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 األقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل و عالقاتها مع العالم العربً

حصلت .  ٌزونافً قسم دراسات الشرق االوسط بجامعة ار نائبة جدٌدة أستاذة الدكتورة مها  نصار     

على درجة دكتورة تخصصت فً هوٌة العرب خالل االدب العربٌة من جامعة  شٌكاغو فً عام 

رقزت على األقلٌة . 9333و قبل ذلك قد حصلت على الماجستٌر من نفس جامعة فً عام .  2002

 .  الفلسطٌنٌة العربٌة فً إسرائٌل

فً بناٌة  030فً غرفة  2090دٌسٌمبر  2، 9000حدثت محاضرة دكتورة نصار فً ساعة          

ُخلِفت هذه . تتناول المحاضرة باألقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل و عالقاتها مع العالم العربً. مارشال

لشرح العرب الموجودٌن داخل االراضً  9302األقلٌة الفلسطٌنٌة بعد النكبة فً سنة -العبارة 

طردوا عدٌد من العرب من بٌوتهم . لنكبة و بقوا بعد النكبةو هم كانوا هناك قبل ا( المحتلة)االسرائٌلً 

. وٌصبحوا معظمهم الجئٌن فً الدولة العربٌة المتجورة ولكن بعضهم بقوا و نسمٌهم األقلٌة الفلسطٌنٌة

جغرافٌاً و ثقافٌاً من الٌهود و خذوا بعضهم جنسٌة اسرائٌلٌة ولكن الٌزال معزولٌن اقتصادٌاً و سٌاسٌاً و 

و بدأوا . لم ٌكن هناك فرصة لالقلٌة لسفر او لتبادلة مع العرب خارج االراضً المحتلة. ذالكالعرب ك

األردن و سورٌا و لبنان و خاصاً مع الالجئٌن فً ان ٌفقدوا عالقات مع العرب فً الدولة المتجورة مثل 

 .هذه الدولة

كتابة ادب االلتزام و شعرالحر فً الدولة شجع االستعمار الدولة العربٌة المتجورة على ارتفاع           

و انتقلوا ٌهود العراق الى اسرائٌل و جلجوا ادب االلتزام .  كان مركز هذه الكتابة داخل العراق. العربٌة

كانت نتٌجة التبادل الثقافً و . و شعرالحر السرائٌل معهم و بدأوا انتشار الكتابة الى االقلٌة الفلسطٌنٌة

تسلل انتشار االدب . كان عند االنتشار كثرة التأثٌرات على الكتابة العربٌة.  و االقلٌةالفكري بٌن الٌهود 

ولكن . سبب خالفات فً العالم العربً.  و الشعر حضارة عربٌة من قبل الٌهود و أثر على هوٌة االقلٌة
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قدر . نفسهماصبحوا مفتخرٌن با. انفصلوا المفاهٌم االقلٌة 9301بعد سنوات و خاصاً بعد الحرب سنة 

كانت .  بلون جلدهم و عبروا سؤ تفاهم االقٌة مفتوحاً و اعترفوا بانهم عرب مثل العرب خارج اسراٌئل

 .البداٌة هوٌة قوٌة االقلٌة الفلسطنٌة داخل االراضً المحتلة

الٌام و نرى نسرة الهوٌة االقلٌة الفلسطٌنٌة ا. انخفض قراة االدب و الشعر فً العموم الفلسطٌنٌة         

 ".    راب"الحالٌة خالل وسائل مختلفة مثل موسٌقً 

  


