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ليندومل شولتز، وهي باحثة وحماضرة يف معهد أبحاث السالم هيلينا تهدف 

والتنمية يف جامعة غوتبرغ يف السويد، يف كتابها، إىل تعزيز فهم احلركة الوطنية 

ويُعتبر هذا الكتاب، من ناحية املعاجلة النظرية للموضوع، إضافة مرحَّبًا . الفلسطينية

وخالفًا . لفلسطينية وبناء الهويةبها إىل الدراسات احلديثة املهمة عن القومية ا

لألعمال األُخرى يف هذا املوضوع، تشدد شولتز على أهمية إطارها النظري، وتقدم 

حتليالً للقوميات وقدرتها على إعادة البناء من خالل دراسة حالة احلركة الوطنية 

  .الفلسطينية

) ١: (شولتز مع سيرورة القومية الفلسطينية من خالل ثالث رؤىتتعامل 

) ٢(ديناميات العوامل اخلارجية والداخلية، وكيفية مساهمتها يف صوغ القومية؛ 

احلدود، فضالً عن الذات واآلخر يف بناء الهوية؛ /املعنى والشكل/العالقة بين احملتوى

املفاوضات والصراعات الدائمة بين األفرقاء الداخليين يف احلركة الوطنية نفسها ) ٣(
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وقد استخدمت املؤلفة ). ٤ ـ ٣ص (لألمة وتنظيم الدولة فيما يتعلق بتعريفاتهم 

حتليل نصوص ) ٢(مقابالت نوعية مع ممثلين عن القيادة السياسية؛ ) ١: (أسلوبين

غير أن املرء ). ١٦ص (مناشير االنتفاضة ووثائقها ومواثيقها وبراجمها السياسية 

ن الفلسطينيين تمثل يتساءل إن كانت هذه املقابالت مع القادة السياسيين والناشطي

  .اإلغلبية تمثيالً كافياً، أي ما تسميه املؤلفة القومية الشعبية وغير الرسمية

ينقسم الكتاب إىل خمسة فصول رئيسية، عالوة على فصلين آخرين للمقدمة 

هو معاجلة شولتز خملتلف ) الفصل األول(وأهم ما تبحث فيه املقدمة . واخلاتمة

يات القومية، وكيف أنها قد تلقي الضوء على فهمنا لفرادة نظريات القومية وبناء الهو

  .احلالة الفلسطينية والسمات العامة التي تشترك فيها مع احلركة القومية األُخرى

ويركز الفصل الثاين على كيفية بناء الهوية القومية الفلسطينية خالل القرن 

يين يف املنفى إىل العشرين، وينتقل الفصل الثالث من جتربة الالجئين الفلسطين

وتبحث شولتز، بصورة خاصة، يف كيف . الوضع الداخلي حتت االحتالل اإلسرائيلي

وتبيّن . أثّرت االنتفاضة يف إدراك الذات، فضالً عن معاناة الفلسطينيين وكفاحهم

كيف غيّر مفهوم احلكم الذاتي وبناء الدولة شكل الشخصية الوطنية الفلسطينية بعد 

وبعد ذلك تبحث شولتز يف اآلراء ). الفصل الرابع( ١٩٩٣ سنة اتفاقية أوسلو يف

املتنافسة لزعماء وممثلي خمتلف األفرقاء الفلسطينيين بشأن ما الذي يشكل الهوية 

تستخدم " (بناء حدّي"وترى أن هذه الهوية ). الفصل اخلامس(القومية الفلسطينية 

لة االنتقالية للهوية لوصف احلا ـ rite de passage ـمصطلح طقوس االنتقال 

الفلسطينية احلاضرة، لكن كان يجدر بها استخدام املصطلح األنثروبولوجي املالئم 

   .١)liminal ـ" عتبة الوعي"

                                                            

  :لتطبيق هذا املصطلح على الهوية الفلسطينية، أنظر مقالتي  ١
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ويتحول الفصل السادس من اإلدراك الفلسطيني للذات إىل اإلدراك الفلسطيني لليهود 

امللحوظ من املقاومة  اإلسرائيليين كأعداء وجيران على حد سواء، مشدداً على التحول

الدموية لإلسرائيليين إىل اعتبار أن حماية األمن اإلسرائيلي مرتبطة بحماية املصالح 

ويرى الفصل اخلتامي وجوب النظر إىل القومية ). ١٤٧ص (الوطنية الفلسطينية 

الفلسطينية كنتيجة للمواجهة العنيفة مع الصهيونية وإسرائيل، وكنتاج للخطاب 

وتناقش شولتز بإقناع يف أن ال االدعاء . السياسية الفلسطينية القومي للنخبة

الفلسطيني بوجود هوية قومية تاريخية وشائجية وأساسية، وال التفسير الذرائعي 

  .اإلسرائيلي، كافيان لتعريف القومية الفلسطينية

ثبت املراجع يف الكتاب جيد بصورة عامة، على الرغم من أن يف اإلمكان 

كما كان يمكن . عن روايات سيرة ذاتية لنساء فلسطينيات بارزات إغناؤه بمداخل

وثمة . إضافة عيّنة من مناشير االنتفاضة، مع ترجماتها اإلنكليزية يف ملحق بالكتاب

أخطاء يف تهجئة بعض الكلمات العربية وكتابتها بحروف اللغة اإلنكليزية؛ لكن هذه 

فيها جيداً، وأحكامها املتوازنة،  إن شولتز، بمقوالتها املبحوث. األخطاء ثانوية

  .وحتليالتها النظرية الذكية، تقدم كتاباً يساهم مساهمة قيّمة يف العلم والثقافة

  

  كمال عبد امللك

أستاذ مشارك لألدب العربي يف اجلامعة األميركية يف الشارقة، اإلمارات العربية 

 املتحدة

                                                                                                                                                                          

“Living on Border Lines: War and Exile in Selected Works by Ghassan 
Kanafani, Fawaz Turki, and Mahmud Darwish,” in Kamal Abdel-Malek and 

David C. Jacobson, eds., Israeli and Palestinian Identities in History and 
Literature (New York: St. Martins Press, 1999), pp. 179-193. 
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