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التجمعات "، تحت عنوان 3172كانون الثاني يناير   71و 71ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوي الثاني المزمع عقده في 
 ".الفلسطينية وتمثالتها ومستقبل القضية الفلسطينية

 
 

 المتعددة وتداخالتها المتشظية تمثالتها: الهوية االجتماعية الفلسطينية
 

   1أباهر السقا.د
asakka@birzeit.edu 

 : ملخص
 

على التمثالت االجتماعية للهوية، داخل الوطن ويف الشتات مثل مظاهر املشروع الوطىن  وأزمةتدرس هذه الورقة تأثريات واقع التجزئة 
التمايزات  و وكذلك التقسيمات األكثر تفرعا مشال الضفة ووسطها. 8491 قطاع غزة، القدس، فلسطني الضفة،)املناطقية / اجلهوية

 واستحضار، (ف، خميم، عائد، مقيممدينة، ري) جتماعيةاال/ثقافويةالتمايزات الو .(. هوية إسرائيلية، هوية مقدسية، هوية سلطة اخل)بية الرتات
واقع التجزئة  وفحص .األمن االجتماعي لألفرادروح املؤسسات احلديثة ولتشكل مرجشية لتقمص لت( مولة والششريةاحل)تقليدية ال املؤسسات

مسار أوسلو يف نشوء هذه املظاهر اليت تتجاوز اخلصائص دور  كذلكو ( االحتالل)م والثقافة الفصائلية وسياسات االستشمارواالنقسا
الطبيشية املرتبطة بشروط املكان، وغري ذلك من شيوع مظاهر ضشف النسيج اجملتمشي، على حساب اهلوية الفلسطينية ومتثالهتا اجلمشية 

السياسات اهلوياتية اليت قد تشزز متاسك نسيج اجملتمع وهويته االجتماعية وعالقتها بتمثالت اهلوية  قدمي بشضوحتاول الورقة ت. املشرتكة
 .التماثلالتجانس ال  ية ىفالوطنية والثقافية، واملشروع الوطين اجلمشي؟ ضمن مشروع يقوم على صيانة االختالف والتشدد

 

 :توطئة
وهناك استخدام دوالتى جديد مرتبط حبداثة نظام  .2"حقيقة الشَّيء أو الشَّخص اليت متيزه عن غريه:"ابأهنباللغة الشربية تشرف اهلُوِيََّة  

يف احلس املشرتك الفلسطيين لسكان الضفة الغربية  شيوعا األكثراالستخدام  و، وه"البطاقة"وهو مشىن آخر يشطى للهويَّة  املدىن التسجيل
حالة الكينونة املتطابقة بإحكام، "قاموس أكسفورد اهلوية باعتبارها يحددف االجنلوساكسسونيةاملرجشيات أما يف  .وقطاع غزة والقدس

 اذن اهلويّة االجتماعّية هي".امليزة الثابتة يف الذات"حني يرى مشجم روبري الفرنسي أهنا  يف" املطلق أو التشابهواملتماثلة إىل حدِّ التطابق التام 
وهي "متايز"متاثل اهلويّة هو تكّيف اجتماعي للفرد داخل اجملموعة، لكن يوجد أيضا عملية  وعليه فان.ة مشيّنةاالنتماء إىل فئة اجتماعي رديف

 .يتمايز هبا الفرد عن اآلخرين ويتخّلق بصفاتٍ خاّصة به، وحياول أن يؤثر مبشاريشه على حميطه االجتماعي
إهنا كٌل ديناميكي بل  :و جتميع يف ضمري الفرد وانتمائه ويف أدواره االجتماعّيةإذن اهلويّة االجتماعّية ال تظهر على أهّنا انشكاس بسيط أ 

حياول الفرد من خالهلا الّدفاع عن وجوده ورؤيته  ؛"نتمائّيةإاسرتاتيجّيات "وهي تنتج عن . تتفاعل مجيع عناصره يف تكاملّية أو يف صراع
                                                           

-سانت تيتيان–ارة التنظيمات االجتماعية خريج املدرسة الشليا إلد.فرنسا -حامل لشهادة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامشة نانت ،الشلوم االجتماعية والسلوكيةأباهر السقا، رئيس دائرة  1
وعضو مركز نانت للّدراسات  ، وأستاذا زائرا يف الشديد من اجلامشات الفرنسية،وزميال باحثا يف املشهد الفرنسي لدراسات التنمية 6002-8991عمل كمحاضر يف جامشة نانت من . فرنسا

 .ةله الشديد من الّدراسات واملقاالت الشلميّ . السوسيولوجّية
ْشَجُم  2

ُ
 .8441، 3، القاهرة، طعن ََمَْمِع اللُّغة الشربية الوسيط الصادرامل
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هويّة اجملموعة هي إًذا رمز وجتسيد . ذاته ويبحث عن متاسكه املنطقي اخلاص بهاالجتماعّية، ودَمه يف املّتحد، ويف الوقت نفسه يقوِّم 
إنّه جتسيٌد وإبراٌز، تصوِّر من خالله َمموعة ما وحدهتا بالّتمايز عن  ؛اجتماعي مبين، ومتشّلق باملتخّيل أكثر منه طابع لواقع موضوعي

 .3ها، وحيث يّتم ذلك بوجودها ذاتهاآلخرين، وتشكل فئة متماثلة حمّققة ذاهتا، وتصنيفها ومتايز 
 

كل ف. متواصلة وهي عملّية بناء اجتماعي بامتياز ةتداخلمحصيلة آلية اجتماعّية  هو يف الوعي الفردي، بل أولّي  ىالّششور باهلويّة ليس مشط
اجملتمع مماثالً /صبح بواسطتها الفرد أو الفردي)هذه الشالقة مصنوعة من حركات استيشاب ومتّثل و . ُهويّة تُبىن وحُتدَّد بالنسبة إىل هويات أخرى

هذه اجملموعات االجتماعّية ليست منشزلة فهي تقيم عالقات مع َمموعات . 4(هبا يؤّكد خصوصيّته جتاه اآلخرين)ومن حركات متايزيّة ( لغريه
به وحنتاج إىل التشبري عنه بوصفنا فاعلني اهلوية مقرا افرتاضيا ال يوجد بصفته هدفا حمققا لكننا نؤمن  ان 5ليفي شرتاوس يشتقد. أخرى

لتجانس االجتماعي جملموعة ما، بل أيًضا لإّن عملّية توكيد اهلويّة ليس فقط إظهار وانشكاس ف ولذا.يتشلمون لنشيش وننشط مع اآلخرين
، هنا تشين أّن "حدود"كلمة و . أخرى إحدى الوسائل اليت حتاول اجملموعة أن تبين وحدهتا هبا وتبىن حدوًدا اجتماعّية بينها وبني َمموعات

ين لكّل َمموعة بشريّة حدود تصنشها لنفسها، وليست بالضرورة حدوًدا جغرافّية، لكّنها باألساس حدود رمزيّة، وعندما نقول رمزيّة فهذا يش
ه احلدود ليست ثابتة، فهي تضيق وتتسع هذو . 6حدوًدا يف التاريخ، يف الشالقة بالذاكرة، وباللغة، بالكلمات، بالتصّورات الذهنّية املتبادلة

، إما للّتناقض أو الّتشارض، املرتبط أو املالزم "سلبّية"و"إجيابّية"وتّكون كل َمموعة اجتماعّية صورًا عنها . وتتغرّي وتتبّدل حسب الّسياق
واليت يقرتحها )ة فقط مبجموع الّسمات االجيابّية ففي الواقع ال حتّدد اهلويّ . صفات سلبّية للهويّة األخرى بِ لتكوين اجملموعة، يشَّبَّ عنه بنس

مزدوًجا  7وبذلك تبدو اهلوية نظاًما ديناميكيًا. بل أيًضا بسمات سلبّية من خالهلا يتشّلم الفرد مسبًقا ما جيب عليه أن يتجنّبه( اجملموع كمثال
 اهلويّات التطويشّية"تشبري  8ي، ونستشري من كلود دوباروحنن نشتمد يف حتليلنا على ختّيل اهلويّة ضمن شكل تفاعلي دينامي وليس تصادم

 . ومتبّدلة وسريشة الّزوال واليت تفرتض وجود هويّات متشّددة"
                                                           

Edmond Marc Lipiansky, identité et communication, Broche, paris, 2005. 
3
 .6002 2ترمجتها شهرستان مارى، ونشرت ىف َملة حتوالت، ىف الشدد  

.املصدر السابق 4
 

5
 Levi-strauss, Claude, Identité : seminaire de college de France, PUF, Qaudriage, 1977. 

6
 .جمللة الوان عادل احلاج ساملمع  مد اجلويلي حمل ، حوار6009،ال بّد من متييز إجيايّب لفائدة السود يف اجملتمشات الشربّية 

 .ادموند ليبنانسكى، مصدر سبق ذكره 7

8Dubar, Claude. 2000. la crise des identités l’interprétation d’une mutation ; le lien social. Paris: press universitaires de 
France. 
5Weber, Max. 1971. Economie et Société. Paris: Plon social. Paris: press universitaires de France. 
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 الهوية الفلسطينية
 

- :ليةوذلك للشناصر التا من حيث آليات تكوهنا ومنطها وأشكال الّتشبري عنها اهلُوية ومل تزل حمل سجال اهلوية كانتيف احلالة الفلسطينية  
 تأثرها :وثانيا. خطى الّتكوين الّتارخيي املرتبط بوالدة القوميّات يف املشرق الشريب يف مرحلة االستشمار واإلنشتاق منه فيما بشدبسبب :أوال

تشميمها ير و جتذ األرضيةواليت مت تشميمها على الكرة  تشّكل الّدولة احلديثةو  ؛(State-Nation(/)Etat-Nation) األمة-نقل الدولة بآليات
نتاج لشملية تارخيية مرتبطة بالسياق  هي الفلسطينيةلوطنية ان ال :ثاوثال .الشامل يفكأمنوذج دوالتى لإلشكال السياسية   8491بدءا من عام 

 اليتو لشربية ا القوميةوصشود  (االنتداب) الَّبيطاين باالستشمارمرورا  ؛الشثمانية اخلالفةما بشد  القوميات/ من صشود الوطنيات الفلسطيين
الّتصارع مع  :ورابشا .9واألوربية األخرى ملانيةألاو  اإليطاليةلفتاة ا محاكاة حلركيتكايضا    بدورها هي واليتجاءت كمحاكاة للوطنية الرتكية 

يت تربط والدة اهلُويّة جيب التنويه هنا أننا ضد احلجة ال. )بالفلسطنةتنمية الششور بوالذي سرّع  االستشماري/ املشروع االستشماري الّصهيوين
تقوم األوىل على الّذاكرة اجلماعّية : نشتقد أّن اهلويّة لديها مقاربتانو  .بل هو خالصة للشوامل سابقة الذكر (.الفلسطينّية باملشُروع الّصهيوين

وأما (. اخل" القضية الوطنية"ة املصري يف اللغة والشادات والّتقاليد وحد: )باعتبارها صانشة للهويّة مع احملّددات األخرى، أي القواسم املشرتكة
هلويّة املقاربة الثانّية فرتى أن اهلويّة ككل، تقوم على االختالف بني مجاعات اجتماعّية، وعلى قاعدة إعالن ذايت لألفراد املكّونني هلذه ا

ء جلماعة اجتماعّية مقارنة جبماعة اجتماعية الذي يرى أّن اهلويّة هي إحساس وششور مشلن، لالنتما :10وانتمائهم وهنا نستشري تصّور فيَّب
 .أخرى، خمتلفة أو متمايزة داخل نفس اجلسم االجتماعي، واليت تتطلب من أفرادها اإلعالن عن هويّات اجتماعّية مغايرة

 

 تداخالت الهوية الفلسطينية
 

 12بني احمللّية والوطنّية زجتت من خالل عملية تارخيية متداخلت اهلويّا أي ،11اهلويّة وتراتبها مبشىن جلنر يفمتازج  جرى فقد متثالتياأما 
وهى  أن اهلويّة تشين َمموعة من الرّتاتبات املتغرّية حسب السياقوعليه ف (.الكونّية)والشاملّية ( اإلسالمّية واملسيحّية)والدينّية ( الشربّية)والقومّية 

غى املشرتك، ونستذكر فيَّب هنا َمدًدا، فهو يشّرف اهلوية كششور ممأسس على ال تشين الّتماثل، وأن خصوصّية اهلويّات االجتماعّية ال يل
تصور ذايت لنفس الكل االجتماعي، واليت جتشل الوجود االجتماعي نفسه يقوم على متايز واضح، ويرافق ذلك ختّيل َمموعة ألخرى وفق 

وليست  "اجتماعي كبناء"املشرتكالششور بالقاسم "مبشىن فيَّب  اهلوية". سلبّية"وصور "إجيابّية"آلّيات منطّية لألفراد ألنفسهم، بصور 
 13مبا يسميه بورديو( للفشل أشكالمنظومات قيم، عادات، ) بتمثالت خاصة مرتبطة باالنتماء املرتبطةالششور  هذا"طبيشية"حالة

 تستحضربانتمائه لفئة اجتماعية حمددة،  االجتماعيل الفاع إدراكعند  إالاهلوية ال يششر هبا وال تتمثل  أنمبشىن ". القواعد املولدة"اهلابيتوس
ال تكفى وحدها لصناعة اهلوية وذلك الن اهلوية  (الشادات والتقاليد) هذه القواسم املشرتكة. أخرىوتستبشد عناصر  مستبطنة عناصر حمددة

                                                           
9 HOBSBAWM Eric, Nations and Nationalism since 1870. Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
 

11Gellner, Ernest. 1983.Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell.  
12Khalidi, Rashid. 1997. Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York, Columbia 
University Press. 
13Bourdieu, Pierre. 1981.La représentation politique : éléments pour une théorie du champ politique, Actes de la recherche 
en sciences sociales, n° 36-37, février-mars. 
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 14مورانونستحضر هنا  .وع ال التماثلنمن خالل الت شامال يضع داخله الوحدة وعاءاباعتبارها  يهاوطنية يتم الرتكيز عل ومتبدلة وكاىمتغرية 
اهلوياتية ما بشد  اإلشكالاهلوياتية االجتماعية ما قبل الدوالتية تتشايش مع  ألشكالفا .والدة الوطنية تسبق والدة الدولةالذي يشتقد أن 

االنتماء ) احمللية وعليه فان .التشابه والتماثلقوم على اهلوية الوطنية ت أنة الىت ترى يالتمثالت الدوالت يف إالالدوالتية وال تتناقض مشها 
 معتتشايش مع بشضها البشض  واليت( الشربية) والقومية"التارخيية/ االنتدابية( "فلسطني) الوطنيةمع  تداخلت للحارة وللقرية وللناحية وللجهة،

خيص ادارة االجتماعى، التاثري على سياسات اهلوية، وعلى متثالت ما وحتديدا في .الدينيةاملذهبية / االنتماءات الشائلية والششائرية والطائفية
 للظهورتشود  واليتعن االنتماءات اخلاصة لصاحل االنتماءات الشامة  وتسم اليتقد تؤثر على الششور باملواطنة  ولكنها. االفراد وهوياهتم

فئات اجتماعية  أولصاحل شرائح  االجتماعيمتارس التميز  ماعيةتجانظم  ازمة أو، اجتماعيمشروع  أزمة أودولة  أزمة أثناءعليها  والتوكيد
 . دراستنا هذه يفنفحص هذه الفرضية  أنوسنحاول  .أخرىحمددة بشينها على حساب شرائح 

 وطننة الهوية الفلسطينية 
اعتبارات ما بني  عالنات اهلوياتيةاإل تأرجحت األوىل اإلعالناتمنذ  ا هو مشروف تارخيياحسب السياق، فكم الفلسطينية الوالءاتتغريت 
 جتذير الوطنية يف أساسيالشبت دورا  واليت (8431ثورة )مرورا بالثالثينات ...( فلسطني اجلنوبية، الكَّبى،ا جزء من سوريكفلسطني  )خمتلفة 
 جديد وطينخلطاب  أسسه ولكن ائح االجتماعيةر الثورة حىت وان مل تنخرط هبا كافة الش يفَمموعات اجتماعية ت صهر ُُ  ، حيثالناشئة

هوية وطنية متزج بني الشروبة  بتبين الوطيناخلطاب  أوبد. الصهيوىن هو املشروع االستشمارى وأاليقوم على فكرة املقاومة ملشروع مضاد 
انه  يفروف وكما هو مش .15بطبيشتها حتمل طابشا مصطنشا واليت أخرىطابات وطنية خلهو احلال  كماو ، "الفلسطنة"وباستحياء  واإلسالم

 .والذايت والنفسي الوجداين الشاطفيعلى املستوى  جذرية تتغريا دثفان تبىن هوية وطنية حت 16مبشىن فانون االستشماريحالة التشريط  وىف
ذا يظهر لنا ، وهأخرىوالءات لتحل  رابإظهالليونة  األفراداتىب يشطى الششور باهلوية مرتبط برتاتبات اجتماعية متغرية، هذا التنوع الرت وهذا 

مثة استشارات، حماكاة، الن  توجيهات دوالتية،  أو، أيديولوجيةمن خالل توجيهات  اآلخريناهلوية ليست بناءا جامدا يتم فرضه على  أن
 .الشكلهذا لتحدث  تداخل ت
 
وجود هوية  كذلك من خالل  يظهر لنا الفلسطيينوىف السياق  ؛مهددة أهناعلى يقدمها خطاب ما  مااهلوية تتشظى عند أن 17يقول نوريل 
 تتأرجحاجلديدة  الفلسطينية واستمرت هذه السياسات اهلوياتية. الناشئة الفلسطينيةتنافست مشها الوطنية  والىت الصهيونيةك أخرى"وطنية"

كما سنحاول ) تزلملو "الفلسطيين الوطين الوعي"وىف اهلوية وىف  الفلسطينيةميالد الوطنية  يفكانت حدثا مؤسسا   اليتو وقت النكبة  إىل
                                                           
14 MORIN, Edgar. 1984. Sociologie, Paris, Fayard. 

15 Eric J. Hobsbawm, Terence O. Ranger (eds.), The Invention of Traditions, Cambridge, Cambridge University Press, 
1983 ; GELLNER Ernest, Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell, 1983 ; HOBSBAWM Eric, Nations and 
Nationalism since 1870. Program, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 14 ; Anthony Smith, 
The Ethnic Origin of Nations, Oxford, Blackwell, 1986 ; NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, 7 vol., Paris, 
Gallimard, 1984-1992. ANDERSON Benedict, L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, 
Paris : La Découverte, 1996 (1ère édit., Imagined Communities, Londres, Verso, 1983). 
12FANON, Frantz. 1968.Les damnés de la terre, Paris, Gallimard.  
17NOIRIEL, Gérard. 2001. Etat nation et immigration, vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin.  



5 
 

حيث صشود تيار الفلسطنة الذي حول وطننة اهلوية الفلسطينية؛  تالها مث. 8411وهو هزمية  الثاينومن بشدها احلدث . (الشرح فيما بشد
 ،سسة وطنية، ثنائيات استنهاض الرتاث والتقليدأدجلة وطنية، مأ) "االجتماعيوطننة الفضاء "اىل  عادة حيتاج الوطيناملخيال  أن
  18الذاكرة مبشىن نورا أماكنوتفشيل الذاكرة اجلمشية حول  ؛التغريات اهلوياتيةاىل  و ،("مبرحلة متأخرة الدويلمرجشيات القانون "و

وحدة ك اضافة العتبارهاباعتبارها املرجشية اجلغرافية والثقافية والتارخيية  الفلسطينيةالذاكرة اجلمشية  يف أساسيكفاعل   األرضحولت حيث ُ 
تخيالت ب "الفلسطنة"تيارات وقامت  .مت تدمري بناه مع النكبة واليت الفلسطيينم عليها اجملتمع قو كان ي  اليتو ياس االجتماعية واالقتصادية الق

وخاصة تيار عرفات بصناعة هوية  قادته حركة فتح الذياملشاصر  طينو ال باخلطابساسي أ لوهى مرتبطة بشك ؛خمتلفة للذات وللتاريخ
والتواريخ القدمية للتوكيد على  متلك التاريخ القدمي كتاريخ الكنشانني عملية إعادة عَّب ؛ وذلكالشامل يف 19األخرىفشلت اهلويات جديدة كما 

فيما يتشلق بالرواية عن ) مصر وتونس ولبنان يفاحلديثة  التيةالدو  اخلطابات كما فشلتو  ؛(اخل"االمتدادات احلضارية")االستمرارية التارخيية و
والىت تتطلب " االسرائيلى"ولكن بشكل اقل حضورا بسبب غياب البىن الدوالتية وطبيشة الصراع مع االستشمار  (اخل ..نقني والفراعنةالفي

  .عمقا عربيا مما ابقاها اقل جتذرا من فكرة الشروبة نفسها
 
الشودة والنضال املسلح   اتلوجييو يو أضرت استح مؤسس ومع استحضار النكبة كحدث ُ  بالتزامن حيدث هذااحلالة الفلسطينية كان  يف 

سًتشمر والىت  مؤسسة اتكهوي
ُ
ًُ كل تتماهى مع   ىف الوعى الوطىن امل  ليخالت  يف حني االن و من باب املفارقة يتم ؛شمرينستً جتارب امُل

 إىلقامت على فكرة الشودة  ديدةاجل االجتماعيةهذه اهلوية  اذن ."الدويلنون امشروعية الق"على  كزيرت قانوينعنها تدرجييا لصاحل خطاب 
دورا هائال مؤسسا جليل كامل استحضر الرتاث ورموزه والتقاليد بدءا من  ولشبت ؛االصلىوالبلد  للقريةالنكبة / ما قبل االقتالع األولاملكان 

الفالحية  األثواباستحضار  مت وعلى سبيل املثال االجتماعيةة تدلل على االستمرارية يكهو   الفلسطيين واملأكلس ابلالتشامل مع ال
 اليتجزء من سياسات اهلوية ك. املتحفية إىلتشبرياهتا  أشكالبشض  يفتنحو  أنوطنية هوياتية جديدة قبل  أشكال إىلوحتويلها  الفلسطينية

تراثا  ليصبح نكبةالول ما بشد حتبامتياز  قرويا لباسا هو الفلسطيينالثوب  أنعملت على وطننة هوية الناس حىت وان محل تشويها حيث 
مل  واليت منها وحتديدا املدينية األخرىاالجتماعية للمكونات االجتماعية  اخلصوصيات أذابت اليتو اهلوية الوطنية  يفوطنيا وعالمة فارقة 

اب ط باخلهبوية جديدة قدمت مطوال وأخرى كل الشناصر سابقة الذكر  تَموقد دُ  ؛كالقدس والناصرة وغزة ونابلس اخلاملطرز   تشرف الثوب
 .الفلسطيين الوطين أهنا الوعياحلديث على  الفلسطيين يسالسيا

 

  العائلية والحمائلية والعشائريةالهويات  
 

ششائرى، اال المائلى و احللصاحل والء امسى وهو الوالء الوطىن ما فوق الششائرية  الوالءاتبالقضاء على الفلسطينة  دعاء احلركة الوطنيةإرغم 
عليها،  وأبقتالقيادات الفلسطينية عززهتا فان جزء من  متاما كثرية وعلى الشكسحاالت   يفبل متناقضا ؛بقى حمدودا شليالف تأثريها نأ

الوحدة تشكل  الشائلة فقد كانت حوهلا، األفرادهوية اجتماعية جتمع كو  للقياس أساسيةوحدة كبقيت  الشائلة  ان :خمتلفة منها ألسباب
                                                           
18 NORA, Pierre. 1992.Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard. 

قل جتذرا وخاصة دول ما أ وأخرىمتجذرة  هواياتلديها  أمممثة  أن األوربيةاملركزية  ات الثقافةيار ت أنتجته الذيبشض تصورات احلس املشرتك  يف ختيلهايتم  اليتاألخرى  كما فشلت اهلويات 19
كل   أنالدراسات احلديثة ترى  أنحني  يف. عامليا أصبح والذي األمة-تشميم منوذج الدولة صنشها اليت األمةهوياتيا مستلمها جتارب الدولة  إنتاجمراحل التحرر من االستشمارـ  يفبشد االستقالل 

  .األملانيةعن احلاالت الفرنسية و , وآخرون وأندرسونكتابات نوريل   :القدمية، انظرتتملك التاريخ واهلويات  اتهويقامت بصناعة   األمم
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جتمع الفلسطيىن ووحدة القياس االجتماعى باملشىن السوسيولوجى، ووحدة انتاجية واستهالكية، او حجر الزاوية االقتصادية واالجتماعية للم
 ولكن ،اجتماعية جديدة نافست مؤسسة الشائلة مؤسسات احلداثة حدثت/ الراهنية أنصحيح .20ىف البناء االجتماعى مبشىن ابن خلدون

بشض القادة  أن، بل االجتماعي لألمنكمصدر   للشائلة قيمتها كوحدة ارتكاز وضشف املؤسسات اجلديدة بقى ل مع ذلك ونتيجة
مراكز صنع القرارات  وأبقتسياسات حتفيز عائلية،  مت تبىنوبل  ؛"اعيان املدن"حافظو على عالقات مع ممثلني عن الشائالت و الفلسطينني

 طلب وىن ابقت عليها على مستإومهشت املشايري االخرى و ية احلسابات الشائل هذهوفق  تشينهمعملية اهليئات الفلسطينية على  يف
 االجتماعيزء من التاريخ جل قراءتنا ظهرحيث تُ  ،االستفادة من هذه التصنيفات االستشمار حاول كما. والنضالية اخل املشروعيات الثورية

 ؛أخرياتط من شان مت احل وأ شض الشائالتبشأن  رفعمت حيث لشبت دورا ببقاء هذا الدور  أيضاعوامل خارجية هناك  أن للشائالت
 األخريةحيث قامت  الفلسطينيةالسلطة حىت يف ظل و  ؛واإلسرائيليةاملصرية /  ردنيةواأل واالنتدابيةالشثمانية  :احلقب يفويظهر هذا جليا 

على التحرير مل تشمل مة ظمنف ؛من قبل الاحل كان  وكذلك .ر بوزارة الداخليةئدائرة الششا إنشاء من خالل على سبيل املثال بتشزيز الششائرية
لشرائح الشائالت الكبرية  تنتمي الششبية الوقواعدهم  فصائلالقادة من  اكبري   اجزء أنرغم على الهتميش الشائالت رغم ادعائها بذلك و 

 عن الفلسطينية السلطةمن قبل  اتإشار توجد  ورغم االدعاءات املختلفة فال .ومع ذلك بقيت الشائلة متثل مرجشية هوياتية هامة". الشريقة"
بل على . الوالءات األولية والشصبية الشائليةيضا على أتبقي  و 21الشالئقية اليت تبقى على ظواهر االستزالم األمناطبتغري هذه  ةرغب يأ

مقاعد "اء الششائرى والقضقوة استخدام  بقاءو  وتشكيل احلكومات، الوزارات يف التشييناتمنط  يفعلى الشكس  هذا الشكس جند جتليات
، األحيانكثري من   يف األمنيةالشرطة واملؤسسات  مؤسساتنافس تُ مل تكن  إن مع بشضها البشض تتشايش األمناطهذه  أنواالهم  ."الصلحة

 لفلسطينيةئد ارازالت اجل ماو . والنزاعات اليومية "الشرف"ومشاكل  اإلرثتكون له الغلبة فيما خيص  قدمع القانون بل  الشرف و يتشايش
له عالقة  مائل لكل ما له جتلياتساندة الشائلية او التهنئة للشائالت واحلامل وإعالنات، "ريةالششائ والصلح الشطوات"بصصك )تشج  اليومية

املراقبة  أدواتمن  أداة أيضا ولذا فان الشائلة تشتَّب .(زواج اخلتشينات، تسميات، خترج،  بالوالءات، وإعالنات التأييد وجتديد البيشة،
بقى دون سلطة دوالتية  الذي الفلسطيينيع اجملتمع ية تطياستخدامها لتسهل عمل الفلسطينيةحاولت السلطة  اليتو  باملشىن الفوكوى والسيطرة

 لألمرنقل  ةأدا االشائلة باعتبارهعلى  ةالتقليدي االجتماعية األمناط حافظتقد و . هلا واالستشانة هبا لتوسيع دائرة الوالءات ؛لسنوات طويلة
لرويات الفردية لو  ؛وتناقلهم للسرديات الكَّبى اجلمشية للفلسطينينيوخاصة فيما خيص اهلويات اجلمشية  لألجيالعابرة  ةاوأد، االجتماعي

سها مع ، وشبكة الشالقات االجتماعية للحماية رغم تنافاالجتماعي األمن للكثريينالشائلة متثل  بقيتو  .أراضيهمللمهجرين واملقتشلني من 
الشائلة حاضرة ىف الشالقات  أن الكثريينويرى  22الشائلة تقمصت روح املؤسسة احلديثة ونلحظ أيضا أن .املؤسسات الدوالتية احلديثة

وىف االنتخابات  6001 يفنتائج االنتخابات  يفهذه اهلويات الفرعية  يفذلك  ظهريوكذلك  وبشض املؤسسات األحزاباالجتماعية داخل 
والشائلة ىف  ،اجتماعيجسد  يفتضامن اىل ى أَمموعة اجتماعية اىل عصبية باملشىن اخللدوىن كل حتتاج   سوسيولوجيا .6086 خريةاألالبلدية 

من  وأداة األفرادمن  للكثريينتبقى الشائلة خمرجا  الشائليغري االحندار  أخرىزات ويؤسس على اعتبارات يظل غياب رابط جامع يلغى التما
صشودهم  األفرادتواصلية وبل لشبكات اجتماعية تسهل على  وقدراتميزات  األفرادتنمح  اليتاالجتماعية مبنطق بورديو  الرساميل أدوات

  .االجتماعيوظهورهم 
                                                           

20
 .6002. سيلدار، تونس رابن خلدون، املقدمة، دا 

 .8441اطية، رام اهلل، ملزيد انظر هالل مجيل، النظام السياسي بشد اوسلو، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقر  21

.6001بيروت، ملزيد انظر هالل، مجيل، الطبقة الوسطى الفلسطينية، حبث ىف فوضى اهلوية واملرجشية والثقافة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
 22
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 خارج/داخل -المناطقية/ الجهوية
 

از اجلهوى وشبكة الشالقات املناطقية االحنيازات املناطقية واالعتز  هيحد عناصر اهلوية االجتماعية أيشكل  الذي الثايناملكون املتداخل  أما
 متارس ىف ظل غياب سياسات هوياتية تدمج اجلميع بغض النظر واليتواجلهوية والىت تشمل وفق منظومة متخيلة من االعتبارات االجتماعية 

س وبني الضفة الغربية الضفة الغربية والقد عن بشضها البشض ىف كل منملكونات االجتماعية الفلسطينية اشزل ل كانحيث   منطقتهم عن
على متركز احمللية وخاصة يف  بالغا أثراالتجمشات الشتاتية  و كوناتاملالثالث  وبني 8491 وفلسطنيوقطاع غزة وبني الضفة الغربية وقطاع غزة 

 ولكننا نتطرق ،تقطع مع حاالت الشزلة هناك أوفردية هنا  وعالقاتولسنا هنا باحلديث عن جتارب .اجملتمع الفلسطيين داخل فلسطني
 مغايرة طق حتت شروط قانونيةاهذه املن شتوق .افرتاضيا إاللتجارب اجلمشية احملكومة بالشزل وخاصة لألجيال اجلديدة اليت ال تشرف بشضها ل
ففي حني :ساحة وتوزيع السكاناملمن حيث  املنطقتنيبني  فروقاتال عدا عن ؛(ىف قطاع غزة مصرينظام و ىف الضفة الغربية،  ردينأنظام )

كم   313ىف مساحة  نسمة ألف وسبشمائةمليون من  أكثر ويسكنه من مساحة فلسطني التارخيية 6.3مساحة اقل من  حيتلقطاع غزة  ان
 الفلسطيينغالبيتهم من سكان الساحل  ألف 840بشيد النكبة وصله خالل ساعات  ألف 10مربع، كان عدد سكان قطاع غزة ما يقارب 

مليون وال يشكل فيها الالجئني  3ويسكنها اقل من  قطاع غزة أضشافمخس  الضفة الغربية مساحة بينما .تارخييةومن جنوب فلسطني ال
 تتمركز املناطقية او اجلهوية .باملائة من سكان القطاع 11من  أكثرلالجئني امن  هيصل عدد سكان الذي (بشكس القطاع)غالبية السكان 

بسبب َمموعة و حول املدن التارخيية ( األوىل التشصب للمنطقة وعملية التماهى اهلوياتى مشها بالدرجة مبشىن) ىف اجملتمع الفلسطيين تارخييا
 االجتماعي واالقتصادي وسريورات إدارية مبحددات تارخيية النسيب راالستقرالنوع من  مسحت واليتمن الشروط االقتصادية واالجتماعية 

االقتصادية واالجتماعية جملموعات اجتماعية  ر حضرية تلتف حوهلا سلسلة من النشاطاتؤ ب ءشو ن إىل أدت ؛(لواء، حمافظة اخل متصرفية،)
 مشرتكةلشائالت ترتبط بشالقات مصاهرة ومصاحل  بنظام اجتماعي مسح ةمدعموالبلدات احمليطة هبذه املراكز احلضرية من القرى  واسشة

 ذايتثّمة تنميط هويّاتى ف. عن االخرين "متيزهم"اجتماعية لدى ساكنيها هبوية  تنلتمركز تشابه امناط ثقافية واجتماعية استبطهذا ا أنتجو 
يتخّيل كل سكان فضاء اجتماعي، أّن مثة هويّة خاصة هبم حيث ينتج و  .تجّمشات فلسطينّية أخرىلتنميط هويّاتى لآلخر مقارنة  يرتافق مع

 .املكان هويّة مجاعّية متخيّلة لألفراد املشكلني جملتمع مشني
 
 املستشمر وأقام، الغربية وقطاع غزة الضفةبني ما فصلت املناطق عن بشضها البشض وخاصة االسرائيلى  االستشماريمع بدء سريان احلكم  

 ،خمتلفنظام ترقيم للسيارات  ،ممارسات خمتلفةخمتلفة ومبزايا و  بألوان فةلهويات خمت) خللق مكونات اجتماعية جديدة استشمارية متييزنظم 
ستخدام سكان الضفة الغربية الحسني  امللكح لسكان قطاع غزة وجسر فدخول مشينة لساكىن كل منطقة على حدة مشَّب ر /خروج اكنأم

قى هذا الوضع قائما ب .("غوريونبن "مطار اللد يستخدمون أنوىف حاالت مشينة وىف فرتات تارخيية حمددة كان يسمح لسكان املنطقتني 
 أكثرالضفة الغربية وقطاع غزة مما مسح لتشاون  يفمستوى تكوين اجلبهة الوطنية  عالقات على أيث بدأت تنشحالسبشينات مع بداية  حىت

قون تو يلأعمال قطاع غزة ميرون  أبد فلسطينينيللللشمال  االستشماريومع فتح سوق الشمل  .مشاودة االتصال وبدأتبني املنطقتني 
حماولة  الفلسطينينيبشد رفض  8418قات اقتصادية وجتارية وتشاركية بني سكان املنطقتني وىف شاد عالتُ  وبدأتبنظرائهم من الضفة الغربية 

جوهبت بالرفض من  واليتوتبشات االقرتاحات املتالحقة لبيغن ىف الضفة الغربية وقطاع غزة  8411 يفتسويق تبشات اتفاقية كامب ديفيد 
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 مستوىشراكات على ل ليتوسع 8411هذا لوضع حىت  واستمر التصاالت بني املنطقتنيا ازدادت الفلسطيينع ماجملت يفقبل اجلهات املؤثرة 
 .من طلبة قطاع غزة ات كانو ياخل، على سبيل املثال ربع طلبة جامشة بريز  والثقافيةاجلماهريية  األطر

 
 ،(فقرا أكثر، زة من الضفة الغربيةقطاع غ يفبة صشو  أكثرسكن  ظروف) البشض بشضهمامتيز املنطقتني عن  اليتمثة َمموعة من اخلصائص 

هنم حيملون بطاقات ثبوتّية مرتبطة بصناعة هويّات اجتماعّية كو ذا صبغة قانونّية   آخرا صنع سلوكيات اجتماعّية مغايرة، يضاف هلا عنصرًات
 َّبأكقطاع غزة  يفكان   املسلمني خواناإل ريتأثمثل  لظروف تارخييةو  .بطاقات التموين اخلو ونروا التبشية لال :وخلق أوضاع اجتماعّية متشاهبة

وهذا طبشا متغري مع تغري  الفلسطييناجملتمع  يفعام  بشكلاكَّب  افظةحمو ولكن هذا تراجع لصاحل تدين  ،الضفة الغربيةيف منه من 
ربة القطاع مع االستشمار وجتقطاع غزة  يفكان   الفلسطينيةوميالد الوطنية . تاثرو بالتغريات الشربية احمليطة الن الفلسطينيون ؛األحداث

ى سبيل املثال فشل الضفة الغربية نظريه يف شالقة خمتلفة وختيل للهوية الوطنية خمتلف عنل توأسس 23ةخمتلف تاالسرائيلى منذ اخلمسينات كان
وال سيطرة  ،اءوزر و  ةيفلسطينغزة ال تيارات مصرية وال يوجد مبصر نواب من اصول قطاع  ىف مل تنشا حيث ؛األردنية الفلسطينيةت االشالق

تناضل منظمة ومل  ؛وال جنسية والجواز سفر ؛اخل املصرية بشكس متاما ىف الضفة الغربيةتب تقاعد تصرف من احلكومة واوال ر ،هلم اقتصادية
ات استشمارية لشبت مثة ممارس عدا هذه الشوامل فان .التحرير ىف قطاع غزة ضد تيار مصرى كما كان احلال مع التيار االردىن بالضفة الغربية

ًُ بتقسيم املناطق املختلفة اىل مناطق امتيازات مُ "االسرائيلى"ما فشل املستشمرون السابقون، قام دورا اضافيا فك  ستشمرينستشمرية، أعاد امُل
بني سكان ما  على اعتبار أن سكان الضفة الغربّية خمتلفني من حيث االمتيازات اليت مينحها االستشمار ، إنتاج اخلطاب االستشماري

مقابل الضفة الغربية، وسكان رام اهلل مقابل مشال الضفة الغربية،  24ىف املستشمرة األوىل مقابل القدس، وسكان القدس 81فلسطينيي 
  ؛ومواصفة الضفة الغربية مقابل غزة

ُ
صنع هويات متخيلة ت ابدوره ىتلقت الرتاتبات االجتماعية والخُ  ىستشمر بناءا على هذا املنطق امل

حيث تنتج َمموعة  ؛(culturaliste)ثقافوي  خميالضمن  متيازات لذوات اجتماعّية واقتصاديّة خمتلفة تشج بتنميط ثقافوي استشماريال
ينتشر ىف احلس  فشلى سبيل املثال وليس احلصر ،التصورات الشامة املتخيلة عن املكونات االجتماعية املختلفةمن الّتصورات اليت جندها يف 

أن مثة خصوصّية ذات طابع ثقافوي للمجتمع الغزي أي أن  (وبشكل خاص لدى االجيال الشابة) شام لدى سكان الضفة الغربيةاملشرتك ال
قراءة جغرافية، أي اختزال الّتحليل  راستحضا ان يتم أو. هناك حمّددات ثقافّية غزيّة ثابتة ال تارخيّية تلغي التنوّع السوسيولوجي

ويشاد إنتاج أشكال  .مقاربات ثقافوية تتشامل بأن مثة ثوابت ثقافّية ثابتة، غري تارخيّية اىل اجلغرافية، وأحياناالسوسيولوجي إىل املساحة 
ينتج  الذي غيتوكذلك الغيتو مبشىن الشزل اجلغرايف و ال، و "يشىن التنميطاملب الغيتو"او باالحى ، "غيتو"التنميط الكولونيالّية، وتصبح غزة هي 

ألسباب  تشود آنيا املناطقية ىف مدينة رام اهلل/ االعتبارات اجلهوية أنشتقد نىف هذا السياق و لقطاع، عن اية ضبابية صورة متخيلة مجاع
اآلونة  يفتظهر لنا لوافدين إليها من مناطق أخرى و با مقارنة" متميزة"مغايرة و سوسيولوجية قوامها أن سكان مدينة رام اهلل أقلية مقارنة

دوين وتوصيفات ذات طابع  جتاه سكان مناطق مشال الضفة الغربية ةعالي ةيجهو  اتمة، ذات طابع جهوى وتنميطاألخرية صراعات ناع
 .لإلشارة إىل الشمالة الرخيصة القادمة من مشال الضفة الغربية( تايلنديني)سطينني لمن غري الف طلق على اآلخرينلنشوت اليت تُ كاوعنصري  

 
                                                           

 .، جامشة بريزيتراهيم أبو لغد للدراسات الدوليةمشهد إب، 66/6088 ورقة عمل جامشة بريزيت رقم، قراءة سوسيولوجية للمجتمع الفلسطيين يف قطاع غزةالسقا، أباهر، 23
، 16عدد . مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بريوت. من وحي فرانز فانون: انظر مقالة عن ذهنية استشمارية توردها اغارزيان عن فلسيطىن القدس، اليز أغازريان، املقدسيون وانشطار اهلوية24

 .11-10، ص6080
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من قبل سكان الضفة الغربّية جتاه سكان قطاع غزة، وهذا ينسجم  "بالفوقّية"، أن مثة ششور 25هبا حثقام البايتضح أيًضا من دراسات و  
 كافة  فلسطينًيا مصغرًا يضم قرويني ومدنيني، ويشكل سكانه يبقى َمتمًشا هصحيح أّن مثة خصوصية لقطاع غزة، ولكنّ . مع تصورات متوارثة

، وطائفّية (مدينية وقروية وبدوية من كل فلسطني التارخيّية)أصول جغرافية خمتلفة،  واملنحدرة من، املكونات االجتماعّية واالقتصادية املختلفة
صراعات اجتماعية بني  اى وجودومثة تشقيدات على مستوى الوضع احمللي  ؛خرىاألفلسطينية التجّمشات الومذهبّية ودينّية، كما هو حال 

صراعات أخرى بني فضاءات الّتمايز اهلويّايت للمجموعات هناك ايضا و  ."املواطنني"و "ئنيالالج" مثل ما بنيمكونات اجتماعية خمتلفة، 
وهناك  26املختلفة، وتظهر هذه الّصراعات االجتماعّية اخلفّية ىف األحزاب واملؤّسسات والبلديّات ومن خالل انتشار الزواج الداخلي

وىف احلقيقة جزء  ،اآلخرينزالت قائمة بني الالجئني وبني املواطنني ماتماعية مثة حدود اج وكذلك .حساسّيات مناطقّية داخل القطاع نفسه
وامللفت للنظر . افضلية لالجئني من اصول مدنية ان مثة اىاملدنيني مقارنة مع الالجئني  الالجئني الفالحنييزات تطلق على يمن هذه التم

ولذا  ؛فالحية وال عالقة هلم بالفالحة أصولبقطاع غزة هم فقط من صفة اجتماعية وليست حالة مشاشة فجل الالجئني  هيالفالحة  أن
الت املكانية ال تفسر ااالنشز  إن. خارج املخيم ات اكَّب لالجئني داخل املخيم عن الالجئنيز الفالحة تنميط اجتماعى وكذلك هناك متي فإن

لشبت احلراكات االجتماعية  .جتماعيةاالحدود لل حضور قد تكون غائبة ومع ذلك هناك اليت دائما التنميط اى ان احلدود الفيزياتية
االقتصاد  عليوظهور شرائح اجتماعية واقتصادية تشتمد  واالقتصادية االخرية دورا ىف حترك الناس من املناطق اجلنونية للقطاع حنو مدينة غزة

حىت و . استحواذ االطراف على املركزدة ضمن منطق واثر ذلك على تَّبيز شرائح اجتماعية واقتصادية جدي ،"نفاقاقتصاد اال" الغري رمسى 
كثرية هي القراءات املختلفة اليت تقّدم غزة . حتولت اىل بلدات مثل بيت الهيا وبيت حانون باألساس  كانت قرىىتال بشض التجمشاتان 

الضفة الغربية عن يقال  مقارنة مبا وعهألهنا تلغى تن (المكاىن)  وحدة، مبشىن غياب الفضاء اجلغرايف يف املكان دون/وباقي مدهنا كبلوك
كمدينة على   -القطاع -، وال يلشب الشامل اجلغرايف وكَّب املساحة دورًا يف ذلك، فتقّدم غزةزوعة التنوعنامل بتنوعها املديين والقروي مقابل غزة

 انه وبشبارة تبسيطية أي .27نتجه اآلخرسكاهنا يقدمون أنفسهم بأهنم من غزة ضمن آلية تقّمص ذايت ي ان متماثل حىت اعتبار أهنا كلٌ 
تنميط حملى مرتبط بتكّون اهلويّة يتجلى يف الفصل اجلغراىف بني الوحدتني، وتالشي الشالقات بني املكونني  سياسة جهةنشاهد من 
 .ىوهذا ليس مشهًدا فلسطينًيا، بل هو مشهد عامل(. Localisme Identitaire)الفلسطينّية 

 
وتصاعد اخلطابات  الفصيلني ىف املنطقتني/ الداخلي بني أكَّب فصيلني احلساسيات اجلهويّة بفشل ممارسات السلطتني عّزز االنقسامنيا آ 

ويذكر أن منع املواطنني الفلسطينيني من . "املقاومة"و"والبطولة"احتكار املشاناة"و"مبوقع الضحية"عالقة هلاا هناالنقسامية ضمن ختيالت ا
ويرتّدد يف احلس الشام  ،بأنه امتداد هلذه احلساسيات اجلهويّة الكامنة خرونآة فّسر بأنه امتداد للجهويّة، ورأى فيه التظاهر مع إخوهتم يف غز 

دورًا  بشًضا من تصوراهتا، كالقول مثال يف احللقات السياسّية أن ما حدث يف غزة ال ميكن تكراره يف الّضفة الغربّية، ألن الثقافة هناك تلشب
 رب االخريةمن الواضح ان احل .التواصلتتغذى من قلة  الىت االجتماعية وتوكيد على اهلويات الفرعية لق توجس ىف اهلويةوهذا خي .بذلك

                                                           
 .بالفرنسية 8441على شهادة املاجستري من جامشة نانت بفرنسا بشنوان مفهوم املواطنة يف اجملتمع الفلسطيين  أطروحة ماجستري قدمت للحصول 25
وزارة راجع . الجئات باملائة من الالجئني يتزوجون من 93باملائة يتزوجون من املواطنني و 91أن  8441 يفبغزة  الدويلتظهر لنا دراسة قامت هبا دائرة اإلحصائيات بوزارة التخطيط والتشاون 26

  8441, آذار/لشهر مارس 8دراسة رقم  التخطيط والتشاون الدويل، االسم احلايل وزارة اخلارجية للسلطة الفلسطينية
 .، جامشة بريزيتوليةمشهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الد، 66/6088 ورقة عمل جامشة بريزيت رقم، قراءة سوسيولوجية للمجتمع الفلسطيين يف قطاع غزةالسقا، أباهر، 27
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ولكنها بقيت خجولة  االنقسامالفصائلية املرتبطة بتشزيز  الشقباتختطى هذه  وحماولةسكان املنطقتني للتالحم َمددا  تدفش على قطاع غزة
وتشززت هذه الشصبيات اجلهوية  .بقى حمدوداخارج الضفة الغربية  أخرى بأماكنمقارنة  مبدن الضفة الغربية اهراتومشاركة الناس ىف التظ

بشني االعتبار التصنيفات املناطقية ىف التشينات  تأخذ اليتو  (تركيبة الفصائل ،للوزراء للقادة) قى التشني نظام احملاصصةنتيجة ملمارسات 
 االجتماعي اإلقصاءزيادة لرام اهلل وهى لصاحل مدينة واحدة  الفلسطينية ظاهرة هتميش املدن أدت وأخريا .املناصب الوإشغوالتسميات 
وجيشل رام اهلل املدينة الوحيدة  ؛تجه للمدن األخرىتجيشل عوامل الدفع بشكل للمدن الفلسطينية األخرى ولساكنيها،  والثقايفواالقتصادي 

ومدن أخرى من الدول ( عمان والكويت)الدولة على غرار /إىل استنساخ منوذج املدينة اذا استمر احلال مما قد يؤدى. اليت تتميز باجلذب
 .ن املناطقى واالنتاجات التنميطيةالشربية مما يقلص التنمية احلضرية ويوسع الفجوات بني املكونات االجتماعية ويشزز الشح

 
الذين بقوا ىف  الفلسطينينيالشالقات التواصلية بني الضفة الغربية وبني  قطشت 8411حىت نه إ، ف8491 فلسطيينفيما خيص الشالقة مع ما أ
 ملتفصله "إسرائيلعرب "الناشئة ب الدولة االستشمارية مومسته الشريب، معن حميطه يضاأ الفلسطينينيهؤالء ، وعزل 8491راضيهم سنة أ
مناط التشاركيات الثقافية أتوطيد من خالل   8411شالقة وحتسنت بشد تغريت ال وتدرجييا الفلسطيين،مكونات اجملتمع  اقىعن ب ممتيزهو 

صحيح انه تتشاظم الشالقات بني املكونات . اىل تنامى وبشكل مطرد منذ اكثر من عشرين سنة "الفلسطنة"والسياسة بالتزامن مع عملية 
ينية ىف الضفة الغربية ولكنها ما زالت حمدودة والزال االجتماعية على طرىف وهناك حراك جغراىف خاصة من الداخل اىل بشض املدن الفلسط

، نتيجة "إسرائيلعرب "ن البشض يشيد انتاج التسمية االستشمارية أوحىت  8491 فلسطنيتصورات مبهمة عن اللحظة هذه حىت هناك 
مشقدة ومركبة حيث ان وجود غالبية الشالقة  فان هذهالشالقة مع اخلارج  على صشيد .لتشوه فهم اجلنسية واملواطنة وتشوه الوعى اجلمشى

الشالقات ما بني  لدوما كانت، و سابقا الششب الفلسطيىن ىف اخلارج ونظرا للوجود قيادات احلركة الوطنية الفلسطينية باخلارج لفرتات طويلة
وتتغري وفق  تتأرجحالشالقة  هذهوبقيت . مرتبطة بثقل الداخل او اخلارج حسب السياقألسباب  متباينة و مركبة  تتسم الهناالداخل واخلارج 

 اىل مناطق الضفة الغربية ( قيادات منظمة التحرير والشائدين) وكان لشودة َمموعات كبرية من الفلسطينني باخلارج. تصورات لدى الطرفنيال
 الثانيةة الفلسطينية االنتفاض اثناء بفشل اخلضوع لشروط عيش مشاهبة وحتديدا الحقا لق َمموعة من احلساسايات الىت تراجشتدور خب

وجود ان الششور بالشرط االستشمارى وبوجود عدو مشرتك و القول هنا ب من املنصفو  .الىت صهرت اجملموعات املختلفة (6000-6004)
متشاهبة من الشيش  ظروفب الشيش  كذلكو  دورا ىف تشزيز املشرتك، لشبت مشى لالنشتاق من االستشماراجلتحرر الملية لش مشرتكة فاهدا

وتستدعى اعادة النظر ىف  الششور بتالشى هذه احلساسيات ولكنها تنشا ىف ظروف االزمة يةقو تصهر و  اىل ادىاملشرتك والثقافة املشرتكة 
 .االعتبار لفكرة اخلصوصيات جتمشها قواسم مشرتكة إلعادةاخلطابات السياسية واهلوياتية 

 
 الهوية الدينية

 

مثة  أننلحظ  أن لنا ولكن ميكن متشظية او منشزلة، ذهبيةاملطائفية او الويات اهلوال تبدو رمسيا  الفلسطيين عىف اجملتمالطائفية اهلوية ال تظهر 
والىت تؤثر  لدى املكونات املختلفة دينيةمشروعا عن تنامى هويات  صوراوالىت قد متنحنا ت 28شىن اخلطيىبتغريات على مستوى الدالالت مب

ال اشكاسيحية باعتبارها على اهلوية امل التأكيداهر و بفلسطني وظ املسيحينيتناقص اعداد  كما ان ؛جتماعيةاهلويات االختيالت األفراد على 
                                                           

 .8410تقدمي روالن بارت، بريوت دار الشودة، . حممد بنيس. تر. اخلطيىب، عبد الكبري، االسم الشريب اجلريح 28
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ميكن دورا هاما  عدة عوامل لشبتهناك . املوحدة اهلوية الوطنية عن طبشا دون نزعها وعن اخلصوصية الثقافية عن اهلوية االجتماعية يةتشبري 
ان استمرار الصراع مع اسرائيل باعتبارها على االقل ىف التصورات الشامة للناس اوال : الىت طرأت عليها  ان تفسر هذه احملددات والتغريات

والعتبار  هلويتهم الشروبية توثر على متثل الناس التماثالتثانيا الزالت  .ممثلة لدين ثالث يلشب دورا هاما ىف عملية التصنيف الذاتىبأهنا 
 ،8481ىف املسيحية -منذ تشكل اجلمشيات االسالمية هاضافة اىل ان ؛الفلسطيينيج االجتماعى الشريب جزء اصيل من النسكاملسيحيني  

حلقات النضال ىف و  الفلسطينيةالثورة  فاعلني اساسيني ىفوبل  ؛ىف النضال ضد املشروع الصهيوىن يااساس اجزء شتَّبونيُ ومسيحيي فلسطني 
 املسيحيني قام :ثالثا .ذهبيةتتجاوز اهلويات امل باعتبارها هوية عابرة للطوائف وموحدة للتنوع و ةالفلسطينيتشكلت اهلوية الوطنية  قدلو .فيها

مؤسسا ىف النهضة الشربية وىف ميالد احلركة القومية الشربية ورافشتها باعتبارهم جزءا اصيال وبل ُ  بدور مركزى ىف ىف نيالفلسطينيالشرب ومنهم 
 باألحرىاو  االقل حضورا ةالفلسطينيملكون للهوية ا اشل هذجلاخنراطهم التام ىف احلركة الوطنية الفلسطينية ى واد الشروبة وبالنزعة الشروبية و

 .استحضارا
 
ن مثة هويات دينية ترتكز على أجند فاننا  ة يعلماىن ولكن مع تصاعد اخلطابات الدين/ عَّب خطاب دهرى من خالل هيمنة وكان هذا جليا 

اجملتمع البحث عن اهلوية املوحدة يف  ميكنال  نياآو . و تتداخل مشهاألهوية اجلمشية ىف اعلى سلم الرتاتبيات لا تحل تراتبيل اخلصوصية
احلقيقة "عناصره املتمثلة يف بشض  من الدينيستشري اخلطاب اهلويايت  فان دون اللجوء إىل الدين وعلى هذا األساس الفلسطيىن

تشبريا عن احلقيقة املطلقة، إذ أن "كوهنما ب مرتبطا 29الدياملي كما يقولهذا التالزم  . وية والدين متالزمانتصبح اهلل، "الشقيدة الثابتة"و"املطلقة
و عالقة . "تارخيية، كماهيات ال تتغري بتغري األزمنة واألمكنة-املنطق الداخلي املؤسس هلما جيشلهما يقدمان أنفسهما كمشطيات ما فوق

هوية طهرانية "البحث عن اىل   ديقو  وقد"إهلياحال "جيشل حل القضية الفلسطينية  قداملطلق الديين  هيةماحول  خطابات اهلوية املتماهية
أساسه  و لجوء إىل الدين بسبب تالئمه مع سياق فكري أحادي األبشادمن خالل ال فوق اى هوية اجتماعية اخرىتتموقع و "خالصة
املتشني حبدود تارخيية  ية األصلية، ألن كل هوية ترتد يف النهاية إىل َمتمع اإلنتاجما يسميه اهلو  30ىف مسشى ملا يسميه اخلطيىب؛ اإلقصاء

ال ميكن للهوية األصلية اليت تقوم "وزمنية مضبوطة، ولذلك فإن اخلطييب يشتَّب احلديث عن هوية غري ملوثة هوية ميتافيزيقية والهوتية يقول
 ".اهلوية ىف الشامل الشرىب هاعلى األصول اللغوية والدينية واألبوية أن حتدد وحد

 
اإلثنية  اتاهلوي من التوكيدات علىنبثقة مركات حتشكل  اىلالكوىن  التأثريذات  الدينيةالتغريات الشاملية وتصاعد اخلطابات  افضت طبشاو  

وفلسطني اوىل اجملتمشات الىت  ؛بمما أفرز توجهات كَّبى للهوية واملتمظهرة يف خمتلف أشكال التشص ؛املنادية باخلصوصيةو والقومية والدينية 
 .مة التحرير بقياديتهظالذى ادعت من الشلماىن/بشكل كبري وخاصة مع تراجع قوة اخلطاب الدهرى تأثرت

 

 التشوه الهوياتى 
 

بوطننة "ا نسميه يمفلتفشل فشلها  ،ارات الوطنيةيبقيت التشبريات اجلماعية اهلوياتية تتأرجح بني الشروبية والتمنذ هناية القرن الثامن عشر، 
 ابطري اخلغمع تو  .بآخرخر او تستبدله آتستحضر سجال ما على حساب هوية متشددة متنوعة  وجود على قاعدة "الفلسطيينليم قاال

                                                           
 . 14،ص19الشدد  19 ،َملة آفاق، احتاد كتاب املغربوالدين،الدياملي عبد الصمد، اهلوية  29

.04ت ص عبد الكبري اخلطييب، النقد املزدوج، دار الشودة بريو  30  
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نها فجوات قد ينتج عالىت و  تتغري مشه اهلويات االجتماعية، من االشكال االعتيادية لتبلور اهلوبات املتنوعة واملتبدلة رافدك سطيىنلالف الوطىن
هوياتية  التثصناعة مت سطيىن علىلفتارة يقوم هذا اخلطاب الف ؛"اإلرادةكتشبري عن "وليس "للسياسة كفن للمكن"ب الىت تنظر خبني الن

نية على سلطة وط) شروع دوالتى قادمملخرى أوتارة  (االستمرارية ومتللك التاريخ القدمي) تاريخللوتارة ( وباألرض بالقرية)مرتبطة باجلغرافيا 
موضوعية ختتلف  لظروف باإلضافة(. ارض حمررة، دولة دميقراطية علمانية، دولة ثنائية القومية، دولة واحدة، حل الدولتني، دولة اسالمية اخل

مرا أمتجانس  والثقافية وعالقة التجمشات املختلفة مع اجملتمشات املضيفة جيشل وجود خطاب موحد واالقتصاديةفيها الظروف االجتماعية 
الذاكرة على يقوم عندما كان هذا اخلطاب ؛توحيد الفلسطينني ىف هوية اجتماعية شاملة  يفجنح ىف السابق  فقد ولكنه مع ذلك ؛صشبا

، مبشىن أن الغياب الفيزيائي عن األرض الفلسطينية بالنسبة ("(mythique) األسطوري"ولكنها ليست خيالّية باملشىن ) للفلسطينني تخيّلةامل
نها، مثل الكوشان والطابو عهجر ئ الفلسطيين ليست خيايل ألنه ميتلك يف كثري من األحيان إثباتات ملكية األرض اليت صودرت أو ُ الالج

املخيم كذلك   وحنن نشرف دور الذاكرة اجلماعية يف صناعة اهلوية وخاصة يف السياق الفلسطيين و ؛مبشىن نورا 31"أماكن الذاكرة"املتجذرة يف 
موطن  وهو، ذاكرة اجليل األول املتناقل للجيل الثاينعَّبه  تولقد تشكل .للجوءعن االداللة الفيزيائية املثقلة عاطفيا وسياسيا  ىفملا ميثله 

نة للذاكرة الشناصر املكو  أدت .32رتبط بالذاكرة اجلماعية الفاعلة داخل اجلسم االجتماعيمللذاكرة و مكان لصناعة اهلوية وتأكيدها 
عَّب آليات  آلخرتناقلة من جيل تثمل الصور امل من خالل بشضها البشض اجلماعية الفلسطينية واليت تربط التجمشات الفلسطينية املختلفة

هلا عالقة مبا يسميه الىت  تناقالت السرديات و الب هنا واملقصود .33د صور املاضي وحتوهلا لثقافةاتستش أنتسمح  حبيثواجب الذاكرة 
حول فلسطني كفكرة تتمركز  وبقيت اهلوية الفلسطينية اجلامشة . احلاضر يفمبشىن آليات إعادة استحواذ املاضي  ،"بواجب الذاكرة:"34ايرم
 .هى الىت توحدهم مع ابقائها خلصوصياهتم الثقافيةو مشروع كو 
 
السلطة والذى ال يتناسب مع املشروع الوطىن  الذى تقودة "املشروع الوطىن"زمة أىف ظل  تراجع شرعية املؤسسات الوطنيةمع  ولكن 

اختزاهلا  متقد   الفكرة الوطنية نفسهاحيث ان  .فرعية أخرىدفع الناس للتوكيد على هويات ي قد مما الشودة قحب املتمثلالفلسطيىن اجلمشى 
ساسيا ىف أير الفلسطينية الىت اعتَّبت فاعال مة التحر ظوعلى عكس من. اجلغرافية مقابل اهلوية التارخيية هويةللاخلطاب السياسى الرمسى ىف 

الششور ن إحيث  الفلسطيينلشبت ثقافة النضال دورها يف صهر عناصر اجملتمع حيث ؛ صياغة اخلطاب الوطىن اهلوياتى ما بشد النكبة
 وعلى نقيض .ن فكرة املقاومةورثت رصيدا تارخييا ع اضافة اىل ان املكونات االجتماعية املختلفةبشث كوامن الوحدة،  عادة باخلطر يسهل

 اوشرخً  ايً قطيش ااوسلو حدثوعليه ميكن اعتبار  .عملية التمثل اهلوياتىمن  نيالفلسطينيماليني  بإخراجالسلطة الفلسطينية  قامت ما سبق
 8491فلسطيىن و  ىن الشتاتطيهتميش فلسعملية عن فلسطني كمركز و  املختلفة تصورات االجيال من حيث هائال ىف اهلوية الفلسطينية

                                                           
31 Nora Pierre. 1992, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard.  
32Nora Pierre. 1992, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard.  
33 EL SAKKA Abaher. 2001, « La mémoire collective palestinienne, formation d’une identité plurielle fondée sur la 
mémoire d’événements fondateurs » in Suaud C., Guibert P., et Moreau G., (dir), Le temps, Actes de colloque. Nantes, 
MSH Ange Guépin/Cens. 
34

 MAYER Arno1993, « Les pièges du souvenir », in Esprit, juillet . 
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شاريع والوثاق املختلفة الرمسية وشبه حيث ان امل .َمموعات صغرية جلها من رجال االعماللصاحل بشض اجزاء من الشتات وحتديدا مع 
امة دولة اليت تود الّسلطة الفلسطينّية إق و عودة الالجئني إىل أراضي الّسلطة الفلسطينية بشضها واليت تتصّور الرمسية اىل تبشت اتفاق اوسلو

مناطق "، وإسقاط حق عودة لالجئني إىل قراهم ومدهنم األصلّية، على اعتبار أهّنا "القدس الشرقّية"عليها وهى الّضفة الغربية وقطاع غزّة و
اع إسرائيلي إمج بدعوى وجود " إسرائيل"وأن ما ميكن حتصيله يف ميزان القوى هو عودهتم إىل مناطق الّسلطة الفلسطينّية وليس إىل "ليةيإسرائ

يرافق ذلك مبادرات متجددة عن حق الّتشويض والّتوطني ودمج الالجئني يف مشاريع اقتصاديّة يف البلدان املضيفة و  ؛رفض عودة لالجئنيل
تأثري على مستوى طموحات  اجلديد لهالرمسى ى سقف ىف اخلطاب السيااهذا املو . اخل. وبلدان أخرى على استشداد الستقبال الجئني

وال نشتقد أن مثة خصوصّية فلسطينّية استثنائّية ونشتقد أّن هذه املاججات . ئني وعالقتهم هبذه املؤّسسات اليت تدير مشروعهم الوطينالالج
  .سيكون هلا تأثري على هويّة األفراد باعتبارهم مشكلني لنفس الفضاء الوطين

 
، "باملشروع الوطين"بدأت تشصف باملشروعات اجملتمشًية و يشيش اجملتمع الفلسطيين يف داخل فلسطني حاليا أشد أزماته اليت

 .بشكل موحد ال مبصري كل َمموعة اجتماعية حمددة هصري ماهلوية الفلسطينية الشاملة لششب مرتبط  وتفتح آفاقًا للتساؤالت عن
ستبدادية الشربية، حتركت َمموعات شبابية و انطالق الثورات على النظم االجتماعية اال 6088ىف الشارع الشرىب ىف  التغريات مع بدء سريورة

قوام هذا احلراك هم شباب فلسطينيون ال  فلسطينية نشطت افرتاضيا؛ مث جسدت حراكها يف الواقع االجتماع باعتباره مرآة الشامل االفرتاضي
ربية انبشاثًا هوياتيًا جديَدا وتوكيداً على جتمشهم عالقات تواصل فيزيائية مباشرة مع إخواهنم الشرب، رؤوا يف هذه احلراكات واالنتفاضات الش

هذا الثماثل اجملتمشي الفلسطيين مع احلراكات االجتماعية الشربية احلالية ال ُيصنف ضمن استشادة الفكرة . ذات استخف هبا وقزمت نفسها
حزب، ولكن ميكن القول إنه إعادة اعتبار لفكرة القومية باعتبارها ضرورة 

ُ
ملحة وحيواتيًة جملموعات كبرية من أفراد الششب القومية باملشىن امل

 "القطرية"اليت اعتقدت أن قيام الدول الوطنية "الفلسطنة"وهي تشكل مصدر اختبار لتيارات . الفلسطيىن املنشزلة فيزيائيا عن عمقها الشريب
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ويف اجملتمع ومن الواضح أن احلراكات احلالية . ما بشد االستقالل قد قوض حلم املشروع الوحدوى الشريب

تشيد بلورة خطاب قومي جديد يتشايش مع اخلصوصيات الشربية احمللية؛ واليت من اجللي فيها أن قضية  8491الفلسطيين يف فلسطني 
قومي يف الثورات ال -فلسطني كانت وما تزال هي قضية الشرب األوىل؛ حىت وإن سادت خطابات رمسية ُمهمشًة، ألن التداخل احمللي 

اجلديدة ذات املدلوالت اهلامة  أطلق هؤالء الفاعلني يف هذه احلراكات َمموعة من الششارات. الشربية احلالية يشطي روحا جديدة متجددة
فلسطني كمركز  إجراء انتخابات اجمللس الوطيّن رافشني للواجهة من جديد نقاشاً قدمياً حول عالقة العادة االعتبار هلوية فلسطينية جامشة من

باألطراف؛ وعالقة فلسطني بتجمشاهتا املختلفة خارج الوطن، طارحني من جديد قضية الششب ( رمزي وعاطفي وسياسي وحقوقي وهويايت)
 ةالفلسطينيالفلسطيىن باعتباره صاحب قضية واحدة وليس ششبا خمتزال يتكون من سكان املناطق اليت تسيطر على بشضها السلطة 

آخر أنه امتداد للممارسات اليت تشكس رغبة بشض  .حدهتية تشيش كل منها عالقات خاصة مع كل دولة مضيفة على وَمموعات شتا
 35الّتيارات الفلسطينّية لتهمش قضّية الالجئني لصاحل قضّية مشروع الّسلطة الفلسطينية بالرّتكيز على سكان الّضفة الغربّية وقطاع غزّة

للقناة عباس حممود تصريح السيد  الزوبشة الىت اثارهاو  .السلطة الفلسطينّية اعتبار نفسها مسئولة عنهمبصفتهم سكان املناطق اليت تسشى 
                                                           
35

 El Sakka, Abaher. 2006. "Palestine: Diversité et modes d'identification des conceptions du retour.”Revue Diasporas 
Histoire et société, Laboratoire, no.8: 90-105. 

 



14 
 

حول حق الشودة بني  فسر هذا االرق اهلوياتىيميكن ان  كما  رها كجزء من غياب الثقة وردة فشل الناساثا تاتى ةالشاشر  ليةاالسرائي التلفزيوينة
رفشت وىف احلراك االجتماعى االخري  .دعوات إلعادة انتحاب اجمللس الوطىن وتفشيله ومنذ فرتة اطلقت.الناساملواقف الرسيمة وبني تصورات 

فضاًل عن "إسرائيل"، ومناهضة التطبيع ومقاطشة "إسرائيل"ووقف التنسيق األميّن مع  "إسقاط أوسلو"و"إهناء املفاوضات"أيضا ششارات 
زمخا هوياتيا جديدا يتجاوز الفصل  6086ثاىن  االخرية على غزة ىف تشرين"يةائلاالسر "احلرب  وأعطت ."إهناء االنقسام"الششار الرئيس 

وُتؤسس بالوقت ذاته لتساؤالت نقدية َمتمشية عن فشل وختبط .اهلوية كما قلنا سابقا متغرية ودينامية ومتبدلة ان اجلغراىف وهذا يدلل على
ق على األرض لصاحل املشاريع االستيطانية اإلسرائيلية وسياسات األمر الواقع اليت تفرضها القيادات السياسية وفشلها، مقابل تغري احلقائ

 .إدارة االستشمار
 
 وقد. وبل لغياب هوية وطنية جامشةيششر الفلسطينيون اليوم بوجود غياب ملؤسسات وطنية جامشة، وغياب لَّبنامج وطين،  

ستشمارى من خالل تشويه للذات الفلسطينة وتشويه عالقة االجيال اجلديدة الواقع االعن  لخطاب الفلسطيىن الرمسى ل هشو ت جرى
عالوة على التشوه  -(االحتالل) عند احلديث عن االستشمار "الطرف االخر"و"اجلانب االخر"ت تظهر استخدامات ألفلسطني، وبد

وىف وسائل  املناهج الفلسطينة ارطة فلسطني يفخل، وتشويه "رفح جلنيني"وتشبريات من  نته باالحتاللعنو املتجذر لتوصيف االستشمار و 
التمثل من منوذج هوياتى جديد  فبإمكاننا فقط؛ كافة و نكتفي هبذه االمثلة الستحضارها هنا وهناك عشرات االمثلة الىت ال متسع ؛االعالم

اختزال اجلغرافيا الفلسطينة على منطقة وسط  صورةمع  شابهتليالىت ختتزل املطبخ الفلسطيىن "ةاالكلة الوطنية الفلسطيني" "املسخن" جيشل
 . والىت تشتَّب فيها هذه االكلة هى االكلة الششبية بشكس مشال فلسطني وجنوهبا والىت تنسجم مع مشروع اوسلوومشاهلا  الضفة الغربية

 

 خاتمة  
 

لى ششورهم كجماعات حتمل هويّات خاصة أو على الّتجمشات الفلسطينّية املختلفة، وع نشكساالذى قدمت له ىف ورقىت،  األرق اهلويّايت
الفضاء اجلغرايف واالجتماعي وأثره على تكون اهلويّة : هذا الّتمايز اهلويّايت هو نتيجة لشدة عوامل، منها. متمايزة عن اجملتمشات الكَّبى

تماعي يلغى الّتمايز اجلهوى واحلمائلي ، وغياب مشروع اج(كأّي هويّة وطنّية أخرى)االجتماعّية الفلسطينّية، وهشاشة اهلويّة الوطنّية 
وىف  .وأخريًا، الّصور النمطّية للمجموعات االجتماعّية عن بشضها البشض. واألزمة غري املسبوقة للمشروع الوطين الفلسطيين بصورته احلالية

خلق املتجانس من  كيفية  ثل يفتتم التحدى هنا هوو عن مقاربات التطهرييون واملثاليون الذين يرون أن مثة ثنائيات،  تابتشد ىحبث
فالسياق  ؛للمشرتكضرورة إخضاعها لاألمر ال يتشلق بشك مطلق يف اهلوية وعناصرها املؤسسة بل  نوأل .والتنوع املوحدالالمتجانس، 

شناصر متطورة هوية منفتحة بختليق  إمكانية تشكيل عناصر جديدة إي  والتحرر و صريورة الفلسطيىن و وقوعه حتت الشروط االستشمارية، 
وألن الشروط االستشمارية كانت وما زالت قائمة عَّب ممارسات . االختالفات املكونة للهوبة الفلسطينة اجلامشة ومواكبة إلشكاليات

ستشكل  االستشمار اإلسرائيلي، اليت تتشاظم، وألن ممارساهتا االستشمارية تتناقض مع وجودها كمجتمشات غري مستشمرة، فإن هذه الشروط
 .االجتماعى السياسى القادم/ مل موحد إال اذا مت اسقاط َمموعات اجتماعية كبرية من املشروععا
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، ولكن مبشىن التضامن االجتماعى ىف جسد كأساس لالنتظام االجتماعي"الشصبات"خلدون حيدثنا عن  من املؤكد ان ابن
كيف يقيم مجع من األفراد َمتمشا؟ وكيف “ 36ة لدوركاميمستشريين فكرة قدمي يصبح السؤال السوسيولوجى مشروعا؟عليه  اجتماعى،و

= التضامن اآليل ) االنتقال من وكيفية الدوركاميى باملنطقلوجودهم االجتماعي؟ –أي الوعي  –ينجزون الشرط الضروري 
mécanique)  و( التضامن الشضوي =Organique) .هم، ففي النمط األول يكون األفراد متشاهبني يف مشاعرهم وأحاسيس

التجانس ألهنم مل يتباينوا  –نتيجة ذلك  –ويشرتكون يف نفس القيم، كما أهنم متفقون على نفس املبادئ واألشياء املقدسة؛ ويطغى عليهم 
لكن، وبفشل عوامل الكثافة االجتماعية وأمناط االتصال والتقسيم االجتماعي للشمل، حيدث ذلك االنتقال من النمط . ومل يتغايروا بشد

التضامن الشضوي الذي يأيت تضامن "أو احلالة اآللية إىل حالة أكثر تطورا وتشقيدا، وهي احلالة الشضوية أو ما يصطلح عليه دوركامي بـ  األول
ية استشراء هذا اللجوء إىل اهلوية الدين مما قد يؤدى ذلك اىل ".األفراد ومتاسكهم فيه، نتاجا لتباينهم وتشبريا عن هذا التباين يف نفس الوقت

وقد  .الصغرية اليت نشأوا عليها"هوياهتم"تآكل الدولة الوطنية وتآكل ايديولوجيتها املوّحدة ملواطنيها إلبشادهم عن االحنصار بـعند  أو املذهبية
ناك اسئلة مشروعة عن من هو هفمع مشروع اوسلو (.تقليدية)يودى اىل نكوص اجلماعات االجتماعية إىل هوياٍت وانتماءات أولية 

تدور  األسئلة ذههجغراىف؟ ومن هو ليس كذلك ؟  نياى حن هوبيت ألرضهية جلم عالقة حنينية نوستاقلسطيىن هل هو الفلسطيىن الذى يالف
فان  وعليه؟ اهلوية الفلسطينيةيصبح األمر أكثر تشقيدا حينما نسقط هاته األسئلة على حالة وهنا من أين ميكن خلطاب اهلوية أن ينطلق؟ 

البشد  ها من خاللإدراكحيب كحال اهلويات االخرى   الفلسطينيةواهلوية فلسطيىن أزمة هوية أم أزمة مشىن؟ اجملتمع الخطاب اهلوية يف
النصوص "الذي يشتَّب 37فوكووال حناجج هنا بوجود اطار جامد دوالتى مستذكرين  .الدينامي للهوية باعتبارها ذات حمددات داخلية وخارجية

كما يشين أحيانا ( كلماهتا ونظام بنائها وبنيتها املنطقية أو تنظيمها البياين، أو نظام تشبري مقنن ومضبوط  كما تشين مبجموع  "واألقوال
امليدان الشام جملموع الشبارات، وَمموعة متميزة من الشبارات أحيانا أخرى، وممارسة هلا قواعدها، تدل داللة وصف على عدد من مشني من )

َمموعة من األدلة من حيث هي عبارات )أو ( يف واقشه املادي مكون من أشياء منطوقة ومكتوبة)، إنه (لثةالشبارات وتشري هلا أحيانا ثا
ال يتحدد إال بوصفه منظومة من القواعد اليت متيز َمموعة من املنطوقات  ب، فاخلطا(وبوصفنا قادرين على أن نشني أمناط وجودها اخلاصة

حلوال ملشاكلها اآلنية عَّب رسم خطوط الشودة إىل املاضي  يستدعىأسس إحساس بفقدان اهلوية ا تواذ.اليت تنتظم داخل املمارسة اخلطابية
 .جللب حلول ملآزق احلاضر

 

 استنتاجات
 

تشقده وإحالته  ةتتمثل يف عملية التبسيط الشديدة اليت يتشرض هلا مفهوم اهلوية نفسه، رغم شد اجملتمع الفلسطيىنأزمة خطابات اهلوية يف -
والنرجسية ايؤدي إىل التمجيد الذى قد منطق الثنائيات املتصلب ىف  ال لتنحصر. وامل يستحيل تصنيمها واختزاهلا من خالل الثباتعلى ع

 . أو إىل التشصب والشنصرية
                                                           

نقسامى لطفى ادريس، امييل دوركامي والتصور اال تقسيم الشمل لالستزادة انظرعن De la division du Travail  ىف كتابه الشهري 7182 هذه فكرة قدمية لدوركامي نشرت سنة 36
    .6080للمجتمشات التقليدية، احلوار التمدن،

37 Michel Foucault , 1971.L'Ordre du discours, Paris, Gallimard. ازمة اهلوية ىف الشامل الشرىب، ازمة مشىن ام ازمة حضارة؟ لفوكو ىف انظر قراءة عزيز مشواط   
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على جزء من  دولة إلقامةالشكل السياسى  الوطن وليس على ن هبويتهم تركيزهم على اهلوية القائمة علىيموحد للبقاء حيتاج الفلسطينيون-
 .نهم وبني خطاب اقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطني التارخييةطميز بني و وطنهم؛ اى ميكنهم الت

؛ وىف احلالة الفلسطينية ا حيقق مصلحة اجلميعمبمع مشكلة اهلوية بنوع من املرونة املشتمدة على البحث عن املشرتك واإلجيايب  التشامل -
 .سطينني ىف كل اماكن تواجدهمبقاء الرابط املشرتك للفل

ن الشخص مرغم على االنطباع والتكيف مع اآللة االجتماعية اليت جتَّبه على تغيري األقنشة فاهوية اجتماعية  هى ن اهلوية الشخصيةأل - 
ل إليه فحسب بل ضرورة التالؤم مع الدور املوكبالشخص مطالب  النوعلى تقمص خمتلف األدوار واليت تتغري بتغري الظروف واألحوال،و 

ألهنا "أخالق احلالة املدنية"هذه اهلوية املصطنشة بينشت والذى  فوكو الكثريين ومنهملذات السبب ينتقد و . التفنن واإلخالص يف تأديته
طينية ال ان تصاغ هوية فلس. 38تؤدي إىل ضياع هوية الشخص وتفقده أصالته ومتيزه وتطوق وجوده وتفرغه من طاقاته وإمكاناته اإلبداعية

 .قائمة فقط على االنسجام مع مشروع سياسى ال ينسجم مع طموحات غالبية الفلسطينني
مكانتها باعتبارها رابطا اى   ،ن مشاجلة هذا اخللل الذي حلق الذات ال ميكن جتاوزه إال إذا استشادت اهلوية الوطنية مشناها الشاملا- 

االعتبار لفكرة  وإعادة ؛تشاركية اهليئات الفلسطينية املختلفةبل املنظومة التشليمية و جامشا ال ميكن جتاوزه، وال يتم ذلك إال بوضشها داخ
 صاحلة لكتابة بشض األغاين و الروايات حنينية/جيةلاو نوست وعدم استمرار التشامل مشها على أهنا ظاهرة فولكلورية ،ششب واحدوجود 

 (.ىف احملافل الدولية وإسقاطهاىف الشلن التاكيد على الثوابت ) اهلوياتية ياساتالسواحلد من ازدواجية  وللبكائيات او االستهالك احمللى،
ولذا  اهلوية الفلسطينة كاى هوية اجتماعية تركز على التجانس القائم جزئيا على التماثل وقد تتشارض التمثالت اهلوياتية مع بشضها البشض-

 .طىن شاملحول مشروع و  الفلسطينينيتسمح بالتفاف  اجياد اليات جيب
الرتاث االجتماعي والثقايف والسياسي الذي أنتجته كافة الفئات االجتماعية  استحضار تقوم على سطينةالشمل على بناء هوية وطنية فل-

 . والذي تراكم عَّب السنوات الطويلة، ودَمه على أساس التجربة املشرتكة االجيابية لكافة الفئاتالفلسطييناملشّكلة للبناء االجتماعي 
 الىت تشتمد مشايري مغايرة، حكومية تقوم على مبادئ الدميقراطية والشدالة االجتماعية وسيادة القانون وبناء املؤسسات/رمسية سياسات تبىن -

 .مما يسمح جلميع الفئات االخنراط ىف التمثيل اهلوياتى واالبتشاد عن الفئوية واجلغرافية
وتصحيح اخللل  واجلامشياهج الرتبية الوطنية واملدنية على مستوى التشليم األساسي والثانوي دمج مفاهيم اهلوية الوطنية اجلديدة يف من -

 .املناهج الفلسطينة هى اوىل تشبرياهتاحيث ان القائم على تشوه اجلغرافيا والتاريخ ىف الوثائق الفلسطينية الرمسية 
والتشاركية ىف صنع القرارات املصريية والشمل  لفلسطييناجملتمع ا وضع سياسات تساعد على رفع مستوى االندماج االجتماعي لكافة فئات-

فيما  8491، وكسر احلصار والتهميش احلاصل لقطاع غزة والشتات وفلسطيىن الختاذ القرارات املصريية على كسر احتكار َمموعة صغرية
باعتبارها جتربة تساعد على حتقيق مبدأ الشدالة وتشمق  اطيةتشميق التجربة الدميقر  خيص القررات املصرية والىت توثر على اهلوية الفلسطينيةو

 .املشاركة لكافة املواطنني
                                                           
38

M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Éd. Gallimard, 1969, Coll.   انظر بالشربية سؤال الذات وحقيقة اهلوية حملمد القرافلى وقراءته مليشل فوكو  
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اقامة حوار وطىن  والسياسى و والثقاىف لصاحل مدينة واحدة رام اهلل مما يشىن االقصاء االجتماعى الفلسطينية ظاهرة هتميش املدناحلد من -
 . املمارسات االجتماعية ذات الطابع املناطقى والفئوى اخل اجل تصويباالجياىب واحملاصصة ونظام الكوتة من  التمييزعن 

 
 .، تشوه واقع استعمارى،شرخ هوياتىتشظى هوياتى، هويات فرعيةهويّة اجتماعّية، هويّة تطويعّية، : كلمات مفتاحّية
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