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يف حرم اجلامعة  2013ديسمبر /كانون األول 13نّظمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، يف 
، باالشتراك مع كلية علم االجتماع .أوديتوريوم ب –ويست هول  –األميركية يف بيروت 

فلسطين، اللغة : اهنأشبكلمات متنازع  " :واألنثروبولوجيا واإلعالم يف اجلامعة ورشة عمل بعنوان
هذه الورشة بناء على توصية من جلنة األبحاث يف مؤسسة  تقسن دقو ".واخلطاب السياسي

توجه املؤسسة االستراتيجي  نعلألفكار املقترحة جاءت تطبيقاً عمالنياً الدراسات الفلسطينية، و
الدكتور  ماقترأس ورشة العمل هذه الدكتور كميل منصور كما . على املستويين الفلسفي والفكري

  .واقترح أسماء املشاركين فيها ةشرولل يميهافملا روصتلا عضوب حممد علي اخلالدي
  

حتدث يف األوىل كل من الدكتور حممد علي اخلالدي  :قسمت الورشة إىل جلستين
آمال  ةروتكدلتيري ريجيير وا روتكدلاأما يف الثانية فتحدث كل من  .جويل بيتيت ةروتكدلاو

  .بشارة
  

  :املشاركات التي ألقيت يف هذه الورشة ضوفيما يلي ملخص لبع
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  "اللغة واخلطاب السياسي ،متى ال يكون اجلدار جداراً؟ فلسطين" :حممد على اخلالدي
باخلطاب  التي ترتبطيسلّط هذا العرض الضوء على أربعة أنواع من الظواهر اللغوية 

  . اخلطاب اإلعالمي والسياسي الرسمي الناطق باللغة اإلنكليزية وال سيمافلسطين،  بشأنالسياسي 
 ءوتعني استخدام تعابير تشوّه منهجياً أو تسي :"املناورة اللغوية"أوىل هذه الظواهر اللغوية هي 

التعابير ذات التكافؤ اإليجابي أو  اًصوصخووصف جوانب أساسية من القضية الفلسطينية، 
  .دون تبريرالسلبي واملستخدمة من 

هو عملية استبدال تعبير حقيقي يصف و ،"التكييف اللغوي"اللغوية  ثاين هذه الظواهر
يحدث ذلك و. الطرفينجانباً من الوضع يف فلسطين بآخر مضلل، وذلك بهدف خلق تسوية ما بين 

 ،دخل اخلطاب اإلسرائيلي الرسمي تعبيراً جدلياً ليحلّ مكان آخر حقيقيعندما يُ ةصاخ ةروصب
  .التعبير اجلديل ةحلصملتنازالً  قيقةهذا يف احليمثّل ف ،"دياحم" ريبعتب هلادبتسابويتجاوب اإلعالم 

بعض العبارات أو نمط استخدام  وفه ثالثة،الظاهرة اللغوية ال و، وه"يوغللا صيصختلا"أما 
ال  ربماو ،ذ على نطاق واسع لتكون مالئمة أو مناسبةتخالشعارات املرتبطة إجماالً بإسرائيل وتُ

دون  نمرابط ينتج بفضل التكرار الهائل وهذا ال ذلك، فإنىل إباإلضافة . االت أخرىتنطبق على ح
  . مبرر مستقل أو اعتبار للدقة

يقع عندما تستعمل كلمة أو عبارة عربية و :"التغريب اللغوي" وهاهر اللغوية آخر هذه الظو
وذلك بهدف اإلبعاد أو  ،لها اًيف اخلطاب األجنبي يف حين يكون البديل أو املرادف األجنبي متوفر

، حين يستخدم تعبير عربي لوصف األعمال الفلسطينية أو اهلك الفي بعض احلاالت ف. العزلة
أنهم أو  ،آخرونالفلسطينيين هم  أننطباع بأن يخلق االاالستعمال ية، يمكن لهذا الثقافة السياس

  .اختالفاً جوهرياً تلفونخم

                                                            
  أستاذ مشارك، كلية الفلسفة يف جامعة يوركحممد علي اخلالدي ،.  
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فإن فهماً أفضل لكيفية تفاعل اللغة مع ، عندما يتعلق األمر بالظواهر اللغوية األربع
كذلك و ،للخطاب السياسي همةشرح بعض املعامل املالقضية الفلسطينية يمكنه أن يساعد يف 

  .والشائعة عن فلسطين وإسرائيل وطبيعة الصراع بينهما أطبعض املفاهيم اخل
 

 

  
  

  تصوّر فلسطين : ةاللغوي التصانيفالتشكيل والتسمية و: جويل بيتيت
العمل الدؤوب هو و ،ميةيهانيف املفاوالتص ةاللغوي عمل التصانيفتطرح هذه الورقة 

هذه  يتحدىو ،تعريف األرض واألشخاص من جهة الذي يمكّن ويشرّع نزع امللكيات وإعادة
على أيضاً مية تعمل يهانيف املفاوالتص ةاللغوي التصانيف وهذه . العمليات من جهة أخرى

املسعى القومي  يف ظل ،تتشابكإنها بمعنى آخر، . تهميش أو إسكات الرواية الفلسطينية
ال كأنه شيء طبيعي ما بُني يبدو على جعل فهي تعمل . مع السلطة بشدة وعن قصد ،ستيطايناال

يكمن يف واللغة مية يهانيف املفالتصإىل أهمية اأحد املؤشرات إن . عاديأنه أمر أو  ،يمكن جتنبه
مراقبة االهتمام املبالغ و ،حدود املصالح الصهيونية بتعد عنمراقبة األحاديث عن فلسطين التي ت

منابر للتحدث وحملة ستخدامها إلسرائيلية واا العالقات العامةآلية  دي ىلعلها  املكرّسفيه و
ها حقل إن .تؤثر وحتقق إجنازاتاللغة يف فلسطين، . نحو اجلامعات تتوجه ةحديث ةإعالمي ترويج
من قوة الروايات  اًجزء إن. احلذر لدى التعامل معهاجزء من ترسانة يجب توخي إنها حرفياً َ ألغام، 

ال جمال  وأ ،ال يصح ذكرهاتها على جعل املفاهيم األخرى مية هو قدريهانيف املفاالسائدة والتص
  .للتفكير فيها

  

  

  

                                                            
  أستاذة، كلية األنثروبولوجيا يف جامعة لويسفيلجويل بيتيت ،.  
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  ع والوحدةالبالغة الفلسطينية بين التصد: االحتجاج على اخلط األخضر :آمال بشارة
  حتالل العسكرياال تكسّر الثورات العربية يف ظل

قلما الضفة الغربية بإسرائيل أو ب الذين يقيمونن سواء ين الفلسطينيياملواطنن أ عم
يف هذا و. متعددة يف نواحوثقافة سياسية مشتركة ون يتشارك مهنإ الإيلتقون وجهاً لوجه، 

لى الرموز والعناصر الشعائرية للثقافة الفلسطينية العامة يف هذين ع ألقيت الضوءالعرض، 
الروزنامة  يفاملهمة  ناسباتامل إحياءيف كل منهما التي يتبعها طرق ال كما حتريت. اجملتمعين

 ،2011يف العام  ،على سبيل املثالف. السياسية الفلسطينية، بما فيها يوم األرض وذكرى النكبة
معان خمتلفة على جانبي اخلط " نقسامالشعب يريد إنهاء اال: "فوع آنذاكاملر هسفن كان للشعار
هذا ت عضلقد و. يف الوحدة تهماىل رغبإيشير كان اجلانبين من  رفعهجمرد  نإاألخضر، إال 

التحليل لألحداث السياسية الفلسطينية يف سياق األحداث الراهنة يف العامل العربي، ففي النهاية، 
  ".الشعب يريد إسقاط النظام: "لثورات العربيةلشعار الشهير الىل يحيلنا إ أعالهالشعار املذكور 

  

   

 

 

                                                            
  تافتس، أستاذة مساعدة، كلية األنثروبولوجيا يف جامعة أمال بشارة.  


