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متهيد

ت�ستخدم هذه الدرا�سة مدخل التحليل 

الثقافي الذي يقوم على درا�سة المحيط 

للظواهر االجتماعية وال�سيا�سية، وتقوم

بقراءة التحوالت التي طراأت على هوية 

الالجىء الفل�سطيني في ال�ستات واالأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة.

في الجزء االأول من الدرا�سة اأود اأن اأختبر 

كيف اأّثرت تجربة اللجوء وبناء ''الهوية 

المتخيلة الفل�سطينية'' في ال�ستات، بالتعامل 

ن نحن الفل�سطينيون؟'' 
َ
مع ال�سوؤال المركزي ''م

رين 
ّ
ك�سعب في معظمه من الالجئين والمهج

واأحفادهم، وذلك من خالل البحث في مفهوم 

حلم العودة )الفداء الفل�سطيني( كمفهوم نجح 

في توحيد ال�سعب الفل�سطيني، واأحدث تحواًل 

في هوية ال�ستات منذ �سنة 1948 حتى 

ا الجزء الثاني فيركز 
ّ
االنتفا�سة االأولى. اأم

على التحول والتغاير في الهوية الفل�سطينية 

منذ اأو�سلو حتى يومنا هذا.

ال�سدمة كحدث ت�أ�سي�سي

على غرار معظم الهويات المحلية للدول 

العربية، اأ�سافت ال�سهيونية والتحديات التي 

فر�ستها على الفل�سطينيين عن�سراً مهمًا في 

مرام م�س�روة*

 �سك�ن املك�ن واأحف�د الزم�ن: التغ�ير والتحول يف هوية

الالجئني الفل�سطينيني من النكبة اإىل م� بعد اأو�سلو

تتناول هذه الدرا�سة هوية الالجىء الفل�سطيني في مجموعتين رئي�سيتين هما: هوية 

التحول  اإلى  وتتطرق  المحتلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي  في  الالجئين  وهوية  ال�ستات، 

والتغاير اللذين طراآ على الهوية الوطنية لالجئين الفل�سطينيين، في المنفى واالأرا�سي 

الحقبَتين  على  وتركز  اأو�سلو.  اتفاق  اإبرام  حتى  النكبة  منذ  المحتلة  الفل�سطينية 

االأخيرتين من تاريخ ال�سعب الفل�سطيني، اأي االنتفا�سة االأولى واإبرام اتفاق اأو�سلو، 

في محاولة لفهم دور االتفاق كنقطة تحول مهمة في بلورة الهوية الفل�سطينية.

رة وباحثة في اأكاديمية القا�سمي. * محا�سِ
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)Knudsen & Hanafi 2011(، االأمر الذي اأدى 

اإلى تكوين مجموعات متنوعة من الالجئين:

المجموعة االأولى: هي مجموعة الالجئين 

الذين ُطردوا من اأرا�سيهم خالل اأحداث النكبة 

والتطهير الجماعي، وهم ي�سكلون مجموعة 

الالجئين االأكبر في المنفى الفل�سطيني. 

وكثيرون منهم يحملون جن�سيات بديلة، وهم 

اأ�سحاب كفاءات مهنية وعمالة ماهرة 

ومهارات اأكاديمية وثقافية وفنية، لكنهم 

عا�سوا ويعي�سون حالة مركبة جداً في 

.)Sayigh 2007( مجتمعات الدول الم�سيفة

المجموعة الثانية: هي مجموعة الالجئين 

الفل�سطينيين الذين اقُتلعوا من اأرا�سيهم في 

�سنة 1948، واأ�سبحوا الجئين في ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة.

المجموعة الثالثة: هي مجموعة الالجئين 

الفل�سطينيين الذين اقُتلعوا من اأر�سهم خالل 

اأحداث النكبة وتحولوا اإلى الجئين داخل 

 االأرا�سي التي احُتلت في �سنة 1948

.)Sayigh 2007(

وظهرت �سدمة الطرد في خ�سم عملية 

بلورة هوية وطنية، وتعمقت على مر االأعوام 

مع تعاقب الكوارث التي اأ�سابت ال�سعب 

الفل�سطيني: النكبة؛ هزيمة حزيران 1967 

)النك�سة(؛ حرب لبنان االأولى )1982(؛ 

االنتفا�ستان االأولى )انتفا�سة الحجارة(، 

والثانية )انتفا�سة االأق�سى(. وقد �سكلت هذه 

االأحداث كلها مكونًا مهمًا في تر�سيخ ال�سدمة 

كمكون مركزي للـهوية الوطنية الفل�سطينية، 

وكانت ذات تاأثير تراكمي وحا�سم في ت�سكيل 

الهوية الوطنية الفل�سطينية )Masarwi 2015؛ 

مّناع 1999(.

ي ''ما بعد ال�سدمة'' 
َ
ثمة تمييز بين م�سطلح

و''ال�سدمة العنيدة''، وقد �سعت اآفي زيف 

عملية ت�سكيل الهوية الوطنية الفل�سطينية، 

لكنها لم تكن ال�سبب في ت�سكيلها. فقد جرى 

ت�سكيل جميع الحركات القومية العربية في 

ال�سرق االأو�سط، ومنها الهوية الوطنية 

الفل�سطينية، خالل الفترة ما بين الحربين 

العالميتين، وتراوحت بين ثالثة محاور: 

المحور القومي العربي؛ المحور الديني 

االإ�سالمي؛ الهويات الخا�سة داخل حدود 

الدول القومية التي اأ�س�ستها بريطانيا وفرن�سا 

في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من القوا�سم الم�ستركة 

والتداخل بين الهوية الوطنية الفل�سطينية 

والهوية العربية واالإ�سالمية، فاإن الهوية 

الوطنية الفل�سطينية تميزت ب�سمات خا�سة 

اكت�سبتها تراكميًا في �سياق تاريخي طويل، 

وال �سيما بعد نكبة 1948، ذلك باأن 

االإح�سا�س الجمعي بمرارة النفي وروح 

الت�سحية والمقاومة وال�سعي نحو تحقيق 

اأهداف ال�سعب الفل�سطيني بكن�س االحتالل 

وحق تقرير الم�سير، �سكلت الملمح االأ�سا�سي 

المكون للـهوية الوطنية )يو�سف 2017(. 

ومنذ الحرب العالمية االأولى حتى يومنا هذا، 

تتناف�س التيارات االإ�سالمية مع التيارات 

العروبية من اأجل الهوية الفل�سطينية، وتحديد 

طبيعة هذه الهوية الجماعية، وجدول 

االأعمال الوطني واالجتماعي الفل�سطيني 

)مّناع 1999(.

فا 
ّ
وكان للحدثين الرئي�سيين اللذين عر

بالهوية الفل�سطينية، وهما: النكبة ــ تدمير 

الوطن وخ�سارته ــ )Sa’di 2002(، ونك�سة 

 1967 و�سقوط القد�س ال�سرقية، التاأثير 

 االأكبر في بلورة الهوية الجماعية 

ل المجتمع 
ّ
الفل�سطينية، وخ�سو�سًا تحو

الفل�سطيني اإلى مجتمع الجىء وم�سدوم 
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ال�سدمة ت�سكل االنبع�ث

يمكن القول اإن ال�سدمة الم�ستمرة وحالة 

النفي وفقدان الوطن، كان لها دور في �سنع 

الهوية الفل�سطينية وبلورتها، ذلك باأن عملية 

النفي جعلت الفل�سطيني يبحث عن عنا�سر 

هويته، �سواء تحدثنا هنا عن نفي جغرافي 

واإق�ساء عن اأر�س الوطن، اأم نفي �سيكولوجي 

واإق�ساء �سعوري.

اإن حالة النفي اأوجدت الحاجة اإلى اإعادة 

بناء جديدة لل�سرد الوطني الفل�سطيني، ارتكازاً 

على تجربة �سادمة و�سعبة لفقدان الوطن 

والمنزل، اأدت اإلى بناء ذاكرة جماعية وطنية 

�سكلت بدياًل من الوطن المفقود، وجعلت �سوؤال 

الهوية مرّكبًا، وقامت بو�سعه على المحك 

ب�سورة م�ستمرة. فوعي الفل�سطيني بهويته 

ي�ساوي القوا�سم الم�ستركة وغير الم�ستركة 

للفل�سطينيين عامة، �سواء تحدثنا عن اأولئك 

الموجودين في المنفى الجغرافي، اأم المنفيين 

�سيكولوجيًا. فالواقع ال�سيا�سي واالإن�ساني 

يجبر الفل�سطيني على العودة اإلى �سوؤال الهوية 

با�ستمرار، الأن عملية النفي مرتبطة ارتباطًا 

�سديداً بو�سع الفل�سطيني الذي فقد االأر�س 

اج 
ّ
واأ�سبح خارج الحقوق االإن�سانية )در

.)2011

يظهر هذا االأمر في و�سف اأبو لغد الذي 

جاء على النحو التالي:

عندما تعجز االأر�س تحت ظروف القهر 

واالحتالل واالغت�ساب من اأداء مهمتها 

وقيمه  اآثاره  يحت�سن  للوطن  كوعاء 

يتلقف  وتاريخه،  هويته  على  وي�سهد 

المواطن هذه المهمة وي�سبح هو الوعاء 

الحا�سن ال�ساهد، وت�سبح الذاكرة ''بديل 

قهر  على  قادرة  قوة  من  وما  االأر�س''، 

الإعادة تعريف مفهوم ال�سدمة في الخطاب 

النف�سي لي�سمل ال�سدمة المرتبطة باأحداث 

الحا�سر. فعلى عك�س م�سطلح ما بعد ال�سدمة، 

والذي يتعلق بالتاأثير ال�سادم لحدث منف�سل 

في الما�سي يوؤثر في الحا�سر، فاإن ال�سدمة 

الم�ستمرة هي �سدمة ال تزال تحدث في الوقت 

الحا�سر. وتطلق زيف على هذا النوع من 

ال�سدمات م�سطلح ''ال�سدمة العنيدة'' التي 

ت�سف من خاللها االآثار النف�سية لمواقف 

اجتماعية اكتئابية م�ستمرة في النف�س 

الب�سرية، وت�سعى لتو�سيع التعريف الت�سخي�سي 

الطبي ال�سطراب ما بعد ال�سدمة، والذي يقوم 

على تعريف ال�سدمة كحدث متطرف، الأنه ال 

يعالج ال�سدمات االجتماعية وال�سيا�سية )زيف 

2012(. وهذا التعريف يتطلب روؤية التجارب 

ال�سادمة الم�ستمرة، والتي تتميز بطبعها 

باأنها غالبًا ما يتم التعتيم عليها لت�سبح غير 

مرئية.

وبالتالي، يجب التمييز بين م�سطلح ما 

بعد ال�سدمة والذي يتطرق اإلى كارثة 1948 

واأبعادها على فئة المنكوبين، وم�سطلح 

ال�سدمة العنيدة وا�ستمرار النكبة، بحيث 

يتطابق ت�سور زيف لل�سدمات النف�سية مع 

الذاكرة الفل�سطينية التي ال تتعلق فقط 

بال�سدمات ال�سديدة التي حدثت في �سنة 

1948، بل اأي�سًا بتثبيتها الم�ستمر من خالل 

التكرار العنيد ال�سادم حتى يومنا هذا، الأن 

واقع الكارثة لم ينتِه قط بالن�سبة اإلى 

الفل�سطيني: بدءاً بالنكبة، مروراً بالحكم 

الع�سكري، وحرب حزيران/يونيو 1967 

)النكبة ال�سغيرة(، وحرب لبنان، 

واالنتفا�ستين، وطبعًا واقع االحتالل اليومي 

الم�ستمر.
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الثاني من النكبة كي يغادر مخيمات 

الالجئين ويقاتل من اأجل الوطن.

ر عن ت�سكل هذه المرحلة، اأي مرحلة 
ّ
لقد عب

النهو�س واالنبعاث، علي ح�سن �سالمة الذي 

لّقبته رئي�سة الحكومة االإ�سرائيلي غولدا مئير، 

بـ ''االأمير االأحمر''، وهو اأحد رموز حركة 

''فتح''، والذي اغتاله المو�ساد االإ�سرائيلي في 

لبنان في 22 كانون الثاني/يناير 1979:

كم من اآالف المرات، اأ�سار النا�س نحونا 

يا  فل�سطيني.  الجىء  ذلك  هام�سين.... 

اإن  الهم�سات...  تلك  عذبتني  كم  اإلهى، 

بالن�سبة  الفل�سطينية  المقاومة  حركة 

الفل�سطيني يقاتل  لي بديل عن االأر�س. 

دمت  فما  االحترام،  ينال  اأن  اأجل  من 

اأنا  محترم.  اإن�سان  فاأنا  واأقاوم،  اأقاتل 

اأن تعود،  اأعرف متى يمكن لفل�سطين  ال 

حياتي،  طوال  اأراها  ال  وقد  اأراها،  متى 

ال  الالجىء  العبد  الأن  اأقاتل  ولكنني 

يقاتل، واأنا ما عدت عبداً الجئًا  )الحوت 

.)1994

ر عن نفاد 
ّ
كلمات علي ح�سن �سالمة هذه تعب

�سبرها من واقع المنفى الفل�سطيني الذي ال 

حتمل، ورف�س و�سع الالجئين والنفي، 
ُ
ي

وُتظهر اأثر اللجوء النا�سىء عن النكبة في 

ي االأر�س والوطن، ون�سوء 
َ
اإعادة �سوغ مفهوم

اأ�سباب جديدة للعالقات االجتماعية تقت�سي 

التوحد والتعاون والتعا�سد )م�سرية 2008(.

اإن اأثر الغربة في حالة الالجىء يتعدى 

مجرد الحنين اإلى االأر�س والوطن والقرية 

المفقودة، والتي هي اأكبر كثيراً من كونها 

مجرد مكان للعي�س. لقد اأبرزت �سرورة 

مواجهة اللجوء وظروفه خ�سو�سية هوية 

فالذاكرة  الوجدان،  دحر  اأو  الذاكرة 

بطبعها عدو للقهر )اأبو لغد 1998(.

كان لهذه الذاكرة ال�سدى االأكبر في خطاب 

المجتمع الفل�سطيني المتعدد االأجيال ب�سرائحه 

المتنوعة، وقد عملت على تج�سيد الوعي الذاتي 

الفل�سطيني، والرواية التاريخية الجماعية التي 

ا�سُتمدت منها الت�سورات والممار�سات التي 

�سكلت الهوية الوطنية الفل�سطينية.

من هنا نالحظ اأن هناك مرحلتين تعاقبتا 

على الذاكرة الفل�سطينية بعـد النكبـة، مرحلـة 

الذاكرة الح�سية التي ت�سكلت لدى الجيل االأول 

الذي عاي�س النكبة بجميع تبعاتها، بينمـا 

امتـازت الذاكرة عند الجيل الثاني الذي لم 

يعاي�س النكبة باأنها ذاكرة لغوية بامتياز 

تعتمد علـى مـا �سرده الجيل االأول. وعلى هذا 

النحو تحولت الذاكرة من ذاكرة ت�سور واقعًا 

اإلى اأُخرى ت�سـور غيابًا، ومن ذاكرة تتحدث 

بلغة ال�سورة الح�سية اإلى اأُخرى تتحدث لغة 

العبارة )م�سرية 2008(.

وكانت الحاجة اإلى �سرد ثقافي تاريخي 

هي االأ�سا�س الذي برر الكفاح الوطني 

الفل�سطيني، فالحاجة اإلى اإن�ساء مثل هذا 

ال�سرد الثقافي الذاتي كانت �سرورية لبقاء 

مجتمع الالجئين الفل�سطينيين، �سواء على 

الم�ستوى ال�سخ�سي اأو الجماعي.

وكانت االأ�ساطير المتعلقة بالت�سحية من 

اأجل الوطن بمثابة و�سيلة رئي�سية لخلق هوية 

 Masarwi( فل�سطينية جديدة في المنفى

2018(؛ هوية جديدة ت�ستمد مكنونها من روح 
الدمار واالنبعاث )الكارثة والمقاومة(. كما اأن 

الحياة ال�سعبة داخل مخيمات الالجئين، 

والمعاملة المهينة لبع�س الدول الم�سيفة 

لالجئين الفل�سطينيين، �سكلتا دفعة للجيل 
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اقت�سادي محدد نا�سىء عن الهجرة الق�سرية، 

اأو الطرد المبرمج من الوطن، اأو االإبعاد 

العنيف لجماعات محددة اأو �سعوب باأكملها، 

غير اأنه االآن دخل في تعريف الهوية المن�سقة، 

والذات الم�سروخة الأ�سباب تت�سل بالتجربة 

الخا�سة بال�سعوب الم�ستعمرة في القرون 

الثالثة االأخيرة )�سالح 2009(.

وهنا اأود االإ�سارة اإلى اأن المنفى، كتجربة 

عتبر محوراً مركزيًا في 
ُ
وجودية معقدة، ي

ت�سكل الهوية الفل�سطينية. فحالة النكبة 

الم�ستمرة التي يعانيها الفل�سطيني جعلته 

يعي�س وي�سعر بواقع المنفى ب�سورة م�ستديمة، 

�سواء ق�سدنا بذلك المنفى ال�سيا�سي ــ 

الجغرافي اإلى ما وراء حدود فل�سطين، اأو 

المنفى الداخلي على اأر�س فل�سطين، اأو المنفى 

الوجودي. وفي هذا ال�سياق، يرى اإدوارد �سعيد 

اأن هذا هو ''زمن المنفى'' )�سعيد 2004(. وبناء 

عليه، فاإن فهم الهوية الوطنية الفل�سطينية 

ي�ستلزم اإلمامًا بتحوالت مفهوم المنفى 

الفل�سطيني وحالة النفي الفل�سطينية، الأن 

�سياقاتها ورمزيتها ت�ستدعي الحاجة اإلى 

مغادرة دائرة الفهم القامو�سي ال�سيق اإلى اأفق 

النظرية. اإن فكرة الربط بين المنفى والهوية 

ت�سدد دائمًا على غياب الوطن، وعلى الن�سيج 

الثقافي الذي �سكل الذات الفردية والجمعية، 

فحين نتطرق اإلى الهوية الفل�سطينية، ال 

يمكننا و�سفها اإاّل بهوية منفى واغتراب. 

وكون المنفى متعدد المعاني ومتحواًل، 

يجبرنا على الف�سل بين مفهوم المنفى وحالة 

النفي وعالقتهما ببناء الهوية الوطنية 

الفل�سطينية. فحالة النفي م�سطلح مترامي 

االأطراف يحمل كثيراً من االإ�سقاطات 

والدالالت المتنوعة التي توثق لحالة اإن�سانية 

معينة ن�ساأت في ظرف غير طبيعي وا�ستثنائي 

اج 
ّ
الالجىء �سمن اإطار الهوية الفل�سطينية )در

2010(، االأمر الذي اأدى اإلى تقوية الهوية 

المتخيلة، وتقدي�س الما�سي وبناء الثالوث 

المقد�س الفل�سطيني الذي �سمل تحرير فل�سطين، 

وحق العودة، والحق في تقرير الم�سير. هذا 

كله اأ�سبح اأ�سا�سًا لوعي فل�سطيني جديد غّذى 

االأيديولوجيا التي تاأ�س�ست عليها حركة 

التحرير الوطني الفل�سطيني.

يمكن القول اإن الهوية الفل�سطينية تطورت 

من خالل محورين رئي�سيين: االأول يعود اإلى 

عرف بمرحلة الحركة 
ُ
ما قبل �سنة 1948، وي

الوطنية الفل�سطينية؛ الثاني يمتد من بعد �سنة 

1948 حتى يومنا هذا. لكن هذه الهوية، 

قانونيًا و�سيا�سيًا، ن�ساأت وتبلورت مع ن�ساأة 

منظمة التحرير الفل�سطينية في المنفى )الحوت 

1994؛ الزبن 2007(.

اإن الجدلية الموجودة بين هذين المحورين 

في الهوية الفل�سطينية تعك�س العالقة 

المتجددة بين الزمان والمكان، والتي اأخذت 

�سيغة اإن�سانية جديدة من خالل التنقيب 

الم�ستمر في ذاكرة المكان والزمان، وعبر 

العالقات االإن�سانية، وهي �سيغة ال تعك�س 

عالقات القوة ال�سيا�سية فقط، بل تك�سف لنا 

اأي�سًا حقيقة ت�سور المجتمع والفرد 

الفل�سطيني لذاته وللعالقة بينهما، وت�سكل 

م�ساألة حا�سمة في بناء الهوية ال�سخ�سية 

والجماعية )م�سرية 2008(. وعليه، اأ�سبح 

المنفى المكان والزمان االأ�سا�سيين لت�سكيل 

الهوية الفل�سطينية.

الهوية الفل�سطينية بني روم�ن�سية 

املنفى وخم��ض النفي

وردت معاني المنفى وتعريفاته على اأنه 

يبتعد عن اأي �سرط تاريخي اأو �سيا�سي اأو 



113 دراسات سكان املكان وأحفاد الزمان

وال�سمت؛ بين الح�سور والغياب؛ بين خيانة 

الذات وخيانة الوطن؛ بين الذاكرة والن�سيان.

لقد �سكل غياب الوطن وح�سور المنفى 

قلب العمل الثقافي الفل�سطيني بما يتمتع به 

من طاقة تجريبية الفتة، وبحث في الغنى 

النوعي لالأ�سكال االأدبية، وقدرة على تج�سيد 

االأفكار والتجارب، واأ�سبح تعبيراً خاّلقًا عن 

الحلم الفل�سطيني وابتكار الهوية.

من الجئني م�ست�سعفني اإىل ثّوار: 

�سن�عة البطل

اأدت الحاجة اإلى والدة جديدة اإلى خلق 

�سورة البطل الفل�سطيني، الفدائي الذي يعتمر 

كوفيته ويحمل بندقية على كتفه، متمرداً على 

الظلم والطرد والتهجير بهدف وا�سح هو 

''ثورة حتى الن�سر''. وتتخذ هوية الالجىء 

حافي القدمين التي تفتقر اإلى كل �سيء، 

منعطفًا جديداً، فت�سبح هوية الثوري الفخور 

الذي ينا�سل من اأجل الوطن والمنزل 

والكرامة.

وكان ل�سعار ''ثورة حتى الن�سر'' الذي 

ابتدعه م�سممو القومية والثورة الوطنية 

الفل�سطينية، تاأثير حا�سم في تطوير ثقافة 

البطولة والت�سحية الذاتية من اأجل تر�سيخ 

الهوية الوطنية الفل�سطينية في مواجهة 

�سيا�سة االقتالع وال�سطب. وكانت هذه الثقافة 

عبارة عن ا�ستراتيجيا وجودية واآلية للبقاء، 

االأمر الذي اأحدث تاأثيراً كبيراً في ت�سكيل 

محتويات الهوية الوطنية الفل�سطينية 

.)Masarwi 2015(

في العديد من النواحي، يمكن القول اإنه 

في هذه المرحلة، تتحول هوية الالجىء 

الفل�سطيني من هوية ال�سحية اإلى هوية الثائر، 

وتلقى هذه الهوية الجديدة رواجًا كبيراً في 

نقل الحالة االإن�سانية من حيز الوجود 

االإن�ساني الطبيعي اإلى حالة ح�سار دائم مع 

اأ�سئلة الالعدالة والظلم واال�ستبداد والتهمي�س 

المتعمد، مترافقة مع محاولة م�ستمرة من 

المنفي الإثبات وجوده، والتعرف اإلى ذاته 

ومواطن الخلل في العالم من حوله، ثم 

النقا�س المتوا�سل مع الذات ب�ساأن كيفية 

الخروج من دائرة النفي الم�ستمر، وخلق عالم 

متوازن بالن�سبة اإليه �سواء في المنفى، اأو في 

�سنع اأمل العودة اإلى هذا البعد االإن�ساني الذي 

رم منه )العنزي 2013(. وقد اأكد ذلك �ساعر 
ُ

ح

المنفى محمود دروي�س من خالل طرحه 

ن اأنا من دون منفى؟ قارئًا المنفى 
َ
ال�سوؤال: م

من خالل عد�سات الم�سطهدين. وبذلك ت�سكل 

حالة النفي ال�سدع الذي ي�سعب �سفاوؤه في 

كينونة الهوية الوطنية الفل�سطينية، وهو الذي 

يف�سل ب�سورة ق�سرية بين المرء وم�سقط راأ�سه، 

وبين الذات وبيتها الحقيقي: فالحزن 

الجوهري الذي يولده ال يمكن التغلب عليه، 

مثلما هي الحال في مخيمات الالجئين وتحت 

االحتالل )Said 2000(، بينما يمكن روؤية 

المنفى )الوجودي( ب�سفته الموقع النهائي 

للمثقف، وك�سرط م�سبق لمنظور نقدي يمكن 

اأن يتحدى الثقافة، بل يمكن اأن ي�سكل تحديًا 

للذات بين ''الوطن'' و''المنفى''.

هذه العالقة ال�سائكة بين المنفى على 

رها اأي�سًا اليا�س خوري 
ّ
اأنواعه والهوية، طو

في روايَتيه ''باب ال�سم�س'' )المنفى ال�سيا�سي/

حالة النفي( و''اأوالد الغيتو'' )المنفى الداخلي 

والوجودي(، جاعاًل من حاالت المنفى التي 

يعي�سها اأبطال روايَتيه م�سرحًا تت�سكل فيه 

هوياتهم، وهي هويات ماأزقية وجودية 

تتنازع بين هوية البطولة وهوية الالبطولة؛ 

بين المقاومة والخ�سوع؛ بين الكالم 
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لجّدي/على طبق الخيزران،/وفي باحة 

 و�سف�سافٌة وح�ساْن/وخلف 
ٌ
بئر البيت 

)دروي�س  اأوراقنا...   
ُ
يت�سّفح غٌد  ال�سياج 

.)2001

يمكن االفترا�س اأن حلم عودة الالجىء 

الفل�سطيني يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على الذاكرة 

الجماعية، وي�ساهم في خلق هوية الالجئ 

الوطنية ''المتخيلة''. اإن الحلم بالعودة اإلى 

الوطن في الذاكرة المتخيلة لل�ستات بات كلمة 

ال�سر الموحدة لل�سعب الفل�سطيني في خ�سم 

عملية البقاء، واالنتقال من حالة العجز اإلى 

ال�سحوة والثورة )م�سرية 2008(.

لقد اأ�سحى العمل الثقافي، وخ�سو�سًا اأدب 

المقاومة الفل�سطيني، ظاهرة اأ�سا�سية في 

اإعادة �سوغ وبناء الهوية الفل�سطينية؛ ظاهرة 

قدمت، على ال�سعيد الثقافي، نماذج مبكرة 

تناولت �سوؤال الوجود والهوية، وهي ذات 

اأهمية ق�سوى كعالمة اأ�سا�سية من عالمات 

الم�سيرة الن�سالية الفل�سطينية. واأ�سبح اأدب 

المقاومة تحديداً يتمثل في تجربة الحرب 

وتجربة الثورة، مع اإذكاء مفاهيم وقيم 

االنتماء والهوية والحرية، وجميع تجارب 

الدفاع عن الحياة؛ الحياة الف�سلى التي تعّلي 

من �ساأن االإن�سان )نجم 2014(، كما �سار 

االإنتاج الثقافي واالأدبي يت�سمن ت�سوراً 

خالقًا للـهوية الوطنية الفل�سطينية، ودعوة اإلى 

اإعادة بناء هذه الهوية في اأزمنة ال�سراع، 

والعمل عليها ب�سورة م�ستمرة كي ت�ستطيع 

المقاومة وال�سمود في وجه مخطط الطم�س 

والمحو. ويمكن روؤية تعبير عن هذه العملية 

في رواية غ�سان كنفاني ''اأم �سعد'' الذي ي�سف 

بلغة رائعة تفكك العنا�سر القديمة للمجتمع 

الفل�سطيني في المنفى في مواجهة الثورة التي 

عالم الفن والثقافة الفل�سطينيين، وفي ال�سعر 

واالأدب والمو�سيقى والفنون الت�سكيلية، وبين 

الفنانين الفل�سطينيين والفنانين في العالم 

العربي باأ�سره، الذين ي�سكلون راأ�س حربة في 

ثقافة المقاومة الفل�سطينية ورموز الوالدة 

الجديدة والمقاومة الجماعية )م�سلماني 

.)2007

ويمكن العثور على ذلك في انعكا�س هذه 

الهوية في ق�سيدة محمود دروي�س ''اإلى اآخري 

واإلى اآخره''، التي يج�سد دروي�س فيها نقطة 

التحول التاريخية في هوية الالجىء 

الفل�سطيني. فتبادل االأدوار بين االأب المهزوم 

)الجيل االأول للنكبة(، واالبن المتمرد )الجيل 

الثاني(، يمتلك اأهمية رمزية: اإنه االبن القادر 

على النهو�س �سد الواقع الجديد اأمام االأب؛ 

االبن الذي يحاول تهدئة والده عن طريق 

اإعادة بناء �سور الما�سي التي قد تكون 

خيالية اأو متك�سرة، لكنها �سور تحّفز على 

اإحياء وخلق البطل الوطني الفل�سطيني الذي 

يحمل حلم العودة في داخله )روجني 2012(. 

يقول دروي�س في تلك الق�سيدة:

هل تعرف الدرب يا ابني/ نعم، يا اأبي:/

 
ٌ
 �سغير

ٌ
 /درب

ِّ
ِة ال�سارع العام

َ
وب

ّ
�سرَق خر

اِره/في البداية، ثم ي�سير اإلى 
ّ
ب

ُ
يُق ِب�س �سِ

َ
ي

ِم 
ْ
َكر ِطلُّ /على 

ُ
ي ثم   ،

َ
ع

َ
�س

ْ
اأو  

َ
ع

َ
�س

ْ
البئِر/اأو

ات،/
ّ
َلِوي

َ
ي ''جميْل'' /بائِع التبغ والح

ّ
َعم

 
َ
ي�ستقيم قبل/اأن  َدٍر 

ْ
ي
َ
ب على   

ُ
ي�سيع ثم 

/،
َ
َغاء

ّ
ب
َ
ب �سكل  البيت،/في  في  جِل�س 

َ
وي

هل تعرف البيَت، يا ولدي/مثلما اأعرف 

ابًة 
ّ
بو ُق 

ّ
طو

ُ
ي اأعرُفُه:/يا�سميٌن  الدرب 

الدرج  على  �سوٍء  حديد/ودع�ساُت  من 

ما  في  ّدُق 
َ
ح

ُ
ي �سم�ٍس  اُد 

ّ
/وعب

ِّ
الحجري

الفطور  ِعدُّ 
ُ
ي األيٌف  المكان/ونحٌل  وراء 
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تتبلور وتت�سكل. ابن اأم �سعد بطلة الرواية، 

وهي الجئة فقيرة ت�سكن مخيمًا وابنها مع 

الفدائيين، يترك خيمتهما؛ الخيمة نف�سها التي 

ن�ساأ فيها طوال حياته كالجئ؛ خيمة في 

الوحل، وينتقل اإلى خيمة اأُخرى خيمة الثورة. 

تدرك اأم �سعد اأن جياًل جديداً يولد؛ الجيل الذي 

يرف�س ا�ستمرار العي�س في ال�ستات، ويريد اأن 

يحقق حلم العودة اإلى الوطن الم�سلوب.

تقول اأم �سعد: ''اأتح�سب اأننا ال نعي�س في 

الحب�س؟''

ا�سمع اأنا اأعرف اأن �سعد �سيخرج من 

الحب�س. الحب�س كله! اأتفهم؟

''اإلى  ن؟'' 
َ
''م ''اإليهم''  اأين؟''  ''اإلى 

الفدائيين''

ن �سيذهب؟'' 
َ
''واإذا لم يذهب �سعد، فم

)كنفاني 2001، �س 98(

ي�سف كنفاني نهو�س المخيم وانتفا�سته 

على البوؤ�س واإعالن رف�س الهزيمة، فالعمل 

الفدائي يدخل اإلى المخيمات، وثورة الالجئين 

تقلب عالقات القوى بين الجيل االأول المقهور 

والم�سحوق تحت وطاأة الحياة القا�سية في 

المخيمات الفل�سطينية )المتمثل في اأبي �سعد(، 

وبين الجيل الثاني للنكبة، جيل التمرد 

والمقاومة )المتمثل في االبن �سعد(. الثورة 

عند غ�سان هي الحل النهائي لالإن�سان المقهور 

وللجماهير الكادحة على حد �سواء، فخيمة عن 

خيمة تفرق، ''ثمة فرق �سا�سع بين خيمة 

البوؤ�س الغارقة في الوحل في المخيم، وبين 

خيمة الفدائي...'' )جابر 2015، �س 285(.

الثورة تقلب الموازين وُتخرج اأبو �سعد من 

بوؤ�سه. ''كان اأبو �سعد مدعو�سًا، بالفقر 

والمقاهرة وبكرت االإعا�سة و�سقف الزينكو 

وب�سطار الدولة.'' ذهاب �سعد رّد اإليه �سيئًا من 

روحه، ''لو تراه كيف يم�سي مثل الديك ال يترك 

بارودة على كتف �ساب يمر من جانبه اإاّل 

ويطبطب عليها. كاأن بارودته القديمة كانت 

م�سروقة ولقيها'' )جابر 2015، �س 336(

اإن انتفا�سة االأوالد في الن�سخة الفل�سطينية 

تجلب لالأب ال�سرف المفقود، وتبعث فيه 

ل حلم 
ّ
الحياة بعد معاناته وهزيمته، وُتحو

العودة اإلى الخال�س الذي يتغذى من ذاكرة 

الوطن وال�سعور بغياب الوطن )الدمار(.

يتحول مخيم الالجئين اإلى رمز للوطن 

المفقود، وت�ساند عملية بناء الذاكرة الجماعية 

الهوية الوطنية الفل�سطينية ''المتخيلة''، 

وي�سبح تقدي�س الما�سي م�سدراً للوعي 

الوطني ودعامة لبناء الهوية الفل�سطينية 

)Knudsen & Hanafi 2011(. لقد نجح حلم 

العودة في معظم الوقت، في ج�سر الفجوات، 

وطم�س الخالفات والفجوات الجماعية 

والتناق�سات الداخلية داخل المجتمع 

الفل�سطيني، وو�سع الم�سالح الوطنية فوق 

خالفات هذه الهويات.

بعبارة اأُخرى، يمكن القول اإن حلم العودة 

يرمز اإلى الخال�س الفل�سطيني. وهذه العملية 

القومية االأيديولوجية ت�سعى لتوحيد التنوع 

الفل�سطيني، وخلق االإح�سا�س بالهوية الوطنية 

الموحدة، وطم�س التناق�سات الداخلية بين 

مختلف الهويات الفرعية.

فكرة الهزيمة )النكبة( والفداء )الثورة(، 

رواية ذات وقع قوي عملت على تجنيد 

وتوحيد مجموعات الالجئين الفل�سطينيين في 

الثورة الفل�سطينية، واعتمدت الت�سور اليوتوبي 

الذي هدف اإلى تفريغ النقا�س من �سياقه 

ال�سيا�سي، وافتر�ست اأن النكبة ــ كحدث 

�سادم ــ مرتبطة ارتباطًا تامًا بعودة 
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لم�سلحة الجماعات ال�سيا�سية )مّناع 1999(.

اإن �سور ال�سباب الفل�سطينيين الملثمين 

حون بالحجارة اأمام دبابات جي�س 
ّ
الذين يلو

االحتالل االإ�سرائيلي بعثت االأمل، وعملت على 

خلط الحدود بين القيادة التاريخية 

الفل�سطينية )التي عا�ست في المنفى(، وال�سعب 

الفل�سطيني )الذي عا�س على اأر�س فل�سطين(.

هذا الالجىء الفل�سطيني الذي ا�ستوعب حلم 

العودة، ولم يتاأقلم مع المخيم قط، وقع في 

اأزمة هوية مع اندالع االنتفا�سة االأولى التي 

بّدلت �سعار ثورة المنفى، ثورة حتى الن�سر، 

بجملة عرفات ال�سهيرة ''�سعب الجبارين''.1 هذه 

جت ال�سعب الفل�سطيني من مواطني 
ّ
الجملة تو

ال�سفة الفل�سطينية والقد�س وقطاع غزة 

بالبطولة والجبروت، فوقوف ال�سعب االأعزل 

�سد جي�س االحتالل والن�سال من اأجل الحرية، 

 Masarwi( اأدى اإلى خلق البطل المحلي الجديد

2015( الذي يعمل )بطل االنتفا�سة( على 
اإجها�س بطل المخيمات وال�ستات وتفكيك 

بطولته )ال�سيخ 2014(.

ويمكن اأن نرى عالقة التوتر هذه بين 

المنفيين وغير المنفيين في كتاب اإدوارد 

�سعيد ''تاأمالت حول المنفى''، اإذ يجادل �سعيد 

باأن المنفيين ي�سيرون اإلى اأولئك الذين لم 

نفوا من اأر�سهم بكراهية وح�سد: فالذي لم 
ُ
ي

نَف يعي�س في بيئته الطبيعية، بينما ي�سعر 
ُ
ي

ال�ستات دائمًا بعدم االنتماء. وهذه الجدلية 

الموجودة بين المنفى الفل�سطيني والقومية 

الفل�سطينية تعك�س اتجاهات متنوعة، فالنزعة 

القومية ُتربط بالجماعة، في مقابل المنفى 

الذي ي�ستبعد الفرد اأو المجموعة من االنتماء 

)مجموعة االأم(، االأمر الذي يوؤدي اإلى ال�سعور 

بالوحدة واالإحباط والغربة عن مجموعة 

االنتماء )�سعيد 2004(.

الالجئين الفل�سطينيين اإلى فل�سطين التاريخية، 

المكان الذي اقُتلع منه الالجئون )�سنهاف 

.)2011

بطل االنتف��سة يتغلب على بطل 

ال�ست�ت

و�سلت رواية المقاومة اإلى مرحلة االأزمة، 

ولم ينجح �سرد الفداء في التغلب على 

االنق�سامات في الهوية الوطنية الفل�سطينية 

بعد حرب لبنان في �سنة 1982 )ال�سقاقي 

1999(، االأمر الذي اأدى اإلى تغيير في الوعي 

والهوية الوطنية الفل�سطينية.

الأول مرة منذ النكبة، عاد مركز الن�سال 

من اأجل الق�سية الوطنية اإلى االأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة. واندالع االنتفا�سة من 

ال�سعب الفل�سطيني ولي�س بقرار من قيادة 

منظمة التحرير الفل�سطينية، عمل على تعزيز 

ال�سجاعة لدى ال�سعب الفل�سطيني في االأرا�سي 

المحتلة في مقاومة االحتالل االإ�سرائيلي، 

و�سّكل نقطة تحول مهمة اأدرك فيها 

الفل�سطينيون اأن مركز القوة تحول من ال�ستات 

اإلى داخل االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة )مّناع 

.)2016

كانت هذه مرحلة مهمة في ت�سكيل الهوية 

الفل�سطينية، فالم�ساركة الكبيرة لل�سباب 

واالأطفال في المقاومة العفوية �سد القوى 

اال�ستعمارية كانت الظاهرة االأبرز في هذه 

ن في 
َ
الثورة. ع�سرات االآالف من ال�سباب، بم

ذلك الطالب واالأطفال دون الخام�سة ع�سرة من 

العمر في مخيمات الالجئين، والقرى والمدن 

الفل�سطينية، بداأوا يعملون خارج االأطر 

ال�سيا�سية المنظمة، وكان هدفهم الرئي�سي هو 

الجي�س االإ�سرائيلي و�سرطة الحدود 

ّندوا في نهاية االأمر 
ُ

والم�ستوطنين، مع اأنهم ج
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ه تجاه البنية االجتماعية، ومّثل 
ّ

والثاني موج

تحديًا لل�سلطة االأبوية التي كانت ال�سلطة 

المهيمنة في المجتمع الفل�سطيني. وقد تم 

التعبير عن انتهاك الم�سدر التقليدي لل�سلطة 

في المجتمع الفل�سطيني خالل االنتفا�سة 

بطرق متنوعة، منها اإعراب ال�سباب عن 

رف�سهم ل�سلطة الوالدين، وا�ستبدالها ب�سلطة 

اأعلى يتم تقدي�سها من خالل االلتزام بالعمل 

ال�سيا�سي و''الق�سية القومية'' )مّناع 1999(. 

ا التمرد الثالث فكان موجهًا اإلى ''االأب''، اأي 
ّ
اأم

''فتح''، والذي جرى فيه ''قتل االأب''.2 هذه 

الرغبة في اأن تنت�سر على �سخ�سية االأب 

المتمثلة في الحركة القومية الفل�سطينية التي 

همت بالف�ساد وفقدت �سيطرتها ونفوذها،  اتُّ

ا�ستطاعت اأن تمحي �سورة ''االأب'' الذي ن�ساأ 

كالجىء، وت�ستبدله ب�سورة الجيل الجديد من 

القيادة التي ن�ساأت في فل�سطين. ونحن ال 

نحتاج اإلى فرويد لنفهم اأن المجتمع 

الفل�سطيني يمر باأزمة طويلة االأمد، لكننا 

بحاجة اإليه لفهم جوهر الديناميات الكامنة 

وراء هذه االأزمة.

اإذا قبلنا اأوجه الت�سابه بين التفاعالت 

االأ�سرية واالجتماعية التي يفتر�سها فرويد، 

يمكن القول اإنه كان لالأب التاريخي دور 

مماثل في االإطار االجتماعي، من خالل 

تحديده للم�سموح والممنوع، وبالتالي بناء 

اإطار جماعي بهيكل ونظام وت�سل�سل هرمي. 

ومن ثم، فاإن قتل االأب االأ�سلي )حركة 

التحرير الفل�سطينية( لم يقت�سر على ال�سعور 

بالذنب الناجم عن م�ساعر الحب والكراهية 

والحاجة اإلى تحديد الهوية، بل ن�ساأ اأي�سًا من 

الفو�سى، والفراغ الذي خّلفه االأب )''فتح''(، 

وهو ما اأدى اإلى حالة الفو�سى ال�سيا�سية 

والخ�سارة المعنوية.

ذلت محاوالت تنظيمية موحدة 
ُ
وقد ب

الإن�ساء مجتمع مدني جديد في فل�سطين، ازدهر 

اأ�سا�سًا في ال�سبعينيات، وفي اأثناء االنتفا�سة 

االأولى التي بلورت اأ�سكال الهوية الذاتية، 

وخلقت حياة اجتماعية مغايرة في فل�سطين.

وانعك�ست هذه االتجاهات مع نتائج 

االنتفا�سة االأولى واتفاق اأو�سلو الذي اأدى اإلى 

ل في م�سار التاريخ الفل�سطيني، 
ّ
نقطة تحو

وتغير البرنامج الوطني من الثورة اإلى بناء 

دولة، ومن الكفاح الم�سلح اإلى المفاو�سات، 

ومن تحرير كامل التراب الوطني الفل�سطيني 

اإلى االكتفاء بال�سفة الغربية وغزة. كما عملت 

هذه النتائج على تعزيز الهوية الفل�سطينية في 

االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، عالوة على 

تعزيز الحركات والتيارات االإ�سالمية التي 

اأ�سبحت مع الوقت مناف�سًا للحركة الوطنية 

الفل�سطينية )ال�سقاقي 1999؛ روحانا 2012(.

فعلى الرغم من الرغبة في االحتفاظ 

بالبطل القديم، في مرحلة ما بعد اأو�سلو، 

والذي ال يزال يذّكر بعدم تحقق مهمة منظمة 

التحرير الفل�سطينية )وهي التحرير(، فاإن 

التحوالت على ال�ساحة ال�سيا�سية اأدت اإلى 

تفكيك البطل )الفدائي(، وتحويله اإلى اإن�سان 

طبيعي )ال�سيخ 2014(، بل اإنها اأ�سعفت و�سع 

الحركة الوطنية الفل�سطينية، وعززت مكانة 

وقوة الحركات االإ�سالمية، وكانت اأحد اأ�سباب 

انت�سار ''حما�س'' في االنتخابات وا�ستيالئها 

على قطاع غزة في مطلع �سنة 2007. هذه 

العوامل كلها اأدت اإلى تعزيز الهوية الوطنية 

الدينية )ال�سقاقي 1999(، وزعزعت واحدة من 

اأهم االأفكار المتفق عليها في المنفى، وهي 

حلم العودة والثورة حتى الن�سر.

، �سكلت االنتفا�سة ثالوث 
ّ
بالن�سبة اإلي

ه �سد االحتالل االإ�سرائيلي، 
ّ

تمرد: االأول موج
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الفل�سطينية، اأي تحقيق حلم العودة اإلى اأر�س 

فل�سطين، واإعادة بناء البيت الوطني 

الفل�سطيني )Schanzer 2008(، في حين اأن 

حركة ''حما�س'' )حركة مقاومة اإ�سالمية( التي 

لد معظم قياداتها داخل االأرا�سي المحتلة، 
ُ
و

تعتبر نف�سها حركة مقاومة3 �سد واقع 

االحتالل القائم. ولم يكن التحول ا�ستبدااًل 

لقيادة ال�سعب الفل�سطيني، وثورة �سد حكم 

االأب )منظمة التحرير الفل�سطينية(، واإنما كان 

تحواًل اأحدث تغييراً في جوهر الهوية والن�سال 

من اأجل تحرير فل�سطين، فتحول من تحرير 

للوطن التاريخي، اإلى مقاومة االحتالل 

االإ�سرائيلي.

عندما ن�سع م�سطلح التحرير في مقابل 

م�سطلح المقاومة، نكت�سف حاالت التحول 

الكبرى في الهوية.

التحرير هو م�سطلح ديناميكي يمكن 

تعريفه على اأنه لي�س فقط طرد االأجنبي/

المحتل من االأرا�سي المحتلة، بل هو اأي�سًا 

حدث تغييراً 
ُ
م�سطلح يوؤكد الذات الوطنية، وي

في بنية القيم التي ت�سفي ال�سرعية على 

.)Jefferess 2008( ال�سلطة اال�ستعمارية

نظر اإليه على اأنه 
ُ
ا المقاومة فم�سطلح ي

ّ
اأم

فهم بعدة اأ�سكال في 
ُ
م�سطلح ثابت يمكن اأن ي

حقل درا�سات ما بعد الكولونيالية. واأحد هذه 

القوالب ياأتي كتح�سيل حا�سل عن ال�سيرورة 

الكولونيالية التي تنتج �سروط بقائها 

و�سمورها في اآن واحد. وبالتالي، تكون هذه 

االزدواجية الناجمة عن البنية الكولونيالية 

م�سدر توليد حالة المقاومة التي تالزمها.

من المهم االإ�سارة هنا اإلى اأنه، وبح�سب 

هذا المفهوم، تكون المقاومة تجليًا لمجموعة 

من االأن�ساق واالأفعال االجتماعية وال�سيا�سية 

التي ي�سعب تو�سيفها بموجب النظم 

''االأبناء المطرودون'' يعملون اأي�سًا بدافع 

القلق الذي اأثارته الفو�سى الناتجة من قتل 

االأب، ويحاولون ت�سحيح هذا الو�سع من 

خالل الطقو�س والرموز نف�سها؛ ومن االأمثلة 

البارزة لذلك، ثورة ''حما�س'' التي �سكلت نقطة 

تحول مهمة جداً في بناء الهوية الوطنية 

الفل�سطينية الدينية، واأخ�سعت الخطاب 

الوطني الفل�سطيني لالأ�سلمة.

لقد اأدت عملية االأ�سلمة التي اأّثرت في 

الهوية الوطنية الفل�سطينية خالل االنتفا�سة 

الثانية اإلى فقدان االتفاق العام على 

محتويات الهوية الوطنية، وانك�سار كثير من 

المعتقدات ال�سيا�سية والع�سكرية في ال�سياق 

الفل�سطيني )Lybarger 2007؛ روحانا 2102(. 

واأ�سبح نطاق اإمكانات تعريف الهوية 

الفل�سطينية يتغير بمرور الوقت، فاإحدى 

العواقب المتناق�سة ل�سيا�سة االحتالل هو 

ال�سرر الذي يلحق بعملية توحيد الفل�سطينيين، 

ويهدد هويتهم في فل�سطين والمنفى. ومن 

المفارقات التي نتجت من االحتالل، الواقع 

الذي اأدى اإلى تحويل م�ساألة الهوية 

الفل�سطينية اإلى محور نزاع داخلي فل�سطيني 

)Kimmerling & Migda 1993(

�سك�ن املك�ن واأحف�د الزم�ن

وهكذا كان للتحوالت ال�سيا�سية التي 

ذكرتها �سابقًا، تاأثير حا�سم في ت�سكيل هوية 

الكفاح الوطني الفل�سطيني وم�سمونه. 

فحركات التحرير الفل�سطينية مثل ''فتح'' 

والجبهة ال�سعبية، والتي ن�ساأت في ال�ستات 

وانبعثت من رحم مخيمات الالجئين، كانت 

تهدف اإلى تحرير فل�سطين، االأمر الذي يعني 

�ستخدم ليعك�س 
ُ
اأن م�سطلح ''التحرير'' كان ي

الهدف الرئي�سي لقيام منظمة التحرير 
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�س بالتالي 
ّ
كائتالف منذ �سنة 1964، وُهم

دور المكون االأ�سا�سي للـهوية الوطنية: التعبير 

ال�سيا�سي اأو الكياني )الرفيدي 2011(. وقد 

اأدى ذلك اإلى بروز م�سروعين �سيا�سيين 

متناق�سين: المقاومة لدى ''حما�س''، والحل 

ال�سلمي لدى الف�سائل الوطنية، وبذلك لم تعد 

المقاومة هي الم�سروع الناظم والجامع 

للفاعلية والهوية الفل�سطينية، واإنما جرى 

ا�ستنزاف الم�سروع الوطني باالأ�سلمة 

المجتمعية )الحروب 2014(. ويمكن مالحظة 

تنازع التيارات الفل�سطينية المعلنة في 

االأعوام االأخيرة على خطابين اأ�سا�سيين: االأول 

الخطاب الوطني العلماني )التقليدي( الذي 

تميزت به ف�سائل منظمة التحرير، والثاني 

الخطاب االأ�سولي/االإ�سالمي الذي يميز 

ي حركَتي ''حما�س'' والجهاد االإ�سالمي.
َ
خطاب

اإن تنامي ظاهرة اأ�سلمة الن�سال، والتحاق 

التيار االإ�سالمي بركب الن�سال الوطني في 

االنتفا�سة االأولى، عززا من مكانة الخطاب 

االأ�سولي وتاأثيراته في الن�س والخطاب 

الوطني الفل�سطيني عامة )الرفيدي 2011(. 

وقد اأدى ذلك اإلى تعزيز �سعبية الحركة 

االإ�سالمية، بقيادة ''حما�س'' التي عملت على 

تعزيز الهوية االإ�سالمية. وعلى غرار ف�سل 

عملية ال�سالم، فاإن تدهور الو�سع االقت�سادي 

اأ�سعف تاأييد الفل�سطينيين في ال�سفة والقطاع 

لل�سلطة، بينما ازدادت �سعبية الهوية 

االإ�سالمية الفل�سطينية )ميعاري 2008(.

الهوي�ت الفرعية

اإن غياب المقاومة كقا�سم جامع وموحد 

للـهوية الفل�سطينية، وانتقال الو�سع 

الفل�سطيني اإلى حالة من االرتباك والغمو�س، 

اأخرجا المقاومة ذاتها من المعركة �سد 

والم�سنفات المعرفية الكولونيالية. وبهذا 

المعنى، فاإن العد�سة التحليلية لفهم حاالت 

وظواهر المقاومة تتعدى المنهج البنيوي 

فُتناط المقاومة باأن�ساق مثل التقليد، 

والمحاكاة، والتهجين بين الذات الم�ستعِمرة 

رة، وباأداء اجتماعي و�سيا�سي 
َ
والم�ستعم

اإ�سكالي يتغذى من التناق�سات الناجمة عن 

البنية اال�ستعمارية لي�سمن ا�ستمرارية الذوات 

الفاعلة وقدرتها على خلق م�ساحات تمار�س 

فيها حريتها )Jefferess 2008(. هذه 

االختالفات و�سعت م�سطلح العودة على 

المحك، وجرى تغييب حلم العودة عن االأجندة 

الوطنية الفل�سطينية. وهكذا، ا�سُتبدلت هوية 

الذاكرة بهوية الن�سيان البراغماتية، والذاكرة 

الفل�سطينية التي احتوت حلم العودة لن تعود 

اأبداً اإلى موطنها االأ�سلي، بل اإن حلم العودة 

في ال�ستات في هذه الحالة يعي�س �سعوراً دائمًا 

بالتهديد.

الهوية واإفرازات اأو�سلو

اأوجد اتفاق اأو�سلو واالتفاقيات التي تلته 

واقعًا جديداً فر�س نف�سه على الهوية الوطنية 

الفل�سطينية، وعمل على اإ�سعاف المقاومة 

التي �سكلت جوهر هذه الهوية، كما اأحدث 

�سرخًا عميقًا بين �سفوف ال�سعب الفل�سطيني، 

واأدى اإلى اختزال الم�سروع الوطني الفل�سطيني 

في ال�سفة الغربية. ومع حالة االنق�سام 

وتعمقها يومًا بعد يوم، فاإن تاأثيراتها طالت 

الهوية الفل�سطينية، واألحقت ال�سرر بمقومات 

هذه الهوية، ذلك باأن الت�سكيل ال�سلطوي 

الجديد ــ ال�سلطة الفل�سطينية، ا�ستبدل المنظمة 

بال�سلطة، برنامجيًا و�سيا�سيًا وتنظيميًا.

�س دور المنظمة بتهمي�س 
ّ
وعليه، تهم

القا�سم الم�سترك البرامجي الذي جمعها 
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الفل�سطينية، بحيث اأخذت هذه الهويات 

الجزئية تطفو على ال�سطح. وعلى الرغم من 

محاولة هذه الهويات التم�سك ب�سعارات 

وطنية، فاإن الت�سارب الهوياتي عمل في 

نهاية االأمر على ت�سغير االآخر واإلغاء �سرعيته، 

االأمر الذي اأدى اإلى هذا التنافر للـهوية 

الوطنية الفل�سطينية )اأبو ندا 2014(.

وخالل اأعوام، اأ�سبحت هذه الهويات 

الفرعية الممتزجة بهياكل الموؤ�س�سة ال�سيا�سية 

الحديثة بدياًل من مقومات الهوية الوطنية 

الفل�سطينية، وجرى تعزيز نفوذ و�سلطة هذه 

االنتماءات البديلة من االنتماء الوطني، 

وبالتالي �سرب الهوية الوطنية الفل�سطينية 

)الرفيدي 2011(.

ويمكن روؤية انعكا�س هذه الحالة التي اآلت 

اإليها الهوية الفل�سطينية في رواية ''يعدو 

برجل واحدة'' للكاتب الفل�سطيني �سامح خ�سر 

الذي يتحدث من خالل بطل روايته قا�سم عن 

حالة ال�سياع وال�سرذمة للـهوية الفل�سطينية:

ن�سرين: اإنك االآن في وطنك وت�ستطيع اأن 

تعي�س بحرية دون قيود مثل اأي مواطن 

هنا.

هي  اأين  اأتمازحينني؟  قا�سم: 

هنا  اأنا  عنها؟  تتحدثين  التي  الحريات 

�سحيح  م�سر،  في  كنت  ا 
ّ
مم اأكثر  مقيد 

لكنني  بلدي،  وفي  اأهلي  و�سط  هنا  اأنا 

واإلى  اإلينا  انظري  غربة.  في  اأعي�س 

الحريات التي نتمتع بها، األوان هوياتنا 

المختلفة. في الجامعة ينادونني بقا�سم 

م�سرية،  لكنتي  اأن  لمجرد  الم�سري 

لون  العائدين،  ينا 
ّ
ي�سم والمجتمع 

هوياتنا اأخ�سر، لون هوياتكم اأحمر، في 

ال�سفة برتقالي، في القد�س اأزرق.

الم�ستعمر قبل اإنهاء مهمتها الطبيعية، وهي 

التحرر واال�ستقالل، وقبل االنتقال اإلى الدولة 

الحا�سنة للـهوية الوطنية الفل�سطينية 

)الحروب 2014(، واأديا اإلى اإهمال مخيمات 

اللجوء التي باتت خالية من قيادات ال�سف 

االأول ال�سيا�سية، وتهمي�س فل�سطينيي ال�ستات 

الذين كانوا العن�سر الفاعل في المقاومة 

الفل�سطينية، ف�ساًل عن اإبراز الهويات الفرعية 

التي حلت محل �سمغ الهوية الفل�سطينية، وهو 

المقاومة وحلم العودة.

اأ�سبحت الهوية الفل�سطينية هوية معقدة، 

ومق�سمة، وتحتوي على عنا�سر متناق�سة، 

وعلى تناق�سات وت�سرذمات داخلية ال اأ�ستطيع 

معها اأن اأ�سير اإلى هوية وطنية موحدة، وال اأن 

اأُق�سي الهويات الوطنية المختلطة التي ن�ساأت 

على مدى االأعوام ال�سبعين الما�سية في 

المجتمع الفل�سطيني.

وتختلف هذه الهويات الهجينة في 

محتواها وتجاربها، ومع ذلك، يمكن القول اإن 

تجارب الطرد واالحتالل هي تجارب لها 

تبعات مهمة لكل من هذه الهويات المختلطة 

 Kimmerling & Migdal 1993; Masarwi(
2018(. فاالنتماءات الع�سائرية والعائلية 

الطائفية والدينية، اأ�سبحت الهوية الحامية 

وال�سامنة للفل�سطيني اأمام فقدان ال�سيطرة 

على ما يجري من حوله، بدءاً بف�سائل 

المعار�سة الع�سرة وجبهة الرف�س، وانتهاء 

باالنق�سام الحالي بين ''حما�س'' و''فتح''، 

وتق�سيم ال�سعب بين مواطن والجـئ، ونـازح 

وعائد، ووطني واإ�سـالمـي، وداخـل وخـارج، 

وغـزاوي، وم�سيحي وم�سلم، وفالح وبدوي 

ومدني. وكان لالحتالل الدور االأكبر في تعزيز 

هذه الهويات الفرعية، بل اإنه �ساهم في ن�سوب 

ال�سراع الداخلي بين مختلف الهويات 
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اخلال�سه

ال �سك في اأنه خالل �سبعين عامًا من 

النكبة، هناك مجال الإعادة النظر في الهوية 

ن هو 
َ
�س عميق ل�سوؤال: م

ّ
الفل�سطينية، ولتفح

الفل�سطيني؟ فالفل�سطيني الذي ال ينتمي اإلى 

فل�سطين بالمعنى الجغرافي، ربما يكون هو 

الفل�سطيني بانتمائه اإلى الق�سية الفل�سطينية 

كونها ق�سية ثقافية و�سيا�سية. ففل�سطين 

بالمعنى المجازي، هي ما عا�سه اأهلها منذ 

�سنة 1948 حتى اليوم، وفل�سطين، بالمعنى 

الفعلي، هي تجربة الفل�سطينيين الموزعة على 

ال�ستات والمنفى وال�سبر والمجالدة والكبرياء 

والت�سحية، وعلى اإتقان ''تجربة االنتظار'' في 

اج 2011(. وبين هذين 
ّ
جميع الف�سول )در

المعنيين تحولت هذه الهوية اإلى هويات 

ت�ستجمع اأ�سالءها المتناثرة اأكثر من كونها 

هوية جماعية، كما اأنها تت�سمن تمزقًا ال 

اإراديًا، اأو مفرو�سًا، للعالقة بين الذات 

الجمعية للثقافة االأ�سيلة والذات الفردية.

وفوق هذا وذاك، قد يكون الفل�سطيني هو 

العربي المتجول الذي يعي�س في اأماكن كثيرة، 

كما الفل�سطيني في �ستاته، والذي اأ�سبحت 

االأمكنة بالن�سبة اإليه الف�ساء غير المكت�سف 

الذي عاي�س الذاكرة مت�سابكًا بالحنين 

والخيال، وبات المنفى مكانه، والوقت 

ماأ�ساته. وعليه، فقد ت�سبح الهوية الفل�سطينية 

حلقة الربط بين المنفى وحالة النفي ووعيهما 

عبر التاريخ الذي تغدو فيه مركبات ذاكرة 

 الهوية الفل�سطينية. 
َ
المنفى ووعيها جوهر

يجري  بما  تاأثرت  اأنا  حتى  اأترين؟ 

كل  ال�سمير،  بنف�س  نتخاطب  ال  هنا. 

�سيء مق�سوم هنا.

لالبتعاد  اإاّل  نحن  كلمة  توجد  ال 

هي  هذه  ونحن،  اأنتم  ما،  جماعة  عن 

فل�سطين،  في  ن�ستخدمها  التي  ال�سمائر 

االأ�سخا�س  ''اأنتم'':  من  الق�سد  كان  ولو 

منطقيًا،  االأمر  لبدا  الفل�سطينيين،  غير 

هنا،  ول�سنا  هنا  نكون  اأن  ولكن 

 ،2015 )خ�سر  كبيرة  مع�سلة  فهذه 

�س 112 - 113(.

اإن ر�سد خ�سر لت�سارب الهويات من خالل 

هوية قا�سم الفل�سطيني، ي�سكل م�سهداً وا�سحًا 

للـهوية الفل�سطينية وتق�سيماتها بعد اأو�سلو. 

ويمكن ت�سبيه بطل رواية خ�سر باأودي�سيو�س 

اليوناني4 الذي اأ�سر على العودة اإلى وطنه 

من اأجل العثور على ال�سالم الداخلي، وعندما 

عاد اكت�سف اأنه لم يعد في وطنه، فالمكان 

نف�سه تغير، والما�سي لن يعود اإلى ما كان 

عليه. اإن ت�سارب الهويات في المجتمع 

الفل�سطيني اأدى اإلى فقدان اإطـار مرجعي متفق 

عليه، و�سمح بت�سخم الذات الفئوية. ومع تبّني 

الفل�سطينيين مرجعيات اأيديولوجية وفكرية 

من دون مراجعات نقدية، اندلع جدل فكري 

و�سيا�سي واقتتال م�سلح اأربكا الهوية 

الفل�سطينية، واأديا اإلى تراجعها وتـفـتـتها، 

و�ساهما في غياب الوحدة الوطنية، والتم�سك 

بالتبعية ال�سـيا�سـية.
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املصادر

اأنهم قوم جّب�رون،  القراآن على  البنية ذكرهم  واأقوي�ء  الق�مة  العم�ليق، هم قوم �سخ�م  اأو  الجّب�رون   1

و�سكنوا في الم��سي الجزيرة العربية وبالد ال�س�م و�سم�ل اأفريقي�. �سعب الجب�رين ــ �سعب االأبط�ل ــ 

هو اللقب الذي ا�ستخدمه ي��سر عرف�ت بعد االنتف��سة االأولى في و�سفه للبطولة الفل�سطينية، وجملته 

ال�سهيرة هي: ''هذا �سعب الجّب�رين، اأّمة ال تر�سخ وال تعرف معنى الخ�سوع، ب��ستثن�ء اال�ست�سالم للـه 

اأثن�ء ال�سالة.'' وقد ورد ذكر الجّب�رين ك�أ�سح�ب االأر�ض المقد�سة الأول مرة في القراآن الكريم: {َق�ُلوا َي� 

� َداِخُلوَن} )�سورة  ُجوا ِمْنَه� َف�إِنَّ
ُ
ُجوا ِمْنَه� َف�إِْن َيْخر

ُ
� َلْن َنْدُخَلَه� َحتَّى َيْخر �ِريَن َواإِنَّ ُمو�َسى اإِنَّ ِفيَه� َقْوًم� َجبَّ

الم�ئدة، االآية 22(.

الوليمة الطوطمية ــ قتل االأب:  2

ي�ستلهم فرويد اأ�سطورة القتل االأول )الوليمة الطوطمية( في ا�ستك�س�ف المن�س�أ االأول للح�س�رة االإن�س�نية،   

وج�ء في هذه االأ�سطورة اأن جم�عة من البدائيين في الغ�ب االأول، يحكمه� اأب ذكر قوي، ك�ن قد ا�ستحوذ 

الع�سيرة.  واأفراد  اأبن�ئه  على  ال�س�رم  الجن�سي  التحريم  من  نظ�مً�  وفر�ض  القبيلة،  ن�س�ء  على جميع 

وتحت ت�أثير القمع الم�ستمر، والكبت ال�سديد لدوافع االأبن�ء وميولهم الجن�سية، غ�سب االأبن�ء وث�روا على 

اأبيهم فقتلوه والتهموه، ثم وقعوا في �سراع مميت على تركة االأب، فدبت الفو�سى بينهم، ون�سب ال�سراع 

المميت، ف�قتتل االإخوة، وُهدرت دم�وؤهم، في ظل غي�ب �سلطة االأب وهيبته والنظ�م الذي و�سعه )وطفة 

.)2016

ي�سير م�سطلح المق�ومة الفل�سطينية اإلى الحراك وال�سي��س�ت والدعوات والعملي�ت التي تدعو اأو تدعم   3

مق�ومة االحتالل واال�سطه�د واال�ستعم�ر ال�سهيوني للفل�سطينيين واالأر�ض الفل�سطينية وت�سعى لرفعه، 

وال�سعبية،  المدنية،  المق�ومة  بين  تتراوح  متنوعة  فل�سطينية  تحرك�ت  لو�سف  الم�سطلح  وُي�ستخدم 

اإلى الفترة منذ بدء االحتالل البريط�ني لفل�سطين في �سنة  والم�سلحة. وُي�ستخدم الم�سطلح لالإ�س�رة 

الكبير. وبعد �سنة 1948، و�سحق  االإ�سراب الع�م  اأبرزه� ثورة 1936 واإعالن  اليوم، ومن  1918 حتى 

المق�ومة وتهجير ال�سك�ن، بداأت تظهر ف�س�ئل فل�سطينية ذات ط�بع �سي��سي، و�سرعت ت�ستخدم م�سطلح 

الكف�ح الم�سلح لالإ�س�رة اإلى اأ�سك�ل المق�ومة الم�سلحة.

اأودي�سيو�ض هو بطل ملحمة االأودي�سة لهوميرو�ض، وك�ن ملك اإيث�ك�، وقد ترك زوجته بينيلوبي وابنه   4

اأغ�ممنون في حربه �سد طروادة. ا�ستمرت الحرب  الوليد تيليم�كو�ض وراءه ليذهب ويق�تل مع الملك 

ع�سرة اأعوام، وانتهت عندم� اهتدى اأودي�سيو�ض اإلى فكرة ح�س�ن طروادة. وبعد الفوز في الحرب، فقد 

اأودي�سيو�ض �سديقً� عزيزاً ف�أخذ يلعن االآلهة، فغ�سب منه اإله البحر بو�س�يدن وع�قبه ب�أن يتوه في البحر 

10 اأعوام القى فيه� اأهوااًل كثيرة.
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