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מוחמד אמארה*

הרפרטואר הלשוני של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל מעניין ומיוחד מכמה היבטים וטעמים. 
ראשית, הקבוצה הזו הייתה קבוצת הרוב בתקופת המנדט והשפה הערבית הייתה הדומיננטית 
בספרה הציבורית. המגע בין הערבית והעברית היה חד-סטרי, דהיינו, היהודים היו אלה שלמדו 
את הערבית, והעברית שאלה רבות מן השפה הערבית. שנית, בשל התהפוכות הפוליטיות 
באזור והקמת מדינת ישראל, העברית הפכה לשפה הדומיננטית בספרה הציבורית, והערבית 
הפכה לשפת מיעוט. הערבים אזרחי המדינה החלו ללמוד את השפה העברית ולעבוד בשוק 
העבודה הישראלי-יהודי, וכתוצאה מכך חל תהליך של השפעה לקסיקלית אינטנסיבית של 
העברית על דוברי הערבית. שלישית, הסכסוך הערבי-הישראלי ניתק את הערבים פיזית מרוב 
מדינות העולם הערבי. רביעית, ישנו הקונפליקט הפנימי: הפלסטינים אזרחי המדינה חלוקים 
וסוגיית  הנרטיבים המנוגדים,  כמו הבעלות על הקרקעות,  היהודי,  הרוב  יסוד עם  בסוגיות 

האפליה נגד הערבים במדינה.
בסבך הזה הרפרטואר הלשוני הערבי נעשה שונה, מורכב ועשיר יותר מאשר בתקופת המנדט. 
שהלכה  )פוסחא(,  התקנית  הערבית  מהשפה  האזוריים;  הערביים  מהדיאלקטים  מושפע  הוא 
והתחזקה במרוצת השנים בשל עלייתה של רמת ההשכלה בקרב האוכלוסייה הערבית; מהעברית 
המנדט  כשפת  ומהאנגלית  זו;  אוכלוסייה  של  הלשוני  מהרפרטואר  אינטגרלי  לחלק  שהפכה 
וכשפת הגלובליזציה, שמקבלת היום מקום נכבד, במיוחד בקרב הדור הצעיר. מספיק לבקר באחד 
היישובים הערביים ולהציץ בשלטי הפרסום כדי לראות את הנוף הלשוני העשיר והמגוון, המשלב 

שפות שונות, וכדי להבין שחברה זו היא רב-לשונית בכל תחומי החיים.
זהות  שפה,  בין  הקשר  לחקר  פורייה  קרקע  מהווה  בישראל  הפלסטינים  של  הלשוני  הפסיפס 
אמארה  של  החלוציים  המחקרים  עם  והחלו  חדשות,  יחסית  הזה  בתחום  העבודות  וקונפליקט. 
חוקרים  של  מבוטל  לא  במספר  מתברכים  אנו  כיום  ה-20.  המאה  של  השמונים  שנות  מאמצע 
ומחקרים שעוסקים בנושא, וביניהם מחקריו של מרעי שתרם במיוחד למה שקשור בשפה הערבית 

וההשפעות שספגה מן השפה העברית.
במדינת  הערבים  בקרב  הערבית  על התפתחותה של השפה  לעמוד  מרעי  מנסה  הנסקר  בספר 
של  לדמותה  קווים  מרעי  משרטט  בראשון  חלקים.  שלושה  לספר  היום.  ועד   1948 מאז  ישראל 
הערבית המעורבת. בשני הוא בוחן סוגיות שקשורות לאידיאולוגיה, לפוליטיקה ולחינוך. בחלק 
האפילוג,  לאחר  והעברית.  הערבית  בין  והמפגשים  היחסים  היסטוריית  את  מביא  הוא  השלישי 
זיקה  לה  שיש  עשירה  ביבליוגרפיה  מרעי  עורך  בספר,  שעלו  העיקריות  הנקודות  את  המסכם 

לתחום, ולבסוף מביא מילון של הערבית המעורבת.
העברית  מהשפה  המושפעת  ערבית  כלומר  המעורבת,  הערבית  על  הוא  הזה  בספר  הדגש 
ושואלת ממנה היבטים בכל תחומי החיים: פוליטיקה וכלכלה, חברה, חינוך ובריאות, מזון, בניין 

ראש התכנית מוסמך, הוראה ולמידה-שפות, המכללה האקדמית בית ברל  *
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ועברית.  ערבית  של  ערבוב  שהיא  חדשה"  "שפה  שזו  מציין  מרעי  אחרים.  ותחומים  ושירותים 
השפה הזו קיבלה שמות רבים: ערברבית, ערברית, היברו-אראב, אלערבריה, אלערביה, הערבית 
פלסטינית  ערבית  ישראלית,  ערבית  ערבית-עברית,  לשון  עברי,  בלבוש  ערבית  המשוערבית, 
במדינת ישראל. ריבוי השמות מלמד בלי ספק על מורכבות הקשר בין שפה, זהות ואידיאולוגיה; 
כל צד רואה את התופעה הסוציו-לשונית מזווית אחרת. וכאן אנחנו לא יכולים להתעלם מהזהות 
המורכבת של הערבים בישראל. השפה הזו משקפת מציאות מורכבת שאין עליה קונצנזוס מבחינה 

אידיאולוגית, לא רק מנקודת המבט של היהודים, אלא גם בקרב הערבים עצמם.
יש לי הערות אחדות לגבי כמה סוגיות שהמחבר יכול היה להימנע מהן:

המשגה בעייתית. בכמה נקודות בספר ההמשגה לא מדויקת. לדוגמה, המחבר מדבר א. 
על "דו-לשוניות" בתוך השפה הערבית )עמ' 17(. זאת אף שבניגוד למושג הבלשני, 
כאן לא מדובר בשתי שפות, אלא בשפה שהחוקרים מתארים כדיגלוסיה. במקומות 
אחרים ההמשגה היא בעלת קונוטציות שליליות, לפחות מזווית ראייתם של הערבים, 
כפי שמרעי עצמו הראה באחד ממחקריו. כך למשל השימוש במונח "ערביי ישראל" 
)עמ' 17 ולאורך כל הספר(. מושג זה טעון מאוד ובעייתי והערבים מסתייגים ממנו. 

־המונח השגור היום הוא "הערבים/הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל". דוגמאות נוס
פות לכך הן "המגזר הערבי", המופיע רבות בספר, וגם "מלחמת ששת הימים".

81(. ב.  )עמ'   2008 משנת  המיצ"ב  תוצאות  את  לדוגמה  מביא  מרעי  מיושנים.  נתונים 
ראשית, ניתן היה להביא נתונים עדכניים יותר. שנית, כדי לחזק את טיעוניו יכול היה 

־להסתמך לא רק על המיצ"ב, אלא גם על תוצאות בחינות הבגרות והבחינה הפסיכו
מטרית וגם מבחנים בינלאומיים, כמו מבחן פיז"ה.

מקורות הקורפוס הלשוני. לא תמיד ברור על מה הסתמך החוקר בבואו לספק לנו את ג. 
הקורפוס הלשוני שעליו נשענות הדוגמאות בספר. רציתי לראות בבירור מה מקור 

הקורפוס שלו, איך אסף אותו והיכן עשה זאת.

לדוגמה, ד.  להוכיחן.  חזקות מבלי  ביסוס. לפעמים מעלה מרעי טענות  טענות חסרות 
הוא טוען כי הפלסטינים בגדה המערבית רואים בעברית שפת אויב )עמ' 99(. ראשית, 
אין לו סימוכין לטענה זו. שנית, יש מחקרים שמראים גם צדדים אחרים של השפה 
העברית בגדה: לא רק שפת אויב, אלא גם שפת הכלכלה, אם לצורך סחר עם ישראל 
הערבי  בעולם  הערבים  של  יחסם  את  החוקר  מחלק  כאשר  גם  עבודה.  למטרות  אם 

־לשני שלבים הוא אינו טורח להסתמך על מקורות, או לפחות לגבות את טענתו בה
סבר משכנע.

האנגלית נעדרת מהספר. בספר יש תיאור רחב של הערבית והעברית, אבל האנגלית ה. 
־נעדרת ממנו. זאת אף שהאנגלית כיום היא חלק חשוב ברפרטואר הלשוני של הער

בים, ולא זו בלבד – שאילות רבות מעברית לערבית מקורן בשפה האנגלית. המידה 
של  פיתוחו  החדשה,  הטכנולוגיה  דרך  האנגלית  מהשפה  הצעיר  הדור  מושפע  שבה 
כתב המבוסס על אותיות לטיניות והשימוש ההולך וגובר של האנגלית בנוף הלשוני 
בספר  לכן  בארץ.  הערבים  של  הלשוני  הרפרטואר  על  השפעתה  את  מראים  הערבי 
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מסוג זה ראוי היה לתאר את האנגלית ולהראות את מקומה ברפרטואר הלשוני של 
הערבים וגם את השפעותיה על הערבית.

אסכם ואומר כי למרות ההערות דלעיל, זהו ספר מתבקש וחשוב ששופך אור מעניין על הקשר 
בין שפה, זהות, וקונפליקט. הוא עוסק בהשפעת השפה העברית על השפה שבה מדברים הערבים 
בישראל, שפה שיש לה הקשר פוליטי, היסטורי ותרבותי. הוא מיטיב בחלקו לתעד היבטים של 
מאוד  עשיר  מגוון  פורש  גם  הוא  לכך  ובנוסף  בישראל,  הפלסטינים  בקרב  המתפתחת  הערבית 
באינטרנט  בעיתונות,  היומיום,  ובחיי  ציבור  במוסדות  הערבים  משפת  ודוגמאות  היבטים  של 
ובלקסיקון הפוליטי הטעון. החומר הרב שבספר עשוי לשמש מצע למחקרים עתידיים. אני ממליץ 

לקרוא אותו.


