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جــاء مشــروع ُتــراب بهــدف تعزيــز مكانــة القــدس الثقافيــة واالجتماعيــة والتاريخيــة 
لــدى الشــباب الفلســطيني فــي القــدس واألراضــي المحتلــة عــام 1948، وذلــك 
مــن خــال خلــق مســاحات للتواصــل مــا بيــن الشــباب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن 
تواجــده وكســر الصــور النمطيــة. وبنــاءا عليــه تلقــى المشــاركين فــي المشــروع 
تدريبــات تخــص مضاميــن الهويــة الفلســطينية والتاريــخ الفلســطيني، باإلضافــة الــى 
بنــاء قدراتهــم فــي تخطيــط وتنفيــذ مبــادرات شــبابية مجتمعيــة هادفــة الــى تعزيــز 
مكانــة القــدس فــي عقــول ووجــدان الشــباب، وعمــل المشــاركين فــي المشــروع 
علــى جزئيــة المبــادرات عــن طريــق التخطيــط المشــترك القتــراح مبــادرات شــبابية 

ــة القــدس فــي نفــوس الشــباب. ــز مكان وتنفيذهــا، للمســاهمة فــي تعزي
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اللهجة الفلسطينية

ــال  ــة التــي يفرضهــا االحت ــة القهري ــة الفلســطينية، والبيئ ــد  الحديــث عــن الهوي عن
علــى هــذه الهويــة وكل مــا يتعلــق بهــا فــي مدينــة القــدس، نجــد  انفصــاال بيــن 
الفلســطينيين فــي القــدس وبيــن الهويــة الجمعيــة للشــعب الفلســطيني فــي 
منــاٍح عــدة، وذلــك نتيجــة لتلــك البيئــة القهريــة المفروضــة عليهــم، وألهميــة هــذا 
ــة الفلســطينية فــي القــدس،  ــد بعــض مامــح الهوي ــا تحدي ــدا ارتأين الموضــوع تحدي
عبــر التركيــز علــى ُمحــدَّدات نســعى للحفــاظ عليهــا، فــي مســاهمة منــا للحفــاظ 

علــى القــدس الفلســطينية.

الهويــة  لمامــح  الُمحــدِّدة  المهمــة  المعاييــر  أحــد  الفلســطينية  اللهجــة  ُتعتبــر 
المناطــق  حســب  بســيطا  اختافــا  الفلســطينية  اللهجــة  وتختلــف  الفلســطينية، 
الجغرافيــة فــي فلســطين، وســنقوم مــن خــال الصفحــات اآلتيــة باســتعراض   بعــض 
المعلومــات المتعلقــة باللهجــة الفلســطينية ومدى تعلقها بالهوية الفلســطينية. 

اللهجة الفلسطينية:
ظهــرت اللغــة الكنعانيــة فــي فلســطين فــي األلــف الثالــث قبــل الميــاد، وتحــدث بهــا 
الكنعانيــون والفينيقيــون، وفــي وقــت الحــق تحــدث بهــا العبرانيــون واآلراميــون 
والعــرب، وتحولــت لهجــات هــذه األقــوام إلــى لغــات مســتقلة ولكــن متشــابهة.  
وظهــرت اللغــة العربيــة فــي فلســطين منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، وُيعتقــد أنهــا َنَشــأت 
فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وأول مــن تحــدث بهــا قبائــل بدويــة تســكن فــي الحــدود 
الســامية. وكان  اللغــات  الســعودية، وهــي واحــدة مــن  الغربيــة فــي  الشــمالية 
الســبب الرئيــس النتشــار اللغــة العربيــة هــو تنقــل القبائــل البدويــة مــن مــكاٍن آلخــر، 
باإلضافــة إلــى زواج العــرب مــن الســكان األصلييــن لألماكــن التــي يمــرون بهــا، كمــا 

ــرًا فــي انتشــارها.1  كان للفتوحــات العربيــة فــي القــرن الســابع الميــادي دورًا كبي

تعتبــر اللهجــة الفلســطينية جــزءا مــن اللهجــة العربيــة الشــامية الســامية، التــي 
تتفــرد ببعــض المزايــا التــي تفرقهــا عــن اللهجــة العربيــة المصريــة والخليجيــة علــى 
ســبيل المثــال، وهــي تنقســم بدورهــا  إلــى عــدة أشــكال، وقــد تأثــرت اللغــة العربيــة 
كثيــرا باللغــات المحكيــة للســكان األصلييــن لهــذه المناطــق، والحضــارات المختلفــة 
التــي تناوبــت علــى احتــال هــذا الجــزء مــن العالــم، فنــرى العديــد مــن الكلمــات 
والمصطلحــات التــي دخلــت إلــى  اللغــة العربيــة لتصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن اللهجــة 

https://goo.gl/udyfYw : 1-    طالل، وسام ( 2014 ). متى ظهرت اللغة العرب�ية؟
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الفلســطينية العربيــة المحكيــة، التــي تختلــف فــي مكنوناتهــا عــن اللهجــة العربيــة 
الشــامية نفســها فــي كثيــر مــن األحيــان، إال أنهــا تبقــى أكثــر قربــا إليهــا، وأكثــر 

ســهولة للفظهــا خاصــة المناطــق القريبــة جغرافيــا لهــا.

فــي فتــرة الحكــم العثمانــي فــي فلســطين- وهــي الفتــرة الممتــدة مــن القــرن 
الخامــس عشــر حتــى اوائــل القــرن العشــرين الميــادي – لــم ُتؤثــر اللغــة العثمانيــة 
علــى اللغــة العربيــة الفصحــى، لكنهــا أثــرت علــى اللغــة العامــة المحكيــة.  امــا اللغــة 
التركيــة الحديثــة فقــد ســاهمت فــي دخــول العديــد مــن مصطلحاتهــا وكلماتهــا إلــى 
ــك: كلمــة شــنطة المأخــوذة مــن الكلمــة  ــة علــى ذل ــة، ومــن األمثل ــة المحكي العربي
التركيــة »Çanta« وكلمــة لمبــة التــي تعنــي المصبــاح، مأخــوذة مــن الكلمــة التركيــة2.

 »»Lamba

أمــا فــي فتــرة االنتــداب البريطانــي فقــد كانــت اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية، 
لكــن انتشــار اللغــة االنجليزيــة واســتخدامها كان ظاهــرا خــال تلــك الفتــرة وذلــك 

نتيجــة لعامليــن أساســيين:

 ســيطرة االنتــداب البريطانــي علــى فلســطين حتــى عــام  1948، إذ كان هــو 	 
المســؤول المباشــر عــن الخدمــات االجتماعيــة والتعليميــة التــي كانــت  ُتقــدم  

للمواطنيــن.
عولمــة اللغــة اإلنجليزيــة واســتيعابها التقــدم العلمــي واالبتــكارات الحديثــة 	 

التــي اتخــذت مــن هــذه اللغــة أســماء لهــا، فأصبحــت اإلنجليزيــة جــزءا مــن ملكتنــا 
اللغويــة3. 

2-   عليــان، ســمرية ( 2018 ). المنهــاج اإلســرائيلي كأداة إلحــكام الســيطرة علــى جهــاز التعليــم فــي القــدس. 
عــرب 4

3-    أمــارة، محمــد ( 2010 ). اللغــة العرب�يــة فــي إســرائيل، ســياقات وتحديــات. دراســات- المركــز العربــي للحقــوق 
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تقسم اللهجة الفلسطينية إلى ثالث مجموعات رئيسة:

اللهجة المدنية:. 1
 ويتحــدث بهــا معظــم ســكان المــدن الفلســطينية الكبــرى بشــكل عــام، وانتشــرت 
فــي المــدن التــي كانــت علــى قــدر كبيــر مــن االنفتــاح علــى الحضــارات والثقافــات 
المختلفــة كيافــا ونابلــس، وانتشــرت بقــدر أقــل فــي القــدس والخليل وعــكا والناصرة، 

وتقــوم علــى عــدة ركائــز تميزهــا عــن بقيــة المناطــق والتقســيمات، منهــا :

تحويل القاف إلى همزة مفخمة، وهي األكثر رواجًا.4 	 
تحويل الذال إلى زاي5. 	 
تحويل الهمزة إلى ياء، مثل مائكة )مايكة)، ومائل )مايل(.	 
استخدام مصطلحات من أصل لغوي آخر،كالتركية واإلنجليزية.	 

لهجة القرى الفلسطينية:. 2
 تســتخدم هــذه اللهجــة فــي القــرى الفلســطينية بشــكل عــام، علــى أن هنالــك 
بعــض االختافــات بيــن هــذه اللهجــات وفقــا لمــدى قربهــا أو بعدهــا عــن اللهجــة 
الشــامية الشــمالية باتجــاه الحــدود اللبنانيــة والســورية، أو الجنوبيــة باتجــاه اللهجــة 

البدويــة فــي النقــب. ولعــل أهــم ركائــز هــذه اللهجــة  مــا يلــي:

الكشكشــة:  فــي بعــض القــرى قديمــًا، وهــي قلــب حــرف الــكاف إلــى شــين 	 
معطشــة )Ch(، مثــل كلمــة ســكر فتلفــظ أحيانــًا ستشــر6. 

تحويــل حــرف القــاف إلــى كاف، وتنتشــر فــي معظــم قــرى فلســطين التاريخيــة، 	 
فعلــى ســبيل المثــال تلفــظ كلمــة قلقيليــة )كلكيلــة(، وكلمــة قديــم تتحــول 

الــى )كديــم(.
ــل ويافــا 	  ــة  )G(وتنتشــر فــي قــرى الخلي ــل حــرف القــاف إلــى جيــم مصري تحوي

ــح )جــال(. ــم( وكلمــة قــال لتصب ــح  )جل ــم لتصب ــر كلمــة قل وغــزة، فتتغي
تحويل حرف القاف إلى غين لتصبح الكلمة من)مش قادر( إلى )مش غادر(.	 

لهجة النقب:. 3
 حيث يتحدث سكان هذه المناطق بلهجة بدو سيناء.

والسياسات، األردن، 2010 .
4-   مثل: القدس – )الئدس(، قوي – )أوي(، قريب – )أريب(

5-   مثل: ذل – (زل)، ذوق – )زوء( والسبب تحوي�ل القاف الى همزة كما ذكر سابقا.
6-   وهــي مــن الســن اللغــة العرب�يــة المذمومــة وفقــا البــن فــارس حيــث قــال فــي فقــه اللغــة حيــث ذكرهــا فــي 
بــاب اللغــات المذمومــة، واضــاف اليهــا العنعنــة باإلضافــة الــى الســن أخــرى، وهــي لهجــة بنــي أســد وبنــي 

رب�يعــة.
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بــدأت اللغــة العربيــة كلغــة أساســية للســكان األصلييــن الذيــن بــدأوا تاريــخ الوجــود 
علــى هــذه األرض، واســتمرت فــي التطــور إلــى أن وصلــت إلــى شــكلها الحالــي 
المتنــوع تنوعــا شــديدا بيــن القريــة والمدينــة والبــداوة، إضافــة إلــى اختــاف طفيــف 
يعتمــد علــى الموقــع الجغرافــي لهــذه القــرى والمــدن.  ولــم يعجــب ذلــك دولــة 
االحتــال اإلســرائيلي التــي تؤمــن أشــد االيمــان بوجــوب تاشــي هــذه اللغــة عــن أرض 
فلســطين، حيــث أقــر العديــد مــن دارســي الحضــارة أن العامــل األساســي فــي انتشــار 

حضــارة معينــة هــو فقــدان اللغــة لمركزهــا الجامــع للســكان.

ومــن هــذا المنطلــق أقــر الكنيســت اإلســرائيلي مؤخــرا علــى قانــون القوميــة فــي 
شــهر يوليــو مــن هــذا العــام،  والــذي يتضمــن أحــد عشــر بنــدًا تحــت العناويــن اآلتيــة:

المبادئ األساسية	 
رموز الدولة	 
عاصمة الدولة	 
اللغة 	 
لّم الشتات	 
العاقة مع الشعب اليهودي	 
االستيطان اليهودي	 
التقويم الرسمي	 
يوم االستقال ويوم الذكرى	 
أيام الراحة والعطل	 
نفاذ القانون.	 



اللهجة الفلسطينية

وينــص القانــون علــى أن »حــق تقريــر المصيــر فــي دولــة إســرائيل يقتصــر علــى 
اليهــود، والهجــرة التــي تــؤدي إلــى المواطنــة المباشــرة هــي لليهود فقــط«.  وأن 
ــة  »القــدس الكبــرى والموحــدة عاصمــة اســرائيل«،  وأن »العبريــة هــي لغــة الدول
الرســمية، واللغــة العربيــة تفقــد مكانتهــا كلغــة رســمية«. وينــزع القانــون أيضــا عــن 
اللغــة العربيــة صفــة اللغــة الرســمية، ويجعلهــا لغــة »لهــا مكانــة خاصــة«.  وينــص 
القانــون علــى أن »تنظيــم اســتعمال اللغــة العربيــة فــي المؤسســات الرســمية أو 

فــي التوجــه إليهــا يكــون بموجــب القانــون«7. 

وردا علــى ذلــك ال بــّد مــن  ايجــاد اســتراتيجية لمواجهــة  هــذه التوجهــات والهجمــات 
ضــد اللغــة العربيــة فــي فلســطين، والتــي تتلخــص أهدافهــا فــي التضييــق علــى 

الســكان، وتجريدهــم مــن أهــم مقومــات هويتهــم الوطنيــة.

7-   حبال، أمني محمد ) 2018 (. قانون القومية، ال تقرتب أنت في »دولة اليهود «. الجزي�رة



الزي الفلسطيني


