودي، المجتمع في المعدوم أو المتدني معرفتها مستوى الورق، على فقط رسمیة كونها                  البالد،
حیالها السائد الوعي وباألساس خاللها، ومن بها التعلّم باإلمكان ودینامیكیة حیة كلغة العربیة اللغة تصّور                 على
عمق في ویتواجد تقریًبا منه مفروغ ألنه "موقًفا" ولیس "وعًیا" ذلك نسّمي نحن إسرائیل. في الیهود                  وسط
العربیة باللغة التعلّم إمكانیة مجرد على عنه والمسؤول الرجل رد علیه یدل ما وهذا اإلسرائیلي.                 الهابیتوس
الوعي هذا أن إلى اإلشارة من بد ال منطقًیا". و"لیس طبیعًیا لیس "هذا الصدمة عن تعبر التي الجمل                    باستخدام
عدم بسبب وربما الرغم (على یصّرحون ممن كثر إسرائیلّیین وسط السائد الموقف مع جنب إلى جنًبا                  یتواجد
في إلزامیة تعلیم لغة جعلها یجب وأنه هامة لغة العربیة اللغة أن الیهودي) المجتمع في العربیة باللغة                   اإللمام

  المدارس، من ضمن أمور أخرى، بسبب أهمیتها "لألمن والسالم".
 

الفجوة خالل من العربیة اللغة تجاه منه والمفروغ والغریب والمتعالي، السائد، اإلسرائیلي الموقف یقاس أن                 یجب
إنما اللغة برفض فقط لیس یقاس أن ویجب الواقع: أرض على یجري ما وبین النظریة التصریحات بین                   القائمة
التلقائي الخیار هي العبریة أصبحت بینما إسرائیل: في الیهود بین كلغة تستخدم تعد لم العربیة اللغة بكون                   كذلك
في األقلیة تكون عندما حتى والعرب الیهود بین اللقاء في أیًضا بالبالد، الحیاة مجاالت كافة في ضمًنا                   المفهوم
في العبریة هیمنة بسبب تحدث الظاهرة هذه كاملة). دورة في واحد (شخص واضح بشكل یهودیة                 المجموعة
الجامعة، في یحصل ما هذا أم. كلغة لمتحدثیها والسیاسیة االجتماعیة الهیمنة بسبب وباألساس كذلك ولكن                 البالد،
مدارس بین "التعایش" تعزیز تحاول التي المشاریع في حتى البالد، في ویهود عرب بین لقاء كل في                   وتقریًبا

  ثانویة یهودیة وعربیة.
تناول یفّسر الذي األمر وهو جًدا، منخفضة العربیة اللغة یجیدون الذي الیهود نسبة فإن االستطالع، أظهر                  كما
فقد ذلك، إلى باإلضافة منطقي". و"غیر طبیعي" "غیر بمصطلحات العام الحیز في العربیة اللغة وجود                 إمكانیة
واضحتین لمجموعتین یتبعون إسرائیل في الیهود بین العربیة اللغة ومتحدثي متعّلمي أن االستطالع تحلیل                أوضح

 تتواجد بینهما عالقة فصل.
إما واألمن، االستخبارات نحو وموجهة سطحیة تكون ما غالًبا وعربیتهم خبراء، من األولى المجموعة                تتشّكل
یهود طالب یدرسون والذین العسكریة االستخبارات خریجو یهود ومحاضرون (معلمون بها مباشرة عالقة               بسبب
األمنیة. االحتیاجات حول من المنظومة تشّكل بسبب وإما العسكریة)، االستخبارات إلى ینضموا لكي اللغة                یتعلمون
باللغة روایة قراءة مثل والثقافة، للغة والجمالیة واإلنسانیة الثقافیة، الجوانب على لیس المجموعة هذه في                 التركیز
التي المصادر وفق الیهودیة"، اإلسرائیلیة "العربیة فقه یعتمد العربیة. باللغة محادثة إدارة أو رسالة كتابة                 العربیة،
بها للتحّدث حاجة ال كلغة معها التعامل أي، الیهودي، المجتمع في البالد في العربیة اللغة لتننة على هنا،                    ذكرناها
لها، االستماع إنما العبریة) باللغة البالد في تجري العربیة اللغة دروس أن العلم (مع تدریس كلغة استخدامها                   أو
أو قراءة یعرفون الذین الخبراء من كادر نشوء إلى الیهودیة" اإلسرائیلیة "العربیة هذه أدت فقط. وقراءتها                  تحلیلها
هنا الحدیث یدور إلسرائیل. القومي األمن احتیاجات مع مباشر غیر أو مباشر بشكل المرتبطة العربیة اللغة                  فهم
كالهما في (أو الجیش في أو المدرسة في العربیة اللغة تعلموا اإلشكناز، من النسبیة غالبیتهم إسرائیلّیین، یهود                   عن
كلغة معها یتعاملون فهم ذلك، عن عوًضا بها. التحدث یتقنون ال ولكنهم العربیة اللغة یتعلمون أو الحاالت)،                   بمعظم
بدوافع دراستها یبّررون وهم أجنبیة، كلغة معها التعامل وتعلموا البیت في العربیة اللغة یسمعوا لم غالبیتهم،                  خاملة.

  أداتیة فقط، وال مرة تقریًبا بدافع "االندماج في المنطقة".
مختلفة عالقة منهم الكثیرین لدى أن تبّین وقد العربیة، األصول ذوي أو الشرقّیین الیهود الثانیة المجموعة                  تشمل
ویستطیعون العربیة اللغة نسبًیا منهم أكبر عدد یفهم المختلفة. األجیال أبناء بین واضحة فروقات مع العربیة                  باللغة
العربي العالم أقطاب كافة من العرب الیهود جاء وكتابتها. قراءتها یجیدون ال ولكنهم أساسي بمستوى بها                  التحدث
وشك على هؤالء ولكن العربیة، الدول في بعضهم ولد الیمن. أو أفریقیا شمال أو األوسط، الشرق عربیة                   وتحدثوا
والستینات، الخمسینات سنوات في وخاصة باألساس، العراق من القادمون اآلخر، بعضهم عمل یختفوا.               أن
والحكم المخابرات، وحدات في عملوا فقد األمني. القطاع في خاصة الدولة لخدمة إسرائیل في العربیة للغة                  كخبراء
أو األهالي والثالث الثاني الجیل أبناء سمع للعربیة. كمعلمین وظفوا كما البرید، أو الزراعة ووزارة                 العسكري،
أو التحدث على قادرون وهم البیت في المحكیة العربیة منهم كبیرة نسبة سمع العربیة. اللغة تحدثوا الذین                   األجداد
أظهر كما العربیة، باللغة هؤالء عالقة العربیة. اللغة وكتابة قراءة یتقنون ال ولكنهم سطحي، بشكل                 الفهم



بلغة یربطوها أن الممكن من وكان البیت، في العربیة اللغة سمعوا جهة، من فهم، بالتناقضات. ملیئة                  االستطالع،
عدو. لغة العربیة تعتبر أكثر شدیدة مواقف عن عّبروا بالذات هم ولكنهم ثقافة. أو میراث لغة یعتبروها أن أو                     األم،
المجتمع، في الشخص قبول على مؤشر هو العربیة اللغة من السلبي فالموقف مفاجًئا- لیس التعامل هذا أن                   بید
في عادًیا. یعتبر ما على تدل فهي شيء على دّلت إن العرب تجاه الشرقیون عنها یعّبر التي المتطرفة                    والمواقف
اإلشكنازي ألن ذلك العربیة. اللغة مع أكثر متصالحة عالقة تشكیل یستطیعون بالذات اإلشكناز أن ندعي                 المقابل،
اإلسرائیلیة الجماعة روح أن حین في بالعروبة. مشتبه ولیس رمزیة ثروة یحمل جیًدا العربیة اللغة یتقن                  الذي
یتم لكي لها یتنّكرون العرب الیهود أبناء جعلوا قد العربي والعالم والثقافة اللغة مع المؤّسساتیة الدولة                  وعالقة
في العربیة اللغة تجاه السلبي الشرقّیین موقف یبرز الخلفیة، هذه على المجتمع. في یتقدموا ولكي الدولة في                   قبولهم

  الحیز العام مقابل موقفهم اإلیجابي في الحیز الخاص، كاالستماع إلى الموسیقى.
 

أن من الرغم فعلى البحث. طرق محدودیة االعتبار بعین األخذ یجب االستطالع، نتائج على االطالع                 عند
دون عرضیة نظر وجهة من الوضع یفحص لكنه خصوصیته، هي هذه وأن العربیة اللغة على یركز                  االستطالع

  تعّمق. لم یتم إجراء مقابالت مع أناس ولم یتم التركیز على مجموعات معینة باإلمكان استخراج أفكار كثیرة منها.
هناك أن تؤّكد مؤخًرا، مزراحي نسیم أجراه بحث أظهرها التي المثیرة النتائج إحدى أن إلى اإلشارة الجدیر                   من
تماًما محمیة الیهودیة هویتهم تكون عندما العربیة اللغة تجاه إیجابي موقف إلظهار التقلیدّیین الشرقّیین لدى                 میل
كلیة في "شاس" من متدینون بها شارك اإلسالم تاریخ بموضوع دورة ضمن مثًال هكذا شك. موضع                  ولیست
المشتركین على طرح وعندما الرمبام. لغة العربیة- اللغة معرفتهم عن بفخر فیها الطالب عّبر أونو،                 كریات
بحماس. وحتى باإلیجاب منهم صغیر غیر جزء أجاب عربًیا، برأیهم یعتبر أن ممكن الیهودي كان إن                  السؤال
مجموعات على التركیز تم إذا أفضل بصورة تتوّضح كهذه نتائج ولكن االستطالع نتائج یعكس ال هذا أن                   صحیح

  صغیرة أكثر.
أنهم ادعوا من بین الكبیر الفرق مثل حّده، عن ناقص أو فائض تقدیر على تدل أجوبة كذلك االستطالع                    یشمل
یوًما یقرؤوا لم وأنهم بالعربیة التحدث یمكنهم ال األحرف، یعرفون ال أنهم ذكروا من وبین العربیة" اللغة                   "یعرفون
في العربیة اللغة "تعّلموا أنهم صّرحوا ممن النسبیة األقلیة بین الفجوة وكذلك اللغة. بهذه بالجریدة مقاًال أو                   كتاًبا
بذلك قاموا المدرسة في العربیة اللغة دراسة اختاروا الذین الطالب غالبیة أن أثبتت التي األبحاث وبین                  الجیش"

  لیخدموا فیما بعد في االستخبارات العسكریة.
لغة إسرائیل، دولة في الرسمیة اللغة العربیة، اللغة أن مفادها ومقلقة بارزة ظاهرة على النتائج تدل األحوال،                   بكل
لغة الیوم تعد لم الیهود والمثقفون الفالسفة كبار بها كتب التي اللغة الشرقّیین، الیهود من للكثیر والمیراث                   الثقافة
"لغة كـ تدریسها تبریرات خارج تتواجد ال محتضرة لغة تسمع، وال تقرأ ال وهي إسرائیل، في الیهود بها                    یتحدث

  عدو".
حّده عن فائض تقدیر (وهذا العربیة باللغة كتاًبا بحیاته مره قرأ مئة بین من واحد یهودي-إسرائیلي أن افترضنا                    إذا
االستراتیجیة لالعتبارات "رضخ" إسرائیل في الجمهور أن یعني ذلك فإن األول)، الجیل من یهود أیًضا                 یشمل
ما أقل وهذا التفاؤل، على البیانات هذه تمد ال وسیاسًیا. وثقافًیا اجتماعًیا المنطقة، عن إسرائیل أبعدت التي                   واألمنیة
للغة، والشاملة المدنیة الدراسة خالل من أیًضا األوسط، الشرق في االندماج الیهود على أن یعتقد من عنها.                   یقال

  یجب أن یبدي رأیه حول هذه البیانات المقلقة.
یتقنون إسرائیل مواطنو العرب من ٪٩٢.٥ جًدا: واضحة والعبریة العربیة اللغتین بین القائمة العالقات                منظومة
رسمیة لغة كذلك (وهي العربیة األحرف تمییز الیهود من ٪٧ من أقل وبقدرة إسرائیل)، في رسمیة (لغة                   العبریة
المشتركة، الحیاة من مستقبل نحو والنهج المسار بهذا إسرائیل ستخطو كیف نرى أن الصعب من إسرائیل).                  في
أن أكثر المحتمل من والسیاسي. االجتماعي االندماج أو المتبادل واالحترام والسالم، والتفاهم،              والمصالحة،
بین الیوم العربیة اللغة فیها وتصاغ تدرس تتواجد، التي والمكانة والخطاب والحجم والسیاق الطریقة أن                 نفترض
األوسط والشرق العربي، والحیز العربیة، الثقافة عن الیهودي المجتمع إبعاد في فقط ستستمر إسرائیل، في                 الیهود

  والمجتمع الفلسطیني في إسرائیل.
  

 التوصیات المركزیة
بتعزیز نوصي بها، تدرس التي والسیاقات والمهارات اللغة، معرفة حول والنتائج االستطالع، بیانات على                بناًء
بعض یلي فیما القانون. في ذلك إرساء یتم بحیث المدرسي، الجهاز في العام، الحیز في العربیة اللغة                   مكانة

  المبادرات التي بإمكانها أن تساهم في تحقیق هذا الهدف:
 



الخطیرة● لالقتراحات خالًفا إلزامیة. كلغة المدارس في العربیة اللغة مكانة تكریس أجل من النضال                دعم
نحن إسرائیل، في رسمیة كلغة العربیة اللغة مكانة إلغاء أو العربیة، اللغة تدریس إلغاء إلى ترمي                  التي
االبتدائیة المراحل في إلزامیة العربیة اللغة دراسة تكون أن یجب مكانتها. تعزیز أهمیة على                نؤكد
اللغة مع الحال هو (كما العربیة باللغة بجروت بامتحان للجامعة القبول یشترط وأن والثانویة،                واإلعدادیة

  اإلنجلیزیة).
إجراء● یجب المالئمة، التشریعات وضع جانب إلى الحیاة. مناحي كافة في للعربیة العامة المكانة                تعزیز

الفتات على والتعیسة والهامشیة المتدنیة مكانتها سیما ال العام الحیز في العربیة اللغة مكانة في                 إصالح
یجب وعامًة، أیًضا. للبالغین العربیة اللغة لتدریس جهاز في االستثمار یجب الطرق. وإشارات               الشوارع
إنشاء إلى وصوًال المطار في الصوتیة اإلعالنات من بدًءا بحق- وحیة رسمیة كلغة العربیة اللغة                 تعزیز

  دورات اللغة العربیة المفتوحة، والرسمیة، والمنطقیة والطبیعیة للیهود والعرب.
مثل● بالموضوع، أجریت التي لألبحاث تبًعا المدارس. في العربیة اللغة دراسة في المدني الجانب                تعزیز

الربط استمر إذا سویة. والعرب الیهود بین تجمع مدنیة كلغة العربیة اللغة تعزیز یجب أمارة، محمد                  بحث
یهود-إسرائیلّیین بكونهم القرارات متخذو استمر وإذا الحصري، المنطلق بكونه العسكریة المخابرات             مع
تكون كلغة العربیة اللغة لتعزیز إمكانیة هناك تكون لن حینها العسكریة، االستخبارات جهاز               خریجي
هذه ألبناء والیومیة والثقافیة األدبیة الحیاة من حیوًیا وجزًءا ومطلوًبا، وعادًیا، منطقًیا، أمًرا               معرفتها

  البالد.
إعطاء● یشمل البالد في العربیة اللغة دراسة في واسع إصالح إجراء یجب السابق الهدف تحقیق أجل                  من

الرسمیة سیاقاتها من فقط لیس ویعرفونها العربیة اللغة یتحدثون الذین والباحثین للباحثات              أسبقیة
یجب التعلیم، إطار في وأدب. وبحث وفكر، ومجتمع، وثقافة، موسیقى، كلغة یعرفونها وإنما               اإلسرائیلیة
على الطالب قدرة الخصوص وجه وعلى العربیة، اللغة دراسة في الفعالة الجوانب على أیًضا                التركیز

  التحدث بالعربیة والتعبیر الكتابي بشكل خالق.
مهاراتهم● إنقاذ محاولة یجب والجدات، األجداد جیل من العربیة اللغة سمعوا الذین الطالب               بخصوص

یجب الیهود. سكانها یشمل بما المنطقة لهذه وثقافة میراث كلغة العربیة اللغة تعزیز خالل من                 اللغویة
كهذه زّلة كل األمن". و"لغة العدو" "لغة عن عدا الطرق بكل العربیة اللغة لتعزیز طرق إیجاد                  محاولة
من العربي العالم إلى تنظر التي الخاملة للغة العادیة التقییدات إلى وبمتحدثیها العربیة باللغة                ستؤدي
على اللغة قدرة االعتبار بعین یأخذون وال السكان، بین یفصلون "خبراء" وتخلق منه تخاف                الخارج،

  تشكیل محّفز اندماجي من ناحیة الطالب.
 
 
 
 
 

 
 


