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لغة خارج مكانها :االستشراق ،املخابرات واللغة
العرب ّية يف إسرائيل
يونتان ماندل

أحمد أشقر *
�سن «الكني�ست» الإ�سرائيلي (الربملان) قانون القومية اليهودية ،ومبوجبه اع ُتربت �أر�ض �إ�سرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ،و»دولة
يف �شهر متوز ّ 2018
�إ�سرائيل دولة لل�شعب اليهودي ح�صر ًا»� ،أي �أنه �صادر حقّ مواطنة العرب يف �إ�سرائيل ،كما �أنه �صادر املنطقة املمتدة من ال�شواطئ الغربية للبحر املتو�سط
�إىل تخوم الأنبار العراقية ،معترب ًا �إياها «الوطن التاريخي لل�شعب اليهودي» .هذا معناه اعتبار العرب الذين يعي�شون فيها (جوييم)� ،أي �سكان ًا دون حقوق
مواطنة ُتذكر .وعمل القانون على جتريد اللغة العرب ّية من �صفتها الر�سم ّية التي كانت �سارية يف فل�سطني� ،إىل جانب العرب ّية والإجنليزية ،منذ االنتداب
�سن القانون �سنة  .2018و�أكد قانون القومية اليهودية �أن «اللغة العربية هي لغة الدولة ،و�أن «اللغة العربية لها مكانة
الربيطاين �سنة � 1922إىل تاريخ ّ
خا�صة يف الدولة ،وتنظيم ا�ستعمال اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو يف التوجه �إليها يكون مبوجب القانون» .وميكن القول �إن ال�سيطرة على الأر�ض
و�إق�صاء �أ�صحابها منها وجتريدهم من ا�ستخدام لغتهم الأم بحر ّية هو تكثيف للم�شروع ال�صهيوين اال�ستعماري وخطر وجودي على ال�شعب العربي يف فل�سطني.
يبحث الكتاب الذي بني �أيدينا يف تاريخ تدري�س اللغة العربية
و�أ��س�ب��اب ت��ده��ور مكانتها يف �سياق ال�صراع على الأر� ��ض �أثناء
احل ��روب وحم�ط��ات التوتر و'االن �ف ��راج' املختلفة يف فل�سطني
خ�ل�ال ال �ق ��رن الأخ � ي��ر .وي �ت �ك��ون م ��ن م�ق��دم��ة و��س�ت��ة ف�صول
وخامتة.
ت�ستعر�ض املقدمة معطيات هامة حول معرفة اليهود بالعرب ّية
وف�ق�اً ال�ستطالع �شمل  500ي�ه��ود ّي�اً ��ش��ارك الباحث (م��ان��دل)
ب�إعداده �سنة  2015فيقول �إن  %9.8من املُ�ستطلعني قالوا �إن
معرفتهم باللغة العرب ّية عالية؛ و %6.8ق��ال��وا �إن ب�إمكانهم
التعرف على الأح ��رف العرب ّية؛ وب��إم�ك��ان  %2.6منهم ق��راءة
ن�ص ق�صري باللغة العرب ّية؛ وب�إمكان  %1.4منهم كتابة ر�سالة
ّ
�إلكرتونية ق�صرية باللغة العرب ّية وفقط  %1يجيدون قراءة
كتاب باللغة العربية .وي�ضيف �أن «حمو» العرب ّية يجب �أن يكون
مقلقاً �أك�ثر من حمو لغات مثل الأملان ّية ،الرو�سية ،اليدي�ش
(العربية الأملانية) والالدينو (العربية الإ�سبانية) الذي حدث
يف �سنوات الكيان الأوىل ،لأن اللغة العربية هي لغة التوا�صل يف
مناطق كثرية يف العامل و�أقربها �إىل اللغة العربية ،كما �أنها لغة
عرب البالد (�ص .)20 -11
يبد�أ الف�صل الأول -عندما التقى كل من ال�صهيونية والعرب ّية،
يف البحث عن العالقات بني اليهود واللغة العرب ّية التي دام
جمدها بني يهود امل�شرق وظلت لغة الثقافة والفكر والالهوت
والطقو�س اليهودية مدة ثمانية قرون ،من القرن ال�سابع �إىل
اخلام�س ع�شر .يف تلك الفرتة كانت اللغة العرب ّية هي اللغة
الأم عند يهود امل�شرق وت�ط� ّورت بينهم ب�صيغة ال ت��زال تدعى
بالعرب ّية -العرب ّية� ،أي لغة عربية ب�أحرف عربية مع مالءمتها
للغة العربية التي ت�شتمل على  22حرفاً وع�شر حركات ،وقد
كتب اليهود نحو  %90من �إنتاجهم املذكور حتى القرن التا�سع
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ع�شر بالعرب ّية-العرب ّية.
ح��دث��ت �أول م��واج�ه��ة ب�ين امل�ه��اج��ري��ن ال�ي�ه��ود م��ن الأن��دل����س
والعرب ّية يف فل�سطني نهاية القرن اخلام�س ع�شر ،حني اعترب
الأن��دل���س�ي��ون ال�ي�ه��ود �أن�ه��م ولغتهم �أرق ��ى م��ن ي�ه��ود فل�سطني
الذين ُنعتوا من قبلهم بـ»امل�ستعربني»� .أما ال�صراع احلقيقي
��ض� ّد ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّي��ة ف �ب��د�أ م��ع ب��داي��ة امل���ش��روع ال�صهيوين يف
نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،مع ازدياد
�أع ��داد املُ�ستعمرين ال�ي�ه��ود م��ن �أوروب� ��ا ال�شرقية ال�ت��ي كانت
لغتهم الـ(ييدي�ش) .ومت التعبري عنه ب�إقامة م�ؤ�س�سات حديثة
لتدري�س العرب ّية و�أهمها (املدر�سة العلمية يف حيفا) �سنة ،1913
و(معهد �أبحاث ال�شرق) يف اجلامعة العربية �سنة  1926الذي
يوا�صل ن�شاطه ب�صيغ خمتلفة �إىل يومنا الراهن .اعتمد هذان
امل��رك��زان للدرا�سات ال�شرقية املنهج الفيلولوجي «الالتيني»
لتدري�س العربية ،الذي اعترب العربية لغة ميتة مثل الالتينية
وتعامل معها عرب منهج فقه اللغة والنقل من العربية للعربية
والعك�س ،لدرجة �أن قواعد النحو وال�صرف وم�صطلحات مثل
ال�ف�ع��ل وال�ف��اع��ل وامل�ف�ع��ول ب��ه و�أح� ��رف اجل � ّر كتبت ب��الأح��رف
الالتينية وامل�صطلحات ال��واف��دة من الأمل��ان� ّي��ة ،و ّ
مت تدري�سها
باللغة العرب ّية من قبل �أ�ساتذة ال يجيدون احلديث والكتابة
ب�ه��ا .وب�ع��د االح �ت�ل�ال وال�ن�ك�ب��ة اع � ُت�بر ه ��ذا امل�ن�ه��ج غ�ير جم��دٍ
للحركة ال�صهيونية فعملت على �إدخ��ال اللغة العرب ّية �ضمن
املناهج وال�سياقات الأمنية والع�سكرية (�ص � .)59 -21أثر املنهج
الالتيني على عدد ال ب�أ�س به من الطلبة العرب الذين بد�أوا
�أو در��س��وا العرب ّية يف اجلامعة العربية حت��دي��داً ح�ين وج��دوا
�أنف�سهم �أمام منهج دخيل من ال�صعب الت�أقلم معه .لذا انتقل
بع�ضهم بعد ف�شله يف م��ادة النحو وال�صرف ملوا�صلة الدرا�سة
يف جامعة حيفا لأن�ه��ا اجل��ام�ع��ة الإ�سرائيلية ال��وح�ي��دة التي

ُتدر�س العرب ّية بالعرب ّية ولي�ست كبقية اجلامعات التي تدر�سها
بالعربية .وال �أزال �أذك��ر زمالئي من طلبة و�أ�ساتذة ي�ؤكدون
ع�ل��ى �أن ق ��درة الطلبة ال�ي�ه��ود بالنحو وال���ص��رف وال�ترج�م��ة
للعربية �أف�ضل من الطلبة العرب �إال �أن مقدرتهم على كتابة
الن�صو�ص العرب ّية حمدودة .كما �شكل هذا املنهج امتعا�ضاً عند
الطلبة العرب -املُ�سلمني �أثناء درا�ستهم القر�آن من قبل �أ�ساتذة
ال يجيدون ق��راءة الآي��ات ب�صورة �صحيحة� ،أو مُد ّر�سة القر�آن
التي كانت ترق�ص يف النوادي الليل ّية يف حيفا 'ملتعتها' .نذكر
هنا �أن ّ
العلمة بالعربية والعرب ّية اجلرنال احتياط (يهو�شوع
بالو) كان مرتجم ال�سادات �أثناء زيارته القد�س �سنة .1977
يبد�أ الف�صل الثاين -لغة �أجنب ّية ثانية :العربية يف املدار�س
اليهودية يف �إ��س��رائ�ي��ل 1967 -1948 ،مب�ح��اول��ة لفهم �أ�سباب
�إب�ق��اء ال��دول��ة على العربية كلغة ر�سمية �إىل جانب العربية
والإجنليزية كما �أق � ّر ذل��ك االن�ت��داب الربيطاين �سنة .1922
فينقل ع��ن باحثني �سابقني �أ�سباباً مثل ع��دم �إغ�ضاب ال��ر�أي
ال �ع ��ام ال � ��دويل ب �ع��د ال�ت�ه�ج�ير وال �ن �ك �ب��ة وال �ت ��وج ��ه ال �ل �ي�برايل
ّ
ر�سميتي يف
للدولة .وي�شدد الباحث (ماندل) �أن �إبقاء لغتني
دول��ة واح ��دة م��ن �ش�أنه �أن يُعمق ال ُفرقة واخل�لاف��ات بينهما.
يف ه ��ذه ال �ف�ترة �سيطرت ال �ق��وى اال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة للع�صابات
اليهودية على تدري�س العرب ّية باملنهج الالتيني .وبعد النكبة
بد�أ تقلي�ص تدري�س اللغة العربية لأنها ال تثري اهتمام اليهود
وب��ات��ت الإجنليزية �أك�ثر �أهم ّية منها� .سار ه��ذا التقلي�ص يف
م�سار موا ٍز ب�إدخالها �ضمن االهتمامات واال�ستحقاقات الأمنية
واال�ستخباراتية والع�سكرية حتت عنوان �شبه ر�سمي :اعرف
عدوك يف �أطر تعليمية «ا�ست�شراقية» .ويف �أيار  1967مت التنازل
عن الت�سمية اال�ست�شراقية وح ّلت مكانها «خم�س وح��دات يف
العرب ّية» وهي �أعلى م�ستوى تدري�س للغة العربية يف املرحلة

شوال  1442هـ  -مايو 2021

الثانو ّية اليهودية .ويخل�ص الباحث (ماندل) بالقول« :ارتبطت
العرب ّية «تدري�سها» باالحتياجات الأمن ّية لدولة �إ�سرائيل .مل
ُت�ستخدم للتقارب بني اليهود والعرب �أو بني اليهودي «ال�شرقي»
وثقافته العرب ّية ،ب��ل على العك�س مت��ام�اً :ب�إبعاد اليهود عن
العرب واملنطقة» (�ص  .)107 -60بعد احتالل اجلزء الثاين من
فل�سطني� ،سيناء واجلوالن ،تنبهت القوى الأمن ّية وال�سيا�سية
يف الكيان لأهمية اللغة العربية .وهذا ما يناق�شه (ماندل) يف
الف�صل الثالث -بد�أوا معركة :تدري�س العرب ّية يف �إ�سرائيل يف
حربي 1973 ،1967 -و�إ�سقاطاتها فيقول بعد ع�شرين يوماً
ظل
ّ
من انتهاء احل��رب ،يف التا�سع والع�شرين من ح��زي��ران ،1967
�أر�سلت وزارة الرتب ّية والتعليم تعميماً �إىل املدار�س اليهود ّية
تطلب منها ت��دري����س ال�ع��رب� ّي��ة ف�ي�ه��ا .ب�سبب ن���ش��وة االنت�صار
يف احل��رب �أق�ب��ل ك�ث�يرون على درا��س��ة اللغة العرب ّية «اعتقاداً
منهم مب�ستقبل زاهر» .يف هذه الفرتة �صار الثالثي :الوزارة،
واجل��ام�ع��ات ،واال�ستخبارات الع�سكرية وح��دة واح ��دة يف ن�شر
وحت�سني تدري�س اللغة العرب ّية لأن اجلي�ش واال�ستخبارات باتا
بحاجة �إىل �ضباط وموظفني ،وجوا�سي�س وخم�بري��ن حلكم
�سكان الأر�ض املحتلة حديثاً و�ضبطهم .بعد حرب �أكتوبر 1973
التي اعتربها اليهود هزمية نكراء زاد االهتمام بالعرب ّية وبات
�أك�ث�ر �إحل��اح �اً �إىل درج ��ة �أن جلنة التحقيق «�أج ��ران ��ات» التي
�شكلتها احلكومة لفح�ص هزمية اجلي�ش �أ�شارت �إىل �أن «معرفة
العرب ّية بني �أو�ساط ا�ستخباراتية رفيعة املُ�ستوى مل تكن كافية»
ل��ذا عملوا على �إقامة وح��دات ا�ستخباراتية خمتلفة بلهجات
خمتلفة ودجمها يف الوحدة  ،8200املعروفة بوحدة التج�س�س
الإل�ك�تروين ( .)SIGINTخ�لال ه��ذه الفرتة �أ�صبح الطلب
عال ّياً ج��داً على اليهود ال�شرقيني للعمل يف �أجهزة املخابرات
املختلفة (�ص .)135 -108
ي�شرح الف�صل ال��راب��ع« -لغة الأم ��ن ولغة ال���س�لام» :تدري�س
ال �ع��رب � ّي��ة يف � �س �ن ��وات � 1986 -1976أ� �س �ب ��اب حت� ��ول ت��دري����س
العرب ّية �إىل لغة الأم ��ن وال���س�لام .فيبد�أ ت�أريخها م��ن جلنة
(بيامينتا) التي �شكلتها احلكومة من خرباء الرتبية والتعليم
واال�ستخبارات الع�سكرية للبحث يف تطوير تدري�س العرب ّية.
قدمت هذه اللجنة تو�صيات مب�صطلحات مدن ّية من م�شتقات
«التعاي�ش املُ�شرتك ب�سالم» .يقول الباحث �إن التو�صيات جاءت
يف �سياق �أمني يدمج ال�سلمي والأمني معاً .تعززت هذه النزعة
م��ع توقيع م�صر والكيان اتفاقية «ك��ام��ب ديفيد» �سنة 1978
حينها �أخذت هذه النزعة بعداً جديداً عندما ّ
مت تعيني رئي�س
الدولة ال�سابق( ،يت�سحاق نافون) ،وزيراً للرتبية والتعليم �سنة
( .1984نافون) الذي كان جندياً وا�ستخباراتياً ومدر�ساً لل ّغة
العرب ّية �شكل جلنة لفح�ص وتطوير تدري�س العرب ّيةّ .
فعي
اجل�ن�رال اح�ت�ي��اط (ني�سيم عت�سمون) ال ��ذي ك��ان ي��دي��ر كلية
اجلي�ش لتدري�س العرب ّية .من الوثائق التي يعر�ضها ويحللها
ال�ب��اح��ث يت�ضح �أن النقا�شات ب�ين الأم�ن�ي�ين وامل��دن�ي�ين كانت
حادة �إال �أنها مل تتمكن من �إخ��راج تدري�سها �إىل احل ّيز املدين
ال�صرف فبقيت �أ�سرية م�سار الأمن وال�سالم (�ص .)169 -136
يف هذه الفرتة �أقبل يهود ُك ُ�ثر على تعلم العرب ّية يف املدار�س
واجلامعات� .أثناء درا�ستي اجلامعية يف تلك الفرتة وجتوايل

بني املكتبات اجلامعية للبحث عن م�صادر لكتاباتي و�أبحاثي
�صادفت طلبة يهوداً يدر�سون العرب ّية فعندما كانوا يت�أكدون
من هويتي القومية �أو هو ّية زمالئي توجهوا �إلينا ب�س�ؤال عن
معنى كلمة �أو ترجمة جملة ما .وبعد �سنوات علمنا �أن بع�ضهم
�أ�صبحوا �ضباطاً يف الإدارة املدنية يف ال�ضفة وغزة .وال �أزال �أذكر
�أن �ضابط املخفر يف اجل��والن املحتل ال��ذي ّ
مت توقيفي فيه يف
تلك الفرتة كان «زميلي» يف م�ساق (ف�صول خمتارة من تاريخ
الإ�سالم) يف اجلامعة .يف تلك الفرتة �سافرت ن�ساء يهوديات �إىل
القاهرة لدرا�سة العرب ّية وقد �أن�ش�أت �إحداهن �سنة « 2000دار
�أندل�س للرتجمة والن�شر».
يف ال�ف���ص��ل اخل��ام ����س -ه��ل ه �ن��اك اح �ت �م��ال ل�ع��رب� ّي��ة �أخ ��رى؟
تدري�س العرب ّية خ��ارج جهاز الرتب ّية :جفعات حبيبه وكل ّية
عكيفا ،يك�شف (م��ان��دل) ع��ن ت�ع��اون وث�ي��ق و��ش��ائ��ك ج ��داً بني
مركزي (جفعات حبيبه) و(�أولبان عكيفا) -من جهة؛ وجهاز
اال�ستخبارات واجلي�ش -من جهة �أخ��رى؛ يف تدري�س العرب ّية
لأه ��داف �أمن ّية وا�ستخباراتية ،خا�صة �إذا علمنا �أن مركزي
(جفعات حبيبه) و(�أُل �ب��ان عكيفا) �أقيما م��ن �أج��ل التعاي�ش
امل�شرتك ويعمالن على تنظيم لقاءات بني عرب ويهود لهذا
ال �غ��ر���ض .م��ن ال��وث��ائ��ق وامل �ق��اب�لات املختلفة ال �ت��ي يعر�ضها
ويحللها الباحث يت�ضح �أن الذي ر�سم وحدد �سياق التدري�س
فيهما هو ال�سياق الأمني -الع�سكري العام لتدري�س العربية
يف ال�ك�ي��ان وال��دع��م امل ��ايل ال ��ذي ت�ق��دم��ه لهما اال��س�ت�خ�ب��ارات
واجلي�ش (�ص  .)203 -170كي نفهم �أهمية (جفعات حبيبه)
لال�ستخبارات واجلي�ش يجب �أن ن�شري �إىل مكان تواجدها
يف وادي ع��ارة على بعد �أق��ل م��ن كيلومرت ه��وائ��ي م��ن اخل� ّ�ط
الأخ�ضر الذي يف�صل حدود الكيان عن ال�ضفة الغرب ّية ،ولها
تعاون وثيق مع �أه��ايل هذه املنطقة �إىل درجة �أن بع�ض قرى
املنطقة كانت تعترب يف �سبعينيات القرن املا�ضي دفيئات لتعليم
العرب ّية للمخابرات واجلي�ش واجلوا�سي�س ،وتخرج منها بع�ض

ال�سيا�سيني ال�ع��رب يف املا�ضي ،كما ب��رز بع�ض خريجيها من
ال��رج��ال والن�ساء كمر�شحني وداع�م�ين لأح ��زاب �صهيونية يف
(انتخابات الكني�ست) التي جرت يف � 23آذار  .2021و�سمعتها
بني الوطنيني من عرب � 48سيئة.
الف�صل الأخ�ير ،ال�ساد�س -من يريد تع ّلم العرب ّية؟ �سياقات
تربو ّية وا�ستخباراتية يف القرن احل��ادي والع�شرينُ ،يغطي
ال�ف�ترة م��ن ثمانينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي �إىل ال�ي��وم و ُي ��ؤك��د �أن
ال�سياقات الأمنية واال�ستخباراتية ال ت��زال تتحكم بتدري�س
العرب ّية ويقول (�أي�ضاً) �إن ن�صو�صاً عن ت�صفية عبا�س مو�سوي
و�أب� ��و ج�ه��اد وي�ح�ي��ي ع� ّي��ا���ش ُت ��در� ��س يف امل ��دار� ��س ،و�إن ال�ع��رب
واملُ�سلمني كلهم �أع��داء بنف�س امل�ستوى �إذ «ال ف��رق بني �إي��ران
وال�ع��راق وداع ����ش» .وينقل ع��ن �أح��د مدر�سي العرب ّية اليهود
قوله «يبدو �أننا ت�أخرنا� :صعب ج��داً تغيري م�سار ال�سفينة»
(�ص .)221 -204
ت�ص ّر �إ�سرائيل على اعتبار العرب ّية لغة العدو وتدري�سها يف
ال�سياقات الع�سكرية واال�ستخباراتية رغم �أ َّنها تعي�ش يف فرتة
مليئة بالتحوالت الإقليمية مثل اتفاقيات �أو�سلو ووادي عربة
والعالقات مع اخلليجُ ،تعترب «انفراجاً» بالن�سبة لإ�سرائيل.
ويخل�ص امل�ؤلف يف اخلامتة �إىل القول �إن تدري�س العرب ّية كما
تدري�س اللغة الالتينية يف ال�سياق الأمني كان «تراجيد ّياً».
ف�ب��دل �أن ت�ق� ّرب العرب ّية ب�ين ال�ع��رب وال�ي�ه��ود ب��اع��دت بينهم
وزرعت ال�شكوك بني العرب واليهود الذين يجيدون العرب ّية
ويعتربهم العرب خم��اب��رات وجوا�سي�س� .أنتج ه��ذا امل�سار ما
ي�سمى «لغة عرب ّية �إ�سرائيلية» قامو�سها ومعجمها يقت�صران
على امل�صطلحات الأمن ّية وال�سيا�سية فقط (�ص .)230 -223
ن�ف�ه��م مم��ا ت �ق��دم �أن �إ� �س��رائ �ي��ل ال ت��ري��د ��س�لام�اً �أو ان�ف��راج�اً
حقيقياً مع العرب� .إن ح�صار العرب يف قراهم ،ووجود اليهود
يف م�ستعمراتهم وه ��م ال ي�ج�ي��دون ل�غ��ة «ج�يران �ه��م» ال�ع��رب
ويعتربونهم �أع��داءً ،لي�سهل على اليهود قمع العرب متى �شاء
الكيان ،وه��ذا ما يحدث دائ�م�اً .وعملت �إ�سرائيل كذلك على
�سلخ اليهود ال�شرقيني عن العرب ّية ،لغتهم الأ ّم ،باعتبارها لغة
وح َ�شتْهم بفكر ا�ستعالئي على احل�ضارة العرب ّية �إىل
�أعدائهم َ
�أن باتوا يدعمون �أكرث الأح��زاب واحلركات ال�سيا�س ّية ميين ّية
يف الكيان.
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