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  الهوية وبناء الدولة
  الفلسطينييف الكيان 

  سليم تماري
يف الفلسـطينيةتتوخى هذه املداخلة النظر يف التحول الذي طرأ على مسـألة الهويـة 

ين الــذين الفلســطينيفتــرة مــا بعــد اتفــاق أوســلو بفعــل عــاملين أعــادا حتديــد العالقــة بــين 
، الفلســـــطينيةنشـــــوء الســـــلطة الوطنيـــــة : ظلـــــوا يف وطـــــنهم وبـــــين جمتمـــــع الشـــــتات، وهمـــــا

  .والتطورات التي طرأت على حركية اجملتمع املدين
مــع جمازفــة التبســيط الشــديد يمكننــا أن نــرى أنــه قبــل أوســلو كانــت صــور التجزئــة 

ــا بعــد . الفلســطينيةيــة ونمــاذج املنفــى هــي التــي تســيطر علــى جــدل الهو الفلســطينية أمّ
واملســـائل ) إلـــخ... املواطنـــة، البعـــد األردين(أوســـلو فـــنلحظ أن النـــواحي القانونيـــة للهويـــة 

املتعلقــة باإلقامــة واحلصــول علــى املواطنــة يف ظــل نظــام مــن الســيادة املشــروطة بــدأت 
  .تسيطر على هذا احلوار

يخفـــي جانبـــاً أكثـــر غيـــر أن هـــذا االنقســـام بـــين سياســـات املنفـــى وسياســـات الدولـــة 
ة؛ أي مسألة الوعي احمللي من ناحية، والتـوتر بـين الفلسطينيعمقاً فيما يتعلق بالهوية 

اجلديــد، مـــن  الفلســطينيبُعــد أوســلو يف مقابــل البعــد اإلقليمــي يف التشــكل االجتمــاعي 
  .ناحية أُخرى

  الوعي احمللي
سـواء  - بالد الشـامخالل القرنين التاسع عشر والعشرين، أدى اجملتمع احمللي يف 

دوراً غالبــاً يف حتديــد  - منـه القــائم علــى القريـة أو املدينــة أو الوحــدة اجلغرافيـة األوســع
إذ غلبــــت هــــذه احملــــددات للهويــــة، ). والــــوالءات العربيــــة األُخــــرى( الفلســــطينيةالــــوالءات 

ززت ثـم إن اخلاصـية احملليـة تعــ. باإلضـافة إىل القرابـة، علـى الهويـات الدينيــة والقوميـة
وجـرى التعبيـر عنهـا مـن خـالل اللهجـات . بنظام اإلدارة الالمركزي، واألسواق اإلقليميـة

                                                            
   األكاديمية للشؤون الفلسطينيةحماضرة أُلقيت باللغة اإلنكليزية يف ندوة نظمتها اجلمعية

، حول العالقات ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاين ٤يف القدس، بتاريخ ) PASSIA(الدولية 
  .الفلسطينية -  األردنية

   مدير مؤسسة الدراسات املقدسية يف القدس، وأستاذ مشارك يف قسم علم االجتماع يف جامعة
 .بير زيت
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جمـع " (االلتـزام"وقد بلغت هـذه الـوالءات اجملتمعيـة ذروتهـا يف نظـام . املميزة املعروفة
  .عبر مشايخ النواحي يف العهد العثماين) الريع الزراعي

ملـــة إبــــراهيم باشــــا والتنظيمــــات التـــي كــــان مــــن عالماتهــــا ح(ثـــم ســــاهمت احلداثــــة 
، والسيطرة االستعمارية البريطانية، )بعد انهيار االحتالل املصري] اإلدارية العثمانية[

واصــــطدامها بهويــــة قطريــــة  الفلســــطينيةوالصــــهيونية، يف إضــــعاف الهويــــة احملليــــة 
يث ، األمر الذي شكل لبّ الفكر القومي احلـد)جتاوزت يف الغالب حدود فلسطين احلديثة(

  .يف فلسطين
وجنم هـذا . إال إن هذه الهوية القطرية ذاتها كانت مشوبة باالزدواجية وبالتناقض

التنــــاقض، يف بــــدايات القــــرن احلــــايل، عــــن التحــــدي الــــذي واجهتــــه الهويــــة القطريــــة مــــن 
جانــب أولئــك الــذين شــعروا بــأن والءهــم األساســي هــي لــبالد الشــام، وبــأن فلســطين هــي 

من جانب أنصار امللـك  - جزئياً - ، وأيضاً)حزب االستقالل( جزء من سورية اجلنوبية
وكـان هـذان التيـاران همـا املمهـدان . العربيـةفيصل واملؤيـدين للثـورة العربيـة وللوحـدة 

للتيــارات الناصــرية والبعثيــة والســورية القوميــة التــي ســيطرت علــى التيــارات السياســية 
ومـع أن يف اإلمكـان القـول إن . حلـايليف اخلمسينات والستينات مـن القـرن ا الفلسطينية

أضعف هـذه التيـارات، فإنهـا ظلّـت علـى الـرغم مـن ذلـك التحرير الفلسطينية  منظمةبروز 
تســـاهم يف اإلطـــار األوســـع يف ميـــدان الثقافـــة احلـــايل؛ وهنالـــك حاليـــاً كثيـــر مـــن اجلـــدل، 

الكتابــــات ببعد عربــــي يف الفلســــطينيةعلــــى ســــبيل املثــــال، بشــــأن ضــــرورة نفــــخ الثقافــــة 
  .األخيرة بشأن الهوية

  سياسات املنفى والهوية
وترجـع . املعاصرة هو سياسات املنفى الفلسطينيةلقد كان املؤشر احلاسم للهوية 

، وهــي أن اجلســم األساســي الفلســطينيةجــذور ذلــك إىل ســمة اجتماعيــة خاصــة بالتجربــة 
، أي جميــع أولئــك الــذين ، باإلضــافة إىل املثقفــين وقاعــدتهم املهنيــةالفلســطينيةللقيــادة 

مسـتمداً مـن جتربـة الالجئـين يف  الفلسـطينيأدوا دوراً حاسماً يف تكوين الوعي الـوطني 
ـــــردوا أو جـــــرى نفـــــيهم أو، كمـــــا يف حـــــاالت بعـــــض ١٩٦٧و ١٩٤٨حربـــــي  ، كـــــانوا قـــــد طُ

  .املثقفين، اختاروا املنفى
حــــوال وقــــد طغــــت سياســــات وشــــعر املنفــــى يف هــــذه الفتــــرة التكوينيــــة، حتــــى أن األ

نحـــــــو نصــــــــف جممــــــــوع (ين الــــــــذين ظلـــــــوا يف فلســــــــطين الفلســـــــطينيوالتطلعـــــــات ونظــــــــرة 
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. لقـــد حتولــوا إىل موضــوع جمـــرد التمجيــد والبطولـــة. نُســـيت تمامــاً) ين تقريبــاًالفلســطيني
، بــــل أيضــــاً الفلســــطينيةوعمليــــاً، مل يقتصــــر األمــــر علــــى تهميشــــهم كعنصــــر يف السياســــة 

وكـــــان هنـــــاك يف . احلقيقـــــي هـــــو يف الشـــــتاتصُـــــنّفوا كبقايـــــا، كجـــــزء مـــــن شـــــعب موقعـــــه 
الالوعــي شــيء مــن اتهــامهم باخليانــة، مــن حيــث أنهــم هــم أيضــاً مل ينفــوا، أو اختــاروا أال 

  .الفلسطينيةكان ذلك هو ذروة االنفصام يف الهوية الوطنية . يعيشوا يف املنفى
الـــذي ) ١٩٧٦(يـــوم األرض : وكـــان ال بـــد مـــن حـــدثين حاســـمين لتغييـــر هـــذه النظـــرة

علــــى ) ثــــم بــــين البــــدو يف النقــــب يف وقــــت الحــــق(يــــل لين يف اجلالفلســــطينيبــــرز تشــــديد أ
رسّخ احلدث األول النضال من أجل املساواة . ١٩٨٧هويتهم الوطنية؛ واالنتفاضة سنة 

كتيــــــار شــــــرعي ومعتــــــرف بــــــه داخــــــل السياســــــة  اإلســــــرائيلي اليهــــــوديداخــــــل اجملتمــــــع 
، ككــل، آمــال الفلســطيني الــوعي الــوطني ، وأدخــل، أكثــر مــن أي وقــت آخــر، إىلالفلســطينية

أمّا االنتفاضة، مـن ناحيـة أُخـرى، فصـححت انعـدام . إسرائيلين يف الفلسطينيوتطلعات 
  ".قوى الداخل"على التحرير الفلسطينية  منظمةالتوازن يف هيمنة 

  اخلارج/الداخل
التحريــــــر  منظمــــــةكانــــــت االنتفاضــــــة نفســــــها ذروة عمليــــــة أدركــــــت، مــــــن خاللهــــــا، 

، بصــفتها حاملــة مشــعل الشــتات، بعــد أعــوام مــن التطويــق العربــي والســيطرة طينيةالفلســ
العسكرية، أن عليها أن تعيد ترسيخ نفسها يف اإلرادة السياسية الناشئة يف  اإلسرائيلية

وقـــد نُظـــر إىل هـــذا التحـــول، بصـــورة رســـمية، باعتبـــاره انحرافـــاً عـــن . الفلســـطينيالـــوطن 
ومثــــل هــــذا . اســــتراتيجيا تســــعى لالســــتقاللنحــــو تبنــــي اســــتراتيجيا التحريــــر، وتوجهــــاً 

التحول مل يتطلب فقط تبني سياسة براغماتية جديدة قائمة على التوصل إىل حل وسـط 
يرتكز على تقاسم األرض وعلى حـوار مـع العـدو، بـل شـكّل أيضـاً انفصـاالً راديكاليـاً عـن 

  .التراث األيديولوجي للمنظمة
الص عبــــــــر العــــــــودة، باعتبارهــــــــا أســــــــاس تمحــــــــور هــــــــذا التــــــــراث حــــــــول فكــــــــرة اخلــــــــ

إىل  ثم تضـخمت نحـو صـوغ رؤيـة حنينيـة. جميعاً الفلسطينيةاالستراتيجيات السياسية 
وكانـــت أداتـــه لـــذلك مزيجـــاً مـــن . اجملـــزأ الســـتعادتها الفلســـطينياملاضـــي ســـعى الشـــعب 

التعبئة اجلماهيرية العامة، والكفاح املسـلح، وربـط اجملموعـات املنفيـة بعضـها بـبعض 
وكانـت القاعـدة االجتماعيـة لهـذه السياسـة هـي، . التحريـر الفلسـطينية منظمةعبر قيادة 

وأصـــــحاب املشـــــاريع  يف األســـــاس، خميمـــــات الالجئـــــين يف البلـــــدان العربيـــــة املضـــــيفة،
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  .االقتصادية، واملهنيون العاملون بأجر يف بلدان اخلليج واألردن
وخالفــــاً لــــذلك، كــــان التحــــول يف الثمانينــــات نحــــو اســــتراتيجيا إقليميــــة يف اجتــــاه 

) واحملافظـة أيضـاً(علـى قاعـدة اجملتمعـات املسـتقرة نسـبياً  الفلسـطينيةإرساء السياسـة 
كانــت هــذه اجملتمعــات تضــم كمــاً كبيــراً مــن الالجئــين، ولــئن . يف الضــفة الغربيــة وغــزة

فإنهــا كانــت، إىل حــد كبيــر، تشــكل اســتمرارية تاريخيــة للمجتمــع الريفــي يف املرتفعــات 
  .ولنخبهم احمللية الفلسطينيةاجلبلية 

لقـد كانـت تتميـز بدرجـة . غير أن هذه اجملتمعات املسـتقرة مل تشـكل جمتمعـاً قوميـاً
تعبّـــــر عـــــن  - منـــــذ الســـــبعينات - عاليـــــة مـــــن الـــــوعي القـــــومي، وبـــــدأت بصـــــورة متزايـــــدة

لكــــن قيادتهــــا، خالفــــاً . التحريــــر الفلســــطينية منظمــــةتطلعاتهــــا السياســــية داخــــل إطــــار 
 أيـــدي النخـــب احملليـــة يف الضـــفة والقطـــاع، يف املنفـــى، بقيـــت يف" القـــوى اخلارجيـــة" لــــ

والتي استمدت قوتها وثروتها وهيبتها مـن شـبكة موسـعة مـن عالقـات القرابـة والنسـب، 
  .املتجذرة بصورة مميزة يف نابلس واخلليل والقدس وبيت حلم

  تكوين الدولة والهوية
القـاهرة  صالحيات السلطة بعد اتفاقيـة الفلسطينيةمل يكن استالم السلطة الوطنية 

بدايــــة عمليــــة تكــــوين الدولــــة فحســــب، بــــل أيضــــاً دجمــــاً لتلــــك النخــــب السياســــية ) ١٩٩٤(
. والتجمعات االجتماعية، يف املناطق اخملتلفة، يف إطار تشكيل قومي جديد أُعيد بنـاؤه

، عبـــر كوادرهـــا وبيروقراطيتهـــا يف الشـــتات التحريـــر الفلســـطينية منظمـــةوهكـــذا أجنـــزت 
، دوراً صــاهراً للمجتمعـــات اجملــزأة يف الضـــفة الغربيــة وغـــزّة، "اخلالـــد"التــي انتقلــت إىل 

. اإلســـرائيليعامـــاً مـــن احلكـــم  ٢٩وهـــو أمـــر مل تســـتطع احلركـــة الوطنيـــة أن تفعلـــه خـــالل 
وبمــا أن هــذه العمليــة ال تــزال يف حالــة الصــيرورة، فإننــا نعجــز يف الوضــع احلــايل عــن 

بشأن دور العائدين فيما يتعلق بتوزيـع  ويف احلوار القائم حالياً َ. تمييز األمور بوضوح
ممــا  - أو أقــل - املناصــب والنفــوذ، يشــار إىل أن القــوى العائليــة واإلقليميــة ممثلــة أكثــر

كــان ال بــد مــن أن تأخــذ ) وعرفــات(الفلســطينيةومــن املؤكــد أن الســلطة الوطنيــة . ينبغــي
ــ. ثقــل هــذه القــوى بعــين االعتبــار عنــد إجــراء توزيــع مراكــز القــوى ى أيــة حــال، نشــهد وعل

بصورة متزايدة كياناً قومياً يفرض وجوده، متجاوزاً أجزاءه التي يتألف منها بصـورة 
وبســبب الطبيعــة الدوالنيــة لهــذا الكيــان املركــب، فقــد كانــت الضــحية الرئيســية . متدرجــة

  .هي قطاع الرأسمالية اخلاصة ال النخب يف املناطق اخملتلفة
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يف أثنــــاء انتخابــــات اجمللــــس التشــــريعي يف  ثــــم أصــــبح هــــذا املنحــــى أشــــد وضــــوحاً
لقـــد بـــدا أن احلملـــة نفســـها تشـــير إىل العـــودة إىل . ، وبعـــدها١٩٩٦ينـــاير /كـــانون الثـــاين

العائليـــة واجلهويـــة، لكـــن أشـــكال التعبئـــة التـــي ســـيطرت علـــى احلملـــة عكســـت بالنتيجـــة 
الـوطني العـام وكانت النتيجة نصراً لالنتمـاء . مزيجاً من االهتمامات الوطنية واحمللية

 - وانعكــس ذلــك ال يف البرنــامج الــذي تبنتــه أكثريــة املرشــحين. علــى احملليــات الضــيقة
فحســـب، بـــل أيضـــاً يف خلفيـــة املرشـــحين الـــذين  - وهـــو إنشـــائي يف الغالـــب يف حمتـــواه

فضلهم الناخبون، والذين كانوا من ذوي التاريخ النضايل احلزبي، أو من العائـدين مـن 
  .ويفتقرون إىل قاعدة اجتماعية حمليةالشتات أو املنفى 

  االنقسام اجلديد
، فـإنني أرى علـى السياسـة الفلسـطينية" العائدين" على الرغم من الهيمنة احلالية لـ

حتـى " اخلـارج والـداخل"بين قوى  الفلسطينيةأن االنقسام الذي كان سائداً يف السياسة 
وقراطـــــي للســـــلطة الوطنيـــــة البير/فتـــــرة قريبـــــة قـــــد تـــــمّ جتـــــاوزه بفضـــــل الـــــدور السياســـــي

وبمقدار ما يوجـد مـن انقسـام حاليـاً فإنـه يعكـس مطالبـة بـالنفوذ واملغـانم . الفلسطينية
مــــــن جانــــــب أقليــــــة ال تــــــزال سياســــــتها وخلفيتهــــــا االجتماعيــــــة وميولهــــــا األيديولوجيــــــة 

وال يجـــــد املـــــرء أي فـــــارق يـــــذكر إال يف ". األصـــــلي"متماثلـــــة، يف األســـــاس، مـــــع اجملتمـــــع 
متجــــــذرة يف (يــــــنم عــــــن خلفيــــــة " العائــــــدين"إن ســــــلوك قافــــــة االجتماعيــــــة، إذ مســــــائل الث

إن هــذه اجلماعــة . أكثــر حضــرية، وعلمانيــة، واغترابــاً عــن اجملتمــع) جتــربتهم يف املنفــى
  .املزروعة يف املوطن اجلديد ال تزال تبحث عن مفاصلها

ا مــع ذلــك ، كشــكل سياســي، مبــالغ فيهــا إىل حــد كبيــر، لكنهــالفلســطينيةإن التعدديــة 
فهــي متجــذرة يف تعــدد التجربــة السياســية . موجــودة فعــالً، أو لنقــل إن لهــا نــواة حقيقيــة

؛ وهــــي يف الشــــتات العربــــي اإلســــرائيلييف املنفــــى، ويف تنــــوع أشــــكال املقاومــــة للحكــــم 
قائمــة علــى مــا يعــادل التكــافؤ يف الصــراع األيــديولوجي بــين التيــارات الفكريــة الوطنيــة 

؛ وهــــي يف فلســــطين، ويف اجملتمــــع العربــــي يف الــــداخل )كــــان يســــارياًأو مــــا (واليســــارية 
. أيضـــاً، قائمـــة علـــى التعـــايش الطـــوعي بـــين االجتاهـــات السياســـية اإلســـالمية والقوميـــة

والعامــل املهــم الــذي يســاهم يف اســتمرار هــذه التعدديــة هــو أســلوب القيــادة الــذي فضــل، 
. ملواجهـة وسـيطرة احلـزب الواحـدحتى اآلن، سياسة االحتواء واحملسـوبية علـى سياسـة ا

علـــــى أننـــــا نشـــــهد يف الوقـــــت احلاضـــــر انحرافـــــاً كبيـــــراً عـــــن هـــــذا التقليـــــد، وفيـــــه تخـــــوض 
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مؤسســات اجملتمــع املــدين والتجمعــات املتعــددة، التــي نشــأت خــالل عقــود مــن االحــتالل، 
معركة جديدة يف سـبيل الـدفاع عـن بـدايات املعارضـة الديمقراطيـة حيـال سـلطة الدولـة 

  .ئةالناش

  :خاتمة
  "اجلنينية"اجملتمع املدين ونهاية 

 الفلســـطينيةيف أثنـــاء الثمانينـــات، كانـــت االســـتراتيجيا التـــي ســـادت أوســـاط األطـــر 
وهــــذا هــــو املصــــطلح الــــذي يشــــير إىل رؤى عــــدد مــــن ". جنينيــــة"اجلماهيريــــة اســــتراتيجيا 

يف الضـفة الغربيـة وغـزة هـي، حيـال  الفلسطينيةجمموعات املقاومة أن مهمة املقاومة 
مـدة طويلـة، إنشـاء أجهـزة سـلطة بديلـة علـى املسـتوى  اإلسـرائيلياحتمال بقاء االحتالل 

وتـــــأمين اخلـــــدمات يف ميـــــادين ) مـــــن بلـــــديات وجامعـــــات ومـــــدارس، إلـــــخ(املؤسســـــاتي 
ومـن شـأن هـذه املؤسسـات واخلـدمات، . الصحة، والدعم التنموي، والعناية اليوميـة، إلـخ

الناحيـــة السياســـية، أن تصـــب يف النهايـــة يف هـــدف إنشـــاء أجهـــزة ســـلطة بديلـــة مـــن مـــن 
" اجلنينيـة"وحين حتين اللحظة التاريخية تقوم هذه املؤسسات . جهاز الدولة االحتاليل

مقبلـة ال بـد مـن أن  فلسـطينيةكـان التوقـع هـو أن أيـة دولـة . بدور الدولـة البديلـة الناشـئة
هــذه األجهــزة الناشــئة، غيــر أن النظــام الــذي بــرز مــع تؤســس قاعــدة ســلطتها علــى أســس 

أثبــــت كــــم كانــــت هــــذه االســــتراتيجيا خمطئــــة يف  الفلســــطينيةتأســــيس الســــلطة الوطنيــــة 
ففـــي مســـتوى معـــين، كانـــت طبيعـــة مؤسســـات اجملتمـــع املـــدين هـــذه موجهـــة . توقعاتهـــا

لطة لتنظــيم مقاومــة االحــتالل والتعبئــة ضــده أكثــر ممــا هــي موجهــة إلنشــاء مؤسســات ســ
التحريـــــــر  منظمـــــــةيعـــــــود، يف األســـــــاس، إىل اختيـــــــار " فشـــــــلها"علـــــــى أن . وطنيـــــــة بديلـــــــة

عــــن عمــــد ترســــيخ ســــلطتها علــــى التحــــالف مــــع النخــــب االجتماعيــــة احملليــــة الفلســــطينية 
إن . العائـــــدة، واســـــتثناء هـــــذه التيـــــارات اجلذريـــــةالتحريـــــر الفلســـــطينية  منظمـــــةوكـــــوادر 

أشــــد شــــبهاً اليــــوم بأنظمــــة الــــدول العربيــــة  مؤسســــات الدولــــة الناشــــئة يف فلســــطين تبــــدو
وأي مسـتقبل ملـا . اجملاورة منها بمؤسسات جمتمـع مـدين نشـأ يف أثنـاء أعـوام املقاومـة

تبقى مـن املنظمـات اجلماهيريـة، التـي ال تـزال ناشـطة حاليـاً، يقـع يف البحـث عـن إنشـاء 
وامليــدان . ســيةقــوة معارضــة تركــز علــى الديمقراطيــة واحلقــوق املدنيــة والتعدديــة السيا

الطبيعي لهذه املعركة هو اجمللس التشريعي واجمللس البلدي والهيئات غير البرملانيـة، 
 .كاألحزاب والصحافة واإلعالم
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