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 األقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل

اغو فً السنة تخرجت مها نصار من جامعة شٌك. حضرت محاضرة لألستاذة مها نصار من قسم الشرق االدنى فً جامعة ارٌزونا

قدمت .  ٨٤٢١-٨٤٩١و رسالتها كانت عن الهوٌة والقومٌة الفلسطٌنٌة فً االداب بٌد الموطنٌن الفلسطٌنٌن فً اإلسراٌل من ٦٠٠٢

قالت إن دور الفلسطٌنٌن اإلسرائٌلٌن مهما جدا النهم . األستاذة بحثها عن األقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل، وعالقها مع العرب االخرٌن

تارٌخٌا، صور هوؤالء العرب تغرت عدد مرات كما تغٌر الحالة السٌاسة فً الشرق .   منتصف الشد والتوتر فً الحربفً 

خالل حرب اإلستقالل  ٨٤٩١حالٌا،معظم األقلٌة الفلسطٌنٌة هم احفاد الالجٌئٌن األصلٌٌن الذٌن هربو ٌوم النكبة فً السنة .  االوسط

هرب الجمٌع من بٌوتهم ومناطقهم عندما غزاهم الجٌش الٌهودي ولكن بعض من االوادم . سرائٌلاإلسرائٌلً و ظلوا بداخل حدود إ

بعد حرب النكبة، معظم العالم العربً نظروا الى  هؤالء االشخاص الذٌن ظلو .  بقوا فً محلهم وصاروا األقلٌة فً االغلبٌة الٌهودٌة

اعتبروا الناس الذٌن لٌسو من اصول . واضح الذي انتشر فً كل اركان البلدوصفت األستاذة التمٌٌز ال.  خونة للقضٌة الفلسطٌنٌةك

حكت لنا األستاذة كٌف لمدة وقطا هؤالء العرب لم ٌكونوا فلسطٌنٌٌن او إسرائٌلً، بدال كانو . عربٌة اقل من عربً اصٌل حقٌقً

 .مجموعة فً النسٌان

محمود .  كل هذا تغٌر بفضل مساعدة االدب والشعر الحدٌثة، خصوصا االدادب المقوامة للكاتب والمنظر محمود دروٌش

وهو مشهور  ٨٤٩٨ولد فً فلسطٌن فً مدٌنة البروه فً السنة . دروٌش كان مهما جدا فً ثقافة العرب والقضٌة الفلسطٌنٌة

بعد  .الفلسطٌنٌن الٌومٌة وٌعتبر أرفد صوفت أدبٌة من الشرق األوسطعن نضاالت ألف دروٌش . ومعروف ومحترم حتى اآلن

رجع  شبعد ذلك دروٌ . سنة كالجٌئٌن لمدةوأسرته سكنوا  .   ترك فلسطٌن من الحرب وسافر إلى لبنان حٌث هو  شالنكبة دروٌ

 آراءهمب العرب القصائد، تغيروا لما قرأوا الشعو. هناك، بدأ يتبع كتباته في صحف ومطبوعات مختلفة. الشغورإلى إسرائٌل 

فبعد ذلك أعتبروا االقلٌة الفلسطٌنٌة فلسطٌنٌٌن فقط ولٌس كما كانوا من قبل . التً جربوها التجارب والمحنتماما النهم فهموا 

 .  من المثٌر لالهتمام جدااحببت هذه المحاضرة النها كانت ممتعة  و. فلسطٌنٌٌن إسراأٌلٌٌن

 


