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االفتتـاحيــة

السيدة مفوض االحتاد األوروبي الشؤون اخلارجية والسياسيات 
األمنية  كاثرين اشتون،

السادة وزراء الشؤون اخلارجية في دول االحتاد األوروبي، األعزاء، 
نحن منظمات حقوق اإلنسان املوقعة أدناه، واملعنية بتعزيز وحماية حقوق 
ألف  ثالثني  طرد  وقف  اجل  من  للتدخل  ندعوكم  الفلسطيني،  للشعب  اإلنسان 
 )14( عشر  أربعة  من  إخ��الءه��م  سيتم  حيث  إسرائيل،  مواطني  من  فلسطيني 

جتمع سكاني محلي تقع في شمال وشرق وجنوب مدينة بئر السبع. 
أيلول عام 2001، وافقت احلكومة اإلسرائيلية على خطة »برفار«،  في 11 
القاضية بتدمير 14 قرية في محيط مدينة بئر السبع، الواقعة في صحراء النقب، 
هذه  التهجير  خطط  ومتثل  منازلهم.   من  30000  فلسطيني  تشريد  وبالتالي 
للسكان  القسري  التهجير  في  تتمثل  ممنهجة  إسرائيلية  سياسة  محصلتها  في 
أن توفي  الطلب من إسرائيل  إننا نحثكم على  الفلسطينيني.  البدو  األصليني من 

بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالسكان األصليني. 
لقد مت تسمية خطة “برفار” تيمنا باسم رئيس جلنتها، ايهود برفار، العضو 
االستراتيجي  التخطيط  شعبة  ورئيس  اإلسرائيلي،  القومي  األم��ن  مجلس  في 
جلنة  توصيات  لتطبيق  اخلطة  ه��ذه  تسعى  بحيث  ال���وزراء،  رئيس  مكتب  في 
أصدرت   2008 العام  من  الثاني  تشرين   11 انه  في  إلى  هنا  غولدبيرغ.يشار 
ببقاء  حينه  ف��ي  وأوص���ت  اإلسرائيلية  للحكومة  توصياتها   غولدبيرغ  جلنة 
السكان األصليني من البدو الفلسطينيني في أراضيهم. جلنة برفار التي لم تشتمل 
على، أو تستشير، أياً من أصحاب احلقوق املصالح املتضررة، قامت برفض هذه 
إسرائيل  مواطني  من   30000 ل  القسري  التهجير  ال��ى  ودع��ت  بل  التوصيات، 
بها،  معترف  مستوطنات  عدة  إلى  ونقلهم  وأرضهم،  منازلهم  من  الفلسطينيني 

والتي تطلق عليها احلكومة اإلسرائيلية ب “ بلدات التركيز”. 
تشير خطة برفار، التي صارت تعرف “بخطة احلل النهائي” لقضية السكان 
البدو في إسرائيل، إلى استمرار سياسات التطهير العرقي في إسرائيل، واملتبعة 
منذ إنشائها. إن ال 180.000 بدوي في النقب اليوم، هم من نسل القبائل البدوية 
إلى فقط  11000 في أعقاب إنشاء إسرائيل.   التي انخفض عدد سكانها  ال 19 
من  قبيلة   19 أص��ل  م��ن  ق��س��ري  بشكل  قبيلة   11 ترحيل  مت   1953 ال��ع��ام  ففي 
النقب،  شرقي  شمال  في  تركيز(  )بلدة  محمية  إلى  ونقلهم  ومناطقهم  منازلهم 
املعروفة باسم “املنطقة املغلقة” أو السياج. وكنتيجة لقانون أمالك الغائبني،  

فقد بدو ما قبل )1948( 90% من أرضهم وممتلكاتهم. 
بتركيزهم  اإلسرائيلية  احلكومة  قامت  ال��ب��دو،  أج���داد  ارض  م��ص��ادرة  بعد 
اليهودية  املستوطنات  بناء  أم��ام  املجال  فتح  اجل  من  وه��ذا  السياج،  منطقة  في 
فقد   ،1965 لعام  والبناء  الوطني  التخطيط  قانون  أم��ا  العسكرية.  والقواعد 
تنكر لوجود البدو ولم يعترف بهم رسميا، على الرغم من وجودهم قبل إنشاء 
دولة إسرائيل في العام 1948. وفي العام 1966 أصدرت احلكومة اإلسرائيلية 
خطتها الرئيسة، التي ال تعترف بعشرات القرى البدوية وأسقطتها من اعتبار 
الكهرباء،  امل��ي��اه،  مثل:  األساسية  اخل��دم��ات  من  سكانها  حت��رم  حيث  احلكومة، 
وشبكات الصرف الصحي، والرعاية الصحية، وغيرها من اخلدمات. في الوقت 
ذاته، سعت اخلطة الرئيسية هذه لتهويد “النقب”، ودعم وتوسيع املستوطنات 

اليهودية والتي تتمتع بالدعم احلكومي الواسع واملخصص خلطط البناء. 

رسالة مفتوحة إلى مفوض االحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية، وزراء 
اخلارجية األوروبيني، ورئيس مجلس الشؤون اخلارجية، 6 تشرين أول 2011

وفي مخططاتها، تسعى إسرائيل لنقل 75000-90000 من السكان البدو- 
عن  بعيدا  االصلية  ديارهم  من  بها-  معترف  غير  قرية   40 في  يعيشون  الذين 
مصادر رزقهم  إلى بلدات مكتظة ْتعرف على أنها مراكز حضرية. وقد اشتملت 
جانب  إلى  األساسية،  اخلدمات  من  البدو  حرمان  على  اإلسرائيلية  التكتيكات 
اللجوء إلى استخدام القوة والتدمير املتكرر للمنازل، والقرى واألراضي الزراعية 

في كثير من احلاالت. 
الغير”.  أم��الك  على  “معتدين/متعدين  األصليني  سكانها  إسرائيل  تعتبر 
ب��اس��م سلطة  ال��ن��اط��ق  ت��س��اب��ار-  ب��ه اورت����ال  أدل���ى  ال���ذي  إل��ى التصريح  بالنظر 
األراضي اإلسرائيلية-  في مقابلة مع وكالة أنباء  IRIN بشأن  التدمير املتكرر 
ال  القضية  “هذه  تسابار:  يعلق  النقب،  في  بدوية  قرية  وهي  العراقيب،  لقرية 
تتمحور حول الهدم،  بل هؤالء الناس هم مجرمون،  هذه األرض ظلت مهجورة 

منذ 1950 إلى ان مت أخذها من قبل إسرائيل”. 
العديد  ينتهك  الفلسطينيني  البدو  من  األصليني  للسكان  القسري  التهجير 
من أحكام القانون الدولي حلقوق اإلنسان، مبا في ذلك احلق في تقرير املصير 
)املادة املشتركة1، من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي 
للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية(، ومبدأ عدم التمييز )انظر املادة 2 
من العهدين، واحلق في مغادرة البالد والعودة إليها )املادة 12 من العهد الدولي 
التعليم  في  واحل��ق   )6 )امل��ادة  العمل  في  واحل��ق  والسياسية(  املدنية  للحقوق 
الدولي  العهد  م��ن   )28 )امل���ادة  بحسب  امل��الئ��م  السكن  ف��ي  واحل��ق   )13 )امل���ادة 
للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية. بكلمات، ان اخلطة تعتبر تطهيراً 
الدولية،  اجلنائية  احملكمة  حسب  اإلنسانية  ضد  جرمية  يشكل  وال��ذي  عرقياً، 

واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا. 
إلى االمتناع عن  أدناه، نحثكم على دعوة إسرائيل  نحن املؤسسات املوقعة 
انتهاك حقوق اإلنسان، والتمييز، وتنفيذ سياسة التهجير القسري للسكان البدو 
الفلسطينيني في النقب.  كما ندعوكم لدعوة أعضاء املجتمع الدولي للضغط على 
إسرائيل من اجل التخلي عن التوصيات الواردة في تقرير جلنة “برفار”، ألنها 

تناقض معايير حقوق اإلنسان وااللتزامات املترتبة عليها. 
املؤسسات املوقعة:

بديل- املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني،
جمعية حقوق االنسان – الناصرة

 :)OPGAI( مبادر الدفاع عن األراضي احملتلة
جمعية الشبان املسيحية- القدس الشرقية، فرع بيت ساحور.  

مركز املعلومات البديلة،
مجموعة السياحة البديلة، 

مركز التعليم البيئي،
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال-فرع فلسطني،

اجلوالن للتنمية،
مركز أبحاث األرض- القدس،

املركز العربي حلقوق اإلنسان في هضبة اجلوالن- املرصد،
احتاد جلان العمل الصحي، 

مركز الفينيق-مخيم الدهيشة،
مركز ميثاق للتنمية، 
مركز القدس للمرأة، 

مبادرة الدفاع املشتركة-جمعية الشبان املسيحية، 
هيئة تنسيق اجلمعيات الفلسطينية العاملة في لبنان/ لبنان، 

املساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية )PARD(-لبنان، 

الهوية الوطنية الفلسطينية
في  م��ك��ان��ة  ي��ح��ت��ل  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  س����ؤال  زال  ال 
القضايا اجلوهرية املتصلة بالصراع مع احلركة الصهيونية  صدارة 
تتصل  كونها  بل  ش��ك،  موضع  الهوية  ان  باعتبار  ليس  وإس��رائ��ي��ل؛  
إلى  ال��ع��ودة  وح��ق  املصير،  تقرير  ح��ق  اجل��وه��ري��ة:  ال��ص��راع  بقضايا 
الديار األصلية، وحق إقامة الدولة املستقلة ذات السيادة الكاملة. من 
هنا، جاء هذا العدد ليعيد طرح السؤال على نحو يبرز مكونات الهوية، 
وخصوصيتها، والعوامل املؤثرة فيها سلبا وإيجابا، وشروط تأكيدها 

وسبل جتسيدها فعليا. 
الهوية الوطنية الفلسطينية لم تنشأ مبعزل عن محيطها العربي؛ 
ويتوارى  ت��ارة،  يطغى  قومي  مبضمون  خصوصيتها،  رغم  فتشكلت، 
تارة أخرى؛ ولكنه بقي حاضرا برغم اإلمعان في "القطرية" مؤخرا. 
نهج  على  املؤسسة  "القطرية"  كانت  اذا  ان��ه  التأكيد  من  بد  ال  وهنا 
االنعزالية  مبعنى  "القطرية"  ان  يعني  ال  ذلك  فان  تنجح،  لم  قومي 
القومي،  العمق  عن  قوله  ميكن  الشيئ  وذات  الصحيح.  البديل  هي 
العربية ال يبرر بدوره السقوط في  الوحدة  ففشل مشروع/مشاريع 
القطرية. وعليه، كان النهج الفلسطيني الذي يوازن ما بني خصوصية 
القرار  باستقاللية  التمسك  وعبر  جهة،  من  عليها  التأكيد  عبر  الهوية 
الوطني من جهة ثانية نهجا صحيحا. وهذا بدوره يستدعي ضرورة 
الوقوف على النهج الفلسطيني احلالي الذي يتمسك لفظيا باستقاللية 
القرار الوطني في بعض املسائل، بينما يتوارى في القرارات املصيرية 
هو  االخير  وك��أن  الرسمي،  العربي  باملوقف  يعرف  اضحى  ما  خلف 

التعبير عن العمق القومي للهوية والقضية.  
وال��ه��وي��ة ف���ي ت��ط��وره��ا ارت��ب��ط��ت ب��امل��س��ي��رة ال��ك��ف��اح��ي��ة للشعب 
ركنا  وجتسيدها  وإب��رازه��ا،  عليها،  التأكيد  أصبح  حتى  الفلسطيني، 
ومن  الوطني.  التحرر  ملرحلة  النضالي   البرنامج  أرك��ان  من  أساسيا 
غير اخلفي ان هذه االهمية فرضتها ظروف الصراع ومواجهة أهداف 
الشعب  إل��غ��اء  ح��م��الت  ان  اي��ض��ا  خفي  وغ��ي��ر  املستعمرين.  وب��رام��ج 
بالتنكر  س���واء  امل��ن��ص��رم،  ال��ق��رن  مطلع  م��ن��ذ  ت��ت��وق��ف  مل��ا  الفلسطيني 
بالتهجير  أو  النطاق،  واس��ع  العرقي  التطهير  مبمارسة  أو  لوجوده، 
املتواصل، أو بالتنكر حلقوقه الوطنية، أو بتحويرها على نحو يفرغها 

من مضمونها. 
يتبدى  الوطنية  التحرر  مبسيرة  الفلسطينية  الهوية  وارت��ب��اط 
اشكال  من  بعدد  الهوية  جتسيد  ارتباط  االول��ى  هامتني:  مسألتني  في 
النضال املعتمدة. ويظهر هذا، على سبيل املثال ال احلصر، في تأسيس 
نحو  حقيقية  انطالقة  اعتبرت  التي  املقاتلة  الفلسطينية  التشكيالت 
التحرير )ضد مفهوم التحرير مبنطق اجليوش واالنظمة(، كما ويظهر 
في االبداعات الثقافية والفنية ذات البعد االنساني- احلضاري )ضد 
تصوير الفلسطيني كعدم، مسكني ومستكني(. والثانية ارتباط درجة 
نفسه.  النضال  جدية  مب��دى  وعامليا  وعربيا  محليا  الهوية  حضور 
ويالحظ، كما تبني عدد من املقاالت الورادة في هذا العدد، ان حضور 
الهوية الفلسطينية وبالتالي قوة طرح احلقوق الوطنية على مختلف 
قبل  وم��ا  النكبة،  بعد  فما  النضالية.  بالفاعلية  ارت��ب��ط  املستويات، 
وخالل  محدودة؛  الكفاحية  الفاعلية  كانت  املعاصرة  الثورة  انطالق 
ذات الفترة ساد التهميش، والتغييب والوصاية. بينما بتصاعد الفعل 
النضالي، مت االعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية، ومت صدور عدد 
من القرارات الدولية ذات القيمة القانونية )والوطنية في ذات الوقت(؛ 
مثل القرار ) 3236 ( للجمعية العامة لالمم املتحدة والذي يؤكد على 
اماكن تواجده في تقرير املصير،  الفلسطيني في كافة  حقوق الشعب 
ما  النضالية  الفاعلية  تراجع  ان  ويظهر  كما  والعودة.  الدولة  واقامة 

بعد اوسلو قد اصاب حضور الهوية وجتسيداتها بالوهن. 
اذا ك���ان س����ؤال ال��ه��وي��ة م��س��أل��ة م��رت��ب��ط��ة ل���دى ال��ش��ع��وب واالمم 
الشعب  ان  حيث  الفلسطيني؛  السياق  في  فانها  االمم،  بني  باحلضور 
الفلسطيني شرد، وشتت، وجزئ، وانكرت عليه حقوقه، اكثر من ذلك. 
احلقوق،  وممارسة  الوجود،  مبعنى  بالكينونة،  مرتبطة  مسألة  انها 
ومشروع املستقبل. لذلك، يصح االستنتاج بالقول ان جتسيد الهوية 
اعادة بناء م ت ف على  الفلسطينية ركن اصيل في مشروع  الوطنية 
للتحرر  نضالي  برنامج  اس��اس  وعلى  ودمي��ق��راط��ي��ة،  وطنية  اس��س 
وفي  االن��ت��داب  ب��ح��دود  فلسطني  ك��ل  ف��ي  الفلسطينيني  ب��ني  م��ا  يجمع 
الشتات. وبدون ذلك، سنبقى نشهد حالة من االغتراب بل والتناقض، 
بني  وم��ا  ومتطلبتاها،  امل��رح��ل��ة  ب��ني  م��ا  وواق��ع��ه،  الفلسطيني  ب��ني  م��ا 

احلقوق وسبل وادوات حتقيقها.   

هيئة التحرير

)akhbarna.com :قرية العراقيب هدمت ثالثني مرة منذ حزيران ٢٠١٠ )امل�صدر
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يتبــع

ملجتمٍع  من���وذٍج  وم��ن  آلخ��ر،  ب��اح��ٍث  م��ن  بالهوية  يتعلق  فيما  الفهم  يختلف 
بشريٍّ آلخر، ومن حضارة ألخرى، مما يضعنا أمام عدة تعريفات، تختلف فيما 
بينها، إال أنها تتفق في اإلطار العام على أن الهوية ليست شيئاً منجزاً ونهائياً 
منغلقاً على ذاتِه، وإمنا امتدادا للتاريخ واحلضارة، وهي قيم وخصائص قابلة 
للتحوير والتطوير والتحول من زمن آلخر– حسب املستجدات. لذا فالهوية متر 

في تفاعل ومنو وازدهار، كما قد تعيش حالة ركود وخمول وانكماش.
يرتبط  ما،  لشعٍب  أو  ألم��ٍة  جمعّيًا  شعوراً  باعتبارها  عرفت  أيضاً  والهوية 
الروحية والفكرية  الهوية هي مجموع السمات  ببعضِه مصيرا ووجودا، حيث 
القيم  ونظم  احل��ي��اة  وط��رائ��ق  بعينه  مجتمعاً  متيز  التي  اخل��اص��ة  والعاطفية 
والتقاليد واملعتقدات وطرائق اإلنتاج االقتصادي والثقافي. ولكن متيز جماعة 
مع  الهوية  تطابق  هي  احلقة  فالهوية  اجلماعة،  أف��راد  تطابق  يعني  ال  بهوية 

االختالف.
من  لشعب  املميزة  السمات  مجموع  البسيط،  تعريفها  ف��ي  ال��ه��وي��ة،  متثل 
املشتركة  وامل��واق��ف  والثقافة  والتقاليد  وال��ع��ادات  اللغة  في  متمثلة  الشعوب، 
أية هوية تكمن في  أن قيمة  إلى  القضايا املصيرية. وهنا جتدر اإلش��ارة  بصدد 
أن تقدمه من فرص  أن تخلقه من شعور باخلصوصية، وفي ما ميكن  ما ميكن 
للتطور ملنتسبي هذه الهوية. وبدون ذلك قد تكون الهوية عبئاً على منتسبيها، 

أو داللة على نقص مخجل ومخل. وغالبا ما ترتبط الهوية في  وقد تكون عاراً 
هذا املستوى بالوعي بالذات. لكنها في أحيان أخرى قد ترتبط باستحضار اآلخر 
الهوية  تشكل  جتربة  على  ينطبق  ما  وه��و  ل��ل��ذات(.  )أو  لألنا  نقيضاً  باعتباره 
على  الفلسطيني  الشعب  وجود  من  بالرغم  إذ  باألساس؛  الفلسطينية  الوطنية 
أرض فلسطني التاريخية، على األقل منذ خمسة آالف سنة، فإن حديثه عن هويته 
الوطنية لم يتبلور إال بفعل صدمة قاسية جسدتها مخططات االحتالل األجنبي 
الذي أخذ في البداية شكل انتداب بريطاني قبل أن ينتهي مشروعاً صهيونياً قائماً 
على أساس اجتثاث شعب من أرضه وإحالل جماعات من »املستوطنني« الذين مت 
غرسهم في هذه األرض بقوة احلديد والنار بعد جلبهم من مناطق العالم األربع.
صحيح أن الثقافة السياسية الفلسطينية من لغة وحضارة وتاريخ هي جزء 
من الثقافة السياسية العربية، ومتشابهة مع تطور الثقافة السياسية الوطنية 
يختلف  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  تطور  أن  إال  املجاورة،  العربية  ال��دول  في 
التحرر من االستعمار  العربية املجاورة في  الهويات الوطنية للدول  عن تطور 
البريطاني والفرنسي. ويعود هذا االختالف إلى أسباب عديدة اهمها هو مرور 
فلسطني والقضية الفلسطينية مبراحل تاريخية مختلفة بشكل جذري؛ يقع في 
التاريخية  القومية  للهوية  واإللغاء  ل��ألرض  االستيطاني  االستعمار  مقدمتها 
لفلسطني  وانتماءه  الوطنية،  بحقوقه  الفلسطيني  الشعب  متسك  إن  لفلسطني. 

ساهما في بلورة الفكر القومي الفلسطيني تارة بشكل تابع للبرامج السياسية 
حتت  السياسات  لهذه  منافس  حتى  أو  مستقل  بشكل  وت��ارة  العربية،  الوطنية 

شعار استقاللية القرار الفلسطيني.

في خصوصية الهوية الفلسطينية:
إذا كان لكل شعب من الشعوب خصائصه املميزة له التي جتعل منه شعباً 
في مقابل شعب آخر، وهي ميزة تنطبق على الشعب العربي الفلسطيني مثلما 
مضافة  قيمة  تشكل  خصوصية  للفلسطينيني  فإن  آخ��ر،  شعب  أي  على  تنطبق 
لها  تعرضوا  نكبة  مبواجهة  ارتبط  تبلورها  أن  في  وتتمثل  الوطنية،  لهويتهم 
الثقافي واالجتماعي  للغزو األجنبي استهدفهم في وجودهم  من طرف مشروع 
واالقتصادي والسياسي )احلضاري واإلنساني بشكل عام(. هذه الهوية تشكلت 
في خضم صراع مرير خاضه هذا الشعب إلثبات وجوده في هذه املعركة القاسية 
وغير املتكافئة. وعليه، فقد ارتبطت الهوية باملقاومة التي عرفتها فلسطني منذ 
املعروفة  بثوراتها  وم���روراً   1882 ع��ام  فيها  يهودية  “مستوطنة”  أول  زرع 
الفلسطينية  للثورة  إجناز  بأهم  وانتهاًء  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في 

الهوية الوطنية الفلسطينية

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي*  و أحمد أبو غوش**
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املعاصرة في ستينيات ذات القرن. وقد برزت في خضم هذه الثورة التي أكدت 
الصهيوني  امل��ش��روع  إرادة  مواجهة  في  الفلسطيني  للشعب  الواقعي  ال��وج��ود 
ليتم  شعب  بال  خالء  أرض��ًا  وطنه  من  جتعل  أن  أرادت  التي  الدولي  اإلمبريالي 

تسليمها لشعب افتراضي ليس له أرض. 
احلامل  الفلسطيني  الشعب  يحتاجها  أن  ميكن  كان  ما  الفلسطينية  الهوية 
لهوية عربية إسالمية تاريخية لوال الهجمة الصهيونية االستيطانية اإلحاللية، 

التي استدعت مثل هذه الهوية إلنقاذ الشعب الفلسطيني وإنقاذ األمة العربية.
العسكرية  ال���ق���وات  حتتلها  أن  ق��ب��ل  االنتداب”  ب��ح��دود  “فلسطني  ك��ان��ت 
البريطانية في نهاية عام 1917 مقسمة من الناحية اإلدارية إلى قسمني: األول 
يشمل املناطق الشمالية، ويتألف من لوائي عكا ونابلس التابعني لوالية بيروت. 
والثاني يشمل املناطق اجلنوبية، ويتألف من لواء القدس املستقل التابع مباشرة 

لسلطة وزير الداخلية العثماني.
حدودا  أو  دينا  أو  لغة  مستقلة  االنتداب  حتت  حدودها  في  فلسطني  تكن  لم 
أو تاريخا عن محيطها العربي عموما والسوري خصوصا. فلغة أكثر من %95 
املسيحية  بعده  وتأتي  الغالبية  دين  واالس��الم  العربية،  اللغة  كانت  اهلها  من 
اليهودية، شأنها في ذلك  الديانة  اتباع  اقلية ضئيلة ال تتجاوز 6% من  وهنالك 

شأن محيطها العربي )سوريا ولبنان ومصر والعراق(.
العربية  واجلمعيات  األح���زاب  مختلف  ف��ي  بنشاط  الفلسطينيون  ش���ارك 
التي تشكلت بعد إعالن الدستور العثماني عام 1908، وتبنوا أفكارها القومية 
اإلصالحية، إال أن شعورهم باالنتماء القومي انطبع بطابع خاص، طابع االنتماء 
واالستيطان  الهجرة  بفعل  الضياع  خطر  يتهددهما  محددين،  ووطن  ارض  إلى 
كتب  وقد  كيان«(.  عن  »البحث  كتابه  في  الشريف  ماهر  يقول  )كما  اليهوديني 
السياسي  ف��اخل��ط��ر  ج���رف،  ش��ف��ا  ع��ل��ى  الفلسطينيني  ن��ح��ن   ...« ن��ص��ار  جن��ي��ب 
واالجتماعي واالقتصادي يهددنا من كل صوب... ومعلوم أن فلسطني أصبحت 
ألف  مائة  من  أكثر  منهم  اآلن  وفيها  أنظارهم،  ومطمح  الصهيونيني،  آمال  محط 
)جريدة  واملقدرة«  املعارف  من  كبير  جانب  وعلى  اجلنسيات،  مختلفي  شخص 

الكرمل 1913/9/19(.
فلسطني  في  العربية  احلركة  على  أضفى  قد  الصهيوني  اخلطر  أن  صحيح 
الفلسطينية«،  الوطنية  ل�«الهوية  األولى  اإلرهاصات  في  طابعا خاصا، وساهم 
إال أن هذه الهوية بقيت مندمجة في احلركة القومية العربية اجلامعة حتى العقد 
الثاني من القرن العشرين. ولذلك تبّنى الفلسطينيون منذ شهر أيار 1918 علم 
الثورة العربية )ثورة الشريف حسني(، واصطلح على تسمية فلسطني »جنوب 

سوريا« أو »سوريا اجلنوبية«.
واشعرتها  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  على  قوية  آث��ارا  الصدمات  تركت   
 ،1920 )اب��ري��ل(  نيسان  رمي��و«  »س��ان  مؤمتر  الصدمات:  ه��ذه  واه��م  بعزلتها. 
وان���ه���ي���ار احل���ك���م ال��ع��رب��ي ف���ي س���وري���ا واح���ت���الل ال���ق���وات ال��ف��رن��س��ي��ة دم��ش��ق 
)1920/10/24(، وفشل ثورة العراق االولى )1920(. في تلك الظروف، انعقد 
في شهر 12 من ذلك العام مؤمتر حيفا. وألول مرة لم يشر املؤمتر الفلسطيني 
إلى أن فلسطني جزء من سوريا، كما لم يطالب بالوحدة معها، بل دعا هذا املؤمتر 
ألول مرة إلى »تشكيل حكومة وطنية في فلسطني، مسؤولة أمام مجلس نيابي 
باإلمكان  فانه  ولذلك  احل��رب.  قبل  البالد  في  وج��دوا  الذين  السكان  من  منتخب 
اعتبار هذا املؤمتر نقطة االنطالق العملية للهوية الوطنية الفلسطينية، كحركة 

قطرية ذات أهداف خاصة، لكنها غير منسلخة عن جذورها القومية.  
والكيان  االرض  على  الصهيونية  احلركة  بخطر  االحساس  تفاقم  ظل  وفي 
مبقدار  إال  االنتدابي؛  وشكله  االستعمار  بخطر  اإلحساس  تضاءل  الفلسطيني، 
ومن  واالستيطان.  التهويد  في  الصهيوني  اليهودي  للنشاط  ودعمه  انحيازه 
االن��ت��داب  ملهادنة  امكانية  هنالك  ان  الفلسطينيني  لبعض  خّيل  ان��ه  امل��ف��ارق��ات 
بشذوذ  دروزة  عزة  محمد  واعترف  للصهيونية.  انحيازه  وتخفيف  البريطاني 
والعالقة  املستعمرين  من  املوقف  يخص  فيما  العربيات  جاراتها  عن  فلسطني 
من  ال��ق��وم��ي  مب��وق��ف  الوطنية  ت��ق��اس  املستعمرة  ال��ب��الد  ك��ل  »ف��ي  ف��ق��ال:  معهم، 

االستعمار. اما في فلسطني، فصار ُيستساغ ان يكون ملن يعقد اواصر الصداقة 
احلركة  في  ش��أن  له  يكون  ان  مطالبهم  وي��روج  اغراضهم  ويخدم  االجنليز  مع 

القومية، اذا كان مناوئا لليهود واحلركة اليهودية«.
وتشعب الفكر السياسي الفلسطيني في تلك الفترة الى ثالثة تيارات رئيسة: 
تيار الوطنية القطرية، وتيار القومية العربية، وتيار الشيوعية االممية. كانت 
التيارين االول والثاني تضعف احيانا وتبرز احيانا اخرى، وكان  احلدود بني 
الدعم اجلماهيري لهما يتباين من حني الى آخر. اما التيار الثالث الشيوعي، فبقي 
االوساط  في  الشعبي  الدعم  وينقصه  السابقني  التيارين  عن  ومعزوال  مستقال 
العربية وذلك بفعل نشأته من/ بني، صفوف املهاجرين اليهود اليساريني. لقد 
ب�«عصبة  سّمي  ملا  تطور  ان  بعد  حتى  الشعبية  ضعيف  الشيوعي  التيار  بقي 

التحرر الوطني« ذات االكثرية العربية. 
كانت احلركة الوطنية الفلسطينية )بتياريها القطري والقومي( حتدد قائمة 
الفلسطينية  االرض  على  »االع����داء«  ه��ؤالء  خطر  حسب  ودرج��ات��ه��م  »االع����داء« 
ومستقبل الكيان الفلسطيني. وضعت معاداة الصهيونية واالستيطان اليهودي 
بعض  ومتيز  الثاني.  املقام  في  البريطاني  االستعمار  ومعاداة  االول،  املقام  في 
البريطاني،  االس��ت��ع��م��ار  مل��ه��ادن��ة  ب��اس��ت��ع��داده��م  )ال��ق��ط��ري(  االول  ال��ت��ي��ار  اف���راد 
يسمى  ما  ه��ؤالء  سيكّون  التيار  ه��ذا  هامش  وعلى  احيانا.  معه  والتنسيق  بل 
باملعارضة التي تعترض على »سلبية« احلركة الوطنية، اي رفضها للمشاريع 

التي يقترحها البريطانيون.
مما ال شك فيه )كما أسلفنا( أن الهوية تنشأ وتتبلور، ثم تتطور بفعل تفاعل 
هذا  وفي  املضادة.  الهويات  خاصة  خارجية،  عوامل  مع  وتفاعلها  داخلية،  عوامل 
اإلطار، لم يكن هنالك خالف حاد داخل الساحة الفلسطينية حول ثنائية القطرية 
باملخطط  املتمثل  األس��اس��ي  اخلطر  ح��ول  الفلسطيني  لإلجماع  وذل��ك  والقومية، 
الصهيوني. ولكن كان هنالك تباين بني هذين التيارين. كان التيار الثاني )القومي( 
بقاع  كل  في  اليهود  انتشار  بفعل  عاملية  حركة  الصهيونية  احلركة  أن  من  ينطلق 
العالم، وبفعل تعاطف دول احللفاء املنتصرين معها ودعمهم السياسي والعملي 
لها. ومثل هذه احلركة ال ميكن االنتصار عليها، وال حتى مواجهتها، إال من خالل 
الوحدة العربية، أو على األقل وحدة سوريا الطبيعية، أو ما كان يطلق عليها بالد 
الشام. وكان هذا التيار يدفع األمور باجتاه البقاء ضمن احلركة الوطنية السورية. 
وبعد سقوط احلكم العربي الفيصلي في سوريا، صار أصحاب هذا التيار يتوجهون 
لالستظالل باحلكومات العربية املستقلة وخاصة العراق نظرا لوجود فيصل ملكا 
عليها. وحتى بعد قيام إسرائيل دفع بعض هؤالء باجتاه االنضمام لألردن حتت 
في  الفلسطينيني  بعثرة  وبعد  فيصل.  امللك  شقيق  احلسني  بن  الله  عبد  امللك  راية 
رفع  العربية،  السياسية  القوى  إلى  الفلسطينيني  من  العديد  وانضمام  اجتاه،  كل 
القوميون شعار »الوحدة طريق التحرير«. وظل هذا الشعار سائدا حتى اخترقته 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« بانطالقتها املسلحة 1965/1/1.
إلى  يصل  ولكنه  املقدمات،  نفس  من  ينطلق  )القطري(  األول  التيار  وك��ان 
من  ومدعومة  عاملية  الصهيونية  احلركة  وألن  ان��ه،  يرى  فكان  مختلفة.  نتائج 
الدول الغربية، فإن بقاء فلسطني جزءاً من الدولة العربية الواحدة سيجعل من 
املعقول ضغط العالم من اجل تهويد فلسطني، باعتبارها جزءاً ضئيال من الوطن 
العربي. أما إذا حافظنا على اعتبارها قطرا عربيا مستقال كبقية األقطار العربية 
األخرى، فستكون وطن أهلها ألنها صغيرة ال تتسع ملزيد من الهجرة اليهودية 
ولم  الفلسطيني،  العربي  شعبها  على  سيقضي  الهجرة  من  مزيدا  إن  بل  إليها، 
أفكاره  كانت  التيار  هذا  الشعوب.  من  شعب  على  القضاء  عامليا  مستساغا  يعد 
القطرية والكيانية ضبابية؛ وقد تعرض للتشتت واليأس والغياب،  ومفاهيمه 

لكنه عاد وانتعش في أواخر خمسينات القرن العشرين.
وكذلك »العرب، والعربي«، كانت وما زالت تستعمل في األدبيات السياسية 
الفلسطينيني  على  يطلق  زال  ما  اآلن  فحتى  اليهودية.  غير  لتعني  الفلسطينية 
زال  ما  إسرائيليني؛  مواطنني  وأصبحوا  اإلسرائيلي  االحتالل  حتت  بقوا  الذين 

يطلق عليهم مصطلح: »عرب إسرائيل/عرب 48«.

ومع تصاعد الثورة املسلحة، في النصف الثاني من ثالثينات القرن العشرين، 
والسياسية  اإلعالمية  األدبيات  وص��ارت  بالكيانية،  الفلسطيني  الوعي  تعاظم 
األمة«  »مصلحة  مثل  تعابير  وظهرت  »األم��ة«.  الفلسطيني  الشعب  على  تطلق 

و«صندوق األمة« و«بنك األمة« و«قيادة األمة« و«شرف األمة«... 
كانت الثورة الفلسطينية املسلحة هي التعبير األقوى عن الهوية والكيانية 
كل  على  العربية  األق��ط��ار  م��ع  التعاون  لعالقات  اآلف���اق  وفتحت  الفلسطينية، 

املستويات: الشعبية والسياسية والقيادية. 
التيار القطري الفلسطيني، حامل الهوية الفلسطينية، صار بعد قيام إسرائيل 
أحواله  اضعف  في  صار  ل��ألردن؛  الغربية  الضفة  وانضمام  نظامها  واستقرار 
مسكوتا  أو  مؤجلة  أحالما  الضمير  في  لتستقر  السياسية  برامجه  وتراجعت 
اخلاصة  سماتها  وفقدت  تقريبا،  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  فغابت  عنها. 
فلسطينية  مجابهة  هنالك  تكن  فلم  »القطري«.  الفلسطيني  الوطني  وبرنامجها 
العملي وال  الغربية إلج��راءات الضم األردنية، ال على الصعيد  هامة في الضفة 

حتى على الصعيد النظري.
املواطنني  م��ن  العديد  إن  ب��ل  ال��ض��م،  حلالة  هامة  مجابهة  عملية  حت��دث  ل��م   
الفلسطينيني املشهود لهم بوطنيتهم قد استجابوا لألمر الواقع، وانغمسوا فيه، 
الكياني  الوعي  ضبابية  على  ذلك  ويدل  األم��ام.  إلى  ودفعه  بتطويره  واجتهدوا 
لدى الفلسطينيني الذين لم تكن نضاالتهم السابقة متعارضة، بل كانت متقاطعة 
لم  أنهم  إل��ى  إض��اف��ة  القومية،  النضاالت  م��ع  أخ���رى،  أحيانا  ومترابطة  أحيانا 
ميارسوا حكم أنفسهم بأنفسهم. ولذلك، فعندما سلّموا إلجراءات الضم األردنية 
تراثها  لها  منفصلة،  كيانية  جتربة  عن  يتنازلون  بأنهم  الشعور  يساورهم  لم 

وطعمها االستقاللي وامتيازاتها السلطوية، املادية منها والروحية. 
وحتى في قطاع غزة كان لنشطائهم دور مهم في النشاطات »العربية« من 

»البعث« إلى »القوميني العرب« إلى »الناصرية«.
االنتماء  متيت  دعوة  القومية  الدعوة  أن  يرى  بأنه  اإلسالمي  التيار  وميتاز 
فقط،  باللغة  العروبة  أن  ي��رون  منظريه  أن  كما  ال��واح��دة.  اإلسالمية  األم��ة  إلى 
فكل األقطار اإلسالمية هي جزء من األمة اإلسالمية. ويرون انه إذا كان أي جزء 
ف��رض عني على كل مسلم خاصة  )القتال(  ف��إن اجلهاد  اإلس��الم محتال  ب��الد  من 
أبناء البلد احملتل. والتيار اإلسالمي بُشعبه املختلفة يخلط بني اليهودية كدين 
وبني الصهيونية كحركة سياسية، بل يعتبرهما شيئا واحدا، فالصهيونية هي 

التعبير السياسي عن اليهودية، برأيهم. 
ولذلك ليس لفلسطني برنامج خاص عند التيار اإلسالمي اال إزالة االحتالل 
عنها واجلهاد في سبيل ذلك. أما الهوية والكيان الفلسطيني، فال جند لهما حضورا 
الفلسطيني.  القطري  اإلسالمي  التيار  ذلك  في  مبا  التيار،  هذا  أدبيات  في  ب��ارزا 
وكل ما جنده عندهم هو خطورة الكيان اإلسرائيلي والسيادة اليهودية على كل 
فلسطني أو على أجزاء منها، وان هذه اخلطورة ال تقتصر على فلسطني وحدها؛ 

بل ستمس )وقد مست فعال( كل األقطار احمليطة بفلسطني.
كان من شأن قيام حكومة عموم فلسطني، على وهنها وقلة فاعليتها، حتقيق 
بعض االيجابيات ذات الدالالت في الهوية والكيانية. فعلى سبيل املثال، كانت 
الفلسطينية، باعتبارها معبرة عن  تلك احلكومة عنوانا للحفاظ على اجلنسية 
من  باالعتراف  متتعت  أنها  خاصة  الشعب،  لهذا  التمثيلية  الصفة  استمرارية 
وافغانستان(  )باكستان  اإلسالمية  ال��دول  وبعض  عديدة  عربية  دول  جانب 
بدور  قامت  احلكومة  أن  كما  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  محلها  حلت  أن  إلى 
يتمكنوا  لم  الذين  للفلسطينيني  فلسطينية  سفر  ج��وازات  إص��دار  مجال  في  هام 
أو  للعمل  العربية  ال��دول  إلى  السفر  من  متكنهم  سفر  وثائق  على  احلصول  من 

الدراسة، وخاصة الفلسطينيني املقيمني في مصر وقطاع غزة.
وفي هذا السياق، وحتت هذه الظالل، وفي أجواء ذلك الغموض في الهوية 
مركزي  هدف  على  خاصة(  )الالجئني  الفلسطينيني  تطلعات  تركزت  والكيان، 
هو »العودة« دون أن ترتبط هذه العودة بتصور كياني محدد. ومع ذلك حافظ 
ذلك  يبلوروا  أن  دون  بفلسطينيتهم  وعيهم  على  األردن  خ��ارج  الفلسطينيون 
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القرن  خمسينيات  أواخ���ر  حتى  ملموسة،  ومؤسسات  سياسية  تعبيرات  ف��ي 
العشرين. 

الفلسطينيني  وعي  فإن  فوقهما،  الركام  وهذا  والكيان،  الهوية  ضبابية  رغم 
لفلسطينيتهم لم ميت. وقد ساعد على بقاء هذا الوعي حيا ثالثة مكونات:

األقطار  في  الفلسطينيون  لقيها  التي  املعاملة  وسوء  التمييز  األول:  املكون 
العربية، حتى في األردن، حيث كان الفلسطينيون هم أقل إخوانهم الفلسطينيني 
الناحية  من  كانوا،  فقد  للتمييز.  عرضة  األخ��رى  العربية  األقطار  في  اآلخرين 
القانونية، أردنيني لهم كل احلقوق القانونية في التملك واالستثمار والتوظيف 
ال��وزارات، ولكنهم عمليا كانوا  ال��وزراء ورؤس��اء  في كل أجهزة السلطة، فمنهم 
املجاالت  كل  في  التوظيف  في  التمييز  من  يعانون  الثانية،  الدرجة  من  أردنيني 

وخاصة في اجليش، وكانت مناطقهم تعاني أيضا من التمييز في التنمية. 
عن  البحث  ب��اجت��اه  يدفعهم  ل��م  االردن  ف��ي  الفلسطينيني  ض��د  التمييز  لكن 
الى  اندفعوا  بل  بفلسطينيتهم،  احساسهم  رغ��م  فلسطينية  سياسية  مدلوالت 

احلركات السياسية املعارضة للنظام والتي كانت تعمل في النطاق االردني. 
انتشار  عبر  لفلسطينيتهم  الفلسطينيني  وعي  وتنامي  بقاء  الثاني:  املكّون 
الوعي العام بني الفلسطينيني. فالفلسطينيون الذين فقدوا مواردهم االقتصادية 
الزراعية والصناعية، لم يبق أمامهم إال العلم لكسب العيش. وبانتشار التعليم 
دول  وخاصة  العربية  الدول  في  العمل  آفاق  أمامهم  انفتحت  الفلسطينيني،  بني 
والتقاء  آفاقهم  وان��ف��ت��اح  العمل  خ��الل  وم��ن  وه��ن��اك،  التكوين.  حديثة  اخلليج 
وعيهم  ت��ع��زز  واح�����دة،  م��ؤس��س��ة  ف��ي  م��ع��ا  ش��ت��ات��ه��م  م��ن��اط��ق  م��ن  الفلسطينيني 

بفلسطينيتهم رغم اختالف البيئات التي يعيشون فيها.
في  غزة  لقطاع  إسرائيل  احتالل  أن  حيث  االحتالل،  مواجهة  الثالث:  املكّون 
تشرين أول عام 1956 أنعش وعي الفلسطينيني بفلسطينيتهم 1956. فعندما 
غزة،  وقطاع  سيناء  من  املصري  اجليش  سحب  العسكرية  ال��ض��رورة  اقتضت 
يتعرضون  لوجه،  وجها  التاريخي  عدوهم  أم��ام  أنفسهم  الفلسطينيون  وج��د 
للقتل والتدمير واالنتقام اجلماعي. واكتشف الفلسطينيون دورهم اخلاص في 

املواجهة املباشرة مع احملتلني.
أن  ورغ���م   .)1957( التالية  السنة  ف��ي  غ��زة  ق��ط��اع  م��ن  إس��رائ��ي��ل  انسحبت 
يد  في  غ��زة  بسقوط  ان��ه  إال  لها،  الفلسطينية  املقاومة  بفعل  يكن  لم  انسحابها 
الشعب  وجد  جديدة،  مرحلة  بدأت  االحتالل  هذا  ومقاومة  اإلسرائيلي  االحتالل 

الفلسطيني نفسه فيها وجها لوجه أمام مسؤولياته وأمام قسوة املواجهة. 
غزة  من  إسرائيل  انسحاب  تلت  التي  األول��ى  السنوات  أن  القول  نستطيع 
الهوية  والستعادة  الفلسطينية،  للكيانية  األول��ى  اجلدية  اإلره��اص��ات  شهدت 
التي  الفلسطينية  والكيانية  للهوية  الظواهر  من  عدد  ظهر  حيث  الفلسطينية، 
عبرت عن نفسها عبر مؤسسات مختلفة، بعضها استمر وبعضها اآلخر عجز عن 
االستمرار وأصبح جزءاً من التاريخ. ومن اهم تلك املؤسسات التي ظهرت قبل 

قيام منظمة التحرير الفلسطينية، خمس مؤسسات، وهي:
االحتاد القومي العربي الفلسطيني في غزة عام 1958.  -1

حركة االرض التي تشكلت في االراضي احملتلة في نيسان 1959.  -2
عبد  مع  احلسيني  امني  احل��اج  بتعاون  تشكل  الفلسطيني،  التحرير  فوج   -3

الكرمي قاسم قي العراق، في حزيران 1959.
االحتاد العام لطلبة فلسطني، الذي تأسس في القاهرة اواخر عام 1959.  -4

مجلتها  تصدر  ب��دأت  التي  )ف��ت��ح(،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة   -5
»فلسطيننا« عام 1959.

وإذا كانت الهوية الوطنية ملعظم الشعوب تبلورت على شكل دول مثل ما هو 
الفلسطينية تبلورت على  فإن نظيرتها  القومية احلديثة  الدول  عليه احلال في 
مما  والنفي،  االجتثاث  إرادة  مواجهة  في  الوجود  إلثبات  مناضلة  مقاومة  شكل 

يجعل منها هوية نضالية في جوهرها.
النكبة  منذ  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  ع��ن  األق���وى  التعبير  ك��ان  ول��ذل��ك 
عن  تعبير  أق��وى  أنها  ورغ��م   .1964 عام  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيام  هو 
الهوية؛ إال أن الهيئة العربية العليا بقيادة احلاج أمني احلسيني قاومتها بشكل 
السياسية  القوى  بقية  أما  الفلسطينية.  الهوية  عن  بتعبيرها  وشككت  مطلق، 
بعث  ض��رورة  على  أجمعت  وإن  الوقت،  ذلك  في  قائمة  كانت  التي  الفلسطينية 
املسائل  من  العديد  حول  بينها  فيما  الرؤية  أن  إال  الفلسطيني؛  والكيان  الهوية 
تعارضت. وذلك يدل على وجود درجة غير مكتملة من الوعي للهوية والكيان. 
فهذه احلركات السياسية لم تستخدم في بياناتها ومذكراتها املنشورة إال مفاهيم 
كيانية عامة. وقد ارتبط مفهوم تلك القوى للكيان بأنه مواٍز ل�«املؤسسة« وكيفية 

أدائها لواجباتها الكفاحية.
أما حركة فتح فطالبت بأن ال يكون الكيان صوريا له نشيد وقسم وعلم، بل 
عنها.  بديال  وليس  املسلحة  للثورة  ومرتَكزا  ث��وري  مضمون  ذا  يكون  ان  يجب 
كان  العسكري،  العمل  إلى  بالدعوة  عنها  املعبر  الكيانية  رؤيتها  مع  وانسجاما 
طبيعيا أن تتخذ فتح موقفا متحفظا من منظمة التحرير ومقررات مؤمتر القدس، 
وينفذون  السياسي  املسرح  على  يخرجون  قد  ملمثلني  الشرعية  إكساب  خشية 
فتح  وذّكرت  بالشرعية.  ويحتمون  قطعا،  الفلسطيني  الشعب  يرفضها  قرارات 
إنهاء  بداية  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيام  يشكل  ان  املفترض  من  ك��ان  ان��ه 

مرحلة الوصاية العربية الرسمية على العمل الفلسطيني.
يؤكد  ب��أن  ال��ق��اه��رة(  ف��ي  يعقده  صحفي  مؤمتر  أول  )ف��ي  الشقيري  ح��رص  وق��د 
على أن التنظيم الفلسطيني لن يأخذ شكل حكومة، ولن ميارس سيادة إقليمية على 
الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولن يتعارض قيامه مع وجود الكيان األردني الذي هو 
»كيان رسمي ودولي، بينما الكيان الفلسطيني شعبي يعتمد على النضال القومي«. 

ي��ؤك��د خطورة  م��ا  النضالي، وه��و  ه��ذا اجل��وه��ر  إذا تخلت ع��ن  ب��اإلل��غ��اء  م��ه��ددة 
التسويات ذات النفس االنهزامي على الهوية الوطنية الفلسطينية؛ خاصة وأنها 
تتعامل مع الفلسطينيني كوحدات بشرية معزولة في أراضي 48، والضفة وغزة 

والقدس، وفي الشتات.
إذا كانت الهوية شعورا جمعيا ألمة أو لشعب ما، كما قلنا، وإذا كانت األمم 
والشعوب تتكون من األفراد، وهم في كل الشعوب ينتظمون في عائالت نووية 
وعائالت ممتدة وطبقات وأديان مختلفة، ولدى بعض الشعوب، في قبائل، فإن 
األمة  متاسك  على  تؤثر  والقبلية  واإلثنية  واأليديولوجية  الفردية،  االنتماءات 
تؤثر  حيث  أهدافها،  اجن��از  على  قدرتها  وبالتالي  وحدتها،  ودرج��ة  والشعوب 
االنتماءات املناطقية وكل االنتماءات اجلزئية على درجة متاسك ووحدة الهوية 

الوطنية. 
مما سبق ميكن القول أن التبلور البنيوي في املجتمع ألي أمة أو شعب، من 
حيث درجة تطوره )وهو تبلور اجتماعي واقتصادي وسياسي وفكري وقيمي( 
تهمش  التي  هي  األرق��ى  والبنية  وم��وح��دة،  مجزئة  عوامل  مجموعة  عليه  تؤثر 
ملصلحة  فكرية(  طبقية،  مناطقية،  قبلية،  عائلية،  )ف��ردي��ة،  اجلزئية  الهويات 
احل��االت،  كل  وف��ي  الوطني.  بالصراع  يتعلق  مبا  القومية،  أو  الوطنية  الهوية 
الهوية احلقة »هي تطابق الهوية مع االختالف«، فالهوية في ظل فهم التفاوت في 
البنى االجتماعية مركبة ومتراتبة بأولويات مختلفة لألفراد واجلماعات  تطور 
وليس  أمتهم،  ضد  أف��راد  يوجد  أن  غريبا  ليس  لذلك،  والشعوب.  ل��ألمم  املكونة 
تناقضات  تنشأ  أن  غريبا  وليس  شعوبها،  أو  أمتها  على  قبائل  تخرج  أن  غريبا 
وصراعات نتيجة تغليب املصالح اجلزئية على املصالح الوطنية الكبرى. واألهم، 
وهذا مشاهد في هذه املرحلة من تطور البشرية، ليس غريبا أن تكون قيادة شعب 
أو أمة ضد مصالح جماهيرها وحترف والءاتها ملصلحة قوى خارجية. إن قوة 
أو ضعف التناقضات )ووجودها داخل شعب أو أمة طبيعي وموضوعي( مسألة 
والعوامل  بالقوى  أيضا  ومرتبطة  قلنا،  كما  البنيوي،  التطور  بدرجة  عالقة  لها 
املؤثرة من اخلارج، ولها أيضا عالقة بطبيعة التناقض. ففي عالم اليوم، وبقدر 
ملصلحة  الداخلية  الوحدة  تعزيز  على  والتواصل  اإلتصاالت  وسائل  تساعد  ما 
الهوية الوطنية، فإنها قادرة، في ظل غياب مناعة داخلية، على السماح للعوامل 

اخلارجية بخلق تناقضات مختلفة داخل الهوية الوطنية الواحدة.
داخلي،  بنيوي  تبلور  نتاج  وه��ي  الوطنية،  الثقافة  أن  القول،  ميكن  وهنا، 
تكون  ما  فبقدر  الوطنية.  ال��وح��دة  اسمنت  هي  أخ��رى،  بثقافات  للتأثر  وقابلة 
في  والتناقض  االختالف  تستوعب  وموحدة  وشاملة  جامعة  الوطنية  الثقافة 
املواطنة والدميوقراطية، ستكون ثقافة  املبنية على  الثقافة  أن  الوحدة، أي  ظل 

معززة للهوية الوطنية.
قابل  بشري  فعل  نتاج  أيضا  فإنها  تاريخي،  تبلور  نتاج  الثقافة  كانت  وإذا 
للتعزيز والتطوير. ونحن نعتقد أن الثقافة واالنتاج الثقافي األقدر على التأثير 
على مجتمع ما، هما املتحدان واملالزمان لفعل تنموي مجتمعي، جماعي أو فردي. 
في  الشعبية  اجلماهير  مصالح  عن  تعبيرهما  بقدر  تأثيرهما  درج��ة  وتتعاظم 
ظل  في  الوطنية  للهوية  معززان  عامالن  الثقافي  والنتاج  فالثقافة  مجتمع.  أي 
الهوية  أن  بيد  الهزائم.  حالة  في  لها  ومحبطان  وانتصارات،  اجن��ازات  حتقيق 
الوطنية املتماسكة، كانت وما زالت، قادرة على خلق ثقافة ونتاج ثقافي معزز 

للهوية الوطنية حتى في ظل الهزمية.

انبثاق  الوطني على »ان  األولى للمجلس  الشقيري في اجللسة   وأكد أحمد 
الكيان الفلسطيني في مدينة القدس ال يهدف الى سلخ الضفة الغربية عن اململكة 

االردنية الهاشمية، وال قطاع غزة عن مصر، وال منطقة احلمة عن سوريا«. 
وبذلك رحب امللك حسني باتخاذ اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

القدس مقرا رسميا لها، وسمح لها برفع العلم الفلسطيني على مقرها. 
االمة  امام مجلس  يراها في خطابه  امللك حسني دور م.ت.ف. كما  وقد حدد 
املجهود  ملساعدة  دبلوماسية  ض��رورة  الفلسطينية  »الشخصية  ب��أن  االردن���ي 
العربي الدبلوماسي في املجاالت الدولية«، وأي خروج على هذا املفهوم »يعني 

بعثرة للجهد وتعطيال للحشد«.
التحرير  منظمة  عند  وال��ه��وي��ة  ال��ك��ي��ان  مفهوم  ضبابية  أس��ب��اب  م��ن  ول��ع��ل 
الفلسطينية هو التنازالت الكيانية التي قدمتها )من غير جدوى( لتجعل نفسها 
مقبولة عند األردن. وعلى كل، ميكن تقسيم مراحل وعي م.ت.ف. ملفهوم الكيان 
والهوية إلى أربع فترات، وذلك حسب الفواعل التي أثرت في ذلك الوعي أو غيرت 

اجتاهه: 
املرحلة األولى، وهي منذ تأسيسها وحتى حرب حزيران 1967 حيث استولت 
إسرائيل على ما كان قد تبقى من ارض فلسطني )الضفة الغربية 

وقطاع غزة(.
املرحلة الثانية، من حرب حزيران 1967 حتى حرب أكتوبر 1973، حيث َعَبر 
جيشا سوريا ومصر خطوط »النكسة«، و مجرد »العبور« أعاد 
التعامل مع إسرائيل  الكرامة، وأصبح باإلمكان  للعرب شيئا من 
متجاوزين الالءات الثالث )ال مفاوضات وال صلح وال اعتراف مع 
اخلرطوم  في  الرابع  العربي  القمة  مؤمتر  أطلقها  التي  إسرائيل( 

.)1967/9/1 — 1967/8/29(
املرحلة الثالثة، من حرب أكتوبر 1973 وحتى مؤمتر مدريد  ثم اتفاقية أوسلو 
واألردن(  وس��وري��ا  )لبنان  ال��ط��وق  دول  تواجهت  حيث   1993
وليس  املفاوضات  مقاعد  على  إسرائيل  مع  الفلسطينيون  ومنهم 

في ميادين القتال.
مع  إسرائيل  التقت  حيث  اآلن،  حتى  أوسلو  اتفاقية  من  هي  الرابعة،  واملرحلة 
املفاوضات  طاولة  ح��ول  مباشرة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ملنظمة  وص��ار  االع��ت��راف  ت��ب��ادال  وق��د  القتال،  ميادين  ف��ي  وليس 
والضفة  غ��زة  ف��ي  )ج��زئ��ي��ا(  ذات��ي��ا  حكما  الفلسطينية  التحرير 
الغربية رغم بقاء اجلنود اإلسرائيليني على أبواب مكاتبها هناك.

يخص  فيما  مرحلة  لكل  خاص  وعي  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  كان  وقد 
نسمي  أن  ونستطيع  والكيان.  الهوية  مسألة  رأسها  وعلى  السياسية  القضايا 
كل مرحلة مبا مييزها في هذا املجال. فاملرحلة األولى هي مرحلة امليثاق القومي 
هي  والثالثة  الفلسطيني،  الوطني  امليثاق  مرحلة  ه��ي  والثانية  الفلسطيني، 
املجالس  قرارات  واعتماد  كمرجعية  الفلسطيني  الوطني  امليثاق  جتاهل  مرحلة 
الفلسطيني  الوطني  امليثاق  إلغاء  مرحلة  هي  والرابعة  الفلسطينية،  الوطنية 
وجتاهل قرارات املجالس الوطنية السابقة كمرجعية، واعتماد قرارات »القيادة 
ورئاسة  التنفيذية  اللجنة  من  تتكون  رسمية،  غير  هيئة  )وه��ذه  الفلسطينية« 
املجلس الوطني، واحلكومة الفلسطينية ورئاسة املجلس التشريعي، وما تيسر 
بهذه  تشارك  شخصيات  هنالك  وكان  فتح.  حلركة  املركزية  اللجنة  أعضاء  من 

الهيئة رغم أنهم ليسوا أعضاء بإحدى الهيئات املكونة لهذه القيادة(.
مبا أن الهوية الفلسطينية هي نضالية في جوهرها كما أسلفنا، فقد  تصبح 

الهوية الوطنية الفلسطينية
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على  تبلورت  البداية،  منذ  أشرنا  كما  الفلسطينية  الوطنية  الهوية 
شكل مقاومة مناضلة الثبات الوجود والدفاع عنه في مواجهة االجتثاث 
والنفي. مما يجعلها هوية نضالية في جوهرها. وهنا سنتساءل، كيف 
هذا  بشروط  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وقيام  أوسلو،  اتفاق  أث��ر 
االتفاق، على الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث النزعة السائدة في ظل 
السلطة الوطنية الفلسطينية هي التفاوض والتهادن مع االحتالل؟ رغم 
وإص��راره  االحتالل  هذا  وتعنت  الفلسطيني  الشعب  أه��داف  اجناز  عدم 
الشعب  الفلسطينية وتشريد  على االستمرار في نهب األرض وامل��وارد 
الفلسطيني  الشعب  مع  والتعامل  الوطنية  بحقوقه  االع��ت��راف  وع��دم 
كوحدات بشرية معزولة في أراضي 1948، والضفة الغربية، والقدس، 

والشتات، كما سبق وقلنا.
وعدم  أوسلو،  اتفاق  بشروط  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام 
املرحلة،  ه��ذه  حتى  األدن���ى  ب��احل��د  الفلسطيني  الشعب  أه���داف  اجن���از 
في  س��اه��م  ن��ت��ائ��ج،  حتقيق  ب���دون  طويلة  لفترة  ال��ت��ف��اوض  واس��ت��م��رار 
انقسام الشعب الفلسطيني حول أهدافه، وأساليب حتقيقها، وهذا خلق 
الفلسطيني  قتل  تبرير  ميكن  ص��ار  بحيث  الوطنية  الهوية  في  شرخا 
لآلخر بحجة اخليانة، أو غيرها من املبررات، وسجن الفلسطيني  لآلخر 
فلسطينيي  ب��ني  ش��رخ  ح��دث  لقد  الوطني.  الصف  ع��ن  خ��روج��ه  بحجة 
بقاع  املشتت في  أربعة مناطق جغرافية واخل��ارج  إلى  املنقسم  الداخل 
التفاوض ونهج  نهج  املختلف. وحدث شرخ طولي بني مؤيدي  العالم 
أط��ول،  لفترة  احل��ال  ه��ذا  استمر  وإذا  الفلسطيني.  الشعب  من  املقاومة 
ليس غريبا أن ينقسم الشعب الفلسطيني إلى كيانات وهويات مختلفة 
ورمبا  مختلفة  أج��زاء  إلى  الفلسطيني  الشعب  تقسم  مختلفة  ب��والءات 

متناقضة ومتصارعة.
االحتالل  مع  وتتفاوض  تنسق  فلسطينية  وطنية  سلطة  وجود  إن 
في نفس الوقت الذي تتعرض فيه مناطق جغرافية بكاملها ملمارسات 
واإلمعان  االستمرار  أن  كما  الوطنية.  الهوية  في  شرخا  يخلق  قمعية 
السلطة  على  وقيوده  بتعقيداته  الوضع  هذا  ظل  في  القدس  تهويد  في 
الوطنية يهز الثقة بها وبوحدة التمثيل للشعب الفلسطيني كأحد أركان 
الهوية الفلسطينية. واألخطر في هذا املجال هو ترك فلسطينيي 1948 
يقاتلون وحدهم في ظل ازدياد الضغط عليهم في هذه املرحلة، فاملطالبة 
في  املدنية  احلقوق  من  الكثير  من  يجردهم  الدولة  بيهودية  باالعتراف 

دولة احتالل قامت على وطنهم ويتركهم منعزلني بال سند حقيقي، وهذا سيعزز 
االنفصال  اليأس لدى جزء مهم منهم. ومن زاوي��ة بحثنا سيعمق هذا من  حالة 
جغرافيا وسياسيا ونضاليا، وإذا استمر قد يخلق شرخا جغرافيا وبشريا مع 

جزء مهم من الشعب الفلسطيني وفي هويته الوطنية.
منذ اتفاق أوسلو بدأت حالة شرخ وما زالت تتعاظم بني الداخل واخلارج، 
الفلسطينيني  لالجئني  العودة  هدف  اجناز  على  القدرة  بعدم  اإلحساس  بسبب 
من اخلارج وبروز دعوات للتوطني عمقت هذا الشرخ، عالوة على بروز تناقض 
لم يتبلور واضحا، ولكنه قابل للتبلور بني » العائدين واملواطنني« في األرض 
احملتلة كأحد أشكال التناقض الطبقي، حيث شغل العائدون من اخلارج معظم 

املراكز السلطوية املهمة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
فألول  جديد،  وض��ع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  ظل  في  نشأ  لقد 
األرض  من  جزء  على  وطنية  سلطة  قامت  الفلسطيني  الشعب  تاريخ  في  مرة 
الفلسطيني، ولكن هذه السلطة،  الفلسطينية وأدارت شؤون جزء من الشعب 
الوضع  ه��ذا  السيادة.  درج��ة  تبلغ  ول��م  ودميوغرافيا،  جغرافيا  جزئية  كانت 
خلق حالة شاذة ومختلطة. ففي األرض احملتلة عام 1967 قامت سلطة تدير 
أمنية  سيطرة  ولها  وقانونيا،  واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا  الناس  شؤون 
احملتلة  األرض  في  السكان  كل  تشمل  لم  ألنها  منقوصة  سلطة  لكنها  عليهم، 
وال أراضيهم، ولم يتحقق االستقالل التام حتى للجزء الذي ميتد إليه نفوذها. 
مع  للتناقض  املفجرة  العوامل  منو،  ورمبا  وج��ود،  استمر  الوضع،  هذا  بسبب 
االحتالل الصهيوني، في ظل فرض شروط لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
له.  املفجرة  العوامل  وإزال��ة  التناقض  تهدئة  في  دوره��ا  وأهمها  واستمرارها، 
لكن الوضع األكثر إرباكا هوأن قيام سلطة وطنية لشعب كان مشردا أو محتال 
إلى مجتمع يعيش ظروفا عادية، ويعني أيضا وجود  التحول  بالكامل يعني 
بناء سلطوي بتناقضاته الطبيعية، وخاصة في املجال االجتماعي. إن قيام هذا 
الوضع في ظل عدم استكمال التحرر خلق بلبلة واضحة وتناقضات عدة بني 
الشعوب  جتارب  ظروف  في  هي  الفلسطيني،  املجتمع  وشرائح  وفئات  أف��راد 
األخرى التحررية تناقضات ما بعد التحرير. فاجناز األهداف الوطنية يشترط 
اعتبار التناقضات االجتماعية تناقضات ثانوية، وخلق وحدة وطنية وهوية 
وطنية موحدة في مواجهة األعداء اخلارجيني. في ظل هكذا وضع، فإن من شأن 
السياسي  والتحزب  والقبلية،  احل��اد،  الطبقي  والتفاوت  والعائلية،  الشللية، 
األعمى، والتغريب الثقافي، والتطبيع مع االحتالل، أن تؤثر سلبا على الهوية 

الوطنية الفلسطينية.
خلق  أوس��ل��و،  ب��ش��روط  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ق��ي��ام  وب��اخ��ت��ص��ار، 
تداخال في املراحل وإرباكا لقيادة الشعب الفلسطيني وفصائله وأفراده، وجعل 
الوطنية  الهوية  في  خلخلة  أوجد  وهذا  مشوهة،  ورمبا  مركبة،  التناقضات  من 
الفلسطينية، ألنه أوجد نشاطا أيديولوجيا سلطويا في ظل واقع ما زال  يتطلب 
سيطرة وهيمنة القيم والثقافة الوطنية التحررية، وساهم في كثير من األحيان 
بوصلة  على  وش��وش  رئيسية،  تناقضات  إلى  الثانوية  التناقضات  ارتقاء  في 

النضال الوطني الفلسطيني وتناقضاته والقيم واملعايير التي يحتكم إليها.
مرتني  حاد  بشكل  حدث  الفلسطيني  الواقع  في  التناقضات  في  التراكب  هذا 
بسبب  م��رة  ألول  هنا  حصل  ولكنه  احل��دي��ث،  ال��وط��ن��ي  النضالي  ال��ت��اري��خ  ف��ي 
الفلسطينية.  الوطنية  الهوية  على  بكثير  أخطر  وهذا  فلسطينية،  وقوى  عوامل 
إل���ى حتويل  األردن، وأدى  ف��ي  أي��ل��ول س��ن��ة 1970  ف��ي  ال���ذي ح���دث  ف��ال��ت��راك��ب 
التناقضات الثانوية مع النظام األردني إلى تناقض رئيسي لم يؤثر كثيرا على 
الهوية الوطنية الفلسطينية، بل ميكن القول بأنه عززها كهوية قطرية. وارتقاء 
تناقض  إل��ى  لبنانية  ق��وى  مع  لبنان  في  األهلية  احل��رب  في  الثانوي  التناقض 
رئيسي ساهم أيضا في تعزيز الهوية الوطنية كما يعتقد، لكن احلدثني ساهما 
أرقى في تكوين  أو  القومية كجزء مكمل  الهوية  بشكل كبير في خفوت وتقزمي 
نضال  وليدة  هي  القطرية  الوطنية  فالهويات  الفلسطينية.  الوطنية  الهوية 
وطني قطري فرض على األمة العربية بعد جتزيئها وجتزيء نضالها، علما بأن 
العمل على  ارتقاء الهوية الوطنية القطرية إلى هوية قومية تأخذ بعني االعتبار 
النضال  أه���داف  الجن��از  وموضوعي  ض���روري  ش��رط  ه��و  القطرية  اخلصائص 
ألن  الفلسطيني،  الوطني  النضال  وبالذات،  والقومي،  القطري  العربي  الوطني 
العربية  ال��ق��درة  حشد  إل��ى  مواجهتها  ف��ي  النصر  ويحتاج  قوية  األع���داء  جبهة 

والتكامل بني النضالني القطري والقومي.
ثقال  رفع  األع��داء  مع  للتفاوض  كنتيجة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام 
العربية، وخفض  العاجزة عن حترير األرض  العربية  كبيرا عن كاهل األنظمة 
فاستضافت  العربية  األنظمة  بعض  وجرأ  الصهيوني،  العدو  مع  العداء  درجة 
الزمن  في  ذل��ك  ك��ان  حيث  التطبيع،  في  وأمعنت  بلدها،  في  إسرائيلية  بعثات 

السابق محرما وخيانة. 
القيم  بعض  انعكست  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وقيام  أوسلو  وبعد 
أع��داء  وص��ار  حكمة،  والتصالح  عقالنيا،  التفاوض  فصار  وعربيا،  فلسطينيا 
اليوم، وهذا خلق تشويشا وارباكا  أعداء  األمس  اليوم، وحلفاء  األمس أصدقاء 
التناقض بني  الفلسطينية، وخفف من  الوطنية  الهوية  وتناقضات في مكونات 
الهوية الوطنية القطرية الفلسطينية، التي كانت مناضلة، والكثير من الهويات 
القطرية العربية الرسمية، إال أن بقاء جذوة املقاومة والنضال بشتى أشكاله ظل 
يعطي جذوة الوطنية بعدا مهما في الهوية الوطنية الفلسطينية. وبعد أكثر من 
عقدين من التراجع، فإن من شأن الربيع العربي املتفتح في هذه األيام أن ينعش 
البعد القومي في الهويات الوطنية العربية، وبالذات الفلسطينية، وسينعكس 

ذلك على الواقع الفلسطيني وهويته الوطنية إيجابا. 
الواقع  ف��ي  يفترقان  باتا  السياسة  وس���ؤال  الهوية  س��ؤال  أن  ال��واض��ح  م��ن 
هذا  ض��وء  ف��ي  ينشأ  ال��ذي  وال��س��ؤال  التناقض.  ح��د  إل��ى  الفلسطيني  السياسي 
التخلي ع��ن رك��ي��زة أساسية  م��ن خ��الل  ال��ص��راع  إن��ه��اء  التناقض ه��و: ه��ل ميكن 
مع  الوجودي  بالصراع  الوثيق  ارتباطها  وفك  للفلسطينيني،  اجلامعة  للهوية 
احلركة الصهيونية، وبالنكبة ومنتجاتها؟ وعلى وجه التعيني بوصفها متنافية 

وجودياً مع الهوية العدوانية الصهيونية. 

السياسية  بأطره  الفلسطيني  الشعب  بإمكان  هل  هو:  املهم  اآلخر  والسؤال 
منذ  القائمة  الظروف  معطيات  ظل  في  وأف��راده،  والرسمية  األهلية  ومؤسساته 
خلقت  والتي  فيها  وقع  التي  األخطاء  من  الكثير  يتفادى  أن  اليوم،  حتى  أوسلو 
تناقضات وتصدعات وشقوقا في الهوية الوطنية  الفلسطينية، والتي من شأنها 

أن تؤثر على استمرار نضاله وحتقيق كافة أهدافه الوطنية؟
نعتقد أن اجلواب نعم، وإن كان صعبا، وذلك بالتأكيد على الثوابت التالية.

التأكيد على أن الصراع والتناقض مع األعداء سيظل قائما ورئيسيا حتى    �1
تتحقق كافة أهداف الشعب الفلسطيني، وال داع لتخفيف حدة هذا التناقض 
ف��ال��ت��ف��اوض شكل ن��ض��ال��ي. وب��ن��اء على ذل��ك يجب  ن��ف��اوض،  حتى ون��ح��ن 
وضع  ويجب  الشعبي،  املستوى  على  خاصة  االحتالل،  مع  التطبيع  رفض 
بكل  االحتالل  ضد  النضال  استمرار  على  تؤكد  وآليات  وسياسات  برامج 
الطرق واألساليب املتاحة واملالئمة للواقع املعطى وإرهاصاته، ومبا يالئم 

الظروف القائمة.
يجب أن يتالءم الشعب الفلسطيني، جماهيرا وسلطة، مضمونا وشكال مع    �2
يتعايشان  ال  التناقض  وحالة  فالنضال  واستمراره.  التناقض  هذا  وج��ود 
م��ع ح��ال��ة ال��ب��ذخ ال��ت��ي ب��ن��ي��ت عليها ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة وال م��ع اجل��ي��وش 
كان  إذا  أوس��ل��و،  إتفاق  ف��إجن��ازات  أنشأتها،  التي  واألمنية  البيروقراطية 
وواقع  الكاذبة.  مبظاهرها  دولة  حالة  إلى  اإلنتقال  حتتمل  ال  إجن��ازات،  له 
الشعب الفلسطيني االقتصادي يفترض التقشف ال الترف والبذخ. ويتطلب 
أيضا، بناء اقتصاد مقاومة وصمود ال اقتصاد استهالكي. وفي هذا االقتصاد 
األرض ه��ي محور ال��ص��راع، وب��ن��اء ال��ق��درة ف��ي اإلن��س��ان ج��وه��ره، وتنمية 
شرط  االح��ت��الل  بضائع  ومقاطعة  أرك��ان��ه،  أه��م  أح��د  االنتاجية  القطاعات 
على  للحفاظ  نضاله  في  أساسي  رك��ن  الوطنية  الثقافة  وتنمية  تنميتها، 
الهوية الوطنية وروح املقاومة وتوحيد قوى الشعب في مواجهة االحتالل 

واإلحالل. 
يجب أال نسمح، مهما كانت الضغوط واملبررات، بأن ننسلخ عن أهم عامل    �3
أحلك  ف��ي  فحتى  االستراتيجي.  القومي  ام��ت��دادن��ا  وه��و  قوتنا،  ع��وام��ل  م��ن 
األمة  وق��وى  وأح��زاب  جماهير  مع  وثيقة  عالقة  إقامة  يجب  كان  الظروف، 
العربية وأنظمتها السياسية بتوازن خالق يدعم قدرتنا وال يغير ثوابتنا. 
وكان يجب أن تتشكل حتالفاتنا الدولية على أساس استمرار النضال، ومبا 

يكفل تعزيز قدرتنا. 

عبد الفتاح القلقلي )اأبو نائل(: كاتب وباحث فل�صطيني، الأمني العام للمجل�س الأعلى   *
للرتبية والثقافة والعلوم يف م.ت.ف، وع�صو الهيئة العامة ملركز بديل. 

حول  مالحظات  منها  عديدة،  موؤلفات  له  فل�صطيني،  وكاتب  باحث  غو�س:  اأبو  احمد   **
التطور العربي وامل�صاألة القومية، والتنمية امل�صتحيلة. 

الهوية الوطنية الفلسطينية

�صورة للفنان ع�صام وزوز، اخلليل، جائزة العودة ٢٠١١
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لم يتمكن الفلسطينيون، عقب انتهاء االنتداب البريطاني، من إعالن دولتهم، 
الدولة ومقوماتها  امتلكت عناصر  أقيمت دولة أخرى »إسرائيل«،  وبدالً من ذلك 
نزوعاً  االنتداب  فترة  طوال  عرفوا  الفلسطينيني  أن  ورغم  بها.  العالم  واعتراف 
أنه، وألسباب عديدة، ضاعت  السياسي في ظل حكومة وطنية، غير  لالستقالل 
في  الفلسطينيون  فشل  مل��اذا  التساؤل:  إلى  دافعاً  ذلك  كان  الفرصة.  هذه  عليهم 
بالهوية الوطنية منذ بدايات القرن  إقامة دولة خاصة بهم؟ فقد امتلكوا شعوراً 
العشرين، تأسس هذا الشعور على تيار من الوعي القومي منا وتعزز مع إدراكهم 
بأنهم باتوا جميعاً »في القارب ذاته«، في ظل اخلطر الصهيوني، باإلضافة إلى 
ن��زوع  كياني واضح في ظل حتوالت سريعة شهدها مجتمعهم  أنهم عبروا عن 
نحو احلداثة. ميكن القول: إن ما يحول دون قدرة جماعة ما على تقرير مصيرها، 
إما ضعف الوعي القومي لديها، وإما نقص سيادتها، وإما كالهما معاً. فما الذي 

منع الفلسطينيني من تقرير مصيرهم؟  

بروز الوعي الوطني الفلسطيني وتعبيراته الكيانية:
مي��ث��ل ال��ع��ق��د األول م���ن ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ب���داي���ة ان��ب��ث��اق ال���وع���ي ال��وط��ن��ي 
أن  غير  شائعاً.  أم��راً  فلسطني  إل��ى  واالنتماء  االنتساب  ب��ات  حتى  الفلسطيني، 
املجتمع الفلسطيني، ظل طوال فترة االنتداب، يعيش جدل التفكك والبناء، بني 
وتناسق  التوافق  على  القائمة  وتلك  التقليدية،  االجتماعية  العالقات  هيمنة 
املصالح بشكل عقالني، في ظل تفاقم املخاطر والتحديات الناجمة عن األطماع 
للمجتمع  جماعياً  شعوراً  إن  القول:  يصعب  ولذلك،  والصهيونية.  البريطانية 
وتشكل  تبلور  ق��د  واح���دة،  كبيرة  قضية  إل��ى  باالنتماء  الفلسطيني  السياسي 

بالكامل. 
مقدمتها  في  الظهور،  في  واخلطية  املطبوعة  الصحف  أخ��ذت  املرحلة،  ه��ذه  في 
التي  واالحت����ادات  اجلمعيات  م��ن  العديد  تشّكل  إل��ى  باإلضافة  وفلسطني،  الكرمل 
حتمل اسم فلسطني، فضال عن بروز شخصيات سياسية فلسطينية معروفة: ممثلي 

فلسطني في مجلس »املبعوثان«، دعاة اجلامعة اإلسالمية. 
السلطات  قبل  م��ن  ال��واض��ح��ة  وال��الم��ب��االة  التركية،  القومية  تصاعد  وم��ع 
العثمانية، وغياب موضوع الهجرة اليهودية عن أجندة احلركة القومية العربية 
الوليدة، حيث جتاهل املؤمتر العربي األول )باريس 1913( اخلطر الصهيوني 
محاولتهم  في  متثلت  فلسطينية  فعل  ردة  ب��روز  إلى  أدى  ذلك  كل  فلسطني،  في 

امتالك زمام أمورهم بأنفسهم. 
التفكير بأنفسهم  الفلسطينيني  العاملية األولى، بدأ معظم  في أعقاب احلرب 
كما  القومي،  بعدها  على  حافظت  ج��دي��دة،  وسياسية  وطنية  هوية  خ��الل  م��ن 
حافظت االنتماءات الدينية واحمللية على معانيها. تعمقت هذه الهوية في مجرى 
الكفاح ضد االنتداب البريطاني، والتوسع االستيطاني الصهيوني، وبروز اجتاه 
لقيام دول قطرية عربية، األمر الذي دفع الفلسطينيني باملطالبة باالعتماد على 
جنم  ما  بقدر  القطيعة  إلى  يدفع  لم  متايزاً  العربي  احمليط  عن  والتمايز  ال��ذات، 
يطالبون،  الفلسطينيون  وأخ��ذ  والتهديدات.  املخاطر  طبيعة  في  االختالف  عن 
م��ن خ��الل ال��وف��د الفلسطيني إل��ى ل��ن��دن ف��ي خ��ري��ف ع��ام 1921، إن��ش��اء »دول��ة 
وطنية« ذات برملان منتخب بشكل دميقراطي. مع العلم أن قادة احلركة الوطنية 
الفلسطينية قبل ذلك بعامني )1919( حددوا مطالبهم إلى جلنة » كنج كرين«  

بالتركيز على أن فلسطني جزء ال يتجزأ من سوريا .
انتهاج  الوطنية  احلركة  على  فرضت  جديدة،  متغيرات   1920 سنة  شهدت 
دفع  ما  العربية،  القومية  احلركة  على  املراهنات  فشل  أهمها  مختلفة،  سياسة 
التيار الوحدوي. ففي املؤمتر  إلى انتهاج سياسة االعتماد على الذات، وتراجع 
الفلسطيني الثالث )كانون األول 1920(، حتت رئاسة موسى كاظم احلسيني، 

دعا املؤمترون إلى تشكيل حكومة وطنية.
ارتفاع مد  الفترة ما بني 1923-1928، ومع  العام في  الركود  وبالرغم من 
الهموم  حساب  على  البحتة  بهمومهم  الفلسطينيون  انشغل  اليهودية،   الهجرة 
واالهتمامات القومية، فعقدوا 7 مؤمترات وطنية منتظمة، واتبعوا إستراتيجية 
باءوا  أنهم  النضال، غير  في  السلمية  الوسائل  بريطانيا« واستخدموا  »مهادنة 
زمام  الفلسطينية  اجلماهير  أخذت  الفوضى.  من  حالة  البالد  فشهدت  بالفشل، 
الثالثينيات  عقد  فشهد  بريطانيا،  وان��ح��ي��از  ال��ق��ي��ادة  فشل  على  رداً  امل��ب��ادرة 
العنف لتصل ذروتها مع  أبرزها: تصاعد أعمال  تطورات سياسية دراماتيكية، 
ثورة وإضراب )1936(، وتعزيز ظاهرة األحزاب السياسية، والعودة للقومية 
توجيه  كذلك،  الالفتة  التطورات  ومن  العربية.  بالوحدة  واالستنجاد  العربية 
نداء من احلكام العرب لشعب فلسطني يطالبهم بوقف الثورة واإلضراب، وهو 
الشؤون  ف��ي  العربي  الرسمي  بالتدخل  متيزت  ج��دي��دة  مرحلة  ب��داي��ة  شكل  م��ا 
إلى أن  الفلسطينية. استمر النضال، في سنوات األربعينيات، متقطعاً ومرتبكاً 
قررت بريطانيا وضع حد لالنتداب على فلسطني. اتسم النشاط احلركي احلزبي 
في هذه الفترة بالضعف والسوء كما خمدت الثورات في ظروف احلرب العاملية 

الثانية. 

بقلم: تيسير محيسن*  

احلركة الوطنية الفلسطينية قبل النكبة:

املجتمع السياسي الفلسطيني والهوية السياسية:
العمل  م��ح��اوالت  أول��ى  فلسطني  ف��ي  اإلسالمية-املسيحية  اجلمعيات  شكلت   )1(
على  احملافظة  أهدافها:  من  املباشر.  العثماني  احلكم  ظل  في  املنظم  السياسي 
ح��ق��وق أب��ن��اء ال��وط��ن امل��ادي��ة واألدب���ي���ة، وااله��ت��م��ام ب��ش��ؤون ال��وط��ن ال��زراع��ي��ة 
اعترفت  الوطنية.  ال���روح  وصقل  العلم  وإح��ي��اء  واالجتماعية،  واالقتصادية 
رأس  اجلمعيات  هذه  قيادة  مثلت  متثيلية.  كهيئات  البريطانية  السلطات  بها 
النضال  أسلوب  واعتمدت  الثرية.  األسر  من  زعماؤها  فكان  االجتماعي،  الهرم 
السياسي السلبي لتحقيق املطالب العربية، انطالقاً من إميانها بإمكانية توافق 

املصالح البريطانية مع املصالح العربية.
احل��زب  العشرين:  ال��ق��رن  مطلع  منذ  األح����زاب  ن��ش��وء  ظ��اه��رة  فلسطني  ع��رف��ت   )2(
 ،)1924( ال��زراع  حزب  الفاروقي،  سليمان  برئاسة   )1923( العربي  الوطني 
ومن أبرز شخصياته فايق املسعود وعبدالله الغصني، احلزب احلر الفلسطيني 
األهالي  حزب  البيطار،  وعبدالرؤوف  احلسيني  فهمي  قياداته؛  ومن   )1927(
)ن��اب��ل��س 1925( ب��ق��ي��ادة ع���ادل زع��ي��ت��ر، ح��زب ال��دف��اع ال��وط��ن��ي )ي��اف��ا 1934( 
عاصم  طوقان،  سليمان  الشقيري،  أسعد  النشاشيبي،  راغب  شخصياته:  ومن 
العربي  احل��زب  النشاشيبي،  فخري  خ���راج،  يعقوب  البيطار،  عمر  السعيد، 
العربي  اإلصالح  حزب  احلسيني،  جمال  برئاسة   )1935 )القدس  الفلسطيني 
تشكلت  واخلالدي،  النشاشيبي  عائلتي  بني  اخلالف  نتيجة  تأسس   ،)1935(
للحزب قيادة ثالثية جماعية ضمت حسني فخري اخلالدي، ومحمود أبو خضرة 

وشبلي اجلمل.
حلركات  ام��ت��داداً  شكلت  عقائدية،  وأح���زاب  ح��رك��ات  فلسطني  ف��ي  تشكلت  كما   )3(
أعمال  وتصاعد  اجلماهيري،  املد  مع  القومية  التنظيمات  ظهور  ترافق  إقليمية. 
العنف، وفشل الرهان على إستراتيجية مهادنة بريطانيا. شارك القوميون في 
املؤمتر اإلسالمي العام )1931( وأصدروا امليثاق القومي، وتشكل حزب مؤمتر 
الشباب العربي )1932( برئاسة راسم اخلالدي. أما حزب االستقالل العربي 
)1932-1933( فكان أكثر األحزاب تطورا مبقاييس العمل احلزبي، ولم يعمر 
طويالً، ومن قياداته: عوني عبد الهادي، رشيد احلاج، عزة دروزة، أكرم زعيتر. 
أما احلزب القومي السوري وكتلة القوميني العرب فقد القت رواجاً محدوداً في 

فلسطني. 
)4( دشن املؤمتر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني )مدينة القدس 1930( بداية 
النضال  رب��ط  إذ  فلسطني،  في  الشيوعية  احلركة  مسيرة  في  حاسم  منعطف 
من  موقفه  وإثر  العربي،  الوطن  في  لالمبريالية  املعادي  بالنضال  الفلسطيني 
ثورة 1936 حظي باحترام من احلركة الوطنية العربية وبدأ الصراع يشتد بني 
األعضاء  وخ��روج  االنشقاق  إلى  ذلك  وأدى  احلزب  في  والعرب  اليهود  العمال 
العرب مكونني عصبة التحرر الوطني، وهي منظمة وطنية حتررية ذات توجه 
يساري، ومن أبرز قياداتها: فؤاد نصار، أميل توما، توفيق طوبي، إميل حبيبي 

وغيرهم.
)5( كما برزت، أيضاً، أطر ذات توجه إسالمي مثل، جمعيات الشبان املسلمني، اقتصر 
عملها على ميدان الوعظ واإلرشاد، ومن رموزها الشيخ عز الدين القسام، قدري 
لها  مؤمتراً  عقدت  التي  املسلمني  اإلخ��وان  وحركة  الغصني.  ويعقوب  طوقان 
اإلدارية  »الهيئة  القدس  في  لها  )1946( بهدف توحيد اجلماعة وإنشاء مركز 
إنقاذ  إلى  ترمي  التي  املشاريع  وأي��دت  فلسطني«،  في  املسلمني  لإلخوان  العليا 

األرض وعدم االعتراف باليهود. 
جسدت  متثيلية،  سياسية  هيئات  ثالث   ،1948 عام  قبل  فلسطني  في  تشكلت   )6(
النزوع الكياني للفلسطينيني، هي على التوالي: اللجنة العربية العليا، الهيئة 

العربية العليا، حكومة عموم فلسطني. 

اللجنة العربية العليا: 
والعصيان  ال��ع��ام  اإلض���راب  ان���دالع  إث��ر   1936 نيسان  ف��ي  اللجنة  ه��ذه  تكونت 
القائمة  القومية، وبضغط شعبي كبير على األحزاب  اللجان  إليه  الذي دعت  املدني 
آنذاك. أُسند منصب الرئاسة للمفتي احلاج أمني احلسيني. اعتبرتها بريطانيا منظمة 

خارجة على القانون في 1937 واعتقلت معظم أعضائها ونفتهم إلى جزيرة سيشل. 
يعقوب  احلسيني،  جمال  النشاشيبي،  راغ��ب  احلسيني،  أم��ني  ه��م:  اللجنة،  أعضاء 

الغصني، عبد اللطيف صالح،  حسني اخلالدي،  عوني عبد الهادي.

 الهيئة العربية العليا: 
من  ب��ق��رار  العليا«  العربية  »اللجنة  محل  حلت  فلسطينية  سياسية  مؤسسة 
االتفاق  في  الفلسطينيني  فشل  بعد   )1946 حزيران   12( العربية  اجلامعة  مؤمتر 
على  احتجاجاً  الهيئة  أع��ض��اء  بعض  استقال  لهم.  ممثلة  عامة  هيئة  تشكيل  علي 
أمور تدريبهم  املتطوعني وتولي  الهيئة في جتنيد  بالقرارات. ساهمت  املفتي  انفراد 
صهيون،  يوسف  احلسيني،  توفيق  احلسيني،  جمال  الهيئة:  أعضاء  وتسليحهم. 
كامل الدجاني، إميل الغوري، رفيق التميمي، أنور اخلطيب، د. عزت طنوس، أنطون 

عطا الله، أحمد الشقيري، سامي طه، د. يوسف هيكل، راغب النشاشيبي.

 حكومة عموم فلسطني:
الباقي، تأكيداً  تشكلت في غزة في 23 سبتمبر 1948 برئاسة أحمد حلمي عبد 
على احلق الطبيعي في تقرير املصير، كما جاء في وثيقة اإلعالن. تشكلت احلكومة 
املتحدة.  القضية لألمم  االنتداب وإحالة  نيتها إلنهاء  إعالن بريطانيا عن  في سياق 
بعد صدور قرار التقسيم طلبت الهيئة العربية العليا من جامعة الدول املوافقة على 
إنشاء حكومة فلسطينية تتولى شؤون اإلدارة العامة عند انتهاء االنتداب، فوافقت 
استقالل  بذلك  معلنة  العامة،  الفلسطينية  اإلدارة  باسم  مؤقت  نظام  إن��ش��اء  على 
فلسطني كدولة دميقراطية )15 مايو(. تشكل مجلس وطني مكون من رؤساء بلديات 
التجارية  والغرف  واألح��زاب،  القومية  اللجان  ورؤس��اء  وقروية  محلية  ومجالس 
األول  في  املجلس  ب��ادر  احملليني.  الزعماء  من  وع��دد  والنقابات  الشعبية  والهيئات 
بإعالن  قام  كما  احلكومة  لهذه  الثقة  مبنح  له  اجتماع  أول  خالل   1948 أكتوبر  من 
استقالل فلسطني وإقرار دستور من 18 مادة. ومع ذلك باءت هذه التجربة الكيانية 
املتطورة بالفشل؛ حيث قام امللك عبدالله بضم الضفة الغربية إلى األردن، ونزع الثقة 
من الهيئة العربية العليا، وعدم اعتراف األمم املتحدة بها، باإلضافة إلى القيود التي 

فرضتها مصر، وتضييق اخلناق املالي عليها من قبل اجلامعة العربية.  

خامتة
ليس من الصعب استنتاج أن أبرز مالمح احلياة احلزبية والسياسية التي كانت 
متيز املجتمع السياس���ي الفلس���طيني في ه���ذه الفترة، متثلت في ظه���ور أطر تنظيمية 
أكث���ر منه���ا أحزاب سياس���ية، توزعت اجتاهاتها ب���ني محلي وإقليم���ي وقومي، وكانت 
آجاله���ا القصي���رة تعود إلى ع���دم نضوج مفه���وم اإلط���ار التنظيمي للحزب، وبس���بب 
كثرة االنش���قاقات في س���ياق النزاع والتنافس بني العائالت، والعمل في بيئة شديدة 
التعقي���د والتغي���ر، وع���دم نض���ج التكوي���ن املجتمع���ي. وبالرغ���م م���ن كل ذل���ك، يج���ب 
االعتراف بأنها ساهمت في صقل الشخصية املعنوية للفلسطينيني وتكريس هويتهم 
الوطنية. فقد ش���ارك بعضها في قيادة الثورة واإلضراب ضمن ائتالف وطني. بعض 
ه���ذه األحزاب أص���در جريدة خاصة ب���ه مثل: مرآة الش���رق، اجلامعة العربي���ة، اللواء 
وغيره���ا. وتراوحت أهدافه���ا بني املطالبة باالس���تقالل الذاتي وتغلي���ب البعد احمللي، 

وبني التوجه الوحدوي. 
عانى الفلسطينيون، خالل هذه الفترة، من أزمة متثيل، فإرادتهم غالباً ما كانت 
طبقة  عليه  تسيطر  بسيط  فالحي  مجتمع  عن  عبارة  ومجتمعهم  للخارج  مرتهنة 
عوامل  تأثير  حت��ت  ليتعرض،  إقطاعية،  شبه  سمات  ذات  واألع��ي��ان  ال��وج��ه��اء  م��ن 
الصهيوني  اخلطر  عليه  انطوى  ما  على  عالوة  هذا  سريعة.  تغير  لعمليات  عديدة، 
واالستعماري من عمليات استالب واستيطان واحالل وتشريد، ما حال دون تواصل 
االقتصادي  ال��ت��ب��ادل  ع��الق��ات  حتكمه  م��وح��د،  م��دن��ي  كمجتمع  الفلسطيني  املجتمع 
والثقافي بني أجزائه املختلفة وتبرز تطلعاته السياسية اخلاصة به. إن مسار تشكل 
تاريخية  مبنعطفات  مر  واملؤسساتية  الكيانية  تعبيراتها  وتطور  الوطنية  الهوية 
وظهور  الفلسطينيني  وعي  تطور  يحل  لم  اإلشكاليات.  من  العديد  أورثها  ما  فارقة، 
ثقافة سياسية لديهم ووالدة التعبيرات السياسية واالجتماعية عن هويتهم الوطنية 

وخوضهم معارك الكفاح الوطني، دون اقتالعهم وتشتيت مجتمعهم.
الصراع  أخرى، طبيعة  تارة  والهابط  تارة  الصاعد  املتعرج،  املسار  يعكس هذا 
احل��ال  ان��ك��ش��اف  م���دى  يظهر  ك��م��ا  متناقضني.  م��ش��روع��ني  ب��ني  فلسطني  أرض  ع��ل��ى 
دولة  إقامة  في  الفلسطينيني  فشل  وأن  اخلارجية،  العوامل  لتأثيرات  الفلسطيني 
على  قدرتهم  ع��دم  أو  القومي  ال��وع��ي  نقصان  إل��ى  الغالب  ف��ي  يعود  ال  بهم،  خاصة 
بسط سيادتهم كجماعة سياسية متتلك األهلية واجلدارة، بقدر ما يعود إلى طبيعة 
الذاتي، ومن ذلك:  الضعف  أوجه  انكار  بالطبع، ال ميكن  اإلقليم.  الصراع وتأثيرات 
العائلية  النزعة  الفلسطينية حيث كانت تعبيراً عن حتالف  الوطنية  قيادة احلركة 
اخلاطئة،  وال��ره��ان��ات  األوه���ام  م��ن  سلسلة  ف��ي  تقع  جعلها  م��ا  التقليدي،  واإلس���الم 
إلى  واالفتقار  حقيقية،  متثيلية  مؤسسات  خلق  في  والفشل  املؤسسي  والقصور 

مشروع مجتمعي كامل.  

* تي�صري حمي�صن: ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلزب ال�صعب الفل�صطيني، غزة. 

جــــدل الهويــــة والتمـــثـــيـــل السيــــاســــي
الهوية الوطنية الفلسطينية
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الهوية الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو:
 إشكالية التفكيك برسم النظام!

 بقلم: وسام رفيدي*

مقدمة
يتجاوز تأثير اتفاق أوسلو للعام 1993 حدود العالقة 
الصهيوني  واملشروع  الفلسطيني  الشعب  بني  الصراعية 
فوق وطنه، ليطال مجمل النظام واحلقل السياسيني ناهيك 
مركباتها  تنوع  على  الفلسطينية  االجتماعية  البنية  عن 
وجتلياتها.1 إن من البداهة مبكان أن املرحلة اجلديدة، وإذ 
طالت بتأثيراتها احلقل والنظام السياسيني وتركيبتيهما، 
ف��إن��ه��ا، واحل����ال ه����ذا، س��ت��ط��ال ب��ت��أث��ي��رات��ه��ا أي��ض��اً ال��ه��وي��ة 

الفلسطينية كما تتجلى في املرحلة االخيرة.
إن الورقة إذ تنطلق من حقيقة التأثير الذي طال الهوية 
الوطنية بعد أوسلو فإنها تسعى إلثبات أن هذا التأثير إمنا 
مت بفعل طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ما بعد اوسلو 
كنظام يستدعي نتيجة طبيعته مثل هذا التأثير: تأثير بلغ 
كنتيجة  الوطنية  الهوية  في  التفكك  مقومات  تفعيل  درجة 
الذي نشأ بعد  الزبائنية  حتمية ملفاعيل وآليات فعل نظام 

العام 1994. 2

أواًل: الصراع كمحفز لتبلور الهوية 
الوطنية

إمنا  الوطنية  الهوية  تبلور  أن  على  ال��دالئ��ل  تنقص  ال 
مع  ال��دام��ي  ل��ص��راع��ه  الفلسطيني  الشعب  خ��وض  عبر  مت 
وطنه.  فوق  البريطانية  واالمبريالية  الصهيوني  املشروع 
السياسية/ والتعبيرات  ألنفسهم  الفلسطينيني  ف��رؤي��ة 
بدأت  إمنا  لها  والداعمة  الهوية  املتناسبة مع هذه  الكيانية 

بالتبلور في خضم الصراع مع املشروع الصهيوني.
ففي مطلع القرن العشرين، برزت فوق ارض فلسطني 

متغيرات أساسية:
على املستوى السياسي، فمن ناحية أولى، بدأ يتأكد على 
عبر  لفلسطني  الصهيوني  للغزو  احلقيقي  اخلطر  األرض 
تفعيل االستيطان والهجرة اليهودية خاصة بعد ان اتخذت 
فلسطني،  على  ب��االن��ت��داب  االستعماري  ق��راره��ا  بريطانيا 
األمر الذي أشعر الفلسطينيون بخطر حقيقي يتهدد وطنهم 

ووجودهم.
 ومن ناحية ثانية فقد وقعت فلسطني حتت االستعمار 
وإن  وب���دأ،  )االن���ت���داب(،  الرسمي  مسماه  عبر  البريطاني 
الشعور  القيادي،  املستوى  على  ضعيف  تدريجي  بشكل 
بخطر هذا االستعمار وحقيقة دعمه للمشروع الصهيوني.3
أما من الناحية الثالثة فإن تفكك الدولة العثمانية كان 
السيادة  بدائل  تتناول  عديدة  لطروحات  الطريق  فتح  قد 
السياسية لهذا التفكك الذي يعني بالنتيجة انتهاء السيادة 
تلك  البدائل  كانت  وقد  أرب��ع.  لقرون  دامت  التي  العثمانية 
الدولة  الالمركزية ضمن  االستقاللية  تتراوح بني مشروع 
في  كما  واح��دة  عربية  مشرقية  بدولة  م���روراً  العثمانية، 
مشروع شريف مكة احلسني بن علي، وشعار فلسطني جزء 
استقالل فلسطني. ميكن  إلى  الطبيعية وص��والً  من سوريا 
لتبلور  املشاريع وصوالً  التنقل بني هذه  ببساطة مالحظة 
قبل  ما  منذ  الوطنية  احلركة  أجندة  على  االخير  املشروع 

االحتالل البريطاني وصوالً للنكبة في العام 48.
من الضروري التنويه هنا أن الوصول، كما هو إجماالً 
للهوية  سياسي  لتبلور  واالجتماعي،  السياسي  احلقل  في 
الوطنية، كشعور جمعي ومؤسسات كيانية لم يكن عملية 
هي  بل  محددة!  وحلظة  معينة  سنة  في  زمنياً:  ميكانيكة 
عملية تبلور، مخاض إن جاز التعبير، تدوم سنوات طويلة 
ومتغيرات  ع���دة  وأط����راف  ك��ث��ي��رة  ع��وام��ل  فيها  وت��ت��ش��اب��ك 
القرن  مطلع  اع��ت��ب��ار  ف��إن  وعليه  تنضج.  حتى  مختلفة، 
الهوية  فيه  تبلورت  ال��ذي  السياسي  الزمن  هو  العشرين 
ل��س��ن��وات ع��دي��دة، تصل  م��خ��اض��ا دام  ام���ر يعني  ال��وط��ن��ي��ة 

حلدود النكبة الفلسطينية في العام 48 وما تالها.4 5
تركت  فقد  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي/  الصعيد  على  أم��ا 

االق��ت��ص��ادي��ة  العثمانية،  اإلص���الح���ات 
القرن  أواسط  واإلداري��ة،  واالجتماعية 
ت��أث��ي��رات��ه��ا   )1859( ع��ش��ر  ال���ت���اس���ع 
املناطق  مجمل  على  كما  فلسطني  على 
العثماني  لالحتالل  اخلاضعة  العربية 
قد  األراض���ي  تسجيل  ق��رار  إن  املباشر. 
وبالتالي  خاصة،  مللكية  حتويلها  عنى 
رسملة  لعملية  قاد  الذي  األمر  سلَّعها، 
وتبلور  جهة،  م��ن  الفلسطيني  للريف 
ال��ت��رك��ي��ب ال��ط��ب��ق��ي ب��ش��ك��ل أك��ث��ر فأكثر 
وض����وح����اً ب����ني ال���ف���الح���ني واالق����ط����اع 
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة.6 وع��ل��ى ج��ان��ب آخ��ر، 
ومتطلبات  البريطاني  االح��ت��الل  ف��إن 
ونهبه  ج��ه��ة،  م��ن  العسكرية  عملياته 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات احمل��ل��ي��ة م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، 
الوظيفية جلهاز  اإلدارية/  واملتطلبات 
حكمه، كل ذلك أدى لبروز دور مديني/
حضري ساحلي متظهر بانتعاش مدن 
حيفا ويافا كمراكز اقتصادية جتارية، 
ال��ت��ع��ب��ي��رات  والدة  الح���ق���اً  اح��ت��ض��ن��ت 
أهم  من  إن  الوطنية.  للهوية  الكيانية 
نتائج هذا الدور املديني هو بروز أنوية 
احلديثة  املدينية  االجتماعية  الفئات 
وال��ع��م��ال واالج���راء  الوسطى  )ال��ف��ئ��ات 

عامة(.
ميكن  االجتماعي،  االقتصادي/  الصعيد  بذلك  ارتباطاً 
عن  واالجتماعية  السياسية  التعبيرات  والدة  مالحظة 
القرن  وأربعينيات  وثالثينيات  عشرينيات  ف��ي  الهوية 
جمعيات،  احت���ادات،  نقابية،  مؤسسات  )أح���زاب،  املاضي 
صحافة وإع��الم....(. لذلك، ميكن فهم حتليل عزمي بشارة 
وتعبيراتها  احلداثية  املدينة  نواة  دمرت  النكبة  املعروف: 

في فلسطني.
وم��ع ذل���ك، ف��ه��ذه ال��دالئ��ل ال��ع��دي��دة وال��ت��ي يتفق عليها 
زكريا  الكاتب  يرفض  يحاججها.  مْن  جتد  الباحثني  معظم 
محمد وجهة النظر السائدة بان تبلور الهوية الوطنية كان 
نتاج االشتباك مع املشروع الصهيوني وحليفه االمبريالي 
بالد  على  باشا  علي  محمد  حلملة  يعود  ب��ل  البريطاني؛7 
الشام ليلحظ تبلور الهوية الوطنية من حينها: مطلع القرن 

التاسع عشر، ورمبا قبل ذلك. 
ن��ظ��ره ينحصر في  ل��ت��دع��ي��م وج��ه��ة  اع��ت��م��اد زك��ري��ا  إن 
ف��ي��ه مصطلح  ي��س��ت��خ��دم  م��ن��ق��ول ع��ن محمد ع��ل��ي  اق��ت��ب��اس 
»فلسطيني!!«معلالً، زكريا، أنه لوال استخدام الفلسطينيني 
واستخدام  علي...  محمد  استخدمه  ملا  للمصطلح  أنفسهم 
امل��ص��ط��ل��ح، ب��اع��ت��ب��اره ت��ع��ري��ف ب���ال���ذات، ي��ع��ن��ي أن��ه��م، أي 
وطنية  كهوية  ألنفسهم  ينظرون  ك��ان��وا  الفلسطينييون، 
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أن  ب��ال��ض��رورة  يعني  ال  ع��ل��ي   محمد  يستخدمه  م��ا  إن 
يستخدمه الفلسطينييون. فعلي استخدم مثالً شعار/ هدف 
بناء دولة موحدة للناطقني باللغة العربية تضم اجلناحني: 
على  حملته  وج���رد  ال��ش��ام،  ب��الد  وال��ش��رق��ي  مصر  الغربي 
الفلسطينييون،  وقف  ال��ذي  االم��ر  السبب  لذلك  الشام  بالد 
فالحني واقطاع، ضده! أي أن استخدام محمد علي للشعار/ 
الهدف لم يعِن بالضرورة استخدام والتفاف الفلسطينيني 
حوله. لقد كان طموح محمد علي ومشروعه السياسي في 
آخر، ولم يكن ليجمعهم  واد والفلسطينيني حينها في واد 
وليس  ال��ب��رج��وازي.  املصري  الطموح  مع  مصطلح  وح��دة 
نادراً في التاريخ أن يصف طرف ما الطرف اآلخر بتعبير 
إسرائيل،  اآلخر نفسه.  به هذا  سياسي يختلف عما يصف 
مثالً استخدمت، وال زالت، مصطلح: »عرب إسرائيل«، وهو 

ال يدلل على موافقة الفلسطينيني عليه، بل بالعكس يرفضه 
منه،  ب��دالً  ويستخدمون  »إسرائيل«  داخ��ل  الفلسطينييون 

أكثر فأكثر، فلسطينيو ال 48!
لهذا  الفلسطينيني  اس��ت��خ��دام  أن  االف���ت���راض  مل����اذا  ث��م 
املدعم  غير  االستنتاج  ه��ذا  ج��از  إن  ألنفسهم،  التوصيف 
أصالً، سيعني بالضرورة أن هويتهم متبلورة؟ إن الشعور 
متبلورة:  هوية  تواجد  إلع��الن  يكفي  ال  وتعريفها  بالذات 
التعبيرات  عبر  املجتمعية  السياسية/  الكيانية  تبلور  إن 
القرن  مطلع  ف��ي  تبلورت  وق��د  ه��ن��ا...  حاسم  أم��ر  املختلفة 
العشرين هذه الكيانية بالذات، فحفزت على تبلور الهوية 
محمد  اقتباس  إن  ألنفسهم!  الفلسطينيني  برؤية  املدعومة 
لم  يحتمل،  ال  ما  وحتميله  تاريخي،  كشاهد  الوحيد  علي، 

يعزز حجة زكريا بل بالعكس، أوهنها أكثر.
إن ال��ن��ق��ي��ص��ة األس��اس��ي��ة ف��ي ف��ه��م زك��ري��ا ه��ي أن���ه في 
ن��ق��ده ل��ل��ع��الق��ة ب���ني ت��ب��ل��ور ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وامل���ش���روع 
معتبراً  العالقة،  في  الصراعي  اجلانب  يغيب  الصهيوني 
أن تبلور الهوية، حسب ماهر الشريف، ارتبط باالستيطان 
الهوية!  تبلورت  ملا  االستيطان  لوال  وكأنه  الصهيوني!10 
عموماً!  الكتابي  محمد  نهج  ع��ن  غريبة  مبيكانيكية  هكذا 
معززاً هذا التسلسل امليكانيكي بسؤال حول انتفاء الهوية 
استيطان  يوجد  ال  طاملا  والعراقيني  للسوريني  الوطنية 

صهيوني!11
إن ال����ص����راع ه���و ح��اض��ن��ة ت��ب��ل��ور ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
العالقة  تناول  مبكان  العلمية  من  وليس  الفلسطينية،12 
االستيطاني  وامل��ش��روع  الوطنية  الهوية  املشروعني:  بني 
خارج دائرة الصراع. وهذا ما نفهمه من فيصل دراج عندما 
ال��ه��وي��ة، يحفزها  ال���ذي ي��ض��يء  ال��ن��ص اآلخ���ر  يتحدث ع��ن 
للظهور، واآلخر هنا النص الصهيوني حصراً الذي يشتبك 

مع النص الفلسطيني.13
حدثان  الفلسطيني  التاريخ  في  هناك  العموم،  وعلى 
مت  إمن��ا  الوطنية  ال��ه��وي��ة  تبلور  باعتبار  ي��غ��ري��ان  ه��ام��ان 
ظاهر  ح��رك��ة  األول  قبله:  وم��ا  عشر  التاسع  ال��ق��رن  مطلع 
ال��ع��م��ر ف��ي ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ل��الس��ت��ق��الل بفلسطني عن 

الفلسطينيني  الفالحني  مت��رد  والثاني  العثمانية،  ال��دول��ة 
ضد حملة محمد علي باشا للبالد والتي قادها ابنه إبراهيم 
احلالتني،  ف��ي  ليس  ع��ش��ر.  ال��ت��اس��ع  ال��ق��رن  ثالثينيات  ف��ي 
بتقديرنا، أية مظاهر داعمة لتبلور الهوية، بل على النقيض 

متاماً، كما يظهر أكثر في احلالة الثانية.
من  للتحلل  سلطوي  ن���زوع  يحركه  العمر  ظ��اه��ر  ك��ان 
موقعه  لتحسني  األدن���ى  احل��د  ف��ي  أو  العثمانية،  السلطة 
ال���ع���ام، ب��اع��ت��ب��اره ج���زء من  ال��ن��ه��ب  ودوره وح��ص��ت��ه م��ن 
تدعيم  ح��اول  ذل��ك  سبيل  ف��ي  وه��و  لها،  نقيض  ال  السلطة 
التجارية  الفلسطيني  ال��س��اح��ل  م��ك��ان��ة  بتطوير  مكانته 
يسجل  لم  ولكن  حلكمه،  مستقلة  إداري���ة  مرتكزات  وبناء 
م��ش��روع  ل��ت��ب��ل��ور  ن���زوع���ات لعمر تشير  أي���ة  ال��ت��اري��خ  ف��ي 
وطني استقاللي فلسطيني، على غرار مشروع محمد علي 

العروبي في مصر مثالً.14
أم���ا مت����ردات ال��ف��الح��ني ف��ق��د ك��ان��ت ب��ت��ح��ري��ض وق��ي��ادة 
الدولة  وب��دع��م  حت��دي��داً  الفلسطينية  االقطاعية  العائالت 
التي  ال��ع��ائ��الت  لتلك  البريطاني  واالس��ت��ع��م��ار  العثمانية 
رأت في إجراءات إبراهيم باشا حلصر جباية الضرائب في 
جهاز دولته، مساً مبصدر دخلها األساس، وبالتالي قوتها 
االجتماعية ومصدر سلطتها، والذي، أي هذا الدخل، ترسخ 
الدولة  بني  االل��ت��زام  عالقة  طبيعة  متها  رسَّ للنهب،  كآلية 

العثمانية والعائالت االقطاعية.15
الصراع مع  أنه في رحم  الورقة تعتقد  فإن هذه  لذلك، 
الهوية  تبلورت  منه،  الضد  وعلى  الصهيوني،  امل��ش��روع 

الوطنية الفلسطينية كشعور جمعي ومؤسسات كيانية.

ثانيًا: بعد العام 48... هوية تتوارى
في األربعينيات كانت الهوية الوطنية في اوج متثالتها 

والتي ميكن املرور عليها سريعاً: 
• اخلطر 	 الم��س  كلما  فأكثر  أك��ث��ر  يتعمق  جمعي  وع��ي 

الصهيوني أكثر فأكثر، وقد جتسد هذا في التأكيد على 
استقالل فلسطني وبناء دولة دميقراطية واحدة.

• ت��ع��ب��ي��رات س��ي��اس��ي��ة ك��ي��ان��ي��ة مت��ث��ي��ل��ي��ة ك����ان أب��رزه��ا 	

الهوية الوطنية الفلسطينية

)EPA :موؤمتر مدريد، ٣٠ ت�صرين الأول ١٩٩١ )امل�صدر
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التابعة  املناطقية  وال��ل��ج��ان  العليا  القومية  اللجنة 
ل��ه��ا، ن��اه��ي��ك ع���ن األح�����زاب ال��س��ي��اس��ي��ة واالحت�����ادات 
ال��ن��ق��اب��ي��ة وامل����ؤس����س����ات ال��ش��ع��ب��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
واملطبوعات  كاملجالت  الثقافية  والتعبيرات  املختلفة 
بناء  أن  مالحظة  املجال  ه��ذا  في  وميكن  والصحف... 
االنفصال  بعد  الفلسطيني  الوطني  التحرر  عصبة 
التاريخي بني الشيوعيني الفلسطينيني واليهود، كان 
مؤشراً على حقيقة االنفصال بني مشروعني: مشروع 
من  الصهيوني  وامل��ش��روع  جهة  م��ن  الوطني  التحرر 
الهوية  على  ت��ؤك��د  دالالت  م��ن  ل��ذل��ك  مب��ا  ثانية،  جهة 
في  وتهميشها  ودمجها  صهرها  ع��ن  بعيداً  الوطنية 

صيغ حزبية مصطنعة!
ل��ذل��ك ك��ان��ت ال��ه��زمي��ة/ ال��ن��ك��ب��ة مب��ث��اب��ة ال��ك��ارث��ة على 
تلك  وفككت  ب��ددت  باعتبارها  الوطنية  الهوية  تعبيرات 
ال��ت��ع��ب��ي��رات او ح��ت��ى دث��رت��ه��ا. وع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د حقق 
للهوية  املادية  التعبيرات  فكك  هدفه:  الصهيوني  املشروع 
الوطنية بتدميره للمجتمع الفلسطيني في منطقة 48، علماً 
أن التعبيرات تلك كانت بارزة أكثر ما برزت في تلك املنطقة 

حتديداً، وفي مدن الساحل بشكل أكثر حتديداً.
التنظيمية  البنية  التوجه نحو بناء، والعمل ضمن،  إن 
القومية العربية بعد العام 48 مثل حركة القوميني العرب 
فلسطينياً  تأكيداً  لم يكن  أوال  املسلمني،  والبعث واألخ��وان 
ع��ل��ى ش��ط��ب ال��ه��وي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ب���ل ت��ق��دي��راً م���ن جهة 
االحتماء  وب��ال��ت��ال��ي،  منفرد  كشعب  امل��واج��ه��ة  لصعوبات 
ب��ال��ع��م��ق ال��ع��رب��ي، وث��ان��ي��اً ك���ان ت��ن��اغ��م��اً م��ع امل���د ال��ق��وم��ي، 
الناصري في حينها. في مطلق األحوال لم يَر الفلسطينيون 
العربية  القومية  الهوية  عن  كبديل  الوطنية  هويتهم  يوماً 
القومي  امل��ش��روع  م��ع  تناغمهم  أن  يعتبروا  ول��م  اجلامعة 
الكياني  التعبير  ان  علماً  الوطنية،  الهوية  شطب  يعني 
بعد العام 48 )حكومة عموم فلسطني( بقي شكلياً وحتى 

أواسط الستينيات حلني تشكيل منظمة التحرير.
ورغ���م ه���ذا ف��ق��د ك��ان��ت ب��ع��ض ال��ت��ع��ب��ي��رات ال��وط��ن��ي��ة ال 
الوطني  التحرير  حركة  تشكلت  مفاعيلها:  مت��ارس  ت��زال 
القوميون  حلقها  فلسطيني،  تنظيم  كأول  فتح  الفلسطيني 
ليغدو  حت��ول  ال���ذي  الفلسطيني  فرعهم  بتشكيل  ال��ع��رب 

األساس لتشكيل اجلبهة الشعبية الحقاً.
من جهة ثانية، كانت احمل��اوالت مستميتة من األنظمة 
عدم  ب��اجت��اه  للدفع  تصنيفاتها،  اخ��ت��الف  على  ال��ع��رب��ي��ة، 
الشعب،  وسط  أكثر  وجتذرها  الكيانية  التعبيرات  تبلور 
وع���دم حملها، وه���ذا األه����م، ل��ل��واء ال��ن��ض��ال ض��د امل��ش��روع 
الصهيوني الذي جتسد كدولة. فاحلكومة املصرية، وحتت 
عباءتها  حتت  النضال  إبقاء  أرادت  املعركة،  قومية  يافطة 
السياسية، فيما كان األردن يظهر حتسساً عدائياً جتاه أي 
فتميز  أكادميية،  جامعة  لو  حتى  فلسطيني،  كياني  تعبير 
التي  التعبيرات  من  ألٍي  الكامل  للطمس  بالسعي  سلوكه 

ميكن أن تنشأ.
ال��ت��ح��ري��ر سيغدو  ت��أس��ي��س منظمة  ف���إن  امل��ع��ن��ى،  ب��ه��ذا 
مبثابة إعالن عن تأسيس التعبير الكياني الفلسطيني الذي 
املنظمة  وستحتاج  الكامن.  اجلمعي  الشعور  مع  يتناغم 
بفصائلها املقاتلة لسنوات من التضحيات والنضال املسلح 
ال��ع��رب��ي وال���دول���ي لتنتزع االع��ت��راف  ال��س��ي��اس��ي  وال��ع��م��ل 
باعتبارها  الفلسطيني،  الشعبي  وقبله  والدولي،  العربي 

املمثل الشرعي الوحيد.
في  األه��م  النتاج  ك��ان  رمب��ا  نقول:  سيأتي،  ملا  تأسيساً 
زاوي��ة  م��ن  املعاصر،  الفلسطيني  الوطني  النضال  ت��اري��خ 
التعبير  الوطنية:  الهوية  مقومات  ب��ن��اء  ه��و  االجن����ازات، 
امل��ؤس��س��ات الشعبية  م��ن  ال��ك��ي��ان��ي وس��ل��س��ل��ة  ال��س��ي��اس��ي 
والرسمية واالجتماعية والنقابية، دون نسيان التعبيرات 
)امليثاق  الشامل  الوطني  وال��ب��رن��ام��ج  والفنية،  الثقافية 
الشعبي  االلتفاف  ذلك  وقبل  االستقالل(،  ووثيقة  الوطني 
الفلسطيني  اجلمعي  الشعور  شكلت  جماعية  قيم  ح��ول 
الذي متحور حول النضال ضد االحتالل باعتباره، أي هذا 
الشعور، شعوراً جمعياً حترريا يتمسك بالوطن وال يقبل 
كان  وبالتالي،  امل��ق��وم��ات،  م��ن  وغيرها  ع��ل��ي��ه...  امل��س��اوم��ة 
تفكيك  معول  مبثابة  سيكون  التعبيرات  بهذه  مساس  أي 

ملقومات تلك الهوية.
النظر الت��ف��اق أوسلو،  ب��ال��ذات ميكن  ال��زاوي��ة  م��ن ه��ذه 
والنظام السياسي الناشئ على ضوئه: من زاوية تأثيراته 
على مقومات الهوية الوطنية والتي تشكلت وتبلورت على 

مدار 3 عقود من الثورة الفلسطينية املعاصرة.

ثالثًا: أوسلو ونتاجه: معول تفكيك 
للهوية الوطنية

باملعاجلة السطحية لألمور يبدو أوسلو والنظام الناشئ 
عنه كما لو أنه بالضبط لعب دوراً في تعزيز الهوية الوطنية 
فألول  يبرزونه:  اليوم،  وحتى  أوسلو،  مؤيدو  ظل  ما  وه��ذا 
مرة تأسست سلطة فلسطينية على أرض فلسطينية، اسمها 
مرة  وألول  ال��ذات��ي،  اإلداري  احلكم  سلطة  االت��ف��اق��ات  حسب 
وصالحيات  ب��ق��وام  منتخب  تشريعي  مجلس  لدينا  أص��ب��ح 
ح��ددت��ه��ا االت��ف��اق��ات وال��ت��ف��اه��م��ات م��ع احمل��ت��ل، وأص��ب��ح لدينا 
مؤسسات اجتماعية واقتصادية وشعبية ووزارات وهيئات 
ك��ل مقومات  أن��ن��ا ع��ززن��ا  وم��ص��ال��ح وم��ه��رج��ان��ات... مبعنى 

الهوية الوطنية!
أعتقد،  فإنني  جوهرياً  ولكن  صحيحاً،  هذا  يبدو  سطحياً 
على العكس من ذلك، أن اتفاق أوسلو وما نتج عنه من نظام 
وحقل سياسي جديد أحلق الضرر مبقومات الهوية، بل لعب 
تلك  بالضبط  هي  فما  صعيدها.  على  تخريبياً  دوراً  ويلعب 

التأثيرات؟

3-1: شطب املنظمة فعليا
أوسلو  بعد  مل��ا  وال���دراس���ات  التحليالت  ك��ل  جتمع  ت��ك��اد 
املرحلة اجلديدة عنت تهميش  أن  الناشئ  السياسي  وللحقل 
حتى  دوره��ا  وتغييب  محتواها  من  التحرير  منظمة  وتفريغ 
الفلسطينية.16  السياسة  في  لها  ج��دي  وزن  ال  هياكل  باتت 
فمن إلغاء امليثاق الوطني اجلامع واملجسد للحق الفلسطيني، 
وأحد أبرز مقومات هوية الشعب ورؤيته لنفسه في التاريخ، 
إلى تعطيل مؤسساتها- إال العتبارات استخدامية في الصراع 
جغرافية  نتوءات  على  سلطة  لصالح  شطبها  إلى  الداخلي- 

ينتهكها االحتالل يومياً. 
الرئيسة  السمة  مالحظة  ه��و  اجل��ان��ب  ه��ذا  ف��ي  يهمنا  م��ا 
وللفحص  اجتماعية.  ت��غ��ي��رات  م��ن  بها  ارت��ب��ط  وم��ا  للنظام 
مقولة-  إلى  االستناد  ميكن  وتعبيراتها  السمة  لهذه  السريع 
بحثه  في  دويتشر«  »إسحق  نحتها  الذي  االستبدالية  مفهوم 
املوسع )ثالثيته( حول تروتسكي )دويتشر، 1981؛ 1982؛ 
منظمة،  عملية  أن��ه  ف��ي  املفهوم  ه��ذا  ق���وام  ويتحدد   .)1983
امل��ؤس��س��ات واألدوار مبا  س��ي��اس��ي��ة، وت��اري��خ��ي��ة، الس��ت��ب��دال 
استراتيجي  طابع  ذات  وسياسات  إج��راءات  من  ذلك  يتطلبه 

وتكتيكي.17
إن ال��س��م��ة ال��س��ي��اس��ي��ة األب�����رز ك��م��ا ي��ح��دده��ا ه����الل هي 
اجلديد-السلطة  السلطوي  التشكيل  لصالح  املنظمة  أف��ول 
برنامجياً  بالسلطة  املنظمة  اس��ت��ب��دال  مت  فقد  الفلسطينية. 
اإلع��الم��ي  اخل��ط��اب  ع��ن  النظر  بغض  وتنظيمياً،  وس��ي��اس��ي��اً 

السائد للسلطة.18 
املشترك  ال��ق��اس��م  بتهميش  املنظمة  دور  تهمش  وع��ل��ي��ه 
وُهمش   ،1964 العام  منذ  كائتالف  جمعها  الذي  البرنامجي 
بالتالي املكون األساس للهوية الوطنية: التعبير السياسي/ 

الكياني. 
بعد  السياسي  للنظام  الرئيسية  السمة  حت��ددت  وعليه 
الفعلية، أي تصفية  املنظمة  أوسلو بحقيقة تصفية مؤسسة 
نظام  بناء  ع��دم  وباملقابل  السابق،  السياسي  النظام  عنوان 
نظام  بناء  بل  االح��ت��الل،  أنقاض  على  وطني  جديد  سياسي 
زب��ائ��ن��ي م���ح���دث، ي��خ��ض��ع ب��ال��ن��ه��اي��ة، ل��ل��س��ي��ادة االح��ت��الل��ي��ة 
الشاملة، نظام مكبل بثقل االتفاقات ومعدوم السيادة ُتطرح 

شرعيته على طاولة النقاش.19
السياسي  العنوان  تفكيك  هو  أوسلو  مفاعيل  أولى  من  إن 
جدية  ضربة  توجيه  أي  الفلسطيني،  للشعب  الكياني  األبرز، 
ملقوم أساس للهوية الوطنية: بل لعله املقوم األساس. واليوم 
تتأكد حقيقة هذه العملية التفكيكية، الهادفة متاماً، في التفكك 
في  وأؤل��ئ��ك  ال��داخ��ل  في  الفلسطينيني  بني  العالقة  في  الناجت 
ببرنامجها  اجل��ام��ع،  ال��ع��ن��وان  ه��ي  املنظمة  ك��ان��ت  ال��ش��ت��ات. 
الفلسطينيني،  وحدة  كانت  وبالتالي  ومؤسساتها،  وميثاقها 
بناء  أب��رز مقومات  م��ن  ال��داخ��ل واخل���ارج،  ف��ي  كشعب موحد 
املكونني  بني  التباعد  أن  تفيد  اليوم  احلقيقة  الوطنية.  الهوية 
بالبحث  اخل����ارج  فلسطينيو  ب���دأ  فيما  ف��أك��ث��ر،  أك��ث��ر  ي��ت��زاي��د 
تراجع  ظل  في  األس��اس  همهم  تطرح  لهم  متثيلية  آليات  عن 
وتفكك آليات املنظمة واهتمامها بهم.20 يضاف لذلك أن أوسلو 
شطب  عنى  وجودها،  بشرعية  واألخطر  بإسرائيل،  باعترافه 
فلسطينيي الداخل من األجندة الفلسطينية، وبالتالي أخرجهم 
من السعي التاريخي املشروع الذي بدأته املنظمة عبر ميثاقها 
لبناء هوية موحدة لشعب رغم  ونضاالتها وبرامج فصائلها 

توزعه اجلغرافي!

أمام تأثير مركب التفاق أوسلو: هّمش املنظمة  إذن نحن 
األس��اس  امل��ق��وم  ض��رب  وبالتالي،  معنوي  سياسي/  ككيان 
للهوية الوطنية، فأحدث شرخاً في وحدة الشعب الفلسطيني 

فضرب بالتالي، وأيضاً، هويته الوطنية.

3-2 طبيعة النظام الزبائني ما بعد أوسلو
تنطبق  التي  التوصيفات  أكثر  من  زبائني  توصيف  يبدو 
على طبيعة النظام السياسي الناشئ كنتاج التفاقات أوسلو. 
وما يهمنا هنا أن الزبائنية تستدعي حتماً توجهات وترتيبات 
الوطني  االنتماء  لتفكيك مقومات  وعالقات تؤول بالضرورة 
جهوية  ان��ت��م��اءات  لصالح  امل��وح��دة  الوطنية  للهوية  ال��داع��م 
وعشائرية وعائلية، وحتى دينية، جتد في الزبائنية ضالتها. 
إن النظام السياسي ما بعد أوسلو يتطلب هكذا تفكيك ليتمكن 
من تدعيم قاعدته السياسية/ التنظيمية عبر نظام الزبائنية.

التي  الهياكل  كل  أوسلو  بعد  ما  تنشط  أن  غريباً  يكن  لم 
عائلية  عشائرية،  جهوية،  هياكل  قبله:  م��ا  مندحرة  كانت 
فخالل  الهشيم،  في  النار  بسرعة  انتشرت  لقد  وطائفية.  بل 
من  العشرات  وامل��دن  واملخيمات  القرى  في  لدينا  غدا  سنوات 
بها  التفكير  مجرد  ك��ان  والتي  حديثاً  املؤسسة  الهياكل  ه��ذه 
الشخصية  لبناء مقومات  املعادي  الرجعي  املوقف  من  ضرباً 

والهوية الوطنية، وهذا صحيح.21
وللتدليل على منهجية سلطوية في تعزيز هذه االنتماءات 
الوطنية  الهوية  لتعزيز  وبالتالي  الوطني  لالنتماء  البديلة 
على  االنتخاب  نظام  إن  ذاته.  االنتخابات  لنظام  النظر  ميكن 
العائالت  ن��ف��وذ  لتعزيز  وص��ف��ة  أف��ض��ل  ه��و  ال��دوائ��ر  مستوى 
الوطنية  للدائرة  ب��دي��الً  السياسية  العملية  ف��ي  واجلهويني 
التنافس على أسس وطنية برنامجية ال  التي تعزز  الواحدة 
الكوتا  نظام  محاكمة  ميكن  كما  العائلي،  االنتماء  أسس  على 
املسيحية ضمن ذات السياق: تعزيز النزعة الدينية املذهبية. 
ال��غ��ي في  ل��ل��س��ام��ري��ني )  ل��ل��ب��دو وآخ����ر  أم���ا تخصيص م��ق��ع��د 

االنتخابات األخيرة( فهو يصب بذات السياق.22
والتشكيالت  الزبائنية  ب��ني  ال��ع��الق��ة  آل��ي��ة  ه��الل  ي��ش��رح 
القرابية بالتالي:« إن الزبائنية احملدثة كآلية في إدارة نظام 
التشكيالت  دور  تشجيع  ك��ان  إذا  عما  ال��س��ؤال  تطرح  احلكم 
القرابية في احلقل السياسي الفلسطيني، باعتبارها تشكيالت 
توليد  تسهيل  يقتضي  أم��راً  الزبائنية،  للعالقات  تستجيب 
عالقات زبائنية أم أن له أبعادا أخرى؟؟ » وبعد ما يتحدث عن 
إضعاف التشكيالت ذات الطابع احلداثي لصالح التشكيالت 

القرابية يؤكد هالل: » إن هناك مصلحة للسلطة في ذلك«.23

3-3 رعاية السلطة واملستوى السياسي 
للتطبيع مع إسرائيل

واي  مثل  رسمي  باتفاق  التطبيع  سياسة  رسم  مت  س��واء 
ريفر، أو عبر مشاريع برعاية االحتاد األوروب��ي واألمريكان 
) مثل مشروع شعب لشعب( ومشاركة املصريني واملغاربة 
واألردنيني، فإن سلوك السلطة السياسي فتح األبواب واسعة 
الستشراء خطر التطبيع على املستوى الوطني، ال بل ورعى 
وفي  السلطة  ج��ه��از  ف��ي  قيادية  رم���وز  التطبيعية  األنشطة 
اجلهاز املتفكك ملنظمة التحرير، وليطال هذا النشاط القطاعات 
األهم باحلماية من مخاطر التطبيع: األطفال والشباب. يكفي 
أع��وام العسل  ال��ذي نشط في  ب��ذور السالم  اإلش��ارة ملشروع 
وزارة  وك��ان��ت  واالح��ت��الل  السلطة  ب��ني  التسعينيات  نهاية 

التربية والتعليم ترسل من خالله األطفال ألنشطة تطبيعية، 
كما يكفي اإلشارة لوثيقة جنيف وتشكيل ما يسمى بتحالف 

السالم الفلسطيني والذي يحظى برعاية فلسطينية رسمية!
مقومات  اب��رز  أح��د  أن  م��ن  تنبع  هنا  التطبيع  مخاطر  إن 
كشعب  نفسه  الشعب  رواي���ة  أي  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  تدعيم 
يخوض الصراع مع احملتل، تختل لصالح رواية أخرى تشوه 
هذا النضال وحقيقة الصراع: رواية ترى في احملتل: »آخر«، 
يجب محاورته ال النضال ضده! إن استبدال احلوار بالصراع 
ال��ص��راع مجرد خ��الف ب��ني ج��اري��ن يحل بالتفاهم  وك��أن ه��ذا 
الثقافية والنفسية  املركبات  إن هذا يعيد صياغة  والتراضي. 
ورف��ض  ال��وط��ن،  ف��وق  باحملتل  ال��ق��ب��ول  ب��اجت��اه  للفلسطيني 
الصراع ضده، والتسليم بقوته، ما يوهن من عزمية النضال 
من  تنشأ  وطنية  هوية  ال  الوطنية.  الهوية  بناء  من  ويشوه 
قناعة دونية من تفوق اآلخر احملتل ومن قناعة مستسلمة ال 
تقوى على التحدي. وضمن هذا السياق ميكن النظر خلطورة 
الفلسطيني  املنهاج  انصياع  ل��ف��رض  ج��رت  ال��ت��ي  احمل���اوالت 

ملتطلبات التعايش!24
بعد النكبة وطوال سنوات النضال الفلسطيني نشأ الوعي 
من  ب��اخل��الص  ي��ن��ادي  حت���رري  ك��وع��ي  الفلسطيني  اجلمعي 
اليوم، في هذه اجلزئية  الوطن، والتطبيع  االحتالل وحترير 
بالذات، إمنا يهيل التراب على هذا الوعي ليعيد صياغة وعي 
تسحق  بدونية  إلرادته  وباالستسالم  باحملتل  القبول  جديد: 
الهوية الوطنية للفرد. إن اخطر ما يؤثر عليه التطبيع هو تلك 
التركيبة النفسية- الثقافية- الوجدانية للمطبع: ال حقد على 
احملتل بل خالف جيران ومحاورة تستهدف العيش املشترك.

خطاب  فــي  كوسموبوليتية  مــامــح   4-3
العديد من املنظمات غير احلكومية25
ع��ومل��ي  NGO( خ��ط��اب  ل  )ن��س��ب��ة  اخل���ط���اب األجن�����وي 
االستهالك  ع��الق��ة  عبر  نهائياً  وت��ب��ل��ور  تشكل  فقد  بامتياز؛ 
املعرفي لناشطي املنظمات غير احلكومية ملخزون الليبرالية 
اخلطاب  ه��ذا  ملالمح  تكرار  مجرد  فغدا  والسياسي،  الفكري 
مل���ف���ردات وم��ف��اه��ي��م اخل���ط���اب. إن  دون مت��ح��ي��ص أو ت��وط��ني 
للمنظمات  الفكري  امليزة األساسية للسلوك  االستهالكية هي 
غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة، وه����ي ن��ق��ي��ض اإلن��ت��اج��ي��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
الفكري؛ لذلك ُتسمع كثيراً بني أوساط ناشطي تلك املنظمات 
ف��ك��ري/ ال رؤي��ة  ت��وج��ه  ) ال  ن���وع  م��ن  م��ت��ذم��رة  مصطلحات 
إما  األغلب  ففي  صحيح،  وه��ذا  موحد...(  خطاب  ال  تنموية/ 
سابق  عن  املمول،  خطاب  حاصل،  كتحصيل  املنظمة،  تتبنى 
أو  الليبرالي،  اخل��ط��اب  ب��ج��دوى  عليها  القائمني  ل��دى  قناعة 
ببساطة ال تضع مسألة اخلطاب على جدول أعمالها، فتكون 
بالنهاية أسيرة لتأثير اخلطاب الوافد مهما كان ركيكاً ومهما 

كان املمول املنتج وضيعاً في مكانته الدولية وتأثيره.26
واخل���ط���اب امل��ع��ول��م إذ ي��س��ع��ى ل��ت��أك��ي��د م��ك��ان��ة )ال��ق��ري��ة 
ال��ع��امل��ي��ة(، وه����ي م���وج���ودة ف��ع��الً ) ط��ب��ع��اً م��خ��ت��ار ال��ق��ري��ة 
عاملية(  )ثقافة  وصياغة  األمريكية(  وخ��اص��ة  االمبريالية، 
في  سهامه  تركيز  فإن  القومي(  واالنغالق  )احل��دود  تتجاوز 
األغلب على املخزون الثقافي الوطني، خاصة أن ذلك املخزون 
تشكل في مرحلة تصاعد النضال التحرري؛ فأضحى املخزون 
العملية  إن  ال��وط��ن��ي.  التحرر  ثقافة  السمة:  بهذه  م��وس��وم��اً 
الكامل  التبلور  من  ع��ززت  الوطني  التحرر  ثقافة  مترابطة: 

الهوية الوطنية الفلسطينية

حفل توقيع اإتفاقيات اأو�صلو، وا�صنطن، ١٣ اأيلول ١٩٩٣ )امل�صدر: اأر�صيف املنظمة(
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وبل  سيضعف،  الثقافة  ه��ذه  نقض  فيما  الوطنية  للهوية 
اآللية  الوطنية. كيف تتجلى هذه  الهوية  ويساهم في تفكيك 

في املمارسة اليومية املستندة للخطاب األجنوي؟

3-4-1 في التركيز على وحدانية البعد احلقوقي 
نسوق في الفقرة التالية فهمنا السريع واملكثف آلليات 
حقوقي  كخطاب  املعتبر  العاملي  الليبرالي  اخلطاب  تبلور 
)عقالنية(  مفهوم  من  اجلديدة  الليبرالية  تنطلق  بامتياز 
ال��ق��ان��ون ) وامل���س���اواة أم���ام ال��ق��ان��ون( ل��ك��ل امل��واط��ن��ني. إن 
العقالنية املروج لها هنا هي استمرار لعقالنية برجوازية 
ن��ش��ط��ت ف��ي ال��ق��رن ال��س��اب��ع ع��ش��ر مل��واج��ه��ة غيبية ال��دي��ن 
يخفي  ك���اذب  ادع���اء  ال��ق��ان��ون  أم���ام  وامل���س���اواة  والكنيسة. 
وبالتالي  واالقتصادية،  االجتماعية  املساواة  عدم  حقيقة 
كانت  فقد  العيني  املستوى  على  القانونية.  امل��س��اواة  ع��دم 
واالقتصادية  احلقوقية  ال��ب��رج��وازي��ة،  املؤسسة  عقالنية 
البنية  ف��ي  املتفجرة  ال��ع��وام��ل  مواجهة  ف��ي  واالجتماعية، 
إن  الرأسمالية.  امللكية  عالقات  حتديداً  وهي  االجتماعية، 
االجتماعي  التوازن  وراءها  تخفي  القانون  عقالنية  مفهوم 
الذي وقف خلف التشريع القانوني. فالقانون بالنهاية غير 
منفصل عن هذا التوازن والعالقات االجتماعية. وبامللموس 
العام  امل��وّج��ه  باعتبارها  برأسها  تطل  امللكية  ع��الق��ات  إن 

للبناء احلقوقي والقانوني داخل املجتمع.27
مي��ك��ن ب��ب��س��اط��ة اع��ت��ب��ار ال��ب��ع��د احل��ق��وق��ي ه���و ج��وه��ر 
بعني  احلقوق  أخ��ذ  في  املشكلة  ليست  األجن���وي.  اخلطاب 
هي  احل��ق��وق  ه��ذه  أن  علماً  اخل��ط��اب،  ف��ي  كركيزة  االعتبار 
بالنهاية نتاج توازنات دولية، والعديد منها جرى فرضه 
اإلمبريالية  وثقافة  امل��ال  رأس  بقوة  العالم  شعوب  على 
االع��ت��ب��ار.  ال��ش��ع��وب بعني  أخ��ذ وج��ه��ة نظر  امل��ع��ومل��ة دون 
احلقوق  ب��ني  املمنهج  الفصم  ف��ي  اإلشكالية  تكمن  ول��ك��ن، 
والتاريخية  الوطنية  احلقوق  وبني  »العاملي«،28  باملفهوم 
لشعبنا. إن إعطاء األولوية للحقوق في قضايا معينة رمبا 
سيقود للتناقض مع احلقوق الوطنية التاريخية لشعبنا، 
وبالتالي سيمس من هويته الوطنية، باعتبار أن االستناد 
للحقوق ال للحقوق الوطنية التاريخية، في حالة تناقضها، 
سيقود لضرب االنتماء اجلمعي لتحقيق األهداف الوطنية.

3-4-2 في إعادة صياغة وعي الشعوب 
وه�����ذه ال��ص��ي��اغ��ة امل���ع���ومل���ة ل��ل��ح��ق��وق وت��ب��ن��ي��ه��ا على 
احلكومية  غير  املنظمات  خ��ط��اب  عبر  ال��وط��ن��ي  امل��س��ت��وى 
ثقافة  الضد من  الشعوب على  ثقافة  تؤول إلع��ادة صياغة 
الوطني  النضال  الوطني. حتى في مرحلة تصاعد  التحرر 
الوطني  اخلطاب  أن  من  دّراج  فيصل  اشتكى  الفلسطيني 
من  واألنكى  حت��رري،29  ثقافي  خطاب  يحايثه  ال  التحرري 
ذلك اليوم أن النضال الوطني الفلسطيني التحرري يحايثه 
بناء  إلع��ادة  الدعوة  إن  معولم.30  ليبرالي  خطاب  ثقافياً 
برنامج وأدوات النضال الوطني التحرري يجب أن يتسق 
ميكن  يناسبها.  حت��رري  ثقافي  خطاب  لبناء  الدعوة  معها 
غير  للمنظمات  املعولم  الليبرالي  اخلطاب  اعتبار  ببساطة 

احلكومية ال يقود لهذا االجتاه بأي حال!
في  والنسائية  الشبابية  القطاعات  على  التركيز  إن 
ال  ليبرالي  مضمون  يحمل  وبخطاب  األجن��وي��ة،  األنشطة 

النقيض من  ثقافة على  إعادة ترسيخ  إلى  حترري سيقود 
العموم  على  الليبرالي  اخلطاب  تلفع  رغ��م  التحرر  ثقافة 
ب��ش��ع��ارات احل��ري��ة وامل���س���اواة وال��دمي��وق��راط��ي��ة. إن كل 
الشعارات  تلك  توطني  عدم  هنا:  بالضبط  تكمن  اإلشكالية 
يعزز  ومب��ا  التاريخية  الوطنية  احل��ق��وق  م��ع  ينسجم  مب��ا 
الهوية  أس��س  تقويض  وبالتالي،  االح��ت��الل،  ضد  النضال 

الوطنية، على املستوى الثقافي والوجداني.
الثقافي  املضمون  طبيعة  تخيل  السياق  ه��ذا  في  ولنا 
اآلخر  مع  التحاور  الثقافي،  مخزونه  جل  فلسطيني  لشاب 
ك��م��ن��ح��ى ت��ط��ب��ي��ع��ي، وح���ق ك���ل ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة بالعيش 
والشعب  االحتالل  بني  يساوي  ليبرالي  كمنحى  مبساواة 
ب��أي ح��ال من  ل��ن يكون  حت��ت االح��ت��الل. إن هكذا مضمون 

األحوال مدعماً للهوية الوطنية؛ بل معول هدم لها.

3-5 إضفاء الطابع الديني على الصراع 
مع احلركة الصهيونية

الفلسطيني  ال��ن��ص  ت��ن��ازع  م��الح��ظ��ة  ب��ب��س��اط��ة  مي��ك��ن 
ال��س��ي��اس��ي امل��ع��ل��ن ف���ي ال���س���ن���وات األخ���ي���رة ف���ي خ��ط��اب��ني 
)التقليدي(  العلماني  الوطني  اخل��ط��اب  األول  أساسيني: 
الذي متيزت به فصائل منظمة التحرير، وكان لليسار دوراً 
املقاوم  األصولي  اخلطاب  والثاني  صياغته،  في  أساسياً 
اإلس��الم��ي.  واجل��ه��اد  ح��م��اس  حركتي  خطابي  مييز  ال���ذي 
إن ت��ن��ام��ي ظ��اه��رة ال��ت��ي��ار األص��ول��ي وال��ت��ح��اق ه���ذا التيار 
من  ع��زز  قد  األول��ى  االنتفاضة  في  الوطني  النضال  بركب 
واخلطاب  النص  على  وتأثيراته  األصولي  اخلطاب  مكانة 

الفلسطيني على العموم.31
اإلم��ب��ري��ال��ي��ة  ال��دع��اي��ة  ح���ول  فلسطينيان  يختلف  ل��ن 
موضوع  ه��ذا  وليس  واملقاومة  اإلس��الم  ضد  والصهيونية 
ورقتنا هذه، ولكن ما ينبغي اإلشارة له أن تضمني اخلطاب 
املقاوم، رموزاً ومفاهيم دينية أضفى طابعاً دينياً مصطنعاً 
الوطنية  الهوية  مبفهوم  ال��ض��رر  يلحق  م��ا  ال��ص��راع  على 
 « ه��الل:  يؤكد  الضيقة.  الدينية  للهوية  جت��اوز  باعتبارها 
واإلش��ارات  املفردات  استخدام  ملحوظة  بصورة  أزداد  فقد 

الدينية، وذكر اآليات الدينية في هذا اخلطاب...«32
مي��ك��ن ب��ب��س��اط��ة م��الح��ظ��ة ح��ج��م امل��س��اف��ة ال��ت��ي قطعتها 
أكثر  فيه  يتراجع  سياسي  خلطاب  تبنيها  في  حماس  حركة 
فأكثر املضمون الديني، فببساطة هناك فرق ميكن مالحظته 
امليثاق  أثبته  ال���ذي  واخل��ط��اب  احل��ال��ي  املعلن  اخل��ط��اب  ب��ني 
القياديني  من  فالعديد  ذل��ك،  ومع  قائماً!  زال  وال  احلمساوي 
السياسية  وال��ت��رب��ي��ة  امل��ع��ل��ن��ة  وال��ت��ص��ري��ح��ات  وال��ب��ي��ان��ات 
وال��ع��ق��ائ��دي��ة أب��ع��د م��ا ت��ك��ون ع��ن م��ض��م��ون وط��ن��ي ل��ل��ص��راع؛ 
الدينية  الهوية  فأكثر.  أكثر  الديني  املضمون  فيها  يتأكد  بل 
الوطنية جتميعية؛ ذلك درس قدمي، وكان  تفتيتية والهوية 
عبر عنه الزعيم الوفدي سعد زغلول بشعاره املشهور )الدين 
لله والوطن للجميع(. فتقسيم الشعب لهويات دينية وصبغ 
إال  يقود  لن  دينية  بصبغة  الصهيونية  احلركة  ضد  النضال 
دينية  لهويات  وحتويلها  الوطنية  للهوية  ممنهج  لتفكيك 
وطائفية، وهذا بتالقحه مع االنتماءات اجلهوية والعشائرية 
والعائلية التي سعى نظام أوسلو لترسيخها منذ قيامه، هذا 
التالقح يجعلنا أمام كوكتيل من الهويات اخلالي من الهوية 

األساسية: الهوية الوطنية!
وفي ذات السياق، فإن السعي لتعزيز الهوية الوطنية في 
اخلطاب مبا يناقض تأثيرات اخلطاب األصولي، تبدو عملية 
يشوبها إشكالية جدية خاصة أن الفصيل »العلماني« األساس، 
حركة فتح، بات يناور على ذات امللعب: رموز وإشارات دينية 
وإذا  وك��ادري��ة،  قاعدية  دينية  وال��ت��زام��ات  وأح��ادي��ث  وآي���ات 
ولكن  أيديولوجياً  متأصلة  غير  علمانية  من  متوقعاً  هذا  كان 
باتوا  الفلسطينيني  والليبراليني  اليسار  فصائل  أن  الغريب 
هم اآلخرون ينافسون حماس على ذات امللعب: ملعب املشاعر 
واالحاسيس الدينية فغزت الرموز واإلشارات الدينية خطاب 

هذا اليسار، وبعض قياداته ال يقطعون فرضاً!

املخرج
ليس في وسع هذه الورقة وفي عجالة أن تقدم حالً لإلشكالية 
إلى  التأشير  حسبها  ولكن  للتفكك،  الهوية  تعرض  املطروحة: 

اوليات للخروج من االزمة الراهنة على صعيد الهوية:
• ال فكاك بني إعادة تأكيد مقومات الهوية الوطنية وبني 	

ضرورة جتديد املشروع الوطني الفلسطيني. إن الفشل 
مكانة  في  احلاصل  والتراجع  أوسلو  التفاقات  املريع 
بناء  إعادة  يستدعي  امر  الوطنيني،  والنضال  املشروع 

جتديد  يكفل  مب��ا  وأدوات  برنامج  ال��وط��ن��ي:  امل��ش��روع 
لتنازالت  بديالً  التاريخية  الوطنية  باألهداف  التمسك 

أوسلو وجتديد النضال واملقاومة ضد االحتالل.
• إن إعادة البناء هذه يستدعيها ويتطلبها تعزيز مقومات 	

املؤسسات  الكيانية وقاطع  املؤسسة  الوطنية:  الهوية 
بناء  إع���ادة  إن  الوطنية.  اجلمعية  والقيم  ال��ع��ري��ض، 
مهمة  غ��دت  معنوي  سياسي/  ككيان  التحرير  منظمة 
في  ورقة  استخدامها  بهدف  ليس  خاصة،  أولوية  ذات 
الحتضان  بوتقة  ب��ل  الفتحاوي  احل��م��س��اوي  ال��ص��راع 
ه���ذه، ولتكتسب  ال��ب��ن��اء  إع����ادة  إن  ال��وط��ن��ي��ة.  ال��ه��وي��ة 
مشاركة  ألوس��ع  تستند  أن  يستوجب  املطلوب،  البعد 
دميوقراطية شعبية بديالً عن احلوارات البيروقراطية 
في الغرف املغلقة وبعيدأ عن الشعب ومطالبه ودوره. 
وهذا ينسحب على املؤسسة الفلسطينية على العموم: 
مؤسسة  وطنية:  دميقراطية  أسس  وفق  بنائها  إع��ادة 
دمي��وق��راط��ي��ة م��ق��اوم��ة ل��الح��ت��الل وم��ع��ب��رة ع��ن الهوية 

الوطنية على املستوى املجتمعي.
• ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى احمل���ت���وى ال��وط��ن��ي ال��ت��ق��دم��ي للجهد 	

التربية  صعيد  على  ك��ان  إن  وال��ت��ن��وي��ري  ال��ت��رب��وي 
الشبابية.  األوس����اط  ف��ي  أو  امل����دارس  ف��ي  والتعليم 
التطبيع  ثقافة  ضد  هنا  بذله  يجب  حقيقياً  جهداً  إن 
الوطني  ال��ت��ح��رر  وث��ق��اف��ة  قيم  ول��ص��ال��ح  التدميرية 
األصولية  ثقافة  ضد  ومستوطنيه،  للمحتل  والعداء 
التي تفسخ وحدة الشعب لطوائف وديانات ولصالح 
ُت��ع��ل��ي م��ن ش��أن  م��ق��اوم��ة،  ث��ق��اف��ة وط��ن��ي��ة، علمانية، 
املواطن وحتترم التعددية وتدعم املقاومة، ضد ثقافة 
احمللي  الليبرالي  اخل��ط��اب  ف��ي  وتداعياتها  العوملة 

ولصالح ثقافة مقاومة لإلمبريالية والصهيونية.
• اس���ت���م���رار ت��ع��م��ي��ق ال���ص���الت ال��وط��ن��ي��ة وال��ك��ف��اح��ي��ة 	

امل��ش��ت��رك��ة ب���ني جت��م��ع��ات ال��ش��ع��ب ال��ف��س��ط��ي��ن��ي في 
أك��ب��ر بالتجمعني  ال��وط��ن وال��ش��ت��ات واي����الء اه��ت��م��ام 
أوس��ل��و:  بعد  م��ا  السياسي  للتنكيل  تعرضا  اللذين 
تعزيز  إن  ال��ش��ت��ات.  وفلسطينيي   48 فلسطينييي 
مقومات الهوية الوطنية يتطلب تأكيد وحدة الشعب 
مب��ع��زل ع���ن ت��ط��ور ت��اري��خ��ي حل��ظ��ي ف��ت��ت ال��وح��دة 
اإلع��الن  يعني  الوطنية  الهوية  تعزيز  إن  جغرافياً! 
الوطني  ال��ن��ض��ال  ه��دف  ان  م��وارب��ة  دون  السياسي 
 ،48 فلسطينيي  الثالث:  الرئيسة  التجمعات  يجمع 

والضفة وغزة والقدس، والشتات.
• وأخ���ي���راً، إن ال���دور ال���ذي لعبه امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي في 	

توحيد الشعب وبلورة هويته وتأكيد رؤيته لدوره 
إع��ادة  الوطنية  االول���وي���ات  م��ن  يجعل  ال��ت��اري��خ  ف��ي 
االعتبار ل��ه. إن ه��ذا ال��دور هو ذات��ه ال��ذي كمن خلف 
ذاته  وه��و  بإلغائه،  الصهيونية  األمريكية  املطالبة 
الذي ينبغي أن يستحثنا العتبار إعادة التأكيد عليه 
وطنية.  أولوية  ذو  أم��راً  برنامجية  وثيقة  واعتماده 
الهوية  )دستور  مبثابته  هو  الفلسطيني  امليثاق  إن 
الوطنية( الذي دونه يصعب تصور إعادة بلورة تلك 

الهوية على أنقاض مرحلة أوسلو وتداعياتها.

* و�صام رفيدي: باحث وحما�صر جامعي فل�صطيني
املراجع:

و�صام. رف��ي��دي،  ل:  ال��رج��وع  ميكن  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه  على  مو�صع  ب�صكل  للوقوف    ١
)التحولت يف املكانة الجتماعية للمراة يف الرواية الفل�صطينية املعا�صرة- درا�صة 
مقارنة ملا قبل مرحلة اأو�صلو وما بعدها( ر�صالة ماجي�صتري غري من�صورة-  الق�صم 

الثاين- جامعة بريزيت- ق�صم علم الجتماع- ٢٠٠٥ 
٢- حول مفهوم الزبائنية ومفاعيله واآليات عمله ومتطلباته ونتائجه على النظام ال�صيا�صي 
درا�صة  اأو�صلو-  بعد  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام  جميل.  هالل،  مراجعة:  ميكن 
الفل�صطينية لدرا�صات الدميوقراطية وموؤ�ص�صة  املوؤ�ص�ص�صة  حتليلية نقدية. مواطن، 

الدرا�صات الفل�صطينية. ٢٠٠٦. ط ٢.
الفل�صطيني يف ع�صرينيات وثالثينيات  التاريخ  التناق�س يف  ٢٣-  ميكن مالحظة حجم 
واأربعينيات القرن املا�صي بني موقفني: املوقف القيادي الر�صمي الذي مال اإجماًل 
لإخراج بريطانيا العظمى من دائرة ال�صراع؛ بل ومعاملتها كطرف و�صيط، اإن مل 
يكن �صديق! بني الطرفني الأ�صا�صيني: ال�صعب الف�صطيني واحلركة ال�صهيونية، وبني 
�صد  ن�صالها  يف  توجهت  والتي  اأحيانًا،  واملنظمة  العفوية،  حركتها  عرب  اجلماهري 
البارحة  اأ�صبه  وال�صتعمار الربيطاين. ما  ال�صهيونية  امل�صرتكني: احلركة  العدوين 

بالأم�س مع تعديل طفيف: المربيالية المريكية بدل المربيالية الربيطانية!
الفل�صطيني، ١٩١8-١٩48.  الرف�س  في�صل. جذور  اإىل احلوراين،  الرجوع  4  ميكن 

مواطن، املوؤ�ص�صة الفل�صطينية لدرا�صات الدميوقراطية. ٢٠٠٣.
البرز عن  التعبري  امل�صتقلة،  ال�صعوب  الدولة عند  التمثيلي،  ال�صيا�صي  الكيان  يعد    ٥
الع�صرينيات يف  التعبري يف  تبلور هذا  فل�صطني ميكن مالحظة  الوطنية. يف  الهوية 
ثم  اآن��ذاك،  الديني  الطابع  ذات  للجمعيات  دة  املوحِّ الفل�صطينية  املوؤمترات  �صيغة 
اللجنة القومية العليا وعلى راأ�صها احلاج اأمني احل�صيني، ولحقًا منظمة التحرير 
الف�صطينية. اإن هذه التعبريات الكيانية تقدم دلئل اأكرب بكثري من مقتب�س �صغري 

ملحمد علي ) اأنظر لحقًا( على وجود هوية وطنية للفل�صطينيني منذ ما قبل القرن 
التا�صع ع�صر.

املكتبة  اإبراهيم.  حنا  ترجمة  فل�صطني.  يف  الراأ�صمالية  تطور  متار.  غوجان�صكي،    ٦
ال�صعبية، النا�صرة، ١٩8٧. الف�صل الأول �س١٥-4٠.

وامل�صروع  الهوية  تبلور  بني  للعالقة  ال�صتباكية  ال�صراعية/  بالطبيعة  يقر  ل  هو    ٧
ال�صهيوين وهذا ما �صنعاجله لحقًا.

الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  مواطن  الفل�صطينية.  الثقافة  ق�صايا  يف  زكريا.  حممد،    8
لدرا�صات الدميوقراطية. رام اهلل، الطبعة الأوىل، ٢٠٠٢. �س ٣٣-4٣.

يطلبوا  مل  الفل�صطينيني  اإن  اإليه:  ذهب  ما  لثبات  اإ�صافية  حماججة  زكريا  يقدم    ٩
�صوريا  حلا�صنة:  يلجاأون  كانوا  دائمًا  بل  بهم،  خا�س  كوطن  لفل�صطني  ال�صتقالل 
اأو العرب، وهذا يوؤكد اأنهم مل ينظروا لأنف�صهم كجماعة وطنية متتلك هوية. هذه 
احلجة ركيكة، وركاكتها تكمن باأنها تخلط بني كيف يرى �صعب نف�صه وبني ال�صعارات 
التي يتخذها يف حلظة �صيا�صية معينة� و�صمن ح�صابات اللحظة ال�صيا�صية، ل�صمان 
النت�صار. الأول يحيل على ال�صرتاتيجيا بينما الثاين يحيل على التكتيك ال�صيا�صي. 
لن�صاأل �صوؤاًل افرتا�صيًا �صرفًا: لو تي�صر اليوم حترير فل�صطني عرب مدخل الوحدة 
العربية، كما كانت القناعة يف اخلم�صينيات وال�صتينيات، فهل املطالبة بدولة عربية 
اأنف�صنا  اأننا ل نعترب  واحدة ي�صطب الهوية الوطنية الفل�صطينية مثاًل وي�صكل دلياًل 

جماعة وطنية اأم ي�صعها يف اإطارها الأ�صمل؟
١٠  حممد، زكريا. م�صدر �صابق. �س ٣٣

ال�صراع  غمرة  ففي  نف�صه:  حممد  على  وال�صوريني  بالعراقيني  ال�صت�صهاد  ينقلب    ١١
هوية  تبلورت  كما  الوطنية  الهوية  تبلورت  والربيطانية  الفرن�صية  المربياليتني  مع 
اأخرى:  حمفزة  عوامل  مع  بالتزامن  طبعًا  بريطانيا...  مع  ال�صراع  يف  امل�صريني 
انهيار الدولة العثمانية، تبلور املوؤ�ص�صات احلديثة، وتبلور الفئات املدينية احلديثة 

وحتديدًا الفئات الو�صطى.
١٢  ل تعوز الدلئل التاريخية على اأن ال�صراع، على خمتلف اأنواعه، لعب ذات الدور يف 
تبلور الهويات ويف طرح امل�صاألة القومية: يف الن�صال التحرري ل�صعوب العامل الثالث 
�صد امل�صروع ال�صتعماري، ويف الن�صال الربجوازي احلديث �صد النظام القطاعي 

وت�صلط الكني�صة. 
١٣  نقاًل عن حممد، زكريا. م�صدر �صابق. �س ٣٥.

التاريخ حتى  منذ فجر  ال�صيا�صي_  فل�صطني  تاريخ  املوجز يف  اإليا�س.  �صوفاين،    ١4
١٩4٩. موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية. بريوت ١٩٩8، ط٢. �س ٢4٧-٢٥٢.

١٥  امل�صدر ال�صابق. �س ٢٥8-٢٦٧.
١٦  ميكن مراجعة: فر�صون،  �صميح. فل�صطني والفل�صطينيون. مركز درا�صات الوحدة 

العربية. بريوت، لبنان.٢٠٠٣ واأي�صًا هالل، جميل. م�صدر �صابق.
١٧  انظر رفيدي، و�صام. م�صدر �صابق. الق�صم الثاين.

بعد  ال�صيا�صي  النظام  �صابق. �س ٥٣٦. وهالل، جميل.  �صميح. م�صدر  فر�صون،    ١8
اأو�صلو-درا�صة حتليلية نقدية، مواطن-املوؤ�ص�صة الفل�صطينية لدرا�صة الدميقراطية، 

رام اهلل. ١٩٩8.�س 8٠.
١٩  رفيدي، و�صام، م�صدر �صابق، الق�صم الثاين. 

٢٠  ن�صطت يف ال�صنوات الأخرية املوؤمترات اخلا�صة باجلاليات الفل�صطينية يف اخلارج 
العودة، كاآليات جتميع وفعل ن�صايل يف ظل غياب هياكل املنظمة.  وت�صكيل جلان 
كان من املفهوم �صيا�صيًا اأن حتظى تلك املبادرات الوطنية بال�صجب والتنديد، بل 

والتخوين، من اأو�صاط يف ال�صلطة الفل�صطينية.
اأن  ل�صبب  اأو�صلو  بعد  ال�صياق اىل ما  املخيم من  العديد من هياكل  اإخ��راج  ٢١  ميكن 
ت�صكيل العديد منها جاء، على العك�س، �صد تاأثريات اأو�صلو يف �صطب موقف العودة 
وو�صيلة  لالجئني  اجلمعية  الذاكرة  على  احلفاظ  وبهدف  الالجئون،  يرى  ح�صبما 
لربط الالجىء مبكان بلده الأ�صلي قبل التهجري بحيث غدت اأداة فعالة يف تربية 
من  ملزيد  ال��ع��ودة.  بحق  والتم�صك  التاريخية  لفل�صطني  النتماء  ب��روح  الأط��ف��ال 
املعلومات ميكن الرجوع لأبو دحو، رىل، بحث مل ين�صر بعد، معهد املراأة، جامعة 

بريزيت، بالت�صارك مع باحثني اآخرين.
٢٢  هالل، جميل. النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني بعد اأو�صلو. م�صدر �صابق.�س ٢٠٩

اأو�صلو- درا�صة حتليلية مقارنة،  بعد  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام  ٢٣  هال، جميل.  
م�صدر �صابق، �س ٢٠8، ويف �س 84 هناك تف�صيل لآلية احتواء ال�صلطة ل�صيا�صية 

للت�صكيالت العائلية واجلهوية وتوظيفها لتدعيم البنية الزبائنية.
واخل�صو�صية(،  املجتوى  املدنية/  )الرتبية  من�صورة  غري  ورقة  و�صام،  رفيدي،    ٢4

مقدمة ملوؤمتر موؤ�ص�صة مواطن يف العام ٢٠٠٧.
٢٥  ميكن الرجوع لتحليل وا�صع نوعًا ما للخطاب الفكري للمنظمات غري احلكومية يف 
للعام  مقالة حتمل ذات ال�صم ل رفيدي، و�صام. دورية الرتاث واملجتمع عدد 4٥ 

٢٠٠٧ ال�صادرة عن مركز الدرا�صات التابع جلمعية اإنعا�س الأ�صرة.
٢٦  دون ت�صميات ل حاجة لها، ومن باب الأمانة العلمية، فاإن عدد من املنظمات غري 
اإطار هذا اخلطاب بل وميار�س النقد �صده ويبذل  اأنه خارج  احلكومية ي�صجل له 

جهدًا فكريًا لدح�صه وبلورة خطاب بديل.
ال��رتاث  جملة  احلكومية.  غ��ري  للمنظمات  الفكري  اخل��ط��اب  و���ص��ام.  رف��ي��دي،    ٢٧
واملجتمع. مركز درا�صات الرتاث واملجتمع الفل�صطيني. انعا�س الأ�صرة. العدد 4٧ . 

٢٠٠٧.  البرية/ فل�صطني.
)عاملية  كم�صطلح  له  ي��روج  ما  ان  قناعة  على  لأننا  هاللني  بني  العاملي  ن�صع    ٢8
اأف�صل  يف  الغربية  الطبعة  ح�صب  املعوملة(  احلقوق  احلقيقة)  يف  هو  احلقوق( 
الأحوال والأمريكية يف اأ�صواأها،  وبالتايل ينبغي التعامل بنقدية معها، ل الت�صليم 

بها كحقيقة مطلقة!
٢٩  دراج، في�صل. بوؤ�س الثقافة يف املوؤ�ص�صة الفل�صطينية. دار الآداب، بريوت. ١٩٩٦

٣٠  مالمح الليربالية املعوملة يف اخلطاب ل تخ�س اخلطاب الجنوي فقط بل ميكن 
مالحظة ت�صللها خلطاب العديد من الف�صائل ال�صيا�صية، با�صتثناء حما�س واجلهاد 
وبع�س مفا�صل خطاب اجلبهة ال�صعبية. ميكن مالحظة ذلك بب�صاطة عند مراجعة 
 ( الأخ��رية  الت�صريعية  النتخابات  يف  واملر�صحني  للف�صائل  النتخابية  الربامج 
�صيا�صي  اأن احلدود متحى بني خطاب حزب  الأحيان  بع�س  بدا يف  ٢٠٠٦( حيث 
ومنظمة  الر�صمي،  برناجمه  من  امل�صلحة جزءًا  املقاومة  زالت  ل  الحتالل،  حتت 
غري حكومية، اإن كان على �صعيد التحليل اأو املطالب، اأو كان على �صعيد مفردات 

ومفاهيم اخلطاب.
٣١  ل نغفل قطعًا النهج الأ�صويل املقاوم حلركة اجلهاد الإ�صالمي الذي انطلق على 
نطاق �صيق يف العام ١٩8١ ولذلك مل يكن لي�صكل تيارًا موؤثرًا يف الن�صال الوطني، 
فيما انطالق حما�س يف العام ١٩8٧ ترك ب�صماته على الن�صال وعلى اخلطاب معًا 

وعلى جممل احلقل ال�صيا�صي الفل�صطيني.
٣٢  هالل، جميل، النظام ال�صيا�صي، م�صدر �صابق. �س ٩٩

الهوية الوطنية الفلسطينية

يف ذكرى النكبة، رام اهلل ٢٠١١ )امل�صدر: مركز بديل(
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مر  العمر  بسرعة  في  ذل��ك  اليوم- 5 حزيران عام 1969 - عندما رأتني أمي في 
مستشفى عالية في اخلليل ورص��اص احملتلني قد أصابني في رقبتي وقدمي؛ كنُت في 
السابعة عشر من عمري آنذاك، وكان سالحي »سيخ كباب« صنعُته في مدرسة األمير 

محمد   اإلعدادية، وطعنُت  به  ثالثة  جنود إسرائيليني  أمام  احلرم  اإلبراهيمي.
في ذلك اليوم، وأنا بني الصحو واليقظة، نظرت أمي إلى وجهي املشوه الدامي، 

وقالت:
- معلش ميا، املهم إنك عايش.

كانت قوية، مثلما عرفتها دائماً؛ أنعشتني كلماتها، وأنعشتني أنفاسها املشبعة 
باحلنان. 

أخذني اجلنود في عربة عسكرية من طرف شارع »السهلة« أمام  احلرم اإلبراهيمي، 
حيث اشتبكت معهم، متوجهني بي إلى الثكنة العسكرية »العمارة« املتواجدة  على  تلة 

مرتفعة ، وهي مسافة  طويلة  بالنسبة  جلريح ينزف من فمه ورقبته وقدمه.
 بدا أنهم اعتقدوا بأنني على وشك املوت؛ لذلك عادوا بي وأدخلوني إلى »مستشفى 
عالية«؛ كي أموت هناك؛ ولكن حتت حراسة من قبل شرطة اخلليل احمللية، ومداهمة 
مفاجئة متكررة من جنود االحتالل للتأكد من عدم هروبي أو تهريبي. لم تطل إقامتي 

هناك، إذ عندما عرفوا بأنني لم أمت سارعوا بنقلي  إلى مستشفى سجن الرملة.
ط��وال السنوات التي أمضيتها أسيراً، كانت أمي تهرول ورائ��ي من سجن إلى 
سجن، وكانت تتمتع بحيوية عالية ومعنويات قوية إذا ما متت مقارنتها بوالدي 

الطيب؛ كما كانت تتمتع بصوت جميل.
قالت لي قريبتنا أم العبد:

 - أمك كانت حتيي كل عرس حتضره.
قبل االحتالل، كان غناؤها يشي بالفرح والقوة، مع مجيء االحتالل وتكرس 
باحلزن  مفعماً  غناؤها  ص��ار  الغربة  ومنافي  الوطن  بني  األس���رة  وتشتت  ال��ف��راق 
واألسى، لكنها احتفظت بقدر مرموق من القوة والصبر. أدركنا أن أمنا تغني كي ال 

تبكي، وإن بكت فبعيداً عن أنظار اآلخرين... 
 كانت تغني ألنها اعتادت صناعة األمل.

كنت عارفاً مبكانتي األثيرة في قلبها؛ بسبب كوني أسيراً وجريحاً، وأنا خلف 
القضبان خصصت لي بعض قصائدها الزجلية، وبعد خروجي من السجن، أثناء 

وجودي في رومانيا للعالج تلقيت منها رسالة تقول فيها:
 - ليتني قطعة شاش أبيض، ألتف بها على قدمك يا ولدي احلبيب.

في صوفيا، أثناء دراستي هناك، أسمعُت بعض الزمالء واألصدقاء شريطاً لها 
كنت قد سجلته لها أثناء زيارتها لي في سورية، وأثناء استماعهم لصوتها، سألتهم 

مازحاً: هل تعرفون مغنية في فلسطني اسمها سعاد صالح؟ 
فأجابوا: 

- ال، ولكن صوتها حلو. 
فقلت:

 - هي أمي.
امتد زمن الفراق، وَصُعَب على احلاجة سعاد  أن يكون  أوالدها  مشتتني  في فلسطني 

واألردن  والكويت  وسورية  والعراق  والصني  وبلغاريا،   فعانت عبء  الزيارة   والسفر.
ذات مرة، نظرت إلى شجرة  التوت أمام بيتنا في اخلليل، ورأت عصفوراً  ينطنط  على 

أغصانها   فأنشدْت    تقول: 
عصفور يا كتكوت

 يا مغرد فوق التوت
 أيام عم بتفوت

.»  وحبابي ما عادوا َليِّ
 وعلى جسر األردن، طلعت معها:

 - ما أقساك يا دهر... وما أصعبك يا جسر.
كانت تأتي لزيارتنا مجتمعني أو فرادى. في البداية، وصحتها تسمح بذلك،  
كانت تأتي وحدها، ثم صارت تأتي برفقة أحد أبنائها أو إحدى بناتها، من ثم، لم 

تعد تأتي. تعبت عظام أمي! 
انتظرتني في عمان سنتني كي تراني، لكن ذلك لم يكتب له أن يحصل. فال هي 
قادرة على السفر إلى سورية بسبب عظامها املتعبة، وال أنا توفرت لدي إمكانية 

السفر إلى األردن كوني مبعداً عن البالد. 
بسبب وضعها الصحي، ارتأى إخوتي وأخواتي في األردن أن ُيبقوا الوالدة 
بينهم، وأن »تدور« على بيوتهم، أسبوع في كل بيت، إلى أن يأخذ الله الوديعة. 
كانت تلح للعودة إلى اخلليل، وهم يراهنون على »النسيان« الذي بدأ يفعل فعله 

في ذاكرتها، ويقولون لها:
 - يا حاجة لسه امبارح جيتي!

 لكن ذلك لم يعد يفلح معها، وصارت تبكي كاألطفال كي تعود إلى اخلليل. عادت 
وماتت ودفنت هناك. حققت أمي »حق العودة« بأن يكون لها قبر في الوطن!

 ُحلُْمنا الغالي: »حق العودة« سيشمل األحياء، فهل سيشمل الشهداء، واألموات، 
والعظام، وكيف؟!

رمبا سيكتفي الشهداء بالنصر، متمثالً بالعودة... ويكفي أن نقرأ الفاحتة، كلٌّ 

من مكانه، على أعزائنا الذين تضمهم القبور... في أربع رياح األرض. 
يحزنني تشتت قبورنا،  يؤملني تشتت العظام. أبي وأمي يرقدان في اخلليل، 

أخي األكبر غازي مدفون في الكويت، وابني مارسيل هناك في صوفيا.
املوافق  السبت  ي��وم  ظهراً،  ال��واح��دة  الساعة  مت��ام  العاصمة،  صوفيا  اختار 
26 متوز 2008،  في الرابعِة والعشرين من العمر، أن ُيتوِّج جناحه في السنة 
وشك  على  ك��ان  ال��س��ادس.  الطابق  من  بالقفز  اجلامعة،  في  واألخ��ي��رة  الرابعة 

ل أن يخرَج من احلياة! التخرج من اجلامعة؛ لكنه فضَّ
وأنا، أين سيكون قبري؟! لقد قالها محمود درويش:

 أرى اجلنازة وال أرى القبر.
كما حصل مع عظام أمي، لم تعد عظامي حتملني بيسر، مع أنني أتوكأ على 
عصا، فالشظايا ترافق قدمي منذ 5 حزيران 1969 وحتى اآلن، واجلرح ال يعرف 

التئاماً.
 عندما زارني والدي املسكني في بغداد قال لي بألم:

 - يابا، إذا بتتعبك كتير، وما بتشفى، اقطعها وارتاح!
 لكنني قررت التمسك بها، وعندما يسألني إخوتي وأخواتي على الهاتف من 

فلسطني أو األردن أو الصني:
 »كيف وضع رجلك؟«، أجيبهم: 

- أفضل من الوضع السياسي!
صمدت رجلي أكثر من 40 عاماً، وهناك دول لم تصمد 40 يوماً. بعد أن رافقتني 
كل هذه السنوات، وحتملتني في السراء والضراء، وبعد 14 عملية جراحية، وبفضلها 
رأيت عدة دول في العالم، هل أتخلى عنها؟! وإذا مت بترها، كيف سأنزل إلى البحر، أو 

أنزل إلى الدبكة وأْدِبُك مع من يدِبكون؟!
الصمود  ه��ذا  بعد  تخيلتها  النفايات،  في  ويرمونها  يبترونها  وه��م  تخيلت 

وهذه »الِعْشرة«، تقول بأسى:
 يا عيب الشوم!

ِرجلي جاءت إلى الدنيا معي، وستغادرها معي، لن أتخلى عنها.. جئنا معاً، 
وسنذهب إلى القبر معاً، أحتفظ بها مثلما أحتفظ ب� )البنطلون( املثقَّب بالرصاص... 

احلمد لله أنه رصاص األعداء! 
أما  السابعة عشر من عمري،  أم��ي في مستشفى عالية كنت في  رأتني  عندما 
اآلن فأقترب من الستني. كان سالحي »سيخ كباب«، وأصبح سالحي القلم، أحمل 

عـــــــظــــــــام أمـــــــــــي*
 بقلم: عدنان جابر**

شهادتني: دكتوراه في الفلسفة ودك��ت��وراه في القهر، القهر من جهتني: من الغربة 
واملنافي، ومن وجود مفارقة باهظة ودامية:  شعبنا الفلسطيني شعب عظيم مبدع 
الكرسي...  ي��رون  زعماء  واخل����واء...   والتبديد  الفشل  يتقنون  وزعماؤنا  معطاء، 

ويعجزون أو ال ينوون  رؤية زيتون البالد!
أصابني مرض الضغط بعد االقتتال في غزة... و »انتصار« ثورتنا... وبعد أن 
»رزقنا« الله »دولتني« بدل دولة واحدة! كنت أعرف أن الدواء واحلمية ال يكفيان، 
بل ال بد من إطعام الروح. لذلك، من أجل تعزيز األمل ومحاربة الكآبة، قمت بشراء 
ياني،  اغليسيس،  خوليو  ال��وه��اب،  عبد  كلثوم،  أم  لفيروز،  مختارة  »سيديات« 

وموسيقى كالسيكية ملوسيقيني مختلفني من عدة قرون.
ُث��هُ ألوالدي سوى بنطلوني املصاب وبعض املؤلفات، ال أملك بيتاً  ال أملك ما أَُورِّ
أَُورُِّثُه لهم كي أريحهم وأريح فاطمة من َهمِّ اإليجار  و »شحشطة البيوت«، ال أملك شيئاً 

سوى ُحلٍْم بامتالك قبر...  قبر في تراب الوطن!
أن  سنوات(   10( دالية  وابنتي  سنوات(   8( ُعَمره  ابني  بسيط:  ُحلٌْم  ول��ي 
أال  مارسيل،  أخيهما  ُعْمُر  انقصَف  كما  عمرهما  ينقصف  ال  وان  طويالً،  يعيشا 
متوت فاطمة قبلي بل أن أموت أنا قبلها، وأن تعيش هي وأوالدي بكرامة، ال أريد 

لها أن تصطف في طابور األرامل أمام باب أي مسؤول تافه... أو سافل!
وأريُد كبوًة أخيرة

كبوًة ترافقها السالمة
قبراً جميالً

أَُعلُِّق عليه التعب
وأناُم فيه... إلى القيامة

تراب  في  هناك  قبراً  أري��د  املنافي،  صقيع  وف��ي  الغربة  وحشة  في  أري��ده  ال 
اخلليل، قرب كروم العنب... بجانب عظام أمي. 

حقل   ،٢٠١١ للعام  العودة  جائزة  م�صابقة  يف  تقديرية  بجائزة  الفائزة  الق�ص�س  اإحدى   *

الق�ص�س ال�صحفية. 
على  حا�صل  بعد،  تلتئم  مل  وجراحه  وجريح  منفي،  حم��رر،  اأ�صري  جابر:   حافظ  عدنان   *  *

درجة الدكتوراة يف الفل�صفة من جامعة �صوفيا، بلغاريا، ع�صو احتاد الكتاب وال�صحفيني 
الفل�صطينيني.

احلرم الإبراهيمي، اخلليل ٢٠١١ )اأر�صيف مركز بديل(
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الـمــنغــــولـــــــي
حكاية ولد يشبه املخيم

وقد  الفكرة،  مدى  على  متتد  التي  بالتفاصيل  ذاكرته  املشبعة  املنغولي،  الولد 
كرستها الهشاشة وعيا على وجع األساطير.

ال  وكالمه  احمر،  كعسل  المعتان  دامعتان  مبتسمتان  عيناه  شيء؛  كل  صديق 
يخرج إال إذا احترقت األغنية أو أصابه داء احلنني.

الولد الذي تراه في كل زاوية وشارع ومأمت وعرس ومظاهرة وطوشة، وهو 
في اخليالي والواقعي وابن إرادة.

الولد الذي ال تفهم خارطة احلارة وحكاية املخيم؛ إال إذا جلست معه. حركات 
املياه  ودائ��رة  السكان  بني  املعركة  من  ابتداًء  اليوم،  هذا  جرى  ما  على  تدلك  يديه 
أجنبت  ام��رأة  بآخر  وانتهاًء  ال��رج��ال،  وغضب  النسوة  ون��رف��زات  امل��اء  شح  بسبب 

مولودا بعد منتصف الليل؛ قطعت حبله السري بشفرة حالقة.
يتحسس دروب الناس، يشم أنفاسهم، يفهم أن رائحة صيف قادمة، وأن شتاًء 
وحش  م��ن  وال  املخيم،  على  املطل  املراقبة  ب��رج  م��ن  يخاف  ال  احلديقة.  ع��ن  تأخر 
العابرة.  املفردات  النائمني. ال ينطق، ولكنه يخوض صراعا مع  يتجول في أحالم 

يرقص حتى الصباح، وال يترك الزفة إال عندما ينام القمر.
علي عجارمة يتسلل إليك في أي وقت، وهو ليس فضولي، ولكنه ضحية الذين 

نسوا صورهم على الينابيع، وفقدوا الرواية في تفسير نصوص املؤرخني.
علي عجارمة ابن هذا املشهد الذي طال، وبدونه ال ضوء في آخر املخيم، وبدونه 
ال تدري عن آخر أسير اعتقله اجلنود في ساعات الفجر الباكر، وبدونه ال تسترجع 

الذكريات، وال ترتدي اجلميالت طيورهن قرب الشبابيك.
علي، الولد املنغولي، املشبع بزيت السمك، ليس له حيلة وال غد: احلجر والبيت 
في  ساخن  وخبز  قهوة،  أباريق  الهيشي،  تبغ  دخان  املتعثرة،  وال��والدة  الصغير، 

طابون قريب.
علي يدحرج كالمه على مصاطب املقهورين؛ كأنه يشكو سوء الواقع، أو يؤجل 
عمره لهذيان آخر، حتى يعي املريض لرؤياه، ويتخلص من اإلشارات الغامضة عن 

بشر يسمونهم الجئني.
)أم زكري(  القابلة  الكاز مريضا، أخرجته  علي عجارمة ولد على ضوء المبة 
كي  الله(؛  عبد  )أب��و  منحلة  من  العسل  أطعمته  وال��دع��اء،  والزيت  الساخن  باملاء 
كزائد بشري على  أو  األثر بعد مذبحة  قيد احلياة. ولد يشبه  يعيش ويبقى على 
من احلرب  هربت  جميلة تسمى)عايدة(؛  راهبة  اسم  في مكان حمل  اليابسة. ولد 
مطرا،  اآلي���ات  م��ع  يسيل  وواس��ع��ا  قريبا  الله  لترى  تلة  سفح  على  كنيسة  لتبني 
الكنيسة أحاطها مخيم  أن  البشر حبا، ضوءا وظال، ذكرا وأنثى؛ لتتفاجأ  ويعانق 

استراح قليال في يوم األحد، عال فيه صوت العويل على صوت األجراس.
أبو  خلة   « بني  امل��ول��ود  ب��امل��اء،  ميتلئ  لم  ال��ذي  البحر  ه��ذا  اب��ن  املنغولي،  علي 
عطية » ومستعمرة »جيلو«. ال يستطيع العودة إلى الوراء الطاعن بالسن تشتيتا 
ومنفى، وال سيرا إلى األمام؛ إذ يصده اجلدار ويروضه جمال البقاء متأهبا إلى حيث 
ال يدري. عقله وقلبه يتقنان اإلنصات إلى زمن مقطوع من التاريخ، يلفت االنتباه 
الزينكو،  إل��ى بيت م��ن  ال��ذي��ن خ��رج��وا م��ن حقل بلوط  ال��ن��اس  م��ا ينقص حياة  إل��ى 

وحتولوا إلى مجرد قرار دولي يدغدغ مشاعر الضائعني.
الباقون  املاضي جميل واحلاضر ال تسعفه املخيلة كلما انقرض عجوز ونهب 
فيه  العاطفة.  وجنون  الصدى  ميلؤه  متثاال  املفتاح  وص��ار  الصندوق،  محتويات 
خطاب تأخر مع العائدين، وفيه كل عيوب املكان املؤقت، فاملنغولي حسب األطباء 
أضالعه  مع  متالئما  عاش  هنا  املنغولي  املكان  ولكن  معدودات،  سنني  بعد  ميوت 

الشاذات... وقت إضافي له يشده وينتظر، فيضحك علي بحماقة ويرحل.
فوق  احل��ب  ممارسة  مفتوحة،  شبابيك  ش��يء:  كل  ت��رى  املنغولية  احلالة  في 
األسطح املتالصقة، نساء يغتسلن بالصابون النابلسي؛ فتسيل الرغوة عارية من 
العطر والسكر والشبق اجلسدي. وفي احلالة املنغولية يتشظى الصمت، وتتداخل 
مجاري الصرف الصحي مع شبكة املياه. يدخل فأر إلى خابية الرز ويبكي الهواء، 
وكانت )أم محمد( حتارب القمل في رؤوس أوالدها بالكاز، تفرك شعورهم وهي 

تقول: اآلن اشتعلوا.
احملقق اإلسرائيلي )كرمي( عرف كل مسامات الوضع املنغولي دارا دارا وحارة 
من  يأخذك  ليال،  النوم  غرفة  في  فجأة  فنجده  ن��ه��ارا،  ال��ق��دوم  يخشى  ك��ان  ح��ارة. 
على  ووقفت  استيقظت  قد  احل��ارة  عيون  أن  يعلم  ألنه  مسرعا؛  ويغادر  السرير،  

النوافذ، تراقب شبحا يتالشى في فمه بقايا حليب ورائحة امرأة.
التجّول. حاول املختار وهيب أن مينعه، زجره بلهجة  املنغولي اخترق حظر 
)أحمد  عن  يبحثون  اجلنود  أن  له  يشرح  أن  علي  يستطع  فلم  املاحلة،  قرية  أه��ل 
شابون( املصاب بالدهشة سجناً، واملنتظر منذ أكثر من ستني عاماً في ناٍر حامية 

بني أركان سورة القارعة.
املنغولي يرجتف. طلقة قاتلة في رأس )اسحق عيسى(، مظاهرة طالبية على 
ساحة النقوش الفضية في مدرسة دار جاسر، وال أحد يشحن المّية العرب بصوت 
)سامي أبو عليا(، أو يستدعي )أبو منصور( من أجل أن يرتب أرقام بطاقة التموين 

اخلالية من الصور نفراً نفرا.

علي املنغولي يرتب عظامه حتى يبقى أكثر وأكثر محموال على كل األبراج خارج 
النحس وتنبؤات الفتاحة )أم يني(. ميشي حافيا، يدل ) صبحة خضر( على مكان 
اجلنود خلف السنسلة، قرب التينة، بعد اجلرح: هنا سقط )صامد( ينزف، وهناك 
املنغولي  الوضع  سطح  حتت  احد  وال  بالرصاص،  مطرزا  سليمان(  )الشيخ  سقط 

يستطيع الطيران وإعالن اجلنازة.
علي يأخذ رسائلنا إلى حبيباتنا اخلائفات. ال يقرأ غزلنا املقتبس عن نزار قباني، 
رسائل فّواحة بالليمون الذي سرقناه من حاكورة )اسكندر أبو قمر(، وقد كتبنا لهن: 
على  يسيل  وبرقا  شموسا  سنصير  وأننا  احتفاالتنا،  وأدوات  قلوبنا  أعددنا  بأننا 
شفاهكن بعد حني، عندما تنسحب الطائرات ونستعيد حياتنا في غيمة مبلولة باملاء.
غرف املدرسة باردة، نرتعش حتت علم األمم املتحدة، ال يدفئنا سوى »بربيج« 
األستاذ )وديع الصليبي( ينهال ضربا على أجسامنا. نحفظ قصائد إبراهيم طوقان 
وأبو سلمى وسرعان ما ننسى؛ البرد يعزلنا عن الذاكرة. كان علي يكره املدرسة التي 
ال تريد سوى طالبا لسانه ينطق كبلبل، ولكنه كان يرسمنا ويشفق علينا، ويشير 

إلينا بقافية تشبه بندقية في آخر الصف.
أبواب مفتوحة،  أقدام وسخة،  رائحة  الصغار صفا صفا،  ينام  على »اجل��وادل« 
الليل...  صمت  يفجر  نسائه  على  يزعق  فرحان(  )أب��و  وص��وت  مسموعة،  همسات 
يقلنب  البنات  بينما  جنونها،  تؤجل  ال  واألج��س��اد  الغد،  تنتظر  ال  متوترة  األج��س��اد 
البقجة بحثا عن قميص نوم داخلي فيه عرق الدول املتحضرة، ورائحة نبيذ يتحرش 

بالنعاس وباملوج.
املمسحة لم تعد تكفي المتصاص ماء املزاريب املتدفقة من حتت األبواب اخلشبية 
في الشتاء. الرعد يحمل قصتنا، وموقد النار يذوب في موسيقى رعشاتنا... ينتعل 
إلى الوحل يفتش عن حلزونة ولدت مع أول طلقة رعد داخل  علي اجلزمة ويخرج 

صدفة قفلها من تراب.
التلفاز الوحيد  يجمعنا )إبراهيم البرميل( في بيت )عبد مساعيد(، نتفرج على 
توفيق...  وسميرة  موسى  عبدو  أغاني  أمام  فنتجمد  وعينا؛  يقتحم  الذي  املخيم  في 
انبساط على وجه علي وهو يتابع مسلسل وضحة وابن عجالن، ليل املخيم يضحك، 
والصورة تتحرك شيئا فشيئا نحو جتميل الواقع، لنكتشف إنسانيتنا وهي متتص 

قمعها وتلعق جرحها في هذا االغتراب.
ويجمع )أبو فتحي(، عامل النظافة(، القمامة من أمام البيوت واحلارات، يحرقها 
أن  يستطيع  أنه  درج��ة  إلى  ويصنفها  يفرزها  أن  بعد  للمخيم  الرئيسية  املزبلة  في 
يعرف ماذا طبخ الناس وماذا أكلوا، من جاع ومن شبع، من ترك شيئا للعابرين أو 

للقطط.
تنادي )حبسة أبو سرور( على علي ليساعدها في وضع »احلواة« على رأسها، 
كوم حطب ونتش حتمله من وادي بيرعونة، تشعله ليدفأ أوالدها ويستوي العجني 
سن  ويعلو  النكسة،  خيط  من  النكبة  خيط  ويظهر  البرد  ينسحب  ريثما  فرنها،  في 

الغزال على سن احلليب في أفواه الصغار.
علي املنغولي يشتبك مع )أبو عوني( في مطعم وكالة الغوث، ينهال أبو عوني 
عليه بالصفعات؛ ألن علي يزاحم األوالد املصطفني بصحونهم في الطابور. لم يكن 
أبو عوني يعلم أن علّيا يحب الفاصوليا الناشفة، وان مشيته املتلعثمة وزر قميصه 
املقطوع، تدل أنه نص مرجتل بني املخيم واالحتالل، لم مينحوه إذنا بالهدوء وال إذنا 

باملشاغبة، فظل جائعا إلى أي هدف.
ك���ان ه��ن��اك ملعب يسمى »م��ل��ع��ب االجن��ل��ي��زي��ة«. االس���م م����وروث ع��ن االن��ت��داب 
فيه  تشتعل  سجنا،  أو  اإلجنليز  للجنود  معسكرا  ك��ان  رمب��ا  لفلسطني،  البريطاني 
عن  الفجر  فاندلق  كرته  علي  ض��رب  للهو،  مساحة  ع��ن  الباحثني  األوالد  مباريات 

مستعمرة، وعندها أدرك انه مريض منغولي، ولم يعد بعدها إلى امللعب.
»طاق طاق طقية... صرنا بال هوية«، هنا ال بحر وال غطس وال رمل وال غرق، 
البيوت  هنا ولد منغولي يلعب في األزق��ة، يصطاد »أبو ذنيبة« من قناة تسيل بني 
بال شبك، ميسك حنجرة حصاة نزلت عن الكرمل لتصطاد صوت العاصفة. ال ينام 
فصول  على  يغفو  الهاللي،  زيد  أبو  حكاية  سرد  من  والدته  تتوقف  أن  بعد  إال  علي 

»التغريبة« موجوعا من هذا احلب الذي يبدأ بالسيف والعشق وينتهي باالنقراض.
علي عجارمة مات! ظل يتنفس يحدق في املارين عبر األزقة بال ضوء، يعرفهم 
واملصابني  واجلوعانني  واملنسيني  والطفرانني  والناقصني  املكتملني  واح��دا:  واح��دا 
االجتياح  وع���ذاب  القبر  ع���ذاب  م��ن  واخل��ائ��ف��ني  ال��ص��الة  إل��ى  وال��ذاه��ب��ني  بالكوليرا، 
الفاقدين  النكبة،  وبعد  النكبة  قبل  بيوتهم  إلى  عودتهم  من  واخلائبني  اإلسرائيلي، 

لصوتهم وبحرهم وعود ثقاب.
في يوم النكسة جاع الناس. مللم )احلاج محمود( الطناجر والصحون واملعالق 
ليبيعها  ق��رب قبر راح��ي��ل،  للمخيم  امل��ج��اور  الرئيسي  ال��ش��ارع  إل��ى  من بيته وخ��رج 
لليهود السياح القادمني إلينا بلغتهم اجلديدة، واكتشافاتهم احلربية ألرض التوراة، 

املسكونة بالسّقائني واحلّطابني واملستنقعات الوسخة في خياالت هرتسل.
الصبار  فاكهة  يبيع  بجانبه،  يجلس  ال��ذي  ال��ول��د  إل��ى  محمود(  )احل���اج  ينتبه 
بيديه،  الصّبار  ويقّشر  الشواقل  يجمع  خواجة،  يا  صابرس  ص��اب��رس...  ص��ارخ��اً: 

اكتشفوا فاكهًة عاملية جديدة، يبيعها ولد منغولي  الذين  الغرباء  ويركض خلف 
ولدته أمه في فلسطني وليس في منغوليا.

في ساعة العصر، يعود عمال املخيم من محجرة »الكيكو«، مغبرين باحلجارة 
قبورهم،  يحفرون  كأنهم  الصخور  يحفرون  منهكني  أشباحاً  األبيض،  وال��ت��راب 
فالحون حّولتهم احلرب من مزارعني إلى حّجارين يعيشون في املسافة بني دوي 

البارود وبني لقمة العيش في قنبلة موقوته.
إحدى  في  تعمل  التي  الالجئة  امل��رأة  ه��ذه  عن  حزين  انطباع  علي  عينّي  وف��ي 
من  املبسوطني  الصغار  فراخها  لتطعم  وتغسل،  ومتسح  تكّنس  اليهود،  بيوت 
صاحب العمل اليهودي الذي أهدى أمهم في عيد الفصح قالب كيك وبضع بالطني 

وجرابني دافئة.
والندى  واألشجار  ال��ورد  من  جميل  بستان  في  يعش  لم  م��ات!  عجارمة  علي 
املقطر من أفواه املالئكة، ولم يعش كفراشة حّرة ال يردها جدار وال ليل وال دبابير 
وال جوع وال خوف. علي عجارمة مات صامتا صامتا، يحترق وهو يحتوينا ظال 
ظال، محموال باإلفصاح ومضيئا كالبرق في عظامنا، مير عن عشرين مذبحة في 
أجسادنا، لم يخلف امليعاد مع أي موت، ولم يترك السماء وحدها حتاكم األحياء 

على إيقاع املذبوحني.
املنغولي مات! زمن في املخيم قد توقف، لم يكن له اسم واحد وال تاريخ ميالد 
واحد،  كان حرا دائما ومسافرا دائما، وينتبه جيدا إذا كان في وجهك ندبة، أو في 

عينيك حزنا قدميا ومصابا باالرتياب.
علي يزور احلارة أمس، يتفقد املاعز في بيت أم طالل، وبضائع العيد في دكان 
أبو  )حمارة  واستطاعت  السجن،  من  مسلم  خليل  عاد  هل  ويسأل  خريوش،  عبد 

سماحة( أن تتخلص من أصوات التنك وطنني األوالد الصغار.
علي يزور احلارة أمس، يسأل عن الزيتون الروماني في أرض )أبو عمشا(، 
األممًية،  ش��رمي(  )محمد  وقصائد  اجلنود،  تصطاد  وه��ي  زرينة(  )خليل  ونكافة 
وصوت اآلذان الناعس )للشيخ نصار(، وآخر هدف صده حارس املرمى )صالح 
جادو(، ويسأل عن بابور الكاز في سقيفة )صبحة النيص( ومفاتيح احلنفية عند 

)عيسى العني(.
علي عجارمة يزور احلارة أمس، يرى )أبو نبيل مصباح( يفض اشتباكا بني 
النسوة املتشاجرات املتزاحمات على الدور في طابور السندكة واستالم الطحني، 
ويرى )احلاج أبو زكري( يغلق املغارة التي جلأ إليها أهالي املخيم في حرب عام 

1967 صارخا: ال أريد حربا وال مختبئني!
املنغولي يزور احلارة أمس، يعاتب األستاذ الشاعر خليل زقطان ألنه لم يقبله 
في املدرسة وال في قصيدته الغاضبة املؤجلة عندما قال له: عمرك قصير فاستمتع 

بحطامك حتى يشتعل احلريق!
)دودح(  اخلليلي  الكسيبة  وبائع  حبلة(،  أب��و  )موسى  عن  يسأل  املنغولي 
وقطع النحاس والتوتيا واخلبز الناشف لدجاجات )أم محمد القاضي(، وعن ذلك 
الشاب الذي يسمى )سعدات( وقد أحب فتاة لها جناحان: واحد في البحر واآلخر 

في الصحراء، حتى صار طيارا، ولم يعد إال شهيدا من سماء بيروت.
إل��ى ساقه،  املبتورة  أب��و س��رور(  املجيد  ق��دم )محمد عبد  ع��ادت  ويسألنا: هل 
اإلبادة، وتتخطى  أقدام تتخطى حقل األلغام وبروتوكوالت  إلى  فالعودة حتتاج 

املسافة بني باب الواد وباب األبجدية في لغة خليل السكاكيني؟
في  انفجرت  ثم  القدس،  في  أب��واب  سبع  عبرت  التي  )أم��ل(  الشهيدة  يجد  لم 
الزفاف، ولم يجد زوجها األسير )خالد( الذي ظل مطاردا في املؤبد يبحث عن ثوب 

عرس أبيض أبيض.
تندفع،  تعد  لم  فاألرجل  قليال،  مشيته  يعدل  امل��وت،  من  اآلن  يقوم  املنغولي 
عظامه تتداخل كاشتباك يتجدد بني اجليران، العصافير تهرب من دمه، الرعشات 
تخف، رأسه صار ثقيال محشوا بنشيد الهوتي. قام ثم مشى، استقبل قداسة البابا 
الذي زار املخيم معلنا أن املسيح لن يصلب مرة أخرى في التاريخ، ال يريد ألحد 
أن يلجأ إلى أي كهف، أو ينطق بالشهادة مستكينا؛ بل باحملبة واحلرية واملسرة 

واحلياة.
علي املنغولي املقتول قدميا يتحدى الكابوس، يشرب الشاي بالنعنع ويبكي، 
ال يحب أن يرى نفسه باملرآة حتى يظل طليقا خارج السجن املنغولي، ليس في 

جسده خسارة وال في روحه توسل العبيد.
املنغولي مات! تخلص منا ورحل، حترر من طبخة العدس ومن املراوحة بني 
تطلب  قلبه  على  ترفرف  مرجتفة  وحمامة  فمه،  في  صّبار  حبة  والعبث،  احلكمة 

السالم. 

ت�صريعي، وع�صو اجلمعية  واملحررين، ع�صو جمل�س  الأ�صرى  �صوؤون  وزير  * عي�صى قراقع: 
العامة ملركز بديل. 

الأحداث  رمزية  اأن  اإىل  اإ�صافة  حقيقية،  املنت  يف  الواردة  والأمكنة  الأ�صخا�س  اأ�صماء   **

م�صتقاة من وقائع حقيقية.  

 بقلم: عيسى قراقع*
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الفلسطيني  لبديل/املركز  العامة  اجلمعية  عقدت 
ملصادر حقوق املواطنة والالجئني اجتماعها االستثنائي 
في مقر املركز في مدينة بيت حلم، يوم اجلمعة املوافق 
30 أيلول 2011؛ وقد جاء هذا االجتماع بعد أن أجنزت 
اللجنة اإلدارية  مهمتها في تنسيب جمعية عامة جديدة 
بديل وتفعيله  لتطوير  منها  بد  ال  كان  أساسية  كخطوة 
على قاعدة اإلدارة الرشيدة والشفافية، ولغايات تغذية 
هيئاته بدم جديد. وقد اشتملت اجلمعية العامة اجلديدة 
التاريخية  فلسطني  أن��ح��اء  مختلف  م��ن  أع��ض��اء  ع��ل��ى 

وأماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الشتات.  
الهيئة  أع��ض��اء  إل��ى  باإلضافة  االجتماع  حضر  وق��د 
ال��ع��ام��ة اجل���دد، اللجنة اإلداري����ة امل��ؤق��ت��ة ومم��ث��ل��ون عن 
الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
وموظفو مركز بديل وعدد من أصدقاء بديل، بهدف تقييم 

وتيسير االجتماع والعملية االنتخابية.  
عيسى  األخ  العامة  الهيئة  عضو  االجتماع  أدار  وقد 
ق���راق���ع، ال���ذي اف��ت��ت��ح اجل��ل��س��ة ب��ال��ت��رح��ي��ب ب��احل��ض��ور، 
اإلداري��ة  اللجنة  بها  قامت  التي  االجن��ازات  إلى  وتطرق 
املؤقتة التي أدارت مركز بديل خالل الشهرين املاضيني، 
في  تعاونها  على  الفلسطينية  الداخلية  وزارة  وشكر 
وشكر  كما  وت��ط��وي��ره��ا،  امل��ؤس��س��ة  على  احل��ف��اظ  سبيل 
طريق  على  أجنزتها  التي  األعمال  على  اإلداري��ة  اللجنة 
كما  عالية.  وبشفافية  مهنية  أس��س  على  بديل  مأسسة 
تطرق قراقع إلى الرسالة التي يحملها مركز بديل، وقال 
جميع  على  ويتوجب  رائ��دة  مؤسسة  بديل  مؤسسة  أن 
عليها  احلفاظ  الفلسطينيني  الالجئني  بحقوق  املؤمنني 
املساهمة  سبيل  ف��ي  رسالتها  ت���ؤدي  حتى  وتطويرها 
الالجئني  قضية  وإب��ق��اء  ال��ع��ودة،  حق  ثقافة  تعزيز  في 

الفلسطينيني على رأس األجندات احمللية والدولية.
بعد ذلك تطرق احمد محيسن رئيس اللجنة اإلدارية 
املؤقتة إلى الدور الذي قامت به اللجنة املؤقتة في سبيل 
على  مبنية  ج��دي��دة  عامة  هيئة  وتنسيب  بديل  إص��الح 
أسس واضحة ووفق معايير تخدم عمل مؤسسة بديل 
في املستقبل، منوهاً إلى أن عملية تنسيب األعضاء اجلدد 
لألعضاء،  اجلغرافي  التوزيع  احلسبان  في  أخذت  التي 
الفنية  والكفاءات  االجتماعي،  والنوع  الديني،  والتنوع 

واألكادميية. 
وقد مت خالل هذا االجتماع استعراض أهم احملطات 

الفلسطينيني  الالجئني  رسالة بديل فيما يتعلق بقضية 
وحقوقهم. 

على  اجتماعها  خ���الل  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ص��ادق��ت  ك��م��ا 
الرقابة بحيث أصبحت 5 أعضاء بدل 3،  توسيع جلنة 
عمل  على  واملراقبة  الشفافية  روح  تعزيز  بهدف  وذل��ك 

املجلس وعمل الهيئة التنفيذية في املؤسسة. 
وب��ع��د امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة واإلداري�����ة 

بحضور ممثلني عن وزارة الداخلية الفلسطينية: 

اإلداري����ة واملالية  ال��ت��ق��اري��ر  ب��دي��ل وت��وزي��ع  ف��ي مسيرة 
أع��ض��اء  ع��ل��ى   ،2011-2010 األع�����وام  ع��ن  للمؤسسة 
في  ش��ارك��ت  التي  املختصة  وال��ل��ج��ان  العامة  اجلمعية 
االج��ت��م��اع، ب��ه��دف رس��م ص���ورة متكن ه��ذه اجل��ه��ات من 
تقييم العمل في بديل واالجن��ازات التي حتققت، إضافة 
إلى فهم العقبات التي واجهت العمل في الفترة املاضية 
ودراستها بهدف وضع احللول لها حفاظا على استكمال 

العامة  للهيئة  استقالتها  املؤقتة  اإلداري��ة  اللجنة  قدمت 
ملجلس  االنتخابات  على  ل��إلش��راف  جلنة  انتخاب  ومت 
اإلدارة والرقابة مكونة من عبد الفتاح أبو سرور، صالح 
الترشيح  باب  فتح  ذلك  وبعد  خوري.  ورانيا  عجارمة، 
ت��م  وق���د  ال��رق��������اب��ة،  ول��جنة  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
الترتيب  حسب  الرقابة  وجلنة  املجلس  أعضاء  انتخاب 

التالي: 

أعضاء مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارةالدوحهاحمد محيسن 

نائب رئيس مجلس اإلدارة القدسفؤاد احلالق 

سكرتير مخيم الدهيشة / بيت حلماسامة اجلعفري 

أمني الصندوق مخيم عايدة / بيت حلم سمير عطا عودة

عضوترشيحا / اجلليلرنا بشارة 

عضو اريحاراوية عبدو 

عضومخيم الفوار / اخلليلزياد احلموز 

عضوبيت حلمحنان العيسة 

عضو جننيمحمد سباعنة 

أعضاء جلنة الرقابة الداخلية
رئيس جلنة الرقابةبيت جاالنادر ابو عمشة

عضو جلنة الرقابةرام اللهعالء العزة

عضو جلنة الرقابة نابلسعالء بدارنة 

عضو جلنة رقابة القدسروال سالمة 

عضو جلنة رقابة حيفامقبولة نصار 

اجلمعية العامة ملركز بديل تنتخب مجلس إدارة وجلنة رقابة جديدين 

الهوية الوطنية الفلسطينية
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فنانون هنود يقاطعون عرضا في متحف تل أبيب للفنون: 
1-أب 2011-  ُدعي فنانون هنود، من قبل القائمني على معرض في متحف تل 
أبيب للفنون، للمشاركة في معرض لألعمال الربيع املقبل. وقد وقعوا على بيان 
علني يرفضون فيه هذه الدعوة، تضامنا مع النداء الفلسطيني ملقاطعة إسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وقد جاء في البيان املنشور 
والثقافية  األكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية  للحملة  االلكتروني  املوقع  على 
إلسرائيل، بأنهم »يرفضون إضفاء الشرعية على العنصرية وسياسيات الفصل 
العنصري غير القانونية للحكومة اإلسرائيلية ضد شعب فلسطني، واالنضمام 

حلملة - براند إسرائيل«. 

الطاب غاضبون من البعثة اإلسرائيلية: 
ما  ضد  أفريقيون  اجلنوب  الطالب  بني  ما  احتجاج  موجة    -2011 12-أب 
لزيارة  يخططون  الذين  اإلسرائيلي«،  العنصري  الفصل  »وك��الء  ب  وصفوه 
إفريقيا من اجل حتسني صورة إسرائيل هناك. وقد نظم  اجلامعات في جنوب 
الطالب مؤمترا خطابيا بعد علمهم بان وفدا مكونا من 22 إسرائيليا، من مجموعة 
تسمى »ما هو حقيقي«،  سيصل إلى جنوب أفريقيا األسبوع املقبل؛ حيث سيقوم 
هذا الوفد بزيارة اجلامعات في جوهانسبرغ، وديربان، وكيب تاون، مع التركيز 
التي قطعت عالقات بحثية مع جامعة بن غوريون  على جامعة جوهانسبرغ، 

في بئر السبع، في وقت سابق هذا العام . 
الطالب  احت���اد  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  أفريقيا،  ج��ن��وب  ف��ي  الطالبية  املجموعات  لكن 
الشباب  الشيوعيني  إفريقي، ورابطة  الطالب اجلنوب  أفريقي، ومؤمتر  اجلنوب 
في جنوب إفريقيا، غير سعداء، بل غير راضني عن وصول هذا الوفد اإلسرائيلي. 
لكي متارس  إفريقيا  إلى جنوب  تأتي  املجموعات  بان هذه  أك��دوا مصرحني  وقد 
اخلداع على طالب جنوب إفريقيا حول الوضع واحلقائق في إسرائيل. وقد جاء 

في بيانهم:
هناك،  املجموعات  عن  الصادر  للبيان  ق��راءة  في  بحديثكم«،  تصغرونا  »ال 
»عشنا الفصل العنصري، وعانينا الفصل العنصري، كما نعرف ما هو بالتحديد 
نرى  وعندما  ن���راه،  حاملا  العنصري  الفصل  ن��درك  ونحن  العنصري،  الفصل 
إسرائيل؛ فإننا نرى نظاماً ميارس الفصل العنصري. إن صورة إسرائيل ليست 
بحاجة لتغيير، ما هو بحاجة لتغير هو سياسيات إسرائيل،  لذلك نحث الطالب 
املتنامية  الداخلية  املقاومة   إلى  ينضموا  أن  به،  يقومون  مما  بدال  اإلسرائيليني 
وامللهمة ضد نظامهم، وبشكل خاص حركة املقاطعة من الداخل،  بدال من تبذير 

الوقت واملال على رحالت الدعاية اإلعالمية التي يقومون بها«. 

فرقة توبا سكيني تلغي عرضا في مهرجان موسيقى اجلاز في إسرائيل: 
من  تقليدية  وب��ل��وز  ج��از  موسيقى  ف��رق��ة  سيكني،  ت��وب��ا   -2011 20-أب 
ن��ي��واورل��ي��ن��ز، اع��ت��زم��ت ت��ق��دمي ع���رض ف��ي م��ه��رج��ان ال��ب��ح��ر األح��م��ر ل��ل��ج��از في 
العنصرية«،  إسرائيل  في  تعزفوا  »ال  العاملية  احلملة  أب.   21 إسرائيل  اي��الت، 
فرقة  إلى  الوصول  من  متكنوا  الداخل«،  من  املقاطعة  اإلسرائيلية  و«املجموعة 
الثقافية واألكادميية  املقاطعة  »توبا سيكني« وطالبوهم بتكرمي واحترام نداء 
املوسيقية  الفرقة  استلمت  ال��ع��رض،  قبل  واح��د  أس��ب��وع  فترة  وف��ي  إلس��رائ��ي��ل. 
ثم  ومن  إلسرائيل،  الثقافية  املقاطعة  حول  مبعلومات  مرفقة  مفتوحة،  رسالة 

قررت االلتزام باملقاطعة. 

محطات اإلذاعة احمللية مترر نداء املقاطعة )BDS(، في جميع 
أنحاء كندا: 

حملة  ميررون  كندا  في  ومستقلون  محليون  إعالم  صناع   -2011 24-أب 
فلسطينية-  -بقيادة  احلملة  إل��ى  لالنضمام  ال��دع��وة  اج��ل  م��ن  رائ���دة،  وطنية 
ففي  عليها.  العقوبات  وف��رض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة 
كندا  في  والوطنية  املجتمعية  اإلذاع��ة  رابطة  اعتمدت  املاضي،  حزيران  شهر 
إذاع��ي��ة  محطة   80 م��ن  أك��ث��ر  لتمثيل  مظلة  تشكل  منظمة  وه���ي   ،)NCRA(
فان  بذلك،  القيام  وعند  السنوي.”  اجتماعها  في  االق��ت��راح  اعتمدت  كندا؛  عبر 
إلى  أل)NCRA(، بكل فخر هي أول مؤسسة إعالمية وطنية في كندا، تنضم 
احلملة العاملية ملقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات 
وكان هذا قد ذكر في بيان صحفي نشرته الشبكة اإلذاعية على املوقع  عليها”. 

االلكتروني اخلاص بحملة املقاطعة.  
ش��ب��ك��ة جت���اري���ة س��وي��دي��ة ت��ت��خ��ل��ص م���ن آالت امل���ش���روب���ات امل��ص��ن��وع��ة في 

املستوطنات اإلسرائيلية: 
29 –أب 2011-  في السويد، تلقى صانع أجهزة الكربنة املنزلية اإلسرائيلي، 
 19 في  »ك���ووب«،  متاجر  سلسلة  أعلنت  عندما  مباشرة  ضربة  س��وداس��ت��رمي، 

أبـــــرز أخبـــــــار حمـــلــة الـــــــمقـــاطــعـة  )BDS( حــــول العـــــالــم )حــــــزيــران - أيلـــول 2011(

اللجنـــة الوطنيــة الفلسـطينــية ملقـاطعـة إسـرائيـل  وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

متوز، أنها ستوقف التعاطي مع هذه املنتجات، بسبب أنشطة الشركة املنتجة في 
املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية. وهذا يعتبر انتصارا مميزا وهاماً حلركة 
املقاطعة، بينما السويد هي اكبر سوق ملنتجات شركة »سوداسترمي«، حيث يقدر 

أن أسرة من كل خمسة اسر على األقل متتلك احد منتجات سوداسترمي. 

محتجون في لندن يعطلون حفل اوركسترا إسرائيلي: 
ه��ارم��ون��ي��ك« اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ومبناسبة  »ف��ي��ل  اورك��س��ت��را  2-أي��ل��ول 2011- 
احلفل  خالل  عرضها  تقدمي  عن  م��راراً  تعطلت  قد  كانت  إلنشائها،  ال75  الذكرى 
املوسيقي في قاعة البرت امللكية في لندن، يوم اخلميس ليالً، من قبل متظاهرين 
سي«  بي  »ب��ي  البريطانية  اإلذاع��ة  هيئة  أن  يذكر  الفلسطينيني.  مع  متضامنني 
ضمن  لديها  مسجلة  مقطوعات  منه،  بدالً  وبثت  للعزف  املباشر  البث  قطعت  قد 

برنامجها املسائي.  

الـمجتمع املدني الفلسطيني، يرحب بالقرار التركي حـول 
تعليق كافة العاقات العسكـرية مع إسـرائيل، مـع الـحـد 

األدنى من التمثيل الدبلوماسي: 
أن  اوغ��ل��و،  داوود  احمد  التركي  اخلارجية  وزي��ر  أعلن   -2011 أي��ل��ول   -7
مجمل  ووقف  إسرائيل،  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  ستخفض  التركية  احلكومة 
العالقات العسكرية مع إسرائيل. وقد أعطى اوغلو، يوم السابع من أيلول، حتى 
يكون املوعد النهائي أمام إسرائيل، كي تقوم بسحب كافة املوظفني الدبلوماسيني 
لها في تركيا، ممن هم أعلى من منصب السكرتير الثاني، وقد القت هذه اخلطوة 

الترحيب من قبل جلنة املقاطعة الوطنية. 

جلنة االستثمار في الكنيسة املشيخية "الواليات املتحدة 
األمريكية" توصي بسحب االستثمارات من 3 شركات: 

شركة  م��ع  العقيم  االن��خ��راط  م��ن  س��ن��وات  سبع  بعد    -2011 أي��ل��ول   -12
كاتربيلر في مشاريعها التجارية في إسرائيل/ فلسطني، أوصت جلنة االستثمار 
في الكنيسة املشيخية »الواليات املتحدة«،  بان تقوم بإضافة الشركة إلى قائمتها 

لسحب االستثمارات. 

املجتمع املدني الفلسطيني، يرحب بتصفية اجريكسو، ويدعو 
لاحتفال بهذا االنتصار حلملة مقاطعة إسرائيل وسحب 

االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها:
12- أيلول 2011- املتضامنون مع احلقوق الفلسطينية، يحتفلون، بتصفية 
شركة كرميل اجريكسو، احد األهداف الرئيسية حلملة مقاطعة إسرائيل وسحب 
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، هذا بعد عدم متكن الشركة من تسديد 
إن شركة اجريكسو، تعد مصدراً مملوكاً  دائنيها، معلنًة عجزها عن ذلك. يذكر 
للدولة، ومسؤوال عن تصدير املنتجات اإلسرائيلية الطازجة؛ مبا في ذلك )60-
70( % من املنتجات الزراعية التي تنتج في املستوطنات اإلسرائيلية في األرض 
الفلسطينية احملتلة عام 1967، وقد كانت هذه الشركة مستهدفة من قبل حملة 

املقاطعة لسنوات. 

مجلس نقابة العمال في بريطانيا ميرر جتديد االلتزام بتنفيذ 
حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها، وحث النقابات على مراجعة عاقاتها مع الهستدروت: 
مقاطعة  اجل  من  الفلسطينيني  العمال  نقابات  احتاد   -2011 15-أيلول 
PTUC-( عليها  العقوبات  وف��رض  منها،  االس��ت��ث��م��ارات  سحب  إس��رائ��ي��ل، 

املهنية  والنقابات  العمال  لنقابات  متثيالً  واألكثر  األوس��ع  التحالف   ،)BDS
في فلسطني، يحي مجلس نقابات العمال )TUC(، املمثل ل 6.5 مليون عامل 
لقد  الفلسطيني.  اإلنسان  حقوق  تدعم  سياسة  لتبنيهم  املتحدة،  اململكة  في 
صوت مجلس نقابات العمال، بأغلبية ساحقة على “العمل بشكل وثيق، مع 
العمل  وأرب��اب  لها،  التابعة  الشركات  لتشجيع  فلسطني؛  مع  التضامن  حملة 
الشركات  ومقاطعة،  االس��ت��ث��م��ارات،  سحب  اج��ل  م��ن  امل��ع��اش��ات،  وص��ن��ادي��ق 
امل��س��ت��ف��ي��دة م��ن االس��ت��ي��ط��ان غ��ي��ر ال��ش��رع��ي، االح���ت���الل، وب��ن��اء ج���دار الفصل 
“ جميع النقابات،  األهم من ذلك؛ أن مجلس نقابات العمال دعا  العنصري”. 
أن تعيد النظر في مجمل عالقاتها الثنائية مع املنظمات اإلسرائيلية، مبا فيها 

الهستدروت”.

القضاء الفرنسي يحكم، مبشروعية حملة مقاطعة إسرائيل، 
وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها: 

17- أيلول 2011- هيئة محكمة الصلح حملاكم القانون في باريس، أعطت 
واملستهلكني،  امل��واط��ن��ني  بحق  يعترف  ال���ذي  ووض��وح��اً،  أهمية  األك��ث��ر  احل��ك��م 
ملقاطعة  الدعوة  أن  إلى  احلكم،  وخلص  ومنتجاتها.  إسرائيل  ملقاطعة  بالدعوة 
منتجات دولة، من قبل مواطن، هي ليست ممنوعة وفقاً ألحكام القضاء الفرنسي، 
وانه ال ميكن اعتبار انتقاد دولة أو سياساتها، من حيث املبدأ، على انه تعدي عل 

حقوق أو كرامة مواطنيها. 

احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل 
)PACBI(، حتيي ليان ايوك روبنسون، على موقفه املبدئي: 

والثقافية  األكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة    -2011 أيلول   -17
إلسرائيل )PACBI(، حتيي فنان الهيب هوب اجلنوب إفريقي، ليان روبنسون 
الهيلتون.  ففي رسالته  على قراره مؤخرا، بإلغاء مشاركته في مهرجان فنون 
“ كأحد املوقعني على عريضة  إلى منظمي املهرجان، حتدث روبنسون موضحاً 
www.southafri�( العنصري، الفصل  ملناهضة  أفريقني  اجلنوب   الفنانني 

من  الفلسطيني  ال��ن��داء  دع��م  في   ،)canartistsagainstapartheid.com
النظام  حكومة  على  العقوبات  وف��رض  االستثمارات،  وسحب  املقاطعة،  أج��ل 
العنصري اإلسرائيلي، ال استطيع بضمير ونوايا صاحلة، أن أشارك في أي حدث 
يحظى بدعم ورعاية احلكومة اإلسرائيلية، وال بأي شكل من األشكال. واعتقد أن 
مثل هذه املشاركة ستكون دعما لألعمال اإلجرامية، من قمع وانتهاكات حلقوق 

اإلنسان، التي ترتكب باستمرار من قبل هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني«. 

أهافا تغلق أبوابها في لندن: 
أخيرا،  التجميل«أهافا«،  مستحضرات  شركة  أغلقت    -2011 27-أي��ل��ول 
أب����واب م��ت��اج��ره��ا ف��ي »ك��وف��ان��ت ج����اردن« ه���ذا األس���ب���وع. وق���ال امل��دي��ر« اودل��ي��ا 
املدينة،  في  أخ��رى  أماكن  إلى  للتحرك  خطط  لديها  ليس  الشركة  أن  ه��اروش«، 
ملظاهرات  هذا  الشركة  متجر  تعرض  وقد  املنظور.  املستقبل  في  األق��ل  على  هذا 
من قبل النشطاء املتضامنني مع فلسطني لسنوات طويلة. وأوضح املتظاهرون 
أن املنتجات التي تباع في هذه املتاجر، هي من تصنيع »متسبي شالوم«، وهي 

مستوطنة إسرائيلية مقامة على ارض الفلسطينيني بشكل غير شرعي. 

النجمة العاملية، نتاشا أطلس تعلن مقاطعتها إلسرائيل: 
29-أيلول 2011-  أعلنت املغنية وكاتبة األغاني العاملية ذات  األصول التونسية 
إسرائيل،  في  عقده  مخططاً  ك��ان  موسيقي  حفل  إلغاء  عن  أطلس،  نتاشا  اليهودية، 

مضيفًة أنها مستمرة في املقاطعة حتى إنهاء نظام الفصل العنصري املمنهج. 

أكادمييني يوقعون نداء من أجل مقاطعة أكادميية سويدية إلسرائيل: 
2-تشرين أول 2011-  وقع 218 من األكادمييني السويديني رسالة علنية 
يدعون فيها اجلامعات إلى عدم املشاركة في األبحاث، أو أية أشكال أخرى من 
احلكومة  الشخصيات  ودعت  اإلسرائيلية.  األكادميية  املؤسسات  مع  التعاون 
السويدية أن تعمل على وقف الدعم املقدم من قبل االحتاد األوروبي إلسرائيل، 
اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  حتماً  سيعزز  ال��ذي  الدعم  هذا  البحث،  حقل  في 
الرسالة  ف��ي  سويدية  أك��ادمي��ي��ة  شخصية   218 ب��ه  طالبت  م��ا  ه��ذا  لفلسطني. 
وجدير  إلسرائيل.  والثقافية  األكادميية  للمقاطعة  فيها  يدعون  التي  العلنية 
بالذكر أن 12 من املوقعني هم من حملة لقب أستاذ/ بروفيسور، و14 هم برتبة 

أستاذ مساعد، و23 من كبار احملاضرين والباحثني، و70 من الطالب. 

الهوية الوطنية الفلسطينية
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 تتويًجا حلملة مقاطعة عاملية استمرت ثاث سنوات:
“ألستوم” تخسر عقًدا سعودًيا بـ 10 مليار دوالر

آن  في  تسكننا  الهويات  من  العديد  مّنا  فلكّل  ضبابية،  املفاهيم  أكثر  من  الهوية 
واحد، منها ما يفرضه علينا املجتمع احمليط والتربية والوثائق الرسمية، ومنها ما 
نختاره: كاأليديولوجيات والشعور باالنتماء. تتغّير طريقتنا بالتفكير والتعبير عن 
سلّة الهويات هذه من وقت إلى آخر بناءاً على جتاربنا، ورّداً على املواقف التي تكون 
فيها هويتنا موضعا للتساؤل. الهوية إذن، مصطلح فضفاض ينقصه الدّقة املطلوبة 
إذا  مشابهة  صعوبة  وجن��د  والتحليل.  التواصل  لغايات  معه  التعامل  يسهل  وال 
حاولنا حتديد جنس أو نوع ل »الهوية«؛ فإذا أخذنا الهوية القومية عند الفلسطيني 
كمثال، جند صعوبة في أن أي جواب على سؤال »ما هي القومية الفلسطينية؟« )أو 
حتى »من هو فلسطيني؟«(، حتما سيكون أيديولوجّياً إلى حّد كبير. فهناك من يعتبر 
االنتماء الفلسطيني أفيوناً يلهي-إلى حد التناقض-عن االنتماء الطبقي أو الديني أو 
العربي أو اإلنساني األشمل، وهناك من يرى في الشعور الوطني الفلسطيني ضرورة 

يرتكز عليها مشروع التحرر أو بناء الدولة أو احلفاظ على الدبكة والدلعونة.
م��ؤّرخ��ي فلسطني، والتي  أه��م  م��ن  وه��ي  ال��دك��ت��ورة روزم���اري صايغ—  تنطلق 
القرن  سبعينيات  أواخ��ر  )منذ  الشفوي  التأريخ  منهجية  استخدام  رواد  من  كانت 
دول  ف��ي  ورواي��ت��ه  الفلسطيني  ال��ن��ض��ال  على  األك��ادمي��ي  احل��ص��ار  لكسر  امل��اض��ي( 
مخيمات  ل��دى  ال��ه��وي��ة  »جت��س��ي��دات  ح��ول  الثمني  بحثها  ف��ي  اجلديد—  االستعمار 
مهيمنة  كفكرة  املوحدة،  الفلسطينية  الهوية  فكرة  باعتبار  الفلسطينيني«  الالجئني 
يرمز  وكأنه  »هوية«؛  مصطلح  يستخدمون  الذين  والباحثني  الناشطني  أوساط  في 
لشيء متجانس »دون األخذ بعني االعتبار تعدد املناخات الثقافية والسياسية التي 
أ.د.  داف��ع   .)7 )ص�  الطويل«  تهجيرهم  أمد  إلى  إضافة  الفلسطينيني،  بحياة  حتيط 
صايغ في التطرق لهذه املسألة، هو أن التعاطي مع الهوية وكأنها موحدة متجانسة، 
مينح تأكيدا مغلوطا بوجود وحدة وطنية حقيقية مما يساهم بدوره في تفاقم األزمة 
النشطاء  سيدفع  تأكيد،  هكذا  شطب  إن  الوطنية.  احلركة  منها  تعاني  التي  احلالية 
ببذل اجلهود والتخطيط لبرامج ترمي إلى إعادة بناء التعبير عن/ التعريف بالذات 
دميقراطياً  جوهراً  الفلسطينية  الهوية  سيمنح  انه  ذل��ك،  من  واأله��م  كفلسطينيني، 
ساهمت  قد  كانت  أوسلو  اتفاقية  بعد  ما  الفلسطينية  القيادة  فان  وعليه  اجتماعياً. 
أن  من  الرغم  وعلى  الفلسطينية.  التحرير  مبنظمة  ال��ذات  جتسيد  ربط  إضعاف  في 
أنها كفت عن لعب  إال  املشتركة ال تزال متتلك قوة توحيدية،  الوطنية  الهوية  فكرة 
دور تعبوي باجتاه أهداف مشتركة أو نضال مشترك. وفي هذه الوضعية، تصبح 
الوسائل الوطنية الشعبية بدائل مهمة على الصعيد االستراتيجي. ف »احمللي « قد 
يعبر عن »الوطني « بإصرار وثبات أكثر مما قد تبديه القيادة السياسية )ص� 10-9(. 
البحث  يقع على »الجئي املخيمات«؛ وهي شريحة من الشعب  التركيز في هذا 
الرسمي  الصعيد  على  متثيل  لها  يكن  لم  حيث  مهّمشة،  صايغ  تعتبرها  الفلسطيني 
في أيام قيادة م.ت.ف. وإن كان لها وجود في دوائر اتخاذ القرار آنذاك فقد تالشى 
كلياً مع استالم املجلس التشريعي دور املجلس الوطني، بحيث لم يعد للشتات دور 

 بقلم: حازم جمجوم**

مــا بــني الـــــهــــويـــــة والـــقــيـــــــــادة والتــــمــثــــيـــــــــل
قراءة في كتيب: »جتسيدات الهوية لدى مخيمات الاجئني الفلسطينيني« لروزماري صايغ*

أو متثيل. تستند صايغ إلى ثالثة مراجع أساسية لشرح مجادلتها: األولى مجموعة 
مقابالت أجرتها الكاتبة مع أهالي وكوادر مخيم شاتيال حول مرحلة حصار وهجوم 
لندا  الباحثة  أجرتها  املخيم عام 1985، والثانية مجموعة مقابالت  أمل على  حركة 
أهالي وك��وادر مخيم جنني حول االجتياح اإلسرائيلي للمخيم عام 2002،  طبر مع 
أما الثالثة فهي مداخالت الالجئني الذين شاركوا في اجتماعات مشروع »كيفيتاس« 

والتي حررت نتائجه الدكتورة كرمة النابلسي عام 2006. 
نقل  لم  )إذا  متشابهة  األول��ني  املصدرين  من  الكاتبة  تستخلصها  التي  الدالئل   
متطابقة(: في حالة احلصار والدمار، تكاتف أهالي املخيم، وتعاونوا في الدفاع عن 
لالنتماء  اعتبار  أي  دون  لآلخرين  وامل��أوى  الغذاء  وتأمني  اجلرحى  وم��داواة  املخيم 
متثل  محلية-وطنية  قاعدية  قيادة  ب��رزت  احلالتني،  في  األص��ل.  بلد  أو  الفصائلي 
حاالت  وهي  عنهم؛  األذى  وصد  املخيم  أهالي  إرادة  عن  للتعبير  املخيم  أطياف  كافة 
تهاونها  على  الفلسطينية  املقاومة  قيادة  جتاه  املخيم  في  السخط  »تفاقم  إلى  أدت 
خالل االجتياح« )ص�20(. أما مداخالت مشروع كيفيتاس فهي تظهر بوضوح متسك 
الالجئ الفلسطيني مبنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، وفي الوقت نفسه تشهد 
خليبة األمل الشديدة التي يشعر بها الالجئ جتاه قيادة ال يراها تعّبر عن مطالبه 
ونضاله. تسلِّط صايغ الضوء على املداخالت التي طالب فيها املشاركون على إجراء 
انتخابات للمجلس الوطني وإعادة إحياء االحتادات كي يعود لصوت الفلسطيني في 

املخيم صدى في قاعات القيادة ودوائر صنع القرار.
لّب اخلالصة التي تتوصل إليها صايغ بعد استعراض نتائجها، هو أن فلسطينيي 
املخيمات فئة مهمشة فلسطينياً، وأن جتربة املخيمات تشير إلى جتسيدات للهوية 
التمثيل  أسس  على  م.ت.ف.  إحياء  إع��ادة  )مثل  عملية  كمطالب  تتجلى  الفلسطينية 
املباشر على مستوى املجلس الوطني واللجان القيادية في املخيمات( يتوجب على 
الناشطني والباحثني أخذها بعني االعتبار؛ كي ال تبقى حالة التهميش هذه متفشية 
حتى مرحلة ما بعد التحرير )أو قيام الدولة(. وتستند في هذه املجادلة إلى دراسات 
حول حالة املجموعات املهمشة )كاملرأة( في دول قامت على أثر حركات حترر وطني 

)ص�29-28(.
مع أنني أتفق مع صايغ في ما استخلصته إاّل أنني ال أراه متصال باإلطار الفكري 
على  بالهوية  عالقة  ذات  ليست  الباحثة  تبرزها  التي  والتجارب  فالقضايا  للبحث. 
قدر عالقتها بالقيادة والتمثيل. جتارب حصار املخيمات لم تبرز جتسيدات للهوية 
تتعارض مع الهوية الفلسطينية وجتسيداتها النضالية التي عرفها أهالي املخيمات 
والقرى واملدن والسجون الفلسطينية على مدار القرن املنصرم. فالهوية الفلسطينية 
ه��ي ه��وي��ة ن��ض��ال��ي��ة ب��ام��ت��ي��از، مم��ا يفسر م��الح��ظ��ة ص��اي��غ أن���ه أث��ن��اء ه���ذه امل��ع��ارك 
»فلسطينيني  ك  لذاتهم  القاطع  تعريفهم  وال��ك��وادر(  األه��ال��ي  )يكشف  الكابوسية، 
حقيقيني«« )ص�20(. ومع أن اإلصرار على الهوية قد يكون شكال من أشكال النضال، 
وخاصة في حاالت التصدي حملاوالت نفي ومحو الهوية الفلسطينية، كما هو احلال 

في القدس وفلسطني احملتلة 
أن  إاّل  وغيرها،   1948 ع��ام 
ما تستعرضه صايغ بشكل 
ت���اري���خ  أن  ه�����و  واض�������ح 
بتجارب  م��ل��يء  فلسطني 
ال�����ق�����ي�����ادة وال���ت���م���ث���ي���ل 
ال�����ع�����ف�����وي وال����ف����ع����ال 
وال�����������ذي م������ن خ���الل���ه 
ع���ّب���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون 
ل����ي����س ع�����ن ه����وي����ات 
صعدوا  ب��ل  محلية، 
م������ن االن�����ت�����م�����اءات 
ال�����ف�����ئ�����وي�����ة إل�����ى 
النضالية  الهوية 
ال  التي  اجلامعة 

تعترف باختالف 
فصائلي أو ديني أو غيره من االنقسامات.

أي��ض��اً  ال��ت��ي جن��ده��ا ف��ي س��ج��ّل اج��ت��م��اع��ات كيفيتاس  امل���داخ���الت 
يتفق  حيث  اجلامعة؛  النضالية  الهوية  خلفية  على  القيادة  انتقاد  موقف  إلى  تشير 
)من  فلسطني  تقسيم  ع��ن  ال��ن��اجت  التشرذم  أن  العالم  أن��ح��اء  جميع  م��ن  امل��ش��ارك��ون 
تفكيك  إلى  بنا  سيؤدي  م.ت.ف.  مؤسسات  بانهيار  والسماح  السالم(  عملية  خالل 
التي  فالقضية  نفسه.  النضال  أس��س  ذل��ك  من  واأله��م  النضالية؛  الهوية  وإضعاف 
تثيرها صايغ ليست قضية هوية— رغم عالقتها بالهوية النضالية— بل هي قضية 
قيادة ومتثيل. يجبرنا هذا البحث على إعادة النظر ورد االعتبار إلى جتارب القيادة 
والتمثيل الغنية املنتشرة في جميع أماكن التواجد الفلسطيني، والوقوف على سجل 
معاركه الستخالص الدروس والعبر التي قد تفيدنا باملعركة القادمة – معركة نفخ 

الروح في ممثلنا الشرعي والوحيد على درب عودتنا إلى الديار.

ال�صايغ،  روزم���اري  للكاتبة  بحث  الفل�صطينيني«،  الالجئني  خميمات  ل��دى  الهوية  »جت�صيدات   *
http://www.badil.org/ ال��راب��ط:  على  متوافر   ،٢٠٠٩ ع��ام  بالعربية  بديل  مركز  ون�صره  ترجمه 
en/publications?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_

 id=115&category_id=2

**حازم جمجوم: باحث فل�صطيني يرتّقب العودة من لبنان، طالب درا�صات عليا يف اجلامعة 

الأمريكية يف بريوت.

 فلسطني احملتلة، 27 أكتوبر 2011 -- تتويًجا حلملة استمرت ثالث 
االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الوطنية  اللجنة  قادتها  سنوات 
ق��ررت  العالم،  ح��ول  احللفاء  م��ن  ع��دد  م��ع  عليها  العقوبات  وف��رض  منها 
»قطار  ملشروع  الثانية  املرحلة  عقد  منح  عدم  السعودية  العربية  اململكة 
ألستوم  لشركة  امل��ن��ورة،  باملدينة  امل��ك��رم��ة  مكة  ي��رب��ط  ال���ذي  احل��رم��ني«، 
سابقاً.   األول��ى  املرحلة  بعقد  ف��ازت  قد  كانت  الشركة  أن  رغ��م  الفرنسية، 
اللجنة  ترحب  دوالر.   مليار   10 قرابة  الثانية  للمرحلة  العقد  قيمة  تبلغ 
العربية  القمة  بقرارات  امللتزم  السعودي  القرار  بهذا  للمقاطعة  الوطنية 
ضد  عقابية  إج���راءات  باتخاذ  طالبت  وال��ت��ي  اخل��رط��وم،  ف��ي   2006 لعام 
»ترام  مشروع  في  املتورطتني  وفيوليا،  ألستوم  الفرنسيتني،  الشركتني 

القدس« اإلسرائيلي املخالف للقانون الدولي.
سحب  قد  ك��ان   ،AP7 السويدي،  السيادي  التقاعد  صندوق  أن  يذكر 
اس��ت��ث��م��ارات��ه م��ن أل��س��ت��وم ف��ي 2008 حت��دي��داً بسبب ت���ورط ال��ش��رك��ة في 

مشروع الترام اإلسرائيلي في القدس احملتلة املخالف للقانون الدولي.
من���ذ نهاية ع���ام 2008، بذلت اللجنة الوطنية للمقاطعة، مع ش���ركائها، 
مجه���وًدا ش���عبًيا ورس���مًيا وإعالمًي���ا من أج���ل إقناع الس���لطات الس���عودية 

باس���تثناء ش���ركة ألس���توم م���ن صفق���ة قط���ار احلرمني بس���بب مش���اركتها في 
هت عدة  مش���اريع تهوي���د الق���دس املنفذة م���ن قبل س���لطات االحتالل. وق���د ُوجِّ
رس���ائل ووثائق به���ذا املضمون إلى اجلهات الرس���مية داخ���ل اململكة العربية 
الس���عودية من قبل حملة املقاطعة وعدة جهات رس���مية وش���عبية وإس��المية 
فلس���طينية وجه�����ات دولي�����ة كذل���ك، ضم���ن حمل���ة منس���قة تس���ت��هدف ه�������ذه 

الش��ركة.
يأتي هذا القرار من قبل اململكة ليضيف انتصاًرا جديًدا قّيًما إلى إجنازات 
الفلسطينية، ملقاطعة إسرائيل )BDS( بهدف  القيادة  العاملية، ذات  احلملة 
جلرمية  املتحدة  األمم  لتعريف  املطابق  العنصري  ونظامها  احتاللها  إنهاء 
األبارتهايد وحرمانها الالجئني الفلسطينيني من حقهم غير القابل للتصرف 
في العودة إلى ديارهم التي هجرواً منها منذ نكبة 1948. فعلى سبيل املثال، 
حملة  بسبب  الفرنسية  فيوليا  شركة  خسرتها  التي  العقود  قيمة  بلغت 
املقاطعة، بشكل رئيسي، قرابة 12 مليار دوالر، وكان آخر اإلجن��ازات على 
املطالب  البريطانية  كامبريدج  بجامعة  الطالبي  اجلسم  ق��رار  الصعيد  هذا 
شريكة  هي  فيوليا  فيوليا.  شركة  من  استثماراتها  بسحب  اجلامعة  إدارة 
أول  هذا  فيعد  ألستوم،  بخصوص  أما  القدس”.  “ترام  مشروع  في  ألستوم 

درساً  بتلقني  يبشر  مما  العربي،  العالم  صعيد  على  للحملة  كبير  انتصار 
هاًما لشركات دولية عديدة تساهم في انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان 
والقانون الدولي دون إعارة أي اعتبار حملاسبة أو ثمن يدفع مقابل ذلك. 
فقد رفعت  العربي،  البالغة لسوق اخلليج  األهمية  إلى  اآلن، وبالنظر  أما 
العاملية في  الشركات  السعودية بقرارها هذا  ثمن تورط  العربية  اململكة 

اجلرائم إسرائيل بشكل هائل، مما سيخلق أصداًء دولية، دون شك.
إلى  الشكر والتقدير  للمقاطعة  الوطنية  اللجنة  املناسبة توجه  وبهذه 
وإلى  واألخالقي،  احلكيم  القرار  هذا  اتخذوا  الذين  السعوديني  املسؤولني 
الوعي  الذين ثابروا لرفع  العالم  املقاطعة حول  الشركاء وناشطي  جميع 
املختلفة  العقود  من  إستثنائها  أج��ل  من  وللعمل  الستوم  انتهاكات  ح��ول 
وبريطانيا  السويد  في  األوروبية  احلمالت  بالشكر  نخص  العالم.   حول 
التي  األوروب��ي��ة  احلملة  وكذلك  وألستوم،  فيوليا  شركتي  ضد  وإيرلندة 
  .)KARAMA( أطلقت حديثاً في بروكسل وبيروت ضد شركة ألستوم
تضع  أخ��رى  بخطوات  تتبع  أن  ويجب  محمودة  خطوة  ه��ذه  أن  ون��ؤك��د 
جميع الشركات واملؤسسات العاملية أمام مسؤولياتها إلنهاء تواطئها في 

انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق اإلنسان.
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على  تنطوي  التي  األسئلة  على  مختصرة  إجابة  تقدمي  املقالة  ه��ذه  حت��اول 
الفلسطينية  القضية  ودع��م  تعزيز  لصالح  الشفوي  التاريخ  استخدام  إمكانية 
النضال  ض��م��ن  الفلسطينية  ال��ه��وي��ة  إلب����راز  وال��س��ع��ي  وط��ن��ي،  حت���رر  كقضية 
املتواصل في وجه االستعمار اإلسرائيلي، وتهجير وسلب األرض والشعب في 

مختلف أنحاء “فلسطني التاريخية”.

التاريخ الشفوي والقضية الفلسطينية: 
التاريخ الشفوي هو عبارة عن دراسة مجموع املعلومات التاريخية حول األفراد 
والعائالت واألحداث الهامة أو مناحي احلياة اليومية، بحيث أصبح التأريخ الشفوي 
في  الشفوي  التاريخ  مؤرخو  توصل  وقد  التاريخي.  البحث  مجال  في  عاملية  حركة 
مختلف األقطار إلى جمع وحتليل ونشر التاريخ الشفوي بطرق مختلفة. إن الذين 
والبقاء  النضال،  االق��ت��الع،  عن  السن  في  الكبار  الفلسطينيني  قصص  منا  سمعوا 
على قيد احلياة، يعرفون السلطة اآلسرة لهذه السرديات والروايات. في األطر غير 
لذلك؛  تبعا  والقيم.  املعرفة  لنقل  ممتعة  وسيلة  هي  املاضي  قصص  فان  الرسمية، 
التاريخي  الفهم  لتحقيق  األساسية  امل��ص��ادر  اح��د  وسيبقى  الشفوي  التاريخ  ك��ان 
التاريخ نفسه،  التاريخ الشفوي قدمي قدم  القول بوضوح أن  االجتماعي. كما ميكن 
بل وكان بشكل ما أكثر أهمية ما قبل ظهور الكتابة كوسيلة لالتصال، وقد شكل بعد 

ذلك مصدرا رئيسيا للتوثيق. 
الفلسطينيني  بحق  نفذت  التي  والتهجير  االقتالع  وعملية  النكبة  تسببت  لقد   
في  وساهمت  شكلت  بدورها  والتي  املكتوبة،  الوثائق  من  العديد  وفقدان  بخسارة 
الشفوي،  بالتاريخ  املساهمة  خ��الل  من  ملحوظ.  بشكل  الفلسطينية  الهوية  رس��م 
وإعطاء  املجتمع،  شرائح  جميع  ليشمل  تاريخهم  بإثراء  يقومون  الفلسطينيني  فان 
القومية  الرسمية  السردية  قبل  م��ن  املهمشني  والفالحني  والنساء  للفقراء  ص��وت 
نكبة  عايشوا  الذين  أولئك  لرواية  خاصة  أهمية  يعطي  ال��ذي  االم��ر  األيدلوجية؛  أو 
ومرموقة  مركزية  مكانة  على  الشفوي  التاريخ  يحوز  أن  يفترض  لذلك،    .1948
التي تؤرخ  الهائل في املعلومات  النقص  الفلسطيني، هذا بسبب  التأريخ  في عملية 
ماضينا وتاريخنا احلديث، وبشكل خاص أيضا بسبب خطاب احلركة الصهيونية 
وروايتهم.  األصليني  السكان  بتهميش  كبير  حد  إل��ى  جنح  وال��ذي  واملهمني،  القوي 
املهيمن واحمليط  املكتوب  الشفوي يسمح بالطعن في اخلطاب  التاريخ  فان  وعليه، 
بالنكبة، هذا اخلطاب املهيمن عليه من قبل أنصار الرواية اإلسرائيلية -الصهيونية. 
على سبيل املثال ال احلصر: عملت احلركة الصهيونية على نشر األسطورة القائلة 
بان الفلسطينيني لم يستوطنوا ولم يستقروا في فلسطني حتى مت تطويرها من قبل 

اإلسرائيليني. 
الفلسطيني  الوضع  تتناول  التي  الكتب  من  اآلالف  تكن  لم  إن  املئات  كتبت  لقد 
نفسيا،  اق��ت��ص��ادي��ا،  اجتماعيا،  ت��اري��خ��ي��ا،  تقريبا:  اجل��وان��ب  جميع  م��ن  بالتحليل 
وسياسيا، الخ... لكن تبقى احد اجلوانب األساسية واحلاسمة غائبة حتى اآلن – هذا 
مع وجود استثناءات قليلة – أال وهي تسجيل التاريخ مباشرة من أصواته األصلية، 
وخصوصاً الذين عانوا وال يزالون من آثار النكبة. بعد 63 عام من االقتالع والتهجير 
في واحدة من اكبر عمليات التطهير العرقي في العصر احلديث، ال يزال لدينا ما هو 
اقل من أربعني كتاب كتبت عن القرى املهجرة والتي مت تدميرها في نكبة عام 1948، 
أو عن املذابح التي ارتكبت آنذاك، والنقل القسري للسكان وكافة األعمال الوحشية 
لهذه  الرئيسيني  الضحايا  معاناة  أن  من  الرغم  وعلى  ايضا.  وقعت  التي  األخ��رى 
انعكست  البدوية  والقبائل  املدن  وفقراء  املخيمات،  في  والجئني  فالحني  من  احلرب 
غير  أنها  إال  الفولكلوري،  كالرقص  وفنية   وموسيقية  وأدب��ي��ة،  شعرية  أعمال  في 
أن  الشفوي  للتاريخ  الفلسطيني. هنا، ميكن  التأريخ  مسجلة بشكل واسع في حقل 
السكانية  االحصائات  ملواجهة  املجال  فتح  خ��الل  من  حاسما  بل  هاما؛  دورا  يلعب 
بأصوات حية- أصوات الضحايا، وذلك عبر إعادة بناء قيم احلياة احمللية وتثبيت 
الرواية التي غيبت خالل عملية التهجير التي تعرض لها الفلسطينيني في النكبة عام 
1948، واحتالل باقي فلسطني عام 1967، كما ال زالت تغيب عبر التهجير املستمر 

للفلسطينيني في مختلف أنحاء فلسطني التاريخية.
الشفوي، تساهم في تشجيع وحتفيز  التأريخ   - االعتبار هذه   إعادة  إن عملية 
أو  ي��رووا قصصهم، لكن ليس فقط كضحايا  أن  املسموعني« من اجل  أص��وات »غير 
احلسابات  ه��ذه  للتاريخ.  وصانعة  فاعلة  عناصر  بوصفهم  إمن��ا  سلبيني،  متابعني 
ميكن أن ترى النور عبر تأكيد خطاب تاريخي مستند إلى حقيقة ان » احلقيقة انصع 
الرواية مصداقية  املؤرخني«، وهذا يضفي على  الناس منها في كتابات  في روايات 

كونه يعكس ما عايشه الناس العاديني وشعروا به خالل فترة معروفة ومحددة. 
الباحثني،  قبل  م��ن  للنكبة  ال��ش��ف��وي  ب��ال��ت��اري��خ  وم��ت��ن��اٍم  ملحوظ  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك 
الدولية،  النشطاء  وشبكات  الالجئني،  واهتمامات  مصالح  متثل  التي  واملؤسسات 
مبا في ذلك الوعي بضرورة تسجيل روايات شهود العيان على هذه األح��داث، قبل 
فوات األوان. في ضوء ذلك، تتزايد اليوم املسوحات واستطالعات الرأي التي يجري 
استخدامها من اجل استكشاف قضايا الالجئني الفلسطينيني، وصياغة السياسات. 
بهذه الطريقة، فان التاريخ الشفوي ال يخدم فقط في ردم بعض الثغرات في التاريخ 
الفلسطيني، والتي هي ناجتة عن وضع انعدام اجلنسية الذي يعيشه الفلسطينيني، 

القضية الفلسطينية: وثيقة للتاريخ الشفوي والسعي من أجل الهوية
 بقلم: أمجد متري*

ال��رواي��ات  وحتليالت  الشفوي  التاريخ  تستخدم  التي  األك��ادمي��ي��ة  ال��دراس��ات  لكن 
وتساعد  ع��دة،  بطرق  للماضي،  عرض  إنشاء  في  أيضا  تساعد  الشفوية  التاريخية 
على  ينضوي  املعاصر  الشفوي  التاريخ  اإلم��ام.  إلى  إنتاجي  نهج  تشكيل  في  كذلك 
تسجيل أو تدوين روايات شهود عيان لألحداث التاريخية. وهنا على سبيل املثال، 
مت في السياق اجلنوب إفريقي، استخدام روايات التاريخ الشفوي لتقدمي تعويضات 
عن األرض وامللكيات في مرحلة ما بعد الفصل العنصري؛ بحيث مت استخدام تقنيات 
التاريخ الشفوي من اجل التعرف على أرض السكان اجلنوب أفريقني السود الذين 
ليس لديهم وثائق مكتوبة توضح ملكيتهم لألرض والعقارات، هذا جنباً إلى جنب 

مع تقنيات أخرى مثل: شجرة العائلة والنسب و/أو مقابر أسالفهم.
لقد مت إنشاء مشروع التاريخ الشفوي في جنوب إفريقيا من اجل بناء املصادر 
الالزمة لتاريخ شعب املنطقة، الذي أهمل إلى حد شاسع ولم يسجل رسميا، ومن اجل 
توثيق جتارب النشطاء الكبار في السن كمسألة عاجلة، وهذا من اجل اغناء أرشيف 
األبحاث األكادميية، وتشجيع املزيد من املشاركة املجتمعية. لهذا الغرض، مت اتخاذ 
احمليطة  للظروف  خ��اص  اهتمام  بايالء  يسمح  ال��ذي  احل��ي��اة«،  نهج/منط  »ت��اري��خ 

بأحداث معينة، مثل التظاهرات، املقاطعة، املضايقات، واالعتقاالت. 

التاريخ الوطني والهوية الوطنية 
في ضوء ما سلف ذكره؛ فانه من احلاسم النظر على آثار عملية التأريخ الشفوي 
وروايته على الهوية الوطنية الفلسطينية. فقد لعب التاريخ الوطني دورا بارزا منذ 
التاريخ  على  الوطنية  الهوية  وتعليق  الوطنية،  الهويات  تشكيل  في  طويلة  فترة 
الوطني قدمي قدم اخلطاب احلديث عن األمم نفسها. في السياق الفلسطيني، يتضح 
أن التاريخ الشفوي –كعملية ووثائق- هو اآللية األنسب لردم الفجوة التي نتجت 
من  وامل��الي��ني  الفلسطينيني،  من  اآلالف  ملئات  القسري  التهجير  عملية  عن  ب��دوره��ا 
أحفادهم الذين لم تطأ أقدامهم ارض فلسطني حتى اآلن، هذا املكان الذي ال يعرفونه 
الالجئني  من  املاليني  ي��زال  ال  فبينما  أبائهم.  وأوص��اف  أجدادهم  حكايات  من  سوى 
املهجرين يقدمون أنفسهم كفلسطينيني، ميكن االستنتاج  بيسر بأن الشتات لم مينع 
تشكيل الهوية الوطنية، وذلك بسبب تبادل الرؤى والذكريات واألحالم بغد أفضل.  
لذلك يتوجب احلفاظ على التاريخ الشفوي وبشكل احترافي، وقد جرت العديد من 
احملاوالت من قبل الفلسطينيني، وحتديداً الكبار في السن الذين عاصروا تلك اإلحداث 
»النكبة«، ليس فقط لتسجيل ذكرياتهم املأساوية حول عمليات التهجير والطرد من 
وأيضا  عنها  واحلديث  املنزل  جمالية  حلفظ  أيضا  وإمنا  لها،  تعرضوا  التي  وطنهم 

رؤيتهم للطبيعة اخلالبة وشعورهم بالدفء في منازلهم وأمكنتهم األصلية. 
والتسجيل  الفيديو  عبر  الذكريات  لتسجيل  قوية  وسيلة  الشفوي  التاريخ  إن 
إلى  التجارب  الناس من أصحاب  باإلمكان حفظ ونقل قصص  فقد أصبح  الصوتي، 
الوسيلة  هذه  أن  كما  حياتهم.  بانتهاء  فقدانها  بدل  القادمة  األجيال  وال��ى  اآلخرين 
بني  مخفية  كانت  التي  احلياة  وأساليب  واملشاعر  املواقف  على  التعرف  من  متكننا 

جنبات التاريخ، وبالتالي بناء صورة أكثر وضوحا لتاريخنا والتي بدورها متكننا 
من اخلوض في النقاش التاريخي بشكل تأريخي أكثر دقة. 

مما ال شك فيه أن التاريخ البطولي ألمة ما تفخر به و/او حضارة تفخر بها تشكل 
أساسا في تكوين هوية تلك األمة. ولكن من اجلدير االلتفات هنا، إلى أن هذا قد يؤدي 
في كثير من األحيان  إلى إنتاج القومية املفرطة والتي قد تخلق انقسام ال »نحن«،  
فعلى  التاريخية.  احلقيقة  وإنكار  التاريخي،  السجل  استخدام  إساءة  و  »هم«،  وال 
سبيل املثال، كان املؤرخون في املجر من بني هؤالء الذين خططوا ملراجعة معاهدة 
احلربني  بني  ما  فترة  في  أكبر  مجر  إنشاء  إع��ادة  إلى  هدفت  والتي   ،1919 تريانون 
ووحشية  االمبريالية  التوسعية  احل��رب  امل��ؤرخ��ني  م��ن  ع��دد  وب��رر  كما  العامليتني. 

ايطاليا الفاشية في أفريقيا والبلقان. 
والتهجير  النكبة  سياق  في  خاص  بشكل  ن��درك  أن  علينا  يتعني  ذل��ك،  ضوء  في 
ال��ت��أري��خ  أن  الفلسطينيني،  ب��ح��ق  إس��رائ��ي��ل  ترتكبها  ال��ت��ي  وال��ف��ظ��ائ��ع  امل��س��ت��م��ري��ن، 
الوطني،  والنضال  الدولة  حتقيق  أه��داف  مع  تقاطع  في  نفسه  وجد  قد  الفلسطيني 
واحلاجة إلى دحض االدعاء الصهيوني فيما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني. هنا يجب 
املؤرخني  ل��دى  التأريخ  منط  إتباع  مخاطر  إل��ى  الفلسطينيون  امل��ؤرخ��ون  يتنبه  أن 
وبحث  تفسير  جانب   إلى  للماضي،  انتقائية  ق��راءة  بعملية  يقوم  ال��ذي  الصهاينة، 
انتقائيني لهذا ملاضي، من اجل بناء شكل معني من الهوية الصهيونية- اإلسرائيلية. 
من  أسقطوها  أو  مضببة  حيوية  مجاالت  الصهاينة  املؤرخون  ترك  ذلك،  سياق  في 
لصالح  جانباً،  التاريخية  التجربة  تنوع  وضع  إلى  قاد  بدوره  وهذا  البحث،  مجال 
السردية الغارقة في الوطنية املفرطة خللق هوية الزائفة. وعليه، يكون من واجب 
املؤرخني الفلسطينيني والعاملني في حق التأريخ الشفوي في خضم عملهم لتعزيز 
الفلسطيني:  ال��ت��اري��خ  ج��وان��ب  مختلف  ي��راع��وا  أن  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية 
أو مبالغة  إهمال  السياسية، واالجتماعية واالقتصادية، والثقافية بشمولية ودون 

في اثر املسيرة الكفاحية على مكونات الهوية. 

 * اجمد مرتي: باحث قانوين يف مركز بديل.  
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اإلنسان  اليوم، وضع  العشرين وحتى  القرن  ترافقاً ومطلع 
أمناط  في  جوهرية  حت��والت  مع  مستمرة  مواجهة  في  املعاصر 
إنتاجه؛ بحيث متيزت هذه التحوالت بالسرعة في مجملها - مع 
التنبه إلى اختالف مدى هذا التحول ومخرجاته من جتربة إلى 
وسياسياً  اجتماعياً  التحوالت  هذه  انعكست  وبالتالي  أخ��رى- 
بدأت  لذلك،  تبعا  الكوكب.  لسكان  الثقافية  البنية  حلقل  وصوال 
التي  امل��ع��اص��ر وم��دارس��ه،  ف��ي األدب  ال��ت��ح��ول  إره��اص��ات  تظهر 
جديد،   من  التجربة  تنتجه  ملا  وابتكارا  سبق  ملا  تطويرا  شهدت 
والشعر،  وامل��س��رح،  ال���رواي���ة،  حقل  ف��ي  وض��وح��ا،  أك��ث��ر  بشكل 
تعكس  التي  األع��م��ال  لهذه  ق��در  وق��د  والكاريكاتير.  والسينما، 
بيئتها وبنيتها اخلارجية في املرحلة التي نتجت فيها، أن تكون 
احد الشواهد على تاريخ املجتمع اإلنساني، هذا بغض النظر عن 

موضوع اإلنتاج األدبي أو املنحى الذي يرتسمه. 
املجتمع  فاعل في تشكيل صورة عن  األدب كعامل  أهمية  إن 
من  تتحدد  بلسانه،  النطق  يحاول  أو  وينطق  منه،  ينبثق  ال��ذي 
مدى ضرورة فهم التحوالت ونقاط الثبات املرجعية التي يحملها 
هذا األدب، ومدى قدرة العمل على التأصيل لذاته وملجتمعه، إذ أن 
اإلنتاج اإلنساني ليس وليد الصدفة وال فجوة هوائية؛ إمنا هو 
بالدرجة  احلياة  مواجهة  في  إنسانية  وجتربة  جتربة،  عصارة 
األولى، ومحاوالت اإلنسان دوما للنهوض بغد أفضل حسب ما 

يتفق مع رؤاه ومصاحله. 
م��ن��ذ األل����واح امل��س��م��اري��ة م����رورا ب��اإلل��ي��اذة واألودي���س���ة عند 
لوركا،  غوركي،  تولستوي،  مثل:  العديد  وبعدهم  هوميروس، 
ماياكوفسكي، حنا مينة، فكتور جارا، ناظم حكمت وعبد الرحمن 
ملا  وص��وال  اإلنساني،  األدب  أعمدة  على  متباينة  كأمثلة  منيف 
العنكبوتية،  الشبكة  على  امل��دون��ات  وم��ن��ش��ورات  ب��أدب  يعرف 
اإلنسان؟  ويستحقه  يحتاجه  ما  هذا  هل  هو:  األكبر  السؤال  ظل 
الذي  ذات��ه  هو  هل  احلقيقي؟  اإلنسان  هو  هذا  هل  آخر  بكالم  أي 
عمالنا  أن  “صحيح  لينني  بتعبير  أو  حولنا؟  األدبيات  في  ن��راه 
ه��ذه  التمثيليات”.  م��ن  أك��ب��ر  م��ا  ش��ي��ئ��ا  ي��س��ت��ح��ق��ون  وف��الح��ي��ن��ا 
التساؤالت الدائمة احلضور توضح أنه يصعب فصل األدب عن 
واقع احلياة البشرية. وبحسب أدونيس فان “السياسة الثورية 
ب��ال��ض��رورة،  ه��ي،  ال��ث��وري��ة  والثقافة  مثقفة،  ب��ال��ض��رورة،  ه��ي، 
مسيسة. فالعالقة في الثورة بني الفن والسياسة؛ إمنا هي عالقة 
عضوية”. من هنا يتضح، بل يتأكد مبدئيا مدى انعدام اإلمكانية 
ال��ث��وري احلقيقي وال��ن��اج��ح ع��ن واق���ع ورؤي��ة  الن��ف��ص��ال األدب 
حتى  واقعها.  لتناقضات  الثوري  والفهم  للجماهير،  املستقبل 
محاولة رسم الصياغات لرؤية بديلة ومستقبلية، مبا أنه يوجد 

أكثر من صلة ما بني األدب واملستقبل، مبعنى أن العمل األدبي سواء كان أغنية 
شعبية متداولة في املناسبات العامة، أو رواية حتظى باالهتمام والتوزيع، أم 
عمال سينمائيا يخلد في وعي متلقيه، فانه في احملصلة النهائية يتناول جتربة 
في  الواقع  وبني  بينها  املسافة  تختلف  بصيغة  لكن  ماضيه،  ويتناول  اإلنسان 
األسلوب واملنظور. وفي تناوله لهذا املاضي، فهو يؤشر على مجريات احلاضر 
هنا  واملتخيلة  للمستقبل،  املتخيلة  الصيغة  ذاته  الوقت  في  ويطرح  وعناصره، 
مالئمة  لتكون  اخليال  عناصر  جتميع  مجرد  وليس  إليها  املطموح  مبعنى  تأتي 

لرسم الصورة.  
النقد  أدوات  وتوليد  النقد  من  األقل  على  ونصف  قرن  وبعد  اليوم،  مجال  ال 
احلديثة واملتميزة املستخدمة في مختلف مدارس النقد األدبي، ومختلف مجاالت 
التشكيلي  الفن  إلى  واملسرح  الرواية  من  املتعددة  األدبية  األشكال  مع  التعاطي 
وتأثر  وتأثير  جمالية  عن  النظر  صرف  يتم  أن  الفوتوغرافيا؛  حتى  والتعبيري 
األدب والفنون في حركة الواقع. وحركة الواقع هنا ال تنفصل عن الكون بحيث 
أو  يكبله  ال  ال��ذي  اإلنسان،  إلب��داع  وزمانية  مكانية  حرة  مساحة  األخير  يشكل 
يطلقه على السواء إال اإلنسان ذاته وظروفه التاريخية، وميتد عمق الرابط بني 
حركة الواقع واألدب إلى أعلى مستويات التحليل. كما وجند في عالم التحوالت 
مساحة  اكبر  ليبسط  بأظفاره  يتشبث  ال��ذي  العوملي  النظام  بفعل  املتسارعة 
احلالة  أن  السرعة،  الفائقة  واملعلوماتية  االتصال  تقنيات  وبفضل  هيمنته،  من 
احليادية اقل ضرورة وأكثر ضررا، وحسب وصف بليخانوف “أن امليل إلى الفن 

ألجل الفن يظهر هنا من حيث وجود تنافر بني الفنانني والوسط احمليط بهم”.
من هنا تصبح احلاجة ملحة مجددا لإلدراك املفاهيمي، على مستوى املمارسة 
أيضا ملاهية املثقف، األديب، والناقد؛ أي باختصار املبدع في مجال األدب والثقافة. 
تبعا لواقع اإلنسان املنتج أو املنتمي واملرتبط بشكل ما مبيدان الثقافة والفكر، 
فان هذا يحتم عليه بشكل ال جدال فيه رسم شكل عالقة معينة مع السلطة، سلطة 

االنعكاس في النص: الهوية محل الفاعل واملفعول به
بقلم: نضال الزغير* 

الدين، سلطة العادة، سلطة رأس املال، وسلطة العنف الفيزيائي والرمزي؛ أي 
باختصار مع مجمل خطاب السلطة مبا فيها سلطة الهرم السياسي. وليس من 
املفترض إذا أردنا التأسيس لنقد جذري، أن يكون هناك استخفاف مبعركة هذا 
الثقافية  اجلبهة  تلعب  املواقع  ح��رب  “في  ان��ه  مبا  الثقافي  النضال  ضمن  النقد 
بهذا  اخلاص  الكينونة  سؤال  يعود  وبالتالي  غرامشي،   بحسب  مهيمنا”  دوراً 
املثقف ودوره كفاعل تاريخي في صيانة الهوية التي تصوغها جتربة املجتمع، 
املثقف  بهذا  يفترض  حيث  الصعيد؛  ه��ذا  على  ومخرجاته  ب��آداب��ه  عنها  ويعبر 
بشرية  جماعة  أي  أو  التاريخية،  الكتلة  حرب  في  التاريخي  املتراس  يشكل  أن 
تسعى لالنعتاق، وأن تكون ذاتها. هنا تتضح احلاجة احلقيقية لهذا املثقف الذي 
يشكل الشمعة في دهاليز الظالم؛ املثقف الذي يعيش واقعه، وال يكتفي مبجرد 
تصويره، او التعالي عليه، بل االنطالق منه لتغييره. ضمن هذا السياق، ميكن 
إدراك اثر اإلبداع واملبدعني في حركة الشعوب للتحرر. فال إمكانية إلنكار الدور 
احمد  العلي،  لناجي  مثالً  الفلسطينية  العربية  الهوية  تفاعالت  في  التاريخي 
مطر، ادونيس، املاغوط، محمود درويش، توفيق زياد وغسان كنفاني وغيرهم؛ 
كأمثلة ينطبق عليها الوصف املشير إلى املتراس الذي يتصدى للعسف الالحق 

باملسحوقني. 
 إن تقدمي أو حمل فهم مغلوط أو خاطئ وتفسير حتمي للواقع، ال يؤدي إال 
إلى تقدمي نتائج ونظريات محملة باخلطأ حول هذا الواقع، وبالتالي فهم مغلوط 
لشكل الهوية التي تتشكل ضمن الواقع. من هنا تتضح مدى أهمية الفهم املعمق 
ملبدأ االنعكاس ومتثله، ال بطبيعته املتحجرة على اعتبار أن ما يحصل بني الواقع 
واألدب/الوعي يحصل عبر مرآة، وبالتالي يأخذ شكله اجلدلي واملرن املتناسق 

مع حركة الواقع. 
إن نقاداً مثل بليخانوف، لوكاش، وغولدمان - مستفيدا منهما في ما بعد-؛ 
قد أجادوا الفهم ضمن مستوى احلركة األصيلة، بعيدا عن فرض التوقعات عليه 

جمالية  مجال  في  رائعة  نقدية  لبنية  تقدميهم  مع  طبعا  فرضا، 
لفهم  فإننا نتوصل  لذلك  الفن واألدب واالنعكاس اجلدلي فيهما. 
واالي��دول��وج��ي��ا  األدب  ب��ني  فجة  غير  كعالقة  بشكله  االن��ع��ك��اس 
والطبقة أو اجلماعة البشرية، مما يقودنا إلى ميدان الهوية التي 
تظل بحاجة لكيان مادي يحتضنها ويرفدها؛ أي جتربة اإلنسان 
في الواقع، للتشكل في الوعي الفردي و اجلمعي، ضمن سياق من 

التفاعل اجلدلي.
بشتى  آداب  م��ن  ي��ق��دم  م��ا  ضمن  وم��ح��ددات��ه��ا  ال��ه��وي��ة  فهم  إن 
جتلياتها، ال يبتعد في مدى واقعيته عن محاولة الفهم مبعايشة 
اإلنسانية  العلوم  مناهج  ضمن  دراستها  أو  الهوية،  هذه  جتربة 
وتفكيك خطابها بهدف إعادة تركيب الصورة األشمل لها، بحيث 
يتكثف اخليار تبعا ملنهج التعاطي مع األدب. ويستوجب أن يكون 
الناقد أو الدارس واملتلقي لألدب ممتلكاً لعناصر الفعل لبناء جسر 
الوعي لديه، وبالتالي حتديد  األدبية ومساحة  األداة  الوعي بني 
العناصر املنبثقة من داخل األدب بحد ذاته والتي يختلف مستوى 
الفهم الذي يقدمه للتجربة الهوياتية التي يعبر عنها. إن  وشكل 
في  التوليدية  التكوينية/  البنيوية  املدرسة  نتاجات  قدمته  ما 
لفهم  محاولة  في  ل��ألدب  الداخلية  البنية  غ��ور  لسبر  محاولتها 
فحص  عبر  كان  الواقع،  حركة  مجمل  ضمن  البنية  هذه  حركات 
املؤشرات التي بدورها تقود لفهم منحى هذه العالقة. بحيث يتم 
اللجوء لفهم اختزال البعد القومي واالجتماعي/الطبقي في بنية 
العناصر،  هذه  حضور  رصد  مبعنى  أي  الداخلية،  األدب��ي  العمل 
والتي بدورها تشكل أعمدة تقف عليها صورة الهوية. فإذا سقنا 
السياق  ضمن  الله  نصر  إبراهيم  أو  كنفاني  غسان  أع��م��ال  اح��د 
ملوقف  األدب��ي  التوظيف  بجمالية  نصطدم  روائ��ي��اً؛  الفلسطيني 
يتعلق بقضية قومية ال تختزل، وإمنا يتم التعبير عنها في بنية 
رواياتهما. أما اجتماعيا/طبقياً وضمن احلالة العربية، فان املثال 
الواقع الطبقي، مدعماً مبوقف ال يخلو  األبرز على مدى انعكاس 
من محور التعاطي مع إشكالية االستعمار، فيمكن وصف روايات 
الواقع  معطيات  على  تؤشر  التي  التاريخية  بالوثيقة  مينة  حنا 
بتنوعاتها، وأيضا رواية “الالز” عند الطاهر وطار، وآخرين كثر 

يصلحون كأمثلة  ضمن هذا السياق. 
أما البعد اآلخر في البنية الداخلية لألدب، فيتمثل في املساحة 
زكريا  قتله  ال���ذي  ف��احل��وت  وتفاعلهما.  واخل���اص  ال��ع��ام  ب��ني  م��ا 
ع��اد  احلوت  ثم  منية، وم��ن  حلنا  “الياطر”  املرسنلي في رواي��ة 
مجددا ليهدد شطآن وميناء املدينة، ميثل الصورة األوضح رمزياً 
لالستعمار القادم من وراء البحار، وفي مواجهته املوقف الشعبي 
املقاوم واملعبر عن رفض تدخل اليد األجنبية تلبيًة ملصاحلها في 
شخصيته  أبعاد  في  يضم  الرواية  هذه  في  املرسنلي  أن  جند  العربية.  األرض 
ولم   – العربي  الشارع  س��ادت  التي  الثوري  والتحريض  التمرد  شيم  الروائية 
تنتقل إلى املوقف الرسمي- في مرحلة ما يعرف بتفكيك االستعمار بعد احلرب 
العاملية الثانية والتعرف إلى استعمار جديد في ارض فلسطني من قبل احلركة 
تنظيرات  مع  لالتفاق  فأميل  اآلخ��ر  موقف  أو  )اآلخ��ر(  أما  العاملية.  الصهيونية 
الفرصة  بحضوره  يعطي  الذي  الثالث  البعد  تعتبره  التي  التكوينية  البنيوية 
شعب/  بلسان  تنطق  تاريخية  وثيقة  اعتباره  ملثابة  يرتقي  أن  األدب��ي  للعمل 
استيضاح  أنه عبر  إذ  ذات محددات هوياتية مشتركة؛  إنسانية  طبقة/ جماعة 
الهوية  االس��ت��دالل على بعض مم��ي��زات  النقيض، ميكن  اآلخ��ر وم��ن  م��ن  امل��وق��ف 

املركزية إلى حد ما. 
ان الهوية ليست بالظاهرة الثابتة أو املتحجرة، إمنا هي ملخص شبكة من 
امتزاج  جانب  إلى  املشترك،  والظرف  والطبقية  القومية  والوشائج  التفاعالت 
الشعور اخلاص بالعام، حيث كل منهما يعبر عن جزء أصيل في بنية اآلخر، ال 
بصفته انفصاالً عنه. بالتالي يتكثف هذا امللخص التفاعلي فيما تقدمه اجلماعة 
كأحد  وأدب��ي��ة،  ثقافية  تعبيرات  م��ن  املشتركة،  امل��زاي��ا  لهذه  احلاملة  البشرية 

ممارسات الهوية.  

الجتماعية،  والعلوم  الآداب  كلية  بديل، خريج  الزغري: منظم احلمالت يف مركز  ن�صال    *
جامعة بيت حلم.  
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بداخله  يحمل  ب��ريء  غير  نسيج  هو  فوكو،  ميشيل  نظر  وجهة  من  التاريخ 
تأويلها وقصدها.  لها  فيها وجهة نظر معينة  رؤى وق��راءات وتقييمات تتحكم 
املناهض  األع��راق  ح��رب  خطاب  للتاريخ،  املناهض  باخلطاب  املؤمنني  من  فهو 
خلطاب التاريخ الرسمي، أو لتلك املمارسة التي تربط رواية التاريخ بطقوس 
السلطة. يرى فوكو “ أن اخلطاب التاريخي ومنذ القدم كانت مهمته ووظيفته أن 
يقول حق السلطة، ويؤكد الزواوي بغورة أن فوكو ال ينكر التاريخ وإمنا ينكر 
تاريخا معينا أو تصورا معينا للتاريخ، بل انقراض ذلك الشكل من التاريخ الذي 
)ميشيل فوك، 1969،ص15،  كان يحيل ضمنيا إلى النشاط التركيبي للذات”. 

في الزواوي بغورة،2007، ص225(.
الشامل، يجد  التاريخ  “عندما يتخلص املؤرخ من مفاهيم  ويضيف بغورة: 
نفسه كما يقول فوكو” أمام ميدان رحب ميكننا في تعريفه القول بأنه يتكون من 
انتشارها كأحداث وفي اختالف  أو مكتوبة- في  – منطوقة  الفعلية  املنطوقات 
مستوياتها”. ويكون املطلوب من املؤرخ، وصف وتأويل تلك األحداث اخلطابية 
واإلجابة عن سؤال أساسي هو: ما الذي يجعل منطوقا معينا يظهر، دون منطوق 
في  اخلطاب  إل��ى  أو  امللفوظ،  أو  املنطوق،  إل��ى  النظر  يعني  مما  منه؟   ب��دال  آخ��ر 
مجمله كحدث، وحتديد شروط وجوده، وتعيني مختلف وظائفه. من هنا وجب 
إلغاء الوحدات الكبرى والفروع املعرفية من أجل أن نعيد للمنطوق وظائفه التي 

متيزه كحدث”. )الزواوي بغورة،2007،ص225(.
ماذا يكتب الفلسطيني عندما يبحث في موضوعة اللجوء والهوية؟  بناءا على 
أفكار فوكو األنفة، يجب أن تقدم فلسطني على أنها حلظة تاريخية ضد التاريخ 
العاملي االستعماري، وأيضا في هذه احملاولة الكتابية يجب أن تكون ضد العادة، 
ألن الشعوب التي تنضج معاناتها وتتشبع بالوعي التاريخي تتجه إلى اعتبار 
التاريخ وسيلة أساسية للتغيير، وللكشف عن تاريخها املصادر، واملغيب بفعل 
“البحث التوراتي الغربي أستخدم مصطلح )فلسطني( دائما، إال  احملتلني. ففي 
أنه متت تعرية املصطلح من أي معنى حقيقي إزاء البحث عن )أرض إسرائيل( 
بها،  خ��اص  ت��اري��خ  وال  ب��ذات��ه،  قائم  ج��وه��ري  معنى  لفلسطني  وليس  القدمية. 
آخر  غياب  التاريخ  غياب  مع  ويتساوى  إسرائيل.  لتاريخ  خلفية  تقدم  لكنها 
لسكان األرض، وأن تاريخ فلسطني وسكانها بشكل عام مهمش، ومسكت نتيجة 
االهتمام والبحث عن إسرائيل القدمية “ )كيث وايتالم، 1996، ص40-45، في 

نور الدين مصاحلة، 2003، ص19(. 
 لنبدأ من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 - مع أن معاناة 
ذلك  أصبح  كيف  لنرى  بكثير-  احل��دث  ذل��ك  قبل  ب��دأت  ومآسيهم  الفلسطينيني 
احلدث املفصلي صاحب األثر األكبر في حياة الفلسطينيني؛ “ال شك في أن النكبة 
عام 1948 قد شكلت عنصرا أساسيا مكونا للهوية الفلسطينية وبقعة في الذاكرة 
الفلسطينية اجلماعية التي تربط كل الفلسطينيني بنقطة معينة، في وقت أصبح 
لهم احلاضر اخلالد )السعدي، 2002، ص177(، لكن روز ماري صايغ تناقض 
وصف السعدي لألثر الذي خلفته النكبة قي تشكيل الهوية وتوحيدها، فتقول: 
“قد تأصل حتى قبل تسجيل احلدث، وقبل أن يتم تدوينه ملعرفة العالم، ودون 
أن  ميكن  أنه  حني  في  التهجير.  فترة  أثناء  الفلسطينيني  جتربة  إلى  يتطرق  أن 
إقليمية  سياسية  عوامل  حتليل  طريق  عن  كافية  بطريقة  النكبة  أسباب  تفهم 
وداخلية عدة. فغياب األصوات الفلسطينية من معظم هذه االعتبارات والعوامل 
من  األصلي  الفلسطيني  الشعب  استبعاد  النصي  املستوى  على  ومياثل  ي��وازي 
الصمت  أن هذا  الرغم من  السواء. على  اإلمبرياليني واملستعمرين على حد  قبل 
الفترة ) 1947- 1948( بحاجة  الفلسطينية الشعبية في  التجربة  عن أحداث 
 – إلى تغيير، فإن االعتراف بأن الشعب الفلسطيني تفاوت في معايشة النكبة 
سواء أكان ذلك بالطريقة أم بالعواقب- وهو جزء أساسي ال بد منه لتفهم أثار 

أثر اللجوء على الهوية الفلسطينية
بقلم: رفعة أبو الريش* 

الكارثة؛ فالنكبة في أحد جوانبها حدث موحد للفلسطينيني، أنها تركتهم جميعا 
دون وطن، ولكن هذه التجربة تفاوتت بشكل واسع بينهم وفق الطبقة واملنطقة 
واملوقع وفترة الهجوم. كما أنها اختلفت لدى الرجال والنساء، الكبار والصغار، 
األغنياء والفقراء، هؤالء الذين هاجروا وأولئك الذين بقوا في أراضيهم، وكذلك 
كيف  احلياة،  في  وفرصهم  الالحق  مصيرهم  حيث  من  الناس  بني  النكبة  فرقت 
ال��رف��ض. ال  أو  التقبل  م��ن  م��ع أي درج��ة  ن��ظ��ام،  أي  العيش، وم��ع  وأي��ن ميكنهم 
املكتوبة  غير  اجلماعية  القصة  على  الداخلية  ال��ف��روق��ات  ه��ذه  تخط  أن  م��ن  ب��د 

للفلسطينيني. ) روز ماري صايغ، 2008، ص26(.
الذاكرة اجلماعية  املتعلقة بأهمية  تناقش كارن يوغرست، كيف متس األفكار 
ال��ه��وي��ة اجل��م��اع��ي��ة، وعن  ال��ص��راع اإلس��رائ��ي��ل��ي- الفلسطيني، ت��س��اؤالت ع��ن  ف��ي 
آخر  وليس  والزمان،  واملكان،  واأليديولوجيا،  التاريخ  كتاب  متس  مثلما  التاريخ 
ذلك التساؤل عن ظاهرة القومية والهوية القومية على السواء، ال يدركان على أنهما 
ظاهرتان طبيعيتان محددتان من الوجهة الثقافية، بل أنهما تركيبان مشتقان من 

موقف سياسي – تاريخي محسوس )كارن يوغرست،2007، ص 309(.
 يؤكد أندرسون على أن ظاهرة القومية، وال��دول القومية  ليست إال تطورا 
حديثا يرتبط  أساسا باملرحلة الرأسمالية وبنشأة الطباع السلعية ) أندرسون، 
القومية   والهوية  القومية  وال��دول  القومية  السمات  هذه  وأن   .)21 1999،ص 
 Joelالسياق يحذر السابقة، وضمن هذا  التاريخية  لم تكن معروفة في احلقب 
CANDA في كتابه Memoire et   ”identite”   أن املدى الذي  يشغله فن 
الذاكرة في العالم احلديث خطير جدا؛ حيث يستفيد منه املؤرخون واملؤسسات 
واملواطنون املثقفون منهم والعاديون، غير أنه يساء استخدامه، 
واستغالله إلى حد كبير، ألن الذاكرة ليست ممثلة في شيء ساكن 
ميتلكه أي امرئ أو يحتويه، بل هي شيء قابل للتركيب وإعادة 

)Pierre nova،1984،p.1( الصياغة
بالضرورة  ت��ك��ون  ال  سعيد  إدوارد  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ال��ذاك��رة 
ذاكرة أصيلة؛ بل على األصح ذاكرة نفعية، حيث يالحظ تصرف 
في  واقعي  منهج  وه��و  واحل���ذف،  باإلختالق  اإلرث  في  اإلن��س��ان 
استخدام الذاكرة اجلمعية من خالل طمس قطع معينة من املاضي 
القومي وإبراز البعض اآلخر بأسلوب توظيفي بكل ما في الكلمة 
قضية  بها  وظفت  التي  الكيفية  ذلك  على  مثال  وخير  معنى،  من 
سنوات  بعد  اإلسرائيلية  القومية  الهوية  لتعزيز  الهولوكوست 
)إدوارد سعيد، 2000 ، ص122(. نتيجة  بها  اإلكثراث  من عدم 
الواعي  لذكرى احملرقة من قبل احلركة  للتوظيف اإليديولوجي 
الصهيونية، أصبحت احملرقة عنصرا مركزيا  من عناصر الهوية 
األهم من بني أسس  األس��اس  اليهودية، وبحكم كونها  اجلماعية 
التسويغ لوجود إسرائيل. مع أن  توصيف توم سيغف للمحرقة 
بأنه لم يكن ألحد في إسرائيل أن يسمع شيئا عنها، ولم يتحدث 

اآلباء لألبناء عنها، ولم يكن املجتمع اإلسرائيلي يعرف على اإلطالق كيف ينبغي 
بالعار من جراء احملرقة ومن جراء  القوم يشعرون  أن يتعامل معها، وكان  له 

ضعفهم )كارن يوعرست، 2007،ص 320(.
التاريخية  ال���رواي���ة  وس��ي��ط��رة  ل��ل��ت��اري��خ  امل��ت��ق��ن��ة   التزييفية  ال��ك��ت��اب��ة  أن  ب��ي��د 
ال��رواي��ة  تغييب  على  وق��درت��ه��ا  اإلس��ت��ع��م��اري،  ال��ع��امل��ي  ال��ت��اري��خ  ف��ي  الصهيونية 
ومن  الباحثني  من  بالكثير  حدا  األصليني،  األرض  لسكان  الفلسطينية  التاريخية 
“العلمية”  التاريخية  املصادر  أن  إعتبار  إلى  إرل  أستريد  األملانية  الباحثة  بينهم 
لم تكن يوما من األيام انعكاسا نزيها وصادقا للماضي، فالكتابة التاريخية تبقى 
يسعى إلى تفسير املاضي منظورياً، أي وفق  “مصطنعا”  في نهاية املطاف نتاجا 
منظور محدد بل وأحادي. إلى جانب هذا، فإن عمل املؤرخ ليس أبدا حتقيق اإلنصاف 
املوضوعي، بل الكتابة التاريخية فقط. عالقة املؤرخ مبوضوعاته التاريخية هي 
إذن عالقة شخصية إلى حد ما، فهو يتعامل معها وفق منظوره الشخصي االنتقائي 
حتى أن البنية السردية التي تظهر فيها األحداث التاريخية مجددا هي من اختياره 
ب:  التاريخية  الكتابة  اتصاف  أن  إرل  أسترد  ترى  األس��اس،  هذا  على  الشخصي. 
به  التسليم  املستحب  م��ن  ليس  أم��ر  ه��و  العلميتني  و”احليادية”  “املوضوعية” 

بسهولة ) أسترد إرل، ص 41-45، في زهير سوكاح، 2008، ص81(.

الذاكرة اجلمعية والهوية
االجتماعي  اإلط��ار  بفعل  هلبواكس   حددها  كما  اجلماعية  ال��ذاك��رة  تتشكل   
اآلخرين  م��ع  تواصله  مبوجب  ال��ف��رد  م��ن  وتنبثق  اإلن��س��ان،  ف��ي  تقييدها  ويتم 
ذلك  على  بناًء  حتتاج  فردية  ذاك��رة  وكل  االجتماعية.  املجموعات  إلى  وانتمائه 
ذاتها.  على  وحتافظ  وتترسخ  بجذورها  لتضرب  االجتماعي  التعلق  إط��ار  إلى 
أثناء ذلك على ذاكرة ذات حدة متراصة وتناغم  واإلط��ار اجلماعي ال يعتمد في 
أنه يحدد ذكريات أعضائه كل على حدة، ويحدد هو نفسه من جراء  كلي، غير 
ذلك. مع ذلك فيما يختلف في الذاكرة ال يكون كيفما أتفق أو على نحو تعسفي؛ 
أما  بالتذكر.  الفئة االجتماعية ما هو جدير  الفرد، تقرر  أنه بينما يتذكر  واحلق 
املنقولة. في هذه األثناء،  الفرد فيستبني كل هذه األطروحة عن طريق األحداث 
االجتماعي،  وهنا  بالطابع  ذاك��رة مطبوعة  له  يتذكر ويكون  أن  الفرد  يستطيع 
على وجه اخلصوص تتضح السمة التواصلية في مفهوم هلبواكس، فلوال النقل 
التواصلي ملا أمكن احلفاظ على ما ميكن تذكره. وفي الذاكرة االجتماعية ال يبقى 
من املاضي إال ما يستطيع املجتمع وفي كل حقبة يريد أن يركبه في إطار تعلقه 
في كل م��رة.  في هذه األثناء ال يتم احلفاظ ال على األح��داث مبا هي أح��داث وال 
على بعد املدى التاريخي اخلاص بالتجارب والذكريات في املجتمع، وفي الذاكرة 
اجلماعية بل يتم احلفاظ في املقام األول على املعنى الذي حتمله هذه اجلماعة 
عن مجتمع ما، ومبوجب ذلك تكون الذاكرة اجلماعية قبل كل شيء هي مؤسسة 
في  ص290-121،  هلبواكس،1985،  )موريس  الهوية  وإنشاء  املعنى  إلضفاء 

كارن يوغرست،2007، ص314-311(.

الهوية الوطنية الفلسطينية

خميم ماراإليا�س، لبنان، ٢٠١٠ )اأر�صيف مركز بديل(

خميم ماراإليا�س، لبنان، ٢٠١٠ )اأر�صيف مركز بديل(
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تخبرنا روشيل ديفيس عن فائدة الذاكرة، بصفتها مرتبطة بالثقافة في أنها 
السياسات  االعتبار  في  أخ��ذة  احلالية.  وجتلياته  املاضي  نفهم  بأن  لنا  تسمح 
ذلك  أن  إلى  باإلضافة  املاضي،  صاغت  التي  والثقافية  واالجتماعية  التاريخية 
خطيا  أو  شفويا  الذكريات  عن  التعبير  خالل  من  يتم  ال��ذي  القصصي  األسلوب 
الثقافية. وتعتقد ديفيس  الذاكرة  أو رمزيا، يعتبر مكونا ضروريا من مكونات 
1948 تعتبر  قبل عام  الفلسطينيني  التي تصف حياة  الفلسطينية  الكتابات  أن 
قصصية  أساليب  وتستخدم  امل��اض��ي،  الستذكار  وثقافية  اجتماعية  مم��ارس��ة 
السلطة  إم��ت��الك  عبرها  ميكن  ال��ت��ي   واالجتماعية  الثقافية  للمعايير  تخضع 
التاريخية لسرد القصص التاريخية ) روشيل ديفيس،2007، ص 178-175(. 
قصص  عبر  كبير  حد  إلى  روى  قد  الفلسطيني  التاريخ  أن  أيضا  ديفيس  وترى 
الفلسطينية  احل��ي��اة  ف��ي  محطات  وتشكل  اجلماعي  ال��ت��اري��خ  ع��ن  تعبر  ف��ردي��ة 
احلديثة مثل وعد بلفور، ثورة 1936، وحرب 1948. ليس من املفاجئ أن تركز 
السياسية  األح��داث  هذه  في  الفلسطينيني  إنخراط  على  التاريخ  هذا  فهم  عملية 
حرب  آلث��ار  الفلسطينيني  رؤي��ة  النصوص  ه��ذه  تركيبة  تبني  فيهم.  وتأثيرها 
اجلزء  تناقلت  التي  والسياسية  واالجتماعية  املثقفة  النخبة  تراها  كما   ،1948
روشيل   ( اجلماعية  الفلسطينية  اخلسارة  عن  الشخصية  الروايات  من  األكبر 

ديفيس،2007، ص 176-175(.
ذو  األب��ع��اد،  متعدد  حقل  وه��ي  ل��ذات��ه،  الفرد  تعريف  كيفية  فهي  الهوية  أم��ا 
طبيعة جدلية يضم متناقضات واختالفات تتحرك داخل عملية صيرورة؛ فبهذا 
شخص  كل  يحدد  منه  واملختلف،  املتعدد  الهوية  حقل  من  نستمده  الذي  املعنى 
يتحدد  منه  انطالقا  األق��ل  على  أو  االجتماعية،  العملية  داخ��ل  اخل��اص  موقعه 
السياق  ضمن  الهوية  وحقل  ال���ذات  ب��ني   امل��وج��ود  التشابك  لهذا  نظرا  موقعه. 
االجتماعي العام، فإنه كلما أضيف عنصرا إلى هذا احلقل، أو مسه من قريب أو 
بعيد، فان الذات والسياق العام الذي ينتمي إليه ينفعل بالضرورة بهذا العنصر، 
أو يتفاعل معه حسب منطق الصراع واالختالف الذي مييز حقل الهوية ) محمد 

نور الدين افاية، 1988، ص 22(.
الفلسطينيني وهويتهم  ذاك��رة  آثارها  على  والتهجير تركت  النكبة  أن    مبا 
بهم  حلق  ال��ذي   للمصير  تبعا  سابقا،  م��اري  روز  أش��ارت  كما  متفاوتة،  بصور 
مما  ذك��ره��ا؛   سبق  التي  األس��ب��اب  م��ن  وغ��ي��ره  إليها  جل��أوا  التي  للبلدان  وتبعا 
عرض   الهوية الفلسطينية إلى التشويش واإلضعاف، فأصبحت هويتهم مركبة 
ومزدوجة وأصبح لديهم  إنتماءات أخرى متعددة للبلد الذي يعيشون فيه، وهذا 
املنفى صراع تلتقي فيه اإلنتماءات  يعني أن في داخل كل فلسطيني يعيش في 
من  )للمزيد  مؤملة  بخيارات  القيام  على  وترغمه  بينها  فيما  وتتصارع  املتعددة 

االطالع أنظر إلى أمني معلوف: الهويات القاتلة، الطبعة األولى، 1999(. 
 بالنسبة للذاكرة اجلمعية فهي مرتبطة بالطابع االجتماعي للتذكر الفردي 
للماضي  وجتديدهم  استعادتهم،  في  األف��راد  استناد  إن  هلبواكس،  يفسرها  كما 
إلى اإلطارات املرجعية االجتماعية، يجعل ذكرياتهم ذات طابع مرجعي جمعي. 
املشتركة جلماعة بشرية معينة شرطا ال حياد عنه  الذاكرة  ويعتبر هلبواكس 
هذه  اجلماعي.  التذكر  عبر  هويتها  تؤسس  حيث  نفسها؛  اجلماعة  هذه  لوجود 
الهوية اجلماعية هي نتيجة للتفسير املشترك للماضي اخلاص بتلك اجلماعة، 
وعلى هذا األساس ميكن القول أن الذاكرة اجلمعية هي ذاكرة الذاكرات اجلماعية، 
أو اجلمع الرمزي لهذه الذاكرة في مجتمع بشري ما. وهنا تتجلى بوضوح وظيفة 
تأسيس  وهي  هلبواكس؛  يراها  كما  املجتمع  مع   عالقاتها  في  اجلمعية  الذاكرة 
املجتمع وضمان صيرورته )موريس هلبواكس، 1985،ص149- 271(. بذلك 
ماضيهم  عن  الفلسطينيني  لالجئني  الشفوية  وال��رواي��ات  الذاتية  السير  تكون 
بشكل   املضطهد،  لإلنسان  تعريف  إع��ادة  أي  جماعيا،  صوتا  وامل��ص��ادر  املغيب 
يحيل على ما كان، وعلى ما يجب أن يكون عليه ) فيصل دراج، 2002،ص82(. 

ف���األص���وات اجل��م��اع��ي��ة ه���ذه، ع���دا أن��ه��ا وس��ي��ل��ة حل��ف��ظ ال��ه��وي��ة الفلسطينية 

والذاكرة اجلماعية، فهي حصيلة التجربة اإلنسانية لهم في أراضيهم )فلسطني 
التاريخية(، عبر الزمن التاريخي التراكمي لهم. فالوطن من خالل سيرهم الذاتية 
ورواياتهم الشفوية هو الوقود الالزم إلعادة تشغيل التاريخ وشحنه بالذاكرة، 
ذاكرة املكان، ألن املكان ميثل لالجئني الفلسطينيني معنى الوجود كبشر مقتلعني 
من أراضيهم  ومبوجب ذكرياتهم عن املكان سيتم إستعادة صوتهم املغيب من 
التاريخ، وتفعيل ذواتهم كذوات فاعلة في الزمن املمتد كتاريخ من خالل املعاني 
التي حتملها ذكرياتهم للمكان،  وألدوارهم املختلفة في املجتمع والتي جتاهلها 
التاريخ وأسقطها منه. ومن خالل ذاكرة املكان التي تعكسها ذكريات الالجئني 
الفلسطينيني عبر سيرهم الذاتية ورواياتهم الشفوية سيتم بناء الهوية وعكس 
دراسته   في  ن��ورا  بيير  وحسب  واالنتماء.  املعرفة  مستوى  على  الوطن  ص��ورة 
لوظيفة الهوية للتذكر اجلمعي، والذي اعتبره املقابل احلسي للذاكرة اجلمعية، 
وجغرافية،  تاريخية،  أمكنة  تشمل  والتي   « ال��ذاك��رة  »أم��اك��ن  ب  أس��م��اه   ما  أي 
تاريخية  شخصيات  أي��ض��ا  تشمل  وك��م��ا  ف��ن��ي��ة،  وأع��م��اال  ومت��اث��ي��ل،  وب��ن��اي��ات، 
الرمزية  األنشطة  من  والعديد  كما  وعلمية،  فلسفية  ونصوصا  تذكرية،  وأياما 
والرسمية  األهلية  املؤسسات  م��ن  يستدعي  وه��ذا  ص83(.  )س���وك���اح،2008، 
داخل الوطن والشتات العمل على تطوير الذات الفلسطينية من خالل خلق وعي 
الطمس  من  حلمايتها  القادمة  لألجيال  الفلسطينية  بالهوية  متماسك  ذاكراتي 

والتبديد والضياع.

* رفعة ابو الري�س: رئي�صة احتاد الن�صاطات الن�صوية يف خميمات ال�صفة الغربية، مديرة املركز 
الن�صوي يف خميم المعري.

املراجع:
• اإفاية، حممد نور الدين. ١٩88، الهوية والإختالفات يف املراة، الكتابة، الهام�س اإ�صدار 	

اإفريقيا ال�صرق.
• ال�صرقاوي(. املجل�س 	 املتخيلة. ) ترجمة: حممد  اأندر�صون، بندكت. ١٩٩٩،اجلماعات 

الأعلى للثقافة.
• النقد 	 جملة  التاأويلية.  وامل�صاألة  التاريخية  الأنطولوجية   .٢٠٠٧ ال���زواوي.  ب��غ��ورة، 

الأدبي_ف�صول، العدد ٢٧.
• الثقايف 	 اخل��ط��اب  يف  وال�صهيونية  الهزمية  املغلوبني  ٢٠٠٢،ذاك����رة  في�صل.  دراج، 

الفل�صطيني، املركز الثقايف العربي، الدار البي�صاء، املغرب.
• ديفي�س، رو�صيل . ٢٠٠٧، الكتب التذكارية الفل�صطينية وال�صري الذاتية واجلماعية، يف 	

درا�صات يف التاريخ الجتماعي لبالد ال�صام قراءات يف ال�صري وال�صري الذاتية، ) حترير: 
ع�صام ن�صار و�صليم متاري( بريوت: موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية.

• عن 	 القادر(.  عبد  ر�صاد  ترجمة:  واملكان،)  الإختالق،الذاكرة  اإدوارد.٢٠٠٠.  �صعيد، 
جملة الأداب الأجنبية، دم�صق: احتاد الكتاب العرب، العدد ١٠4، �س ١٢٠.

• منوذج 	 نحو  اجلمعية  والذاكرة  التاريخية  الكتابة  بني  الهوية   ،٢٠٠8 زه��ري.  �صوكاح، 
القطان  اإ�صدارموؤ�ص�صة  والع�صرون،  ال�صابع  العدد  روؤى،  جملة  يف  فل�صطني،  ذاكرتي 

للبحث والتطوير الرتبوي، رام اهلل- فل�صطني.
• �صايغ روز ماري، ٢٠٠8، حكايات الن�صاء عن النكبة بني الوجود واملعرفة، ترجمة مرام 	

عو�س اهلل، يف جملة روؤى، العدد ال�صابع والع�صرون، موؤ�ص�س القطان للبحث والتطوير 
الرتبوي، رام اهلل – فل�صطني.

• والالجئني 	 ال�صهيونية  النفي-  و�صيا�صة  اإ�صرائيل   ،٢٠٠٣ ال��دي��ن،  ن��ور  م�صاحلة، 
الفل�صطينيني، ترجمة عزت الغزاوي، مدار املركز الفل�صطيني للدرا�صات الإ�صرائيلية، 

رام اهلل.
• يوغر�صت، كارن، ٢٠٠٧، اإ�صتح�صار املا�صي: تقبل الكارثة اليهودية والنكبة الفل�صطينية 	

يف ال�صراع الفل�صطيني الإ�صرائيلي، يف كتاب عميان عن التاريخ؟!
• غرهردهب، 	 باإ�صراف:  املوؤلفني  من  جمموعة  تاأليف  واليهود،  النازية  واأملانيا  العرب 

بيرتفني، رينيه فلدنغل.) ترجمة: حممد جديد(، بريوت – لبنان: �صركة قدم�س للن�صر 
والتوزيع.

حكومة اململكة املتحدة تعدل 
قانون املساءلة واحملاسبة 

بتوقيع   2011/9/14 املوافق  األربعاء  يوم  اجنلترا  ملكة  قامت 
شأنه  من  ال��ذي  االجتماعية  واملسئولية  الشرطة  قانون  على  تعديل 
أن  يغير قوانني الوالية العاملية للقضاء الوطني/ احمللي، املنصوص 
التشريع  تلغي  اخلطوة  هذه   .1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  في  عليها 
املساءلة عن  إلى ضمان  الذي يهدف  و  أكثر من 50 عام،  منذ  املوجود 
القانون خطوة كبيرة  التعديل على  جرائم احلرب والضحايا. وميثل 
في  القانون  سيادة  وتطبيق  العدالة  اجل  من  النضال  في  اخللف  إلى 

جميع أنحاء العالم. 
لقد كان يسمح نظام اململكة املتحدة لتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 
محاكمها  أم��ام  للمحاكمة  وتقدميهم  احل��رب  مجرمي  مبحاكمة   1957
الوطنية، وهذا ينطبق على جرائم حرب ارتكبت على أراض غير أراض 
أو  ف��رد  ألي  يجيز  ك��ان  فقد  مواطنيها.  غير  قبل  وم��ن  املتحدة  اململكة 
مؤسسة التوجه للقضاء للمطالبة مبحاكمة أي مجرم حرب او مشتبه 
املتحدة؛ وذلك من خالل إصدار مذكرة توقيف؛ طاملا  اململكة  به يدخل 
توافرت أدلة كافية للمضي قدما. التعديل احلالي يغير القانون بحيث 
بحق  توقيف  مذكرة  إص��دار  قبل  العامة  النيابة  مدير  موافقة  يتطلب 
املشتبه به بارتكاب جرائم حرب. االمر الذي يلغي قدرة الضحايا على 
التحرك سريعاً؛ ويحول دون منع هروب املشتبه بهم، ويشجع التدخل 

السياسي في القضاء ويتنافى مع مبدأ سيادة القانون. 
يعدل  لم  ال��ذي  الوطني/احمللي،  للقضاء  العاملية  الوالية  قانون   
م��ن��ذ احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، أص��ب��ح م��وض��ع ت��دق��ي��ق ف��ي ال��س��ن��وات 
اعتقال  مذكرات  إصدار  في  بنجاح  استخدامه  بعد  خصوصاً  األخيرة، 
القادة اإلسرائيليني املشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب،  بحق عدد من 
امل���وغ« ع��ام 2005. وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، ص��ار ق��ادة  أب��رزه��م »دورون 
إسرائيليون يخشون من احتمالية استخدام هذا القانون، حيث قاموا 
إلى لندن، ومنهم: »آفي ديختر«، »موشيه يعالون«،  بإلغاء زياراتهم 
»وأفيف كوتشافي«. وقد جنا »ايهود باراك« وزير الدفاع اإلسرائيلي 
خالل تواجده في اململكة املتحدة عام 2009،  من إصدار مذكرة توقيف 
فترة  أث��ن��اء  ال��وزي��ر  حتمي  التي  احلصانة  ق��وان��ني  بسبب  فقط  بحقه 
– ليفني«  »تسيبي  خططت   2009 األول  كانون  وفي  ملنصبه.  شغله 

اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  أثناء  اإلسرائيلية-  اخلارجية  وزي��رة 
اململكة املتحدة، لكنها ألغت رحلتها؛  على غزة 2008-2009، لزيارة 
احلادثة  هذه  بعد  بحقها.  اعتقال  مذكرة  التحقيق  قاضي  اصدر  عندما 
وعد كل من »ديفيد ميليباند« و»غوردون براون« بتغيير القانون من 
من  املستمر  اإلفالت  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية  املطالب  مع  التكيف  اجل 

العقاب. 
التي  اإلسرائيليني  امل��س��ؤول��ني  بحق  القانونية  ل��إلج��راءات  تبعا 
ضغوطات  وب��ع��د  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  ق��ام��ت  وبلجيكا،  اسبانيا  ف��ي  ات��خ��ذت 
العاملية  ال��والي��ة  ق��وان��ني  بتغيير  مم��اث��ل  نحو  على  ك��ب��ي��رة،  سياسية 
جرائم  بارتكاب  للمتهمني  يسمح  مبا  لديها،  الوطني/احمللي   للقضاء 
الورقة  أراضيها دون قيود. ولعل هذا يؤكد ما جاء في  حرب بدخول 
الفلسطيني مبوجب معايير  املرتقبة لبديل )معاملة إسرائيل للشعب 

القانون الدولي اجلنائي- قيد النشر(: 
في  للقضاء  العاملية  الوالية  قوانني  على  ط��رأت  التي  »التغييرات 
العديد من البلدان، ما هي إال نتيجة الضغوط السياسية التي متارسها 
– على الدول   التهديد  الدول القوية - لدى وقوع كبار موظفيها حتت 
وااللتزام  الدولية  اجلرائم  مبالحقة  بالتزاماتها   الوفاء  حت��اول  التي 

بأحكام القانون«.
مبدأ  استخدمت  م��ن  اول  ه��ي  إس��رائ��ي��ل  ف��ان  ال��ق��در،  سخرية  وم��ن 
وكان  احلديث،  العصر  في  احمللي  الوطني/  للقضاء  العاملية  الوالية 
ذلك حملاكمة مجرم احلرب النازي »ادولف ايخمان« في العام 1961. 
ان التغيير في قواعد تطبيق هذا املبدأ األساسي في القانون اإلنساني 
الدولي، والضروري من اجل حماية ضحايا جرائم احلرب، ويوضح 
الهيمنة املستمرة لالعتبارات اجليو- سياسية علي تطبيق مبدأ سيادة 
املستهترة  الغربية،  ال��دول  حكومات  نفاق  يفضح  ان��ه  كما  القانون. 
والتي  ألجنداتها،  مالئماً  ذل��ك  يكون  عندما  اإلن��س��ان  حقوق  بأهمية 
تتنكر حتى اآلن لتوفير احلماية والعدالة للضحايا الفلسطينيني الذين 

تعرضوا جلرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية على يد إسرائيل.

الهوية الوطنية الفلسطينية

لوحة فنية على جدار الف�صل العن�صري يف بيت حلم. )اأ�صيف مركز بديل(
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والثقافية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  واألسباب  العوامل  من  العديد  لعبت 
التاريخ  عبر  الفلسطيني  املجتمع  ف��ي  امل���رأة  دور  تدني  أو  علو  ف��ي  مهماً  دوراً 
الفلسطيني املعاصر. ومما ال شك فيه أن هذه العوامل مجتمعة تركت بصماتها 
التاريخ  ه��ذا  عبر  والنضالية  السياسية  ال��س��اح��ات  ف��ي  امل���رأة  ودور  أداء  على 

الطويل. 
وعند النظر إلى مفاعيل املجتمع الفلسطيني، جند أن واقع املرأة الفلسطينية 
اختلف عن واقع املرأة العربية بشكل جوهري، وهذا يتضح عند مراجعة السياق 
التاريخي الذي أنتج واقع كل منهما. وبالنظر إلى ذلك، جند أن املرأة الفلسطينية 
قابعة ضمن ثالثة دوائر من التحدي، تتمثل في التحدي القومي املتمثل بوقوع 
على  املبني  الطبقي  والتحدي  اإلسرائيلي،  االح��ت��الل  حت��ت  الفلسطينية  امل���رأة 
االجتماعي  ال��ن��وع  ف��ي  التمييز  وحت���دي  واالق��ت��ص��ادي��ة،  االجتماعية  ال��ف��وارق 
املمارس ضدها ضمن مجتمع تتنازعه الثقافة التقليدية والفهم الرجعي في كثير 
فقامت  كٌل منهن؛  لدى  األدوار  اختالف في  إلى  الواقع  أدى هذا  لقد  األحيان.  من 
املرأة باخلروج عن النمطية املتمثلة في دور الرعاية واإلجناب واألعمال املنزلية، 
إلى االنخراط في شؤون احلياة األخرى كالسياسة، واالقتصاد، والثقافة، وباقي 
كان  بل  املجتمع،  على  مت��رد  مبثابة  التغير  ه��ذا  يكن  ول��م  االجتماعية،  الشؤون 
إسهاما نضالياً ملواجهة االحتالل الصهيوني وسياسته القمعية، األمر الذي عزز 
من دور املرأة في املجتمع، وساهم في رفع الوعي حول الدور الذي تقوم به املرأة 
في  الفلسطيني. وكان ذلك جلياً  في تعزيز وحماية احلقوق األساسية للشعب 
الدور الريادي الذي قامت به  مراحل الصراع الطويلة مع االحتالل، وخصوصاً 

املرأة خالل سنوات االنتفاضة الفلسطينية األولى. 
لقد اعتبرت املرأة الفلسطينية بان ممارسات االحتالل القهرية تشكل حتدياً 
الفتاة، واألم، واملناضلة،  لهويتها وانتمائها لقضايا وطنها وشعبها، فأصبحت 
في  الرجل  دور  مع  دوره��ا  وتكامل  تعاضد  أهمية  وأدرك��ت  واملربية،  واملعتقلة، 

احلفاظ على املوروث الثقافي والهوية الوطنية الفلسطينية. 
االنتفاضة  ف��ي  امل���رأة  دور  م��ن  ملقتطفات  امل��ق��ال  ه��ذا  يتطرق  ذل��ك،  على  بناء 
األولى، إضافة إلى التركيز على الدور الذي لعبته املرأة الفلسطينية في احلفاظ 

على الهوية الفلسطينية.

دور املرأة في االنتفاضة الفلسطينية األولى:  
ميكن تعريف االنتفاضة الفلسطينية األولى على أنها عمل جماهيري مقاوم 
شاركت فيه كافة القطاعات الشعبية وحتول بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية 
إلى منط حياة يومي كان أساسه رفض واقع االحتالل والعمل على تأسيس واقع 
اجتماعي-سياسي بديل. وبذلك شكلت االنتفاضة الشعبية األولى منعطفاً هاماً 
في نوعية ومضمون مشاركة املرأة الفلسطينية في العمل الوطني من خالل األطر 
الغربية  الضفة  ومخيمات  وقرى  مدن  في  انتشرت  التي  اجلماهيرية  النسوية 
وقطاع غزة والتي كانت قد أنشئت قبل عدة سنوات من انطالق االنتفاضة. لكن 
اخليري  العمل  على  فقط  يقتصر  لم  االنتفاضة  هذه  في  الفلسطينية  امل��رأة  دور 
التطوعي، بل امتد إلى املشاركة في العمل السياسي، والنضالي الذي متثل في 
مشاركتها في األحزاب السياسية، واحلركات الثورية، إلى جانب انخراطها في 
العمل الفدائي؛ حيث تقدمت العديد من النساء العمل الكفاحي وخضن مبادرات 
ثورية نتج عنها إما استشهادهن أو زجهن في املعتقالت. كل هذا  ساهم بالطبع 
في خلق حالة من الوعي احمللي في املجتمع الفلسطيني حول أهمية ودور املرأة 
امل��رأة وع��زز من دوره��ا في املشاركة وصنع  في ه��ذا االنتفاضة ورف��ع من قيمة 

القرار الداخلي في قيادة االنتفاضة.
في  ل��دوره��ا  املماثل  امل���رأة  دور  إب���راز  األول���ى  االنتفاضة  استكملت  ذل��ك  إل��ى 
ثورات الشعب الفلسطيني املتتالية،  فتنامى دورها على املستوى امليداني؛ عبر 
رفع الوعي والتنظيم، واملشاركة في املظاهرات واالعتصامات، وتوزيع املناشير 
املناطقية؛ بإمدادهم  العمل  الفلسطينيني وجلان  الفدائيني  والبيانات، ومساعدة 
باالحتياجات الضرورية من غذاء و دواء ومعلومات. باإلضافة  إلى دورها في 

حماية الشبان من اعتداءات اجلنود، وعرقلة عمليات االعتقال.
أما على الصعيد التنظيمي والنقابي، فقد تشكلت العديد من اللجان واألطر 
النسوية التي متيزت بامتدادها اجلغرافي الشامل ملدن وقرى ومخيمات الوطن، 
فنظمت  اللجان،  هذه  بها  تقوم  كانت  التي  النشاطات  لشمولية  املجال  مفسحًة 
بهدف  التوعية  نشر  ف��ي  وس��اع��دت  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،  البضائع  مقاطعة  ح��م��الت 
واللجان  االحت��ادات،  في  للعمل  النسوية  الكوادر  من  ممكن  عدد  اكبر  استقطاب 
املناهضة  ال���ن���داءات  م��ع  وال��ت��ض��ام��ن  احل��ش��د  سياسة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  املختلفة. 
في  مهما  دورا  النسوية  االحت����ادات  لعبت  فقد  القمعية،  االح��ت��الل  لسياسات 
الوصول إلى اجلهات اإلعالمية، خلرق سياسة التعتيم اإلعالمي التي انتهجتها 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
أما على الصعيد االجتماعي، فقد قدمت اللجان النسوية املساعدات التعليمية 
والصحية واالقتصادية، حتى في ظل نظام منع التجول أو اإلغالق التام؛ فكانت 
املرأة من أوائل من استخدم أسلوب التعليم املنزلي؛ حرصا منها على استكمال 
االحتالل  وج��ه  ف��ي  فعال  كسالح  علمهم  متابعة  على  وحثهم  األط��ف��ال،  تعليم 

دور املرأة في احلفاظ على الهوية الفلسطينية بني التقليد والوطنية
بقلم: روال شديد* 

احلفاظ  في  مهم  ب��دور  امل��رأة  متتعت  فقد  أخ��رى،  جهة  من  القمعية.  وسياسته 
على األسرة من االنهيار النفسي واملعنوي،  فكان للجان دورا في مؤازرة ذوي 
الشهداء واملعتقلني وتقدمي العون لهم. ففي بعض املناطق جلأت املرأة إلى إتباع 
الزراعة واستخدام طرق تقليدية في  إلى  الذاتي، حيث اجتهت  سياسة االكتفاء 
حفظ وتخزين األغذية؛ في محاولة منها لكسر احلصار الذي كانت تفرضه قوات 

االحتالل اإلسرائيلي على السكان الفلسطينيني آنذاك. 

دور املرأة في احلفاظ على الهوية الوطنية: 
هذه العوامل واألدوار مجتمعة للمرأة الفلسطينية ساهمت في احلفاظ على 
الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيزها. لقد هدفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
كسر  إلى  األول��ى،  االنتفاضة  إب��ان  انتهجتها  التي  القمعية  السياسة  خالل  ومن 
صمود الشعب الفلسطيني، وشطب الهوية واملوروث الوطني الفلسطيني. لذلك 
الهوية  على  احلفاظ  وبات  مباشر،  استهداف  إلى  الفلسطينية  الهوية  تعرضت 
على  وانعكاسه  دورها  أهمية  إلدراكها  الفلسطينية  املرأة  أولويات  من  الوطنية 
مسيرة نضال الشعب الفلسطيني سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا. لقد دأبت املرأة 
الفلسطينية على تكريس الهوية بطرق عدة متأصلة ومستمدة من عناصر الواقع 
الفلسطينية قدرة  الذي تعيشه.  في هذا اإلطار تقول زهيرة كمال:1 »أن للمرأة 
مميزة في احلفاظ على الهوية الفلسطينية، حيث ابتدعت أساليب مختلفة ميكن 
بالفن  والتعبير  الشفوي  التاريخ  واحلكاية/  كالذاكرة  السياق،  هذا  في  ذكرها 

كالغناء، واحلياكة، أو التطريز الفلسطيني«. 

الذاكرة: 
تقول زهيرة كمال: »إن طبيعة املرأة، وأسلوب عيش النساء الفلسطينيات، 
بالتفاصيل  االهتمام  املرأة على  كلها عوامل لعبت دورا أساسيا في تنمية قدرة 
والتقاليد  العادات  بحكم  ومحيطه  املنزل  في  الدائم  فتواجدها  األح��داث.  وتذّكر 
للذاكرة  حفظها”.  في  ودقة  بتفاصيلها  األشياء  رؤية  على  امل��رأة  قدرة  من  قّوى 
ال��رواي��ة  لدحض  الفلسطيني  وال��ت��اري��خ  الهوية  على  احل��ف��اظ  ف��ي  أس��اس��ي  دور 
الفلسطينية،  ال��رواي��ة  الستبدال  اإلسرائيلية  احمل���اوالت  وإف��ش��ال  الصهيونية، 
ب��ال��ت��ال��ي ط��م��س ال��ه��وي��ة وب��ع��ث��رة ال���ذاك���رة ال��وط��ن��ي��ة اجل��م��ع��ي��ة، ال��ت��ي يحرص 
الفلسطيني على التمسك بها وجتذيرها ونشرها، كما وأن الذاكرة تعتبر احملور 

األساسي للتاريخ الشفوي ومصدر أساسي له. 

احلكاية أو التاريخ الشفوي:
تستكمل احلكاية والتاريخ الشفوي  دور املرأة وإمكانيتها في حفظ الذاكرة، 
ذو  الشفوي  التاريخ  “إن    2 ال��ري��ش:  أب��و  رفعة  تقول  تفاصيلها.  في  والتدقيق 
والوثائق  السجالت  غياب  نتيجة  للفلسطينيني  بالنسبة  رفيعة  ومكانة  أهمية 
احلكاية  أهمية  تأتي  الشعب”.  بها  مر  التي  التاريخية  باألحداث  العالقة  ذات 
من  مساحة  امل���رأة  إلع��ط��اء  امل��ت��ع��ددة  أساليبها  عبر  تتيحها  ال��ت��ي  ال��ف��رص��ة  ف��ي 
احلرية لإلفصاح عما كان يدور في خلجاتها، وشعورها، واألح��داث التي مرت 
تاريخها،  أطفالها على حب فلسطني، ومعرفة  األم  الشفوي ربت  بالتاريخ  بها. 
محاولة  في  منهمكة  الفلسطينية  األم  فتجد  الظروف،  كانت  مهما  لها  واالنتماء 
تعتبر  لذلك  أبنائها.  ل��دى  واحلرية  العودة  بحق  اإلمي��ان  وزراع��ة  ال��ذاك��رة  نقل 

املرأة أن من واجبها وكجزء من نضالها، أن تنقل التاريخ بني األجيال، واحلرص 
على إبقائه حيا قادراً على الصمود في وجه السياسات التهويدية املستمرة منذ 
بداية االحتالل، كتلك املتمثلة في تدمير القرى الفلسطينية وإخفاء أية معالم تدل 
على عروبتها، و القلب الكامل والقسري املتعمد لتركيبة فلسطني الدميوغرافية 
واستكمال االستيطان...الخ فشعبنا مدرك لهذه السياسات، لذلك تراه يحاول - 

حتى بأبسط الطرق- احلفاظ على فلسطينية املكان والهوية. 

التراث والفن:
الفلسطينية  امل��رأة  دأب��ت  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  سبيل  في 
أثوابهن وقد تلونت بألوان  اليدوي واحلياكة، حيث نشاهد  التطريز  إتقان فن  على 
للتعبير  املفتاح  شكل  مثل  املطرزات،  من  الشعبي  التراث  ورم��وز  الفلسطيني  العلم 
عن التمسك بحق العودة، و الزيتون واألرض للتعبير عن معاني ومكانة األرض في 
وجدان الشعب الفلسطيني وقضيته. ومن خالل هذا النوع من الفن؛ استطاعت املرأة 
أن توثق وتقص معاناة الشعب الفلسطيني بكافة تفاصيلها. وقد جتلى احلفاظ على 
الهوية واملوروث الثقافي في تطريز وصناعة الكوفية الفلسطينية -رمز االنتفاضة- 
وفي ثنايا حياكتها، وارتدائها تأكيدا منها على أهمية احلفاظ على معالم تراث وثقافة 
التصدي  مدى  يتضح   السياق،  هذا  ضمن  عصور.  منذ  أرض��ه  على  متراكمني  شعب 
والتحدي للمحاوالت املمنهجة التي يقوم بها االحتالل لسرقة ونسب تراث الشعب 
الفلسطينية  الوطنية  الهوية  أثناء محاوالته طمس  الفلسطيني لتاريخ مزعوم، في 

وإبعاد األجيال  الفلسطينية القادمة عن ماهية تلك الهوية وعناصرها.

اخلاصة:
لم يكن من السهولة مبكان احلفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة 
أشكالها وجتلياتها، فمشاركة فئات املجتمع املختلفة وتفاعل دور املرأة االيجابي 
الفلسطينية  امل��رأة  لعبته  ال��ذي   ال��دور  إن  منهما.  البد  أمرين  كانا  الصدد   بهذا 
حيث  الفلسطيني،  النضال  ميادين  في  الفلسطينية  للمرأة  وق��درة  وجه  اظهر 
كإسعاف  املنزل  من  بداية  تؤديه  االح��ت��الل،  مواجهة  في  أساسيا  دورا  لعبت 
املرضى أو احلياكة، إلى الشارع حيث املظاهرات واملواجهات مع قوات االحتالل 

اإلسرائيلي. 
وص��ون  حتديد  ف��ي  الفلسطينية  للمرأة  البناءة  املساهمة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
التي تتحدث  الفلسطينية، إال انه يوجد نقص في األبحاث والدراسات  الكيانية 
عن دور املرأة الفلسطينية في احلفاظ على الهوية الوطنية ومقاومة االحتالل.  
وعلى الرغم من تطرق بعض الكتاب و الباحثني إلى دور املرأة الفلسطينية، غير 
يجدر  لذا  املختلفة،  مستوياته  على  امل��رأة  ب��دور  لإلملام  كاف  غير  يعتبر  ذلك  أن 
بالباحثات والباحثني الوقوف على أبعاده، علهم يستطيعون إنصاف دور املرأة 
آمن  من  كل  به  يعتز  ماض  من  النابعة  تطلعاتها  وآف��اق  بحضورها   واإلحاطة 

بفلسطني الوطن والقضية.

* رول �صديد: طالبة ماج�صتري )قانون دويل حقوق اإن�صان(، متطوعة لدى مركز بديل. 
اأ. زهرية كمال قي تاريخ ١٠/٩/ ٢٠١١ حتت عنوان دور املراأة يف احلفاظ على  ١مقابلة مع 

الهوية الفل�صطينية.
٢ مقالة بعنوان دور الرواية ال�صفوية للمراأة الفل�صطينية يف احلفاظ على الهوية الوطنية.

الهوية الوطنية الفلسطينية

)ISM :تظاهرة يف قرية املع�صرة، بيت حلم، ٢٠١٠ )امل�صر
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بقلم: منى أبو شحادة** 

“كان بإمكاني العودة إلى بلدتي يعبد ولكني رفضت التخلي عن هذا البيت 
الذي عشت فيه أروع أيام حياتي”، بهذه الكلمات بدأت أم خالد املاضي تستعيد 
ذكريات  من  علق  ما  كل  يستذكر  واألس��ود  باألبيض  سينمائي  ذكريات  شريط 
حتمل  كانت  التي  البرتقال  بأشجار  حتدق  كانت  بعيدة.  سنوات  منذ  ذهنها  في 
اللذيذة. بدأت أم خالد تروي قصة  الثمر الشتوية  بني ثناياها حبات كبيرة من 
األبيض  البحر  نسمات  تنعش  حيث  اجلبلية؛  البلدة  تلك  إلى  مرة  أول  دخولها 
املتوسط التي تطل عليه قلب كل من يزور تلك املدينة، التي دخلتها أم خالد في 

سنوات األربعني األولى.
األسطوري  العرس  ذل��ك  عن  حتدثنا  وه��ي  الرحب  الفضاء  إل��ى  تنظر  كانت 
الذي وصلت خالل زفته الكبيرة إلى بلدة إجزم، تلك البلدة التي أغرتها بياراتها 
بخضار  تغريه  املتوسط؛  البحر  صفحة  على  تتراقص  التي  وتاللها  اخلضراء 
ف��ي سنوات  إج���زم سهلة  إل��ى  م��ن يعبد  ل��م تكن رحلتها  األس��م��ر.  ال��ت��راب  ب��ن��ات 
لم  بلدة  في  لتعيش  الصغيرة  بلدتها  تغادر  أن  تشأ  ول��م  األول��ى،  األربعينيات 
تعرف أن القدر نسج فيها حكاية عمرها عبر سنني طويلة. بدأت تروي حكايتها 

في إجزم اخلضراء ورعشة السنني لم تقَو على يديها الصلبتني:
 دخلت إلى هذه البلدة وأنا صبية صغيرة، لم أعرف كيف أتصرف ولم أكن 
في  املميزة  البيئة  وساعدتني  التأقلم،  علي  كان  ولكن  لزوجي،  األول��ى  الزوجة 
إجزم فقد كان أهالي البلدة عائلة واحدة تعمل بجد وتتسامر في لياليها املضيئة 

بقناديل النجوم املتأللئة.
رعشة السنني لم تقَو على قوة احلاجة أم خالد املاضي، التي ما زالت تسكن 
املنزل الوحيد في إجزم املهجرة عام 1948. بدأ دوي الرصاص يخترق مسامعنا 
وكأنه يحدث أمامنا وهي تستذكر نكبة 1948؛ التي هجرت قرى الساحل  على 
اثرها؛ حيث وقعت فيها أكبر وأبشع املجازر لعصابات الهجاناة الصهيونية. أم 
خالد هي الشاهد الوحيد على احتالل وتهجير القرية، فقد بدأت األنباء تصلهم 
أخبار  تصل  وب���دأت  كما  غ���زال،  وع��ني  القريبة  الطنطورة  قريتي  اح��ت��الل  ع��ن 
مشابهة عن عني حوض إلى ناقورة إجزم )املنطقة التي كانت تسكنها أم خالد(. 
القرية مع أهالي  الذي قرر أن يذهب للدفاع عن  التوتر واضحاً على زوجها  بدا 

القرية اآلخرين.

تؤكد أم خالد في نهاية أول فصول ذكرياتها:
البلدة سقطت وهجر أهلها، لكن زوجي قرر: إما املوت في البيت الذي تربى 
اجليش  ح��اول  طويلة  س��ن��وات  البيت،  ف��ي  والبقاء  املقاومة  وإم��ا  ج��دران��ه،  ب��ني 
ومن  املنزل  من  اخل��روج  على  يرغمونا  أن  املتعاقبة،  اإلسرائيلية  واحلكومات 
القرية التي لم يعد يسكنها سوانا، فمنعوا الكهرباء واملاء من الوصول ومنعوا 
شق طريق إلى القرية، ولكن زوجي بات مصراً أكثر على البقاء في قريته وبني 

جدران املنزل الذي حمل ذكرياته.

احلاجة أم خالد أم االختراع
»من يرتوي من مياه إجزم ال ميكن أن يخذلها«:

أن توفي  أم خالد بعد  كانا يجتاحان  حزن كبير وقلق على مصير عائلتها، 
بصغارها  تعتني  كانت  التي  الشابة  الزوجة  تلك  من  يتوقع  كان  فمن  زوجها. 
وبالبيت القدمي الذي تسكنه، أن تصبح أماً شرسة تدافع عن ملكيتها للبيت الذي 
مسار  تغير  التي  كلمته  سيقول  التاريخ  أن  بعد  ت��درك  لم  صغيرة  فتاة  وصلته 
دموية  دول��ة  أم��ام  قوية  مدافعة  إل��ى  احلنون  األم  تلك  حتولت  فقد  مصيرها؟! 
جار  بزرع  كانت  الوسائل  تلك  وآخر  بيتها،  من  إخراجها  الطرق  بشتى  حاولت 
يهودي سكن في األرض احملاذية للبيت الذي تسكنه أم خالد، ولكن مع مميزات 
األرض  استوطن  ال���ذي  ج��اره��ا  منح  فقد  امل��اض��ي.  خ��ال��د  أم  عائلة  بها  حت��َظ  ل��م 
احملاذية لها بعد وصوله من املغرب العربي، املياه والكهرباء، ومنح القوة ليقدم 
شكاوى قضائية ضدها بسبب اإلزعاج وسرقة مساحة من أرضه، لكن احلق كان 

أقوى من ادعاءاته التي خسرها.
التي  املياه  بتوفير  قامت  وصمودها.  بحنكتها  أمورها  تدبر  احلاجة  بقيت 
ت��روي  كانت  لكنها  مصدرها،  خالد  أم  تعرف  ل��م  موسمية  م��اء  ع��ني  م��ن  تتدفق 
عطشهم في الشتاء. قررت احلاجة أم خالد أن جتد طريقة لتخزين املياه الزائدة 
مرة  كل  وف��ي  الصيف.  في  الستخدامها  للمياه  خاصة  صهاريج  في  الشتاء  من 
يصل ضيف لزيارة احلاجة لتشعر بدفء التضامن مع حقها، جتبره على تذوق 
تلك املياه ذات املذاق احللو، ليزداد إميان ضيوفها بحقها مؤكدة: »من يرتوي من 

مياه إجزم ال ميكن أن يخذلها«.

أم خالد املاضي: ال استطيع أن أحزم حقائبي واترك بيتي 
مثلما فعل املستوطنون اليهود الذين سكنوا في إجزم*

دوام مدرسي من اخلامسة صباحًا وحتى اخلامسة مساًء:
التأقلم معه حتى  ل��م يصعب  أم خ��ال��د من��ط ح��ي��اة  ت��دب��رت احل��اج��ة  وه��ك��ذا 
بوقت  باالستيقاظ  الصغير  حلمهم  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ص��غ��ار.  ابنها  ألط��ف��ال 
شفق  م��ع  يستيقظون  فهم  زم��الئ��ه��م،  بقية  مثل  امل��درس��ة  إل��ى  ل��ل��ذه��اب  متأخر 
املدرسة  إل��ى  مبكراً  للوصول  بقليل  قبلها  أو  اخلامسة  الساعة  عند  الصباح 
ال��ت��ي ت��ب��ع��د ال��ك��ث��ي��ر ع��ن م��ن��زل��ه��م. ف��ه��م ي��ص��ل��ون ي��وم��ي��اً إل���ى ب��ل��دة ال��ف��ري��دي��س 
العلم  بحر  م��ن  لينهلوا  املهجرة  إج��زم  قرية  ع��ن  ك��م(   10( ح��وال��ي  تبعد  التي 
يعودون  التي  الصغيرة  أق��دام��ه��م  خ��ط��وات  حفظت  ال��ع��ودة  وط��ري��ق  ال��واس��ع، 
على  بالعمل  وي��ق��وم��ون  ال��دراس��ة،  م��ع  رحلتهم  ليكملوا  ال��ت��راب��ي  طريقها  عبر 
ل��وق��ت م��ت��أخ��ر من  ال��ش��م��س ب��ت��أج��ي��ل��ه��ا،  ال��ت��ي ال تسعفهم  ال��ب��ي��ت��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
البيت. في  الكهرباء  وج��ود  لعدم  الغروب  قبل  تتم  أن  يجب  فدراستهم   الليل. 
وطريق العودة تأخذ مع أحفاد أم خالد ما يقارب 3 ساعات للوصول إلى البيت 
الكبير الشامخ الواقف وحده فوق تلة ناقورة إجزم، التي هجر سكانها وخلت 

من أهلها ما عدا  صمود عائلة أم خالد.

احلاجة أم خالد.. وهم البنات حتى الزفاف:
»لم تكل ولم  التي  اإلسرائيلية  السلطات  أم خالد قصة معاناتها مع  وتكمل 

متل« في محاولة إلخراج أم خالد من بيتها:
»كنت خائفة على مستقبل ابنتّي اللتان كنت أخشى أن تبقيا وحيدتني حتى 
نهاية عمرهما في هذا البيت البعيد عن احلياة االجتماعية التي متر سريعاً في 
عروستني،  برؤيتهما  حلمي  حتقيق  استطيع  أال  أخشى  كنت  املجاورة.  البلدات 
وأن أكون أنا سبب تعاستهما بسبب قراري الصارم بعدم مغادرة إجزم إلى بلدة 

مأهولة بالسكان«.

وتتابع أم خالد:
البقاء في إجزم، فلم   »فقط هذا السبب الذي جعلني أؤنب نفسي على قرار 
أتوقع أن ترضى إحدى الفتيات العصريات بالعيش في بيتنا كزوجة البني خالد، 

العالم.  الذي سيرهقها وكأنها تعيش منفصلة عن  األمر  ماء وال كهرباء؛  بدون 
الله  لكن  العمر،  لطيلة  بناتي  يحمون  حالل(  )أوالد  أصهارا  أجد  أن  أتوقع  ولم 
كان معي دوماً؛ ولذلك سخر لبناتي زيجات من أقارب لنا في مدينتي الناصرة 
ال��درب  مشاركته  على  وافقت  التي  عمره  رفيقة  وج��د  خالد  وابني  وشفاعمرو، 
الطويل. وهكذا اطمأننت على مصير عائلتي واطمأنت عيني بان أبنائي لن يتخلوا 
الطويلة«.  ذكرياتهم  حتمل  جدرانه  من  حجر  وكل  فيه  عاشوا  ال��ذي  البيت   عن 

الوطن ليس حقيبة وأنا لست مسافر:
في نهاية زيارة احلاجة أم خالد كان ال بد أن نرتوي من عني إجزم لكي نعود 
إليها مرة بعد مرة نطمئن على تلك املرأة القوية التي خشيت في البداية من نشر 
تلك الذكريات املميزة، خوفاً من ان جتد السلطات اإلسرائيلية فيها ما تستطيع 
أن  وبعد  لكن  البيت.  من  عائلتها  إلخ��راج  محاوالتها  في  لصاحلها  تسخره  أن 
هدأنا من خوفها، ما كان منها إال أن أكدت لنا على أنها لن تتخلى عن هذا البيت 
الذي سيحميها حتى آخر يوم في حياتها. فهي لن جتد مكاناً أخر تلجأ إليه أكثر 
من جدران منزل عاشت فيه ألكثر من ستني عاماً. فهي ال تستطيع مغادرة هذه 
ومنحتهم  بجوارها  زرعهم  السلطات  حاولت  الذين  جيرانها  فعل  كما  األرض 
امليزات الكثيرة والتسهيالت ليستطيعوا محاصرة بيت احلاجة أم خالد. لكنهم 
لن يستطيعوا إال أن يحزموا أمتعتهم ويغادرون املكان، لعدم قدرتهم على حتمل 
او  عابرة،  عالقة  من  امنت  باجزم  خالد  أم  فارتباط  اج��زم،  في  املنعزلة  العيشة 
مصطنعة تنشأ  على امتيازات او ما شابه. ام خالد ال تستطيع أن حتزم أمتعتها 
محمود  الراحل  فلسطني  شاعر  يقول  فكما  آخر،  ملكان  ومتضي  سفرها  وحقيبة 

درويش: »وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر«.

حقل   ،2011 للعام  العودة  جائزة  م�صابقة  يف  الثالثة  باملرتبة  الفائزة  ال�صحفية  *الق�صة 
الق�صة ال�صحفية.

** منى ابو �صحادة : 22 عام ، اجلليل- النا�صرة ، حتمل ال�صهادة اجلامعية الوىل يف علم 
النف�س والإعالم، �صحافية يف موقع العرب و�صحيفة كل العرب. 

بيت املختار م�صعود املا�صي يف قرية اإجزم ق�صاء حيفا )ت�صوير: دارين طاطور(
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املتشائل  رواي��ة  في  الفلسطينية  امل��رأة  دور  البحثية  الورقة  هذه  تتناول 
ما  حبيبي  إلميل  املتشائل(  النحس  أبي  سعيد  اختفاء  في  الغريبة  )الوقائع 
بني األع��وام 1948� 1972. وقد فازت هذه الورقة البحثية باملركز األول في 
جائزة العودة للعام 2009 في حقل األوراق البحثية. وقد مت اختيار رواية 
املتشائل للدراسة والتحليل؛ ألنها تتناسب أوالً مع موضوع جائزة العودة، 
لهذه  عنواناً  اتخذته  الذي  والعودة  اللجوء  في  الفلسطينية  امل��رأة  دور  وهو 
التي  الفلسطينية  ال��رواي��ات  م��ن  تعد  املتشائل  رواي���ة  ألن  وث��ان��ي��اً  ال��ورق��ة، 
اإلسرائيلي بعد عام  االحتالل  الفلسطينيني في ظل  وصفت وصّورت حياة 
النضال  في  الرواية درس��اً  1948 على مدى عشرين عاماً. كما شكلت هذه 
عبر  وأدبياً،  وسياسياً،  اجتماعياً،  الفلسطيني  للشعب  وأّرخ��ت  الوطني، 
أعمال  أه��م  م��ن  فاملتشائل   .1972  �1948 األع���وام  خ��الل  قضيته  م��راح��ل 
في  الفلسطيني  الشعب  إذ تعبر عن معاناة  الفلسطينية،  األدبية  حبيبي 
تسرد  اجتماعية-تاريخية  وثيقة  ومتّثل   ،1948 ع��ام  احملتلة  األرض 
قصة شعب اقتلع من وطنه، وقد استطاعت أن تتجاوز الهّم الفلسطيني 

اخلاص، وتصبح رواية إنسانية عامة.
األساسية  املراحل  جتّسد  كتب  ثالثة  من  املتشائل  رواي��ة  تتكون   
ال��رواي��ة  ه���ذه  ف��ي  امل��ت��ش��ائ��ل  فسعيد  احل��دي��ث.  الفلسطيني  ل��ل��ت��اري��خ 
الفتاة  ويعاد  النكبة.  بعد  وطنه  في  بقي  الذي  الفلسطيني  إلى  يرمز 
الطنطورية  باقية  بينما  للنكبة،  السابقة  املرحلة  متثل  احليفاوية 
وجه  في  العربية  والهوية  ب��األرض  والتشبث  املقاومة  روح  متثل 
النكبة، حتى وقوع بقية األرض  االقتالع والترحيل بعد  محاوالت 
الفلسطينية في األسر مع هزمية عام 1967. أما يعاد الثانية، ابنة 
يعاد األولى، فإنها جتسد املرحلة اجلديدة من الوعي الفلسطيني 
التي تبلورت بعد نكسة عام 1967، وانطالق الثورة الفلسطينية 
لتاريخ  ي���ؤرخ  املتشائل  رواي���ة  ف��ي  حبيبي  فإميل  امل��ع��اص��رة. 

القضية الفلسطينية من عام 1948� 1972.
إذ ظهرت  الفاعل،  امل��رأة  ب��دور  املتشائل  إميل حبيبي في رواي��ة  آم��ن  وق��د 
بصورة احلبيبة والزوجة واألم في املقاومة ضد االحتالل. فهو لم يتعاط مع 
ثباتها ضمن منط واحد، وإمنا فتح الباب لتمثيالتها كي تقوم بأدوار إيجابية 
مختلفة متأثرة باألحداث التي مّر بها الشعب الفلسطيني في تلك الفترة؛ لذا 
اسماً  حمل  كتاب  كل  كتب،  ثالثة  إلى  املتشائل  رواي��ة  حبيبي  إميل  قسم  فقد 

المرأة، وهي: يعاد، وباقية، ويعاد الثانية. 
يحمل الكتاب األول من الرواية اسم )يعاد(، إذ تبدأ رحلتها منذ خروجها 
من بيتها في الناصرة مشياً على األقدام عبر شفا عمر؛ لتخبر أختها في حيفا 
بأّن والدها قد ألقي القبض عليه من قبل جنود االحتالل، حيث كانت يعاد قد 
تعرفت على سعيد املتشائل منذ زمن بعيد وحتابا. يعاد احليفاوية تدرس في 
عكا، وهي حب سعيد األول، وقد وصفها باجلرأة والشجاعة حّتى في حبها. 
فهي التي تسللت من الناصرة إلى حيفا دون إذن من السلطة، وجاءت تعاتب 
سعيداً متوهمة بأنه السبب في القبض على والدها؛ لتعاونه مع االحتالل رغم 
أنه لم يفعل ذلك، فقد جاء جنود االحتالل إلبعادها، وقد حاول سعيد منعهم؛ 
إال أنه لم يتمكن  نظراً ملقاومته الهزيلة. أما يعاد فقاومتهم بكل قوة؛ أال أنها 

اعتقلت بتهمة الدخول إلى حيفا دون تصريح، ونفيت إلى ما وراء احلدود.
 على الرغم من ذل سعيد وانكساره، تبقى يعاد القيمة اإليجابية في حياته، 
فهي تؤكد انتمائها لبلدها قبل خروجها منها بقولها »هذا بلدي، وهذه داري«. 
األول فتمتد من عام 1948� 1951،  الكتاب  الذي دارت فيه أحداث  الزمن  أما 
املكسورة. وركز  املهجورة وأبوابها  العربية  البيوت  فيه  وقد وصف حبيبي 
فيه أيضاً على اجلزء الذي عاشه كعربي في ظل دولة االحتالل اإلسرائيلي. 
وينتهي الكتاب األول بعلم سعيد أّن يعاد ما زالت حّية وراء احلدود. فيعاد 
املرأة في الكتاب األول يوحي اسمها بالعودة، وترحيل جنود االحتالل لها، هو 
تعبير عن انتزاع شعب من أرضه وتفتيته بني النفي والبقاء حتت املعاناة. 
بها  حلم  التي  العودة  على  وع��زم  تصميم  فيها  عائدة«  إنني   « يعاد  صرخة 

املبعدون من الشعب الفلسطيني إلى اخلارج. 
الطنطورية  الفتاة  )باقية(،  عنوان  فيحمل  الرواية  من  الثاني  الكتاب  أما 
التي تعّرف عليها سعيد في جسر الزرقاء فأعجب بها، وهي متثل وجهاً آخر 
أنهما  يؤكد  ما  يعاد  صفات  متاثل  فصفاتها  ل��ه،  زوج��ة  أصبحت  فقد  ليعاد، 
غير  شجاعة  متتلك  بأّنها  حبيبي  إميل  وصفها  ل��ذا  واح��د؛  لشخص  وجهان 
عادية. فمبادرة املرأة إلى احلب عند إميل حبيبي ال تنفصل عن مبادرتها إلى 

القتال واملقاومة.

بقلم: وفاء زبادي*

وقد تزوج سعيد من باقية بعد تنفيذ ما طلبته منه السلطات اإلسرائيلية، 
وهو التحريض على الشيوعيني. وقد أجنبت له ولداً اسمه )والء( الذي انضم 
إليه  باالنضمام  )باقية(  أم��ه  بإقناع  وق��ام  فدائية،  مجموعة  إل��ى  كبر  عندما 
والهرب إلى ما وراء احل��دود، فوالء لم يكن موالياً ألفكار أبيه، كما أن باقية 
لم تبق مع سعيد، بل هربت مع ابنها رافضة سياسة التواطؤ التي كان ميثلها 

سعيد املتشائل.
التنظيم  كان  وقتما   ،1967  �1951 عام  من  فيمتد  الثاني  الكتاب  زمن  أما 
الثورة  بانطالق  تتعلق  بداللة  تاريخياً  رمزا   1966 عام  خريف  في  الفدائي 
ال��ّداخ��ل  فلسطيني  رب��ط  ذك��ره��ا  عبر  حبيبي  إم��ي��ل  ه��دف  ال��ت��ي  الفلسطينية 
ب��اخل��ارج م��ن خ��الل امل��ق��اوم��ة. ت��أت��ي  خامتة الكتاب الثاني ف��ي اخل��ام��س من 

حزيران من عام 1967 وهو يوم النكسة. 
النكبة  بعد  وطنهم  في  ظلوا  الذين  الفلسطينيني  إلى  رم��زت  التي  فباقية 
الذي  اجلديد  اجليل  ميثل  ووالء  األج��داد،  أرض  على  الصمود  على  مصممني 
منا وتربى حتت سلطة الدولة اجلديدة، فنشأ على اخلوف والرعب واحلذر 
الدائم، إال أنه رفض االستمرار في ذلك. ولعّل دور األم يبدو واضحاً في تنشئة 
فقد  ذلك  ُيستغرُب  ال  االحتالل؛  ضد  املسلح  والكفاح  الوطن  حب  على  ولدها 
ثت النضال - الذي أنشأت ابنها  نشأت باقية نفسها في أسرة مناضلة، وورَّ

عليه - من والدها، وقد جنحت في ذلك. 
أما  في الكتاب الثالث من الرواية  يلتقي سعيد املتشائل بيعاد الثانية ابنة 
يعاد األولى، حيث تّتصف بنفس الصفات من اجلرأة والّتحدي، فجاءت تبحث 
عن أخيها سعيد الفدائي في سجن شطا، فتجد سعيداً اآلخر)املتشائل( الذي 
والتصرف،  واإلصغاء  احلديث  حتسن  فيعاد  األول��ى.  يعاد  أمها  به  توصيها 

وبذلك يؤكد إميل حبيبي صفات يعاد االيجابية. 
أكثر  بشكل  االح��ت��الل  جنود  أبعدها  عندما  تظهر  الثانية  يعاد  فمأساة 
حتضراً، فاملسؤول املعلم يعقوب يقرأ أوراقها، ويعتذر لها عن األمر اجلديد 
بالعودة  إلزامها  وعن  )حيفا(،  إسرائيل  إلى  بدخولها  اإلذن  بإلغاء  الصادر 
معهم إلى نابلس حاالً. وذلك على مرآى من نظر سعيد أبي النحس املتشائل 
الذي لم يستطع أن يفعل شيئاً حلمايتها، ومنع اجلنود من إبعادها. فقد حدث 

ليعاد الثانية ما حدث ليعاد األولى.
أما الكتاب الثالث فزمنه ميتد من عام 1967� 1974، ويستدل على ذلك أن 

السلطات اإلسرائيلية لتبحث عن أخيها  الثانية تعود بإذن رسمي من  يعاد 
سعيد الفدائي القابع في سجون االحتالل. 

عند تأمل شخصية يعاد الثانية أجد شخصيتها تختلف عن شخصية 
كانت  وإن  األم  ليست  فالبنت  عنها،  مكررة  صورة  وليست  األول��ى،  يعاد 
مات العامة، فالطريقة التي أبعدوا  لها، وإن تشابهت املالمح والسِّ امتداداً 
الثانية  يعاد  بها  أب��ع��دوا  التي  الطريقة  عن  تختلف  األول��ى  يعاد  األم  بها 
البنت، إذ أن سعيداً ال يدرك هذه املسألة، فإميل حبيبي يقدم يعاد املتطورة 
أنه كان مخطئاً في والئه  ويبقى املتشائل كما هو، فأقصى ما يدركه سعيد 
مع  التعامل  عن  ويكف  عليه،  هو  ما  غير  يكون  أن  يتمنى  كان  وأن��ه  الشديد، 
النقيض، فهذا غير ممكن فامتداد يعاد  إلى  السلطات كما كان يفعل، ويتغير 
األولى إلى يعاد الثانية كما توحي يعاد الثانية باحتمال وجود يعاد ثالثة. 
والواضح أن األحداث التي دارت حول يعاد وباقية كانت في أجواء من القمع 
واملطاردة واالقتالع من اجلذور األمر الذي زادها تشبثاً أكثر بالوطن وإصراراً 

على التمسك به.
الطرف  إلى  ترمز  فإنها  )يعاد(،  األول  سعيد  حّب  ابنة  الثانية  يعاد  أما 
اآلخر من الشعب النازح الذي ال زال حاملاً بالعودة، فتدخل يعاد الثانية البالد 
اجلسور  عبر   ،1967 ح��زي��ران  هزمية  بعد  اإلسرائيلية  السلطات  من  ب��إذن 
إذ  الهزمية،  ظل  في  طبيعي  غير  ك��ان  دخولها   أن  إل��ى  يرمز  وه��ذا  املفتوحة، 

أخرجتها السلطات بعد أن ألغت تصريح الّدخول.
بعكس  طريقها  وتعرف  وبالعودة،  بنفسها  تثق   الالجئة  األول��ى  فيعاد 
سعيد الذي لن يتغير، وسوف يبقى ينتظر، ولن يفعل شيئاً سوى االنتظار 
والسلبية. فهو ينتظر األحداث أن تتحرك لتسجل ملحمة نضال هذا الشعب، 
الثانية  باقية، وعودة يعاد  الفدائي، صمود  وتتمثل في مقاومة والء، سعيد 

إلى أرض الوطن مبختلف الطرق.
فعندما  متطورة؛  نامية  يعاد  شخصية  جعل  رواي��ت��ه  ف��ي  حبيبي  إميل 
غادرت البالد إلى ما وراء احلدود قد تزوجت وأجنبت سعيد الفدائي ويعاد 
الثانية. وسعيد املتشائل أيضاً تزوج من باقية وأجنب والء الذي انضم إلى 
الوطن  أرض  إل��ى  تعود  الالجئة  الثانية  ويعاد  وأم��ه،  هو  املقاومة  صفوف 
إال  التي سمت ولدها باسمه،  أمها  الفدائي بعد موت  باحثة عن أخيها سعيد 

أنها أنشأته على حب الوطن والوالء له. 
 وفي موضع آخر من الرواية حتاول املرأة الفلسطينية الالجئة اللداوية 
ثريا عبد القادر مقبول الرجوع إلى بيتها في اللد الستعادة مصوغاتها التي 
فأشار  بدخوله،  لها  تسمح  لم  البيت  ساكنة  أن  إال  جدرانه،  أحد  في  دفنتها 
عليها البعض من ذوي القربى اللجوء إلى الشرطة حيث متكنت بواسطتهم 
استرجاعها، إال أنها فوجئت بأخذهم مصوغاتها. ومن الشخصيات النسائية 
سعيد  وال���دة  رواي��ت��ه  ف��ي  حبيبي  إميل  ذك��ره��ا  التي  املتعلمة  غير  البسيطة 
وزوجة أخيه، ويظهر ذلك من خالل احلوار الذي أداره إميل حبيبي بني األم 

وعروس ابنها.
كما إن املرأة التي لعبت دوراً بارزاً في رواية املتشائل هي املرأة املتعلمة 
وليست املرأة البسيطة، فيعاد احليفاوية قد تعلمت في مدارس عكا، وباقية 
كانت تقرأ كتباً، ويعاد الثانية متثل اجليل اجلديد املثقف. فاملرأة تعي ما يدور 
الثوري والوطني  الفعل  املؤثر والفاعل في  ال��ّدور  أح��داث، وتأخذ  حولها من 
الفلسطيني، إذ شاركت الرجل مهامه النضالية. كما في الرواية منوذج املرأة 
احملايدة التي ال هم لها سوى إرضاع طفلها، ويظهر ذلك في احلوار الذي دار 
بني املرأة من قرية البروة وأبو اسحق اليهودي عندما صّوب مسدسه صوب 

صدغ ولدها. وأيضاً خالته أم أسعد التي استسلمت للواقع وبقيت كما هي.
رواي��ة  في  وال��ع��ودة  اللجوء  في  ودوره���ا  الفلسطينية  امل��رأة  ص��ورة  تلك 
الالجئة  الفلسطينية  امل���رأة  دور  واه��ت��م��ام  بعناية  ص���ورت  فقد  امل��ت��ش��ائ��ل، 
حبيبي  إميل  أب��رز  فقد  الفترة.  تلك  في  الوطن  أرض  إلى  العودة  ومحاولتها 
أيضاً  )فلسطني(،  ال��وط��ن  جت��اه  حتملتها  ال��ت��ي  البسيطة  غير  مسؤوليتها 
الفلسطينية  فاملرأة  العودة.  تلك  حتقق  حتى  به  القيام  يجب  ما  استمرارية 
أنهار  ال��ش��ت��اء، على شكل  ف��ي  ي��ع��ود  ث��م  البحر، يتبخر  ي��ت��رك  ال  ال���ذي  ك��امل��اء 
ال��ع��زم واإلص���رار  ثالثة دالل��ة  ب��وج��ود يعاد  تنبئ  الثانية  وي��ع��اد  وج���داول. 

والتصميم على العودة إلى أرض الوطن )فلسطني( مهما طال الزمن.

* وفاء زبادي: حا�صلة على درجة املاج�صتري عام ٢٠٠٩ من جامعة النجاح الوطنية يف 
الأدب احلديث، وتعمل م�صرفة تربوية يف مديرية الرتبية والتعليم يف نابل�س. 

ملخص الورقة البحثية 

املرأة الفلسطينية بني اللجوء والعودة في رواية الوقائع الغريبة 
في اختفاء سعيد أبي النحس املتشائل ألميل حبيبي
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البروة على بعد عشرة كيلومترات شرقي مدينه حيفا. سكنها حتى عام  تقع 
وبعضهم  املجاورة  القرى  إلى  قسرا  هّجروا  نسمة،   )1460( ال  يقارب  ما   1945
اآلخر إلى لبنان. هي قرية الراحل محمود درويش وقرية شاعرات وشعراء آخرين 

ولدوا وكبروا في أزقتها وحتت ظاللها.
عن حكاية القرية وترحيل أهلها حدثنا عبد الرحمن محمد احمد كيال- أبو فهيم 

)مواليد 1930(، مهّجر من البروة ويسكن في قرية جديدة في اجلليل األسفل.
 “انشاالله راح نرجع نبني الكنسية ونبني جامع جنبها”:

موجودة  البروة  بلد.   54 حوالي  في  ك��ان  عكا  قضاء  في  عكا،  قضاء  “البروة 
على موقع عال. سكن فيها مسيحيني ومسلمني. بالبروة كان 3 مخاتير. اثنني من 
أبوه بزمن االجنليز، وواح��د اسمه حسن  أجا محل  املختار  اإلس��الم، محمد صالح 
ك��رمّي سكس. أب��و  ال��رض��وان،  ك��ان ج��اد  )أب��و نظيم(. مختار املسيحية   ال��دروي��ش 
املسجد والكنيسة كانوا ع زمن تركيا، بذكر املؤذن وإمام للجامع صالح اخلطيب 
واجلامع.  الكنيسة  نسفوا  اليهود  أجت  ملا  بيت.  كل  من  قمح  مّد  يقبض  كان  كيال، 
املسجد نسفوه مع الدور ألنه ما كان عليه قبة. بس مثال معصرة دار اإلدلبي خلوها 
ألنه كانت على شكل قبة وفكروها مكان مقدس. بالبروة في مقامات مقدسه، مثل 
مقام سيدي كيال. إحنا جدنا أجا من سوريا من حلب. أساسنا من هناك. قبل كام 
سنه أجا األب عطاالله حنا وحط صليب وين كان موقع الكنيسة وقال: “انشاالله 
راح نرجع نبني الكنسية ونبني جامع جنبها”. ومن وحي هاي الزيارة كتبت هاي 

القصيدة:
إذا ِقدروا املنازل يهدموها 
وأهاليها لفترة يهاجروها
الفترة بتقدر تكون فترة
طويلة أو قصيرة، فترة

األرض إلنا وما فيهم بالنهاية يقيموها
اجو من كل دوله ومن كل والية
وبالفلوس الرجال استأجروها

وأعطوها رصاص ومدافع كفاية
وعنا مآمراتهم نفذوها

التفاهم لو أنه مت من البداية
مع الناس اللي غدروا )قدروا( يفرقوها

ما غدروا )قدروا( يهدموا عتبه بنايه
وال صارلهم حصيرة يفرشوها”

“إذا ما بتقرأوا راح تنسوا”
ل��ل��ب��ن��ني،  م����درس����ة  ال���ق���ري���ة  ف����ي  ال���ع���ث���م���ان���ي���ون  أس�����س   )1882( ع�����ام  ف����ي 
ل���ل���ب���ن���ات.  م�����درس�����ة  أق����ي����م����ت   )1943-1942( ال�������دراس�������ي  ال�����ع�����ام   وف�������ي 

عن التعليم في القرية حدثني أبو فهيم: 
لصف  أول  صف  من  فيها  ويتعلموا  واح��ده  غرفه  هي  اللي  مدرسة  عنا  “كان 
رابع، بعدين بنوا غرفتني ونقلوا املدرسة برا البلد والغرفتني هدول بعدهم قائمات 
لليوم وأهل مستوطنه اح يهود بحطوا فيهم البقر. اللي شهادته كانت تكون منيحة 
كانوا أهله يبعثوه على كفر ياسيف أو عكا حتى يكمل تعليمه. بس الناس كانت 
ما كان  التعليم وقتها  باملواشي.  ب��األرض ويسرحوا  أوالده��ا يشتغلوا  انه  تفضل 
إلزامي واملدرسة كانت بس لألوالد. كان يجي عنا معلم من عكا اسمه أبو عصمان، 
دخلت  أنا  يوم.   75 تكون  كانت  املدرسة  فرصه  البوسكليت.  على  يجي  كان  بذكر 
املدرسة بال 37 وخلصت صف رابع. بعدها أجا خيري ابن إبراهيم حبيشي من عكا 
أنا رحت تعلمت  اللي بخلصوا صف راب��ع.  ل��ألوالد  اللغة االجنليزية  وصار يعلّم 
عنده وصرت اعرف اكتب واقرأ اجنليزي. ملا طلعنا من البروة قالنا املعلم: “وانتو 

طالعني، أي ورقه بتالقوها بالطريق اقرؤوها، إذا ما بتقرأوا راح تنسوا ”. 
“النسوان بهديك األيام كانت تشتغل زي الزالم”:

أيضا  منها  استقى  التي  الغربية  البئر  نبع  من  الشرب  مياه  القرية  استمدت 
بئر  من  فاستقوا  واجلنوبية  الشرقية  املنطقة  سكان  أما  لها،  امل��ج��اورون  السكان 

“املغّير” الواقعة في أراضي قرية شعب.
كان في عنا بير اسمه بير املغّير بني البروة وشعب”، حدثني أبو فهيم.

“البير كان يخدم البلدين. أهل شعب كانوا يجو عليه ويجيبوا طرشهم وينشلوا 
وتعبي  راسها  على  اجلرة  حتمل  تنزل  املرأة  كانت  بالشتاء  الطرش.  ويسقوا  منه 
من البير. كان عنا نبع اسمه النبع الغربي قريب من تل البروة وكانوا يستعملوه 
للطرش والشرب. وكان كل بيت تقريبا عنده بير جمع من مية الشتاء وكان كمان 
زي  تشتغل  كانت  األي��ام  بهديك  النسوان  والغسيل.  وال��ط��رش  للشرب  ُيستعمل 
الزالم، كانوا أقوى من نسوان اليوم، كانوا يروحوا يجيبوا احلطب يحملوهم على 
رأسهم وميشوا فيه. أمي كانت تروح جتيب جرة أملي على راسها وتروح الصبح 
على احلطب ووقت احَلليش تروح حتلش مع الزمله وحتصد ايدها وايده وبالبيت 
كانت كمان تشتغل كتير. بشهر تشرين كنا نروح جنيب أرامي -حطب- للشتوية 
ونولع فيهم الكانون بالبيت. كان عنا نساء لّبانات، كانوا يطلعوا من الفجر يحملوا 

بقلم: رنني جريس*

حكـــــايــــــة الـــــبــــروة
دس��ت ال��ل��نب على رأس��ه��م م��ن ال��ب��روة 
إحنا  يعني  بعكا.  يبيعوه  حتى  لعكا 
ن��روح  والصيف  ن���زرع  كنا  بالشتاء 
 40 ال  بآخر  صرنا  انه  بذكر  نحصد. 
نستأجر آالت حراثه على اخليل اللي 
تراكتور  عنا  في  ك��ان  الناس.  رّيحت 
نستعمله  ه���و  ك���م���ان  ج���ن���زي���ر،  أب����و 
للحراث. كان بالبلد دكاكني وصاحب 
ال��دك��ان��ه ك��ان ي��ك��ون ع��ن��ده ح��م��اره أو 
ح���م���اري���ن وي���ن���زل ع��ل��ى احل��س��ب��ه –

اللي  أغ��راض  ويجيب  بعكا  السوق- 
م���ش م���وج���ودة ع��ن��ا وي��ب��ي��ع��ه��ا، مثل 
ح��الوة،  ملح،  سكر،  فلفل،  ب��اذجن��ان، 
بالبلد  القماش  بياع  وغ��ي��ره.  عجوة 
ك����ان اس���م���ه ب����رج����اوي، وك�����ان يلف 
منه  تشتري  والنسوان  البيوت  على 
قماش. كان في كمان شخص من عكا 

يجي يبيع بوظة عنا بالبروة. 

واقعة الصبر:
ضد  حسناً  ب��الء  القرية  أه��ل  أبلى 
ثورة  في  البريطاني  االن��ت��داب  ق��وات 

1936 وعن هذا حدثني أبو فهيم قائالً: 
الثوار بالبروة حّطوا لغم بني تل البروة بالطريق لشفا عمرو وبني اجلبل. اللغم 
اإلجنليز  اجو  االنفجار  بعد  جندي.  حوالي 12  وانقتل  االجنليزية  باملصفحة  فقع 
وطّوقوا البروة وجمعوا رجال من البروة والدامون وشعب وأخذوهم على منطقه 
فيها صبر وصاروا باملناكيش يقّطعوا الصبر والناس قاعدين حتته عشان يوقع 
عليهم، لليوم إحنا منقلها “واقعه الصبر”. وفرضوا بعد هيك على البلد تدفع 500 
ليرة غرامه. الله ال يورجيكي شو عملوا فينا االجنليز. مره كانت طيارة لالجنليز 
تلحق الثوار. أبوي يومها كان معه البقرات سارح فيهم. ملا الطيارة ضربت، تخبى 
أبوي مبغارة بس اجت رصاصه بعلول، كان عنا علول اسود عبد. بذكر شفته كله 
البروة-  أهل  البراونه-  أنا عندي أسماء كل  دم، وبعد فترة بعناه ب 160 قرش. 
كانت  مصطفى،  أم  السمري،  لبيبه  جارتنا  ومنهم  االجنليز،  فترة  في  انقتلوا  اللي 
جاي عنا ملا طّوقوا البلد، نهروا عليها االجنليز “come on ،come on” ما ردت 
عليهم والال طّخوها على باب دارنا. جبنا سلم وحطوها عليه ورّوحوها ع البيت 
ودفنوها بعدين. االجنليز كمان كانوا يهدموا بيوت ناس اللي تتهمهم انهم شاركوا 

بالثورة. 

الهجوم األول:
فإن   ،1947 ع��ام  املتحدة  األمم  عن  ال��ص��ادر   )181( رق��م  التقسيم  ق��رار  حسب 
احتالل  عن  العربية.  وال��دول��ة  اليهودية  الدولة  بني  يفصل  البروة-عبلني  ش��ارع 

البروة ومقتل اخته فاطمه، حدثني أبو فهيم:
يقول  أب��وي  علينا.  ق��ّرب  اخلطر  حيفا.  راح��ت  بس  باخلطر  نحّس  بلشنا  إحنا 
رّدت  ما  الناس  منقدرلهم.  ما  ألنه  تقاوموا  ما  بس  البلد  من  تطلعوا  ما  للختياريه 
الباروده كانوا يشتروها بنص ليره. البروة هاجموها  عليه وقالوله بدنا نقاوم. 
الهدنة األولى  مرتني. الهجوم األول كان ب 10\6\1948، ليلة وحدة قبل إعالن 
اللي أقرتها األمم املتحدة. اللي أجو علينا 9 مصفحات نصف جنزير، ثالثة راحوا 
على شارع صفد وثالثة وقفوا على شارع شفا عمرو وثالثة من اجلهه الشرقية. 
وبلشوا بالرشاشات يطخوا علينا وخلولنا جهه وحدة من البلد نقدر نهرب منها. 
الثوار عنا صاروا يطخوا بالبارود... يعني هاي املقاومه... مش حرام بشربه مّي 

نترك البلد مع سهولها وجبالها ووعرها وشجرها. 
بعد الهجوم األول هربت على زيتون شعب ومجد الكروم وبقي بالبلد حوالي 
قصير  وق��ت  بعد  ب��س  ج��ب��ران.  اخل���وري  م��ع  بالكنسية  اختبأوا  اللي  شخص   45

صارت الناس ترجع ع البلد بشكل تدريجي وتشتغل باألرض.
بيتنا طلع بالهجوم األول. يومها أخذت البقرات وسكرت البيت وأخذت املفتاح 
وطلعت، وحده من أخواتي حملت تنكه املي وأختي التانيه حملت تنكة زيت وهذا 
على  وركبنا  احلمارتني  على  حل��اف  وك��ام  فرشه  ك��ام  معنا  أطلعنا  أطلعناه.  اللي 
الفرس وطلعنا على شعب، قعدنا حتت الزيتون بشعب وبعدين نقلنا على زيتون 
الناس كانت صعبة كتير، كان كل شجرة  الكروم حلتى تشرين ثاني. حالة  مجد 
الوقت وقضيناها نوكل خبز وحليب.  أنا كنت اسرح بالبقر كل  في حتتها عائلة. 
اللي ببقى  الطبيخ  اإلنقاذ وتوخد  أوالده��ا عند جيش  يعني في ناس كانت تبعت 

من وراهم. 

الهجوم الثاني ومقتل فاطمة كّيال وجميلة هّواش:
أهالي  من  وإم��رأه  رج��ل   200 من  أكثر  بالبلد  اجتمع  حزيران   23 صباح  في 
البروة والقرى املجاورة وكان بينهم حوالي 96 رجل مسلح بقيادة أبو إسعاف 

م��ن ش��ع��ب وب��اق��ي ال��رج��ال ك���ان معهم امل���ع���اول، ال��ب��ل��ط��ات، وال��ع��ص��ي وال��ن��س��اء 
البلد  على  يسيطروا  األه��ال��ي  ح���اول  امل��ص��اب��ني.  وي��ع��اجل��وا  امل��ي  يجيبوا  ك��ان��وا 
ويسترجعوها. بهاي الفترة دخل 100 جندي من جيش اإلنقاذ ع البلد وطلب من 
املقاتلني يطلعوا من البروة حتى يتمكنوا من الدفاع عن البلد بأسلحتهم احلديثة. 
وافق املقاتلني وخرجوا من البلد. وفي فجر يوم 24 حزيران دخلت قوات الهجانا 

واحتلت القرية خالل ساعتني تقريباً. 
فاطمة  فاطمة، كان عمرها حوالي 25 سنه...  أختي  إنقتلت  الثاني  بالهجوم 
رجعت من زيتون شعب على البروة هي وزوجها عشان يجيبوا أغراض من البلد 
وزوجها كان مخلي بقراته بالبلد وراح يجيبهم. شافوها اليهود وقّوسوها ببرن 
أكتافهم.  على  شعب  على  البروة  شرقّي  من  الشباب  حّملوها  رش��اش(.  )س��الح 
احلليمه،  شيخه  اسمها  وح��ده  معها  ك��ان  م��ات��ت،  وبعدها  يعنني  ل  طيبه  ضلّت 
أعطتها أختي مصاري عشان تعطيهم ألمي. زوجها لفاطمة مات بال 51 مبرض 
أنا قعدت جمعه  املستشفى االجنليزي وم��ات.  الناصرة على  أخ��ذوه على  السل. 
أحاول اخذ تصريح من احلاكم العسكري عشان أزوره. وبعد ما أخذت تصريح 
ملده 24 ساعة، وصلت على املستشفى االجنليزي وسألت عنه وقالولي انه مات 

من يومني. 
البروة فقدت 10 من أبناءها في ال 48. بذكر منهم جميلة هّواش. كانت بسهل 
البروة مع بعض العائالت. طخوا عليهم اليهود وأجت الرصاصة فيها. ماتت ع 

احملل، حّملها أبوها على احِلمارة ودفنوها بشعب.
أنا كتبت قصيدة وقلت: 

 ي���������������ا ب������������������������روة وي�������������������ن راح������������������������ت ش����������ب����������اب����������ك وي�������ن�������ه�������ا
 ي���������������������ا ح��������������ي��������������ف ت���������������������رك���������������������وك مل�������غ�������ت�������ص�������ب�������ي�������ن�������ه�������ا
 ك�������������ن�������������ِت م�����������ث�����������ل ج�����������ن�����������ة ع���������������������دن ف����������������ي ت�������ك�������وي�������ن�������ه�������ا
 غ���������������ّن���������������ت ع������������ل������������ى أش���������������������ج���������������������ارك ح�������س�������اس�������ي�������ن�������ه�������ا
ودواوي��������������ن��������������ه��������������ا ح������������������ارات������������������ك  ف���������������ي  م���������������ّري���������������ت   إن 
 ت������������س������������م������������ع ل����������������������دق����������������������ات اجل������������������������������������رن رن���������ي���������ن���������ه���������ا
 ب�����������ط�����������ي�����������خ�����������ك وخ�������������������������روش�������������������������ك وزي�������������ت�������������ون�������������ه�������������ا
 وع������������ن������������ب������������ات������������ك وص����������������ب����������������رات����������������ك وم�����������������������ع ت������ي������ن������ه������ا
 وال�����������������������������ب�����������������������������روة مل����������������������ا ق������������������لّ������������������ت م��������ح��������ب��������ي��������ن��������ه��������ا
 م������������ث������������ل ال������������ذب������������ي������������ح������������ه ك���������������ث���������������رت س�������ك�������اك�������ي�������ن�������ه�������ا

البروة اليوم:
الكّيال  املقبرة، ومقام  احتاللها وهدمها سوى  بعد  القرية  يبق من معالم  لم 
ال���دارس���ة ت��ع��ان��ي م��ن اإله��م��ال وعبث  وامل���درس���ة. وجميعها أض��ح��ت ك��األط��الل 
العابثني. عن هدم القرية حدثني أبو فهيم: بال 53، جابوا بلدوزر وهّدوها. قبل 
هيك كانت البيوت مليانة والقمح ضّل ع املصطبة والسدة مليانة شعير وعدس. 
أراضي  على  بيوتنا.  من  ويسرقوا  املجاورة  العربية  القرى  من  يجو  كانوا  بس 
كانون   6 بتاريخ  )يسعور(  كيبوتس  وعملولهم  اليمن  من  يهود  جابوا  البروة 
على  املستوطنتني  أهل  وتنافس   1950 عام  )أحيهود(  وموشاف   1949 الثاني 
أراضي البروة ومني بده يستولي على عدد دومنات أكثر منها. ومن وقتها ولليوم 

وأهل أحيهود برعوا بأبقارهم في أراضي البروة وبني القبور.

* رنني جري�س: باحثة فل�صطينية ومركزة م�صروع التاريخ ال�صفوي يف جمعية ذاكرات، حيفا. 

جنازة رمزية لل�صاعر حممود دروي�س، ٢٠٠8/8/١٥ )ت�صوير: �صالم ذياب(
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