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الرغم من توفر كتابات نظرية على 

وفيرة ن�سبيًا ب�ساأن الم�سائل 

العامة المتعلقة بالهوية الفل�سطينية،1 فاإن 

الأبحاث الميدانية التي تركز على ق�سايا

الهوية في مخيمات الالجئين الفل�سطينيين 

تحديداً هي قليلة، وخ�سو�سًا تلك المن�سورة 

باللغة العربية، علمًا باأن الالجئين ي�سكلون 

اأغلبية ال�سعب الفل�سطيني )نحو �سبعة ماليين 

ن�سمة، اأي 54٪ تقريبًا من اإجمالي عدد 

الفل�سطينيين(، كما اأن م�ساألة الالجئين تكمن 

 ال�سراع العربي - ال�سهيوني المتوا�سل 
ّ
في لب

منذ اأكثر من قرن. ومن اأبرز الأعمال في هذا 

المجال ما اأنجزته روزماري �سايغ ورندة فرح 

 )Luigi Achilli( ونادية لطيف ولويجي اأ�سيلي

وهي مولفات تناولت ق�سايا الهوية الخا�سة 

في بع�ض مخيمات الالجئين الفل�سطينيين.2

والجدير ذكره اأن ''نظرية الهوية'' ُقّدمت 

لأول مرة في اجتماعات جمعية العلوم 

الجتماعية الأميركية في �سنة 1966. 3 وقد 

ازداد الهتمام بمفهوم الهوية اأ�سعافًا 

م�ساعفة منذ ذلك الحين في العلوم الإن�سانية 

والجتماعية، غير اأن الأبحاث المتعلقة 

بالهوية الفل�سطينية لم تبداأ بالظهور اإّل في 

اأواخر القرن الع�سرين.

تتكون هذه المقالة التي تتناول هوية 

الالجئين في مخيم البقعة من جزاأين، ومن 

خال�سة وملحق. ويتناول الجزء الأول 

المنهجية المّتبعة في البحث )القائمة على 

تجربة عي�ض الكاتب في المخيم، وعلى العمل 

الميداني المتمحور حول ا�ستبيانات الراأي(، 

خالد عايد*

 الهوية واالنتماء لالجئني الفل�سطينيني

يف خميم البقعة يف االأردن

تهدف هذه المقالة اإلى ا�ستق�ساء م�سائل الهوية في مخيم البقعة لالجئين الفل�سطينيين 

وانتمائهم  المخيم  �سكان  هوية  بين  المحتملة  العالقة  ي 
ّ

تق�س واإلى  الأردن،  في 

الجتماعي. ويتم في المقالة تعريف ''الهوية'' باأب�سط طريقة ممكنة على اأنها ''تعريف 

الذات''، وذلك لتجنب التورط في التعريفات النظرية الإ�سكالية للهوية.

* كاتب فل�سطيني.
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وفي المقابل، تعتمد منهجية هذه المقالة 

على م�سدرين رئي�سيين: تجربة الكاتب في 

العي�ض مع عائلته )التي تقيم في المخيم منذ 

�سنة 1968( لفترات طويلة - ومتقطعة - في 

مخيم البقعة، والتي مّكنته من جمع 

مالحظات من خالل انخراطه في الحياة 

العامة والم�ساركة في العمل ال�سيا�سي 

والجتماعي فيه، وكذلك على الم�سح الميداني 

الذي اأجراه في المخيم بم�ساعدة عدد من 

الأ�سدقاء والمعارف من �سكانه، الأمر الذي 

اأتاح له اأن ي�سبح على دراية بالمخيم: ن�ساأته؛ 

تطوره؛ اأو�ساعه المعي�سية؛ م�سكالته المتعددة؛ 

الكيفية التي يرى اأهله اأنف�سهم بها.

�سورة الكاتب اأمام بيت عائلته يف خميم البقعة، 

يف �سنة 1986، حني كانت �سقوف البيوت من 

''الزينكو''، وال�سوارع موحلة وغري معّبدة.

عند اأخذ هذه المالحظات كنقطة انطالق، 

كان الفترا�ض الرئي�سي هو اأن هوية مخيم 

البقعة لالجئين هي هوية مرّكبة من الهويات 

كما يتناول نظرة عامة على مخيم البقعة، 

''عا�سمة ال�ستات''، ول �سيما الخلفية 

الجتماعية - القت�سادية الخا�سة بالمخيم. 

وي�ستمل الجزء الثاني على �سرح العمل 

الميداني الذي اأجراه الكاتب بم�ساركة عدد من 

اأبناء المخيم، وعلى ا�ستبيان رئي�سي للراأي 

ف بها الفتيان 
ّ
ب�ساأن الكيفية التي يعر

والفتيات من �سكان المخيم هويتهم، وتحليل 

ا الملحق فهو عبارة 
ّ
لنتائج هذا ال�ستبيان. اأم

عن ا�ستبيان لراأي البالغين من �سكان المخيم 

ب�ساأن اختيارهم للـهوية، بهدف مقارنة 

نتائجه قيا�سًا بنتائج ال�ستبيان الرئي�سي، 

بين.
َ
وفي �سوء اختالف اأعمار الم�ستجو

اختالف املنهجيات

تعتمد منهجية �سايغ وفرح ولطيف اأ�سا�سًا 

على المقابالت المفتوحة )اأو ال�سهادات( مع 

عدد من �سكان اأحد مخيمات الالجئين، بينما 

ف اإليهم خالل 
ّ
ن تعر

َ
اعتمد اأ�سيلي على م

اإقامته المحدودة في مخيم الوحدات في 

 الأردن. غير اأن اأ�سيلي بدا في المخيم اأ�سبه

الة/م�ست�سرق''، فتارة نجده ي�ستند في 
ّ

بـ ''رح

اإطالق تعميماته ب�ساأن توجهات اأهل مخيم 

الوحدات اإلى قول ''�سديق'' له اأو اآخر في 

المخيم، وطوراً يتحدث عن مدى الرتياب 

المر�سي )البارانويا( باأي غريب من خارج 

المخيم على اأنه عميل لمخابرات ما، كما يزعم 

اأن ال�ساأن ال�سيا�سي بّث ''الخوف'' و''ال�سجر'' 

ن كان ي�ستمد المعلومات منهم.4
َ
في حيوات م

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن المنهجيات 

المذكورة، واإن اختلفت، اإّل اإنها لي�ست 

متعار�سة بال�سرورة؛ بل ربما يدعم بع�سها 

بع�سًا، ويمكن اأن ت�سفر معًا عن مخرجات 

متكاملة.
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عمال يبنون خميم البقعة يف �سنة 1968.

يقع مخيم البقعة على بعد نحو 20 كم من 

ان، ويتبع اإداريًا لواء عين البا�سا. 
ّ
العا�سمة عم

والمخيم هو الأكبر في الأردن، بل لعله اأكبر 

مخيمات الالجئين الفل�سطينيين من حيث عدد 

ال�سكان داخل فل�سطين وخارجها، الأمر الذي 

جعله يليق بت�سمية ''عا�سمة ال�ستات 

الفل�سطيني''. كما اكت�سب المخيم، لكثرة 

�سكانه، ولبعده ن�سبيًا عن المدن الرئي�سية 

الأردنية في الوقت نف�سه، ولدوره ال�سيا�سي 

البارز، نوعًا من التفرد، و�سعوراً بـ ''الهوية'' 

المحلية.

التعليم

تربويًا، تدير الأونروا 16 مدر�سة اأ�سا�سية 

ذات فترتين �سباحية وم�سائية )مق�سمة 

بالت�ساوي بين الذكور والإناث( وت�سم نحو 

18.000 تلميذ، بينما تدير وزارة التربية 

والتعليم الأردنية اأربع مدار�ض ثانوية اأُخرى 

ت�سم نحو 2500 تلميذ، في�سبح بذلك مجموع 

عدد طالب المدار�ض في مخيم البقعة 

20.500 طالب تقريبًا.

تعاني مدار�ض المخيم تدهوراً حاداً في 

جودة التعليم، ب�سبب البيئة المنزلية غير 

الداعمة، وازدحام الغرف ال�سّفية، ونق�ض 

المحلية البقعاوية والفل�سطينية والأردنية 

والإ�سالمية والعربية، واأن بين هذه الهويات ثمة 

هوية رئي�سية �سائدة وعدد من الهويات الأُخرى 

الفرعية، وكذلك ثمة عالقة بين هذه الهوية 

عا�ض ل�سكان المخيم.
ُ
وال�سياق العام للواقع الم

�ض هذه الفر�سية، ومن اأجل تحديد 
ّ
ولتفح

الهوية الرئي�سية والأوزان الن�سبية للـهويات 

الفرعية الثانوية، اأجرى الكاتب درا�سة ميدانية 

تت�سمن ا�ستبياَنين عن الهوية.

خميم الجئي الالجئني

مخيم البقعة هو اأحد �ستة مخيمات 

''طوارىء'' اأقيمت في �سنة 1968 ل�ستيعاب 

الالجئين والنازحين الفل�سطينيين الذين 

اأُجبروا على مغادرة ال�سفة الغربية وقطاع 

اء حرب 1967، ونتيجة الق�سف 
ّ
غزة جر

الإ�سرائيلي لمخيمات الالجئين في غور 

الأردن بعد فترة وجيزة من الحرب. وهكذا، 

فاإنه كان، منذ تاأ�سي�سه، مخيم ''لجئي 

الالجئين''، اأي اأن �سكانه الحاليين لجاأوا اإليه 

بعد لجوئهم اأول مرة اإلى مخيمات ال�سفة في 

�سنة 1948، الأمر الذي �سرعان ما جعله من 

اأكثر المخيمات فقراً واأكثرها ت�سي�سًا.

عندما اأُن�سىء المخيم على اأر�ض زراعية 

ت�سمى ''حو�ض البقعة''، كان فعاًل، عبارة عن 

مخيم كبير ي�سم 5000 خيمة ُن�سبت 

لت�ستوعب نحو 26.000 لجىء على م�ساحة 

1.4 كيلومتر مربع. وبين �سنَتي 1969 

و1971، ا�ستبدلت وكالة الأونروا الخيام 

بـثمانية اآلف ماأوى جاهز من الأترنيت، ومنذ 

ذلك الحين بنى �سكان المخيم م�ساكن 

مح 
ُ

خر�سانية ذات �سقوف من ''الزينكو''، و�س

لهم في وقت لحق ببناء �سقوف اأ�سمنتية، ثم 

ببناء م�ساكن من طبقتين.
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المخيم، اإّل اإنهم انتقلوا اإلى اأماكن مجاورة. 

ول تتوفر اأي اأرقام اأو حتى تقديرات لعدد 

هوؤلء الالجئين ''من اأ�سل فل�سطيني'' اأو 

اأبنائهم التالميذ، ذلك باأنه، ب�سورة عامة، يتم 

ت�سمين مثل هذه البيانات ب�سكل ل ينف�سم 

في البيانات عن الأردنيين.

ومع ذلك، فاإن ِعْلم الريا�سيات يمكن اأن 

ي�ساعدنا في تقديم تقدير. فبا�ستخدام واحدة 

من �سيغ اأ�سعار الفائدة المركبة، نجد اأن ما 

نحتاج اإليه لح�ساب العدد المتراكم من ال�سكان 

هو تحديد العدد الأولي ل�سكان المخيم 

)78.000، وفقًا لالأونروا(، ومعدل الزيادة/

النمو ال�سكاني الطبيعي ال�سنوي )2.5٪، وفقًا 

لتقديرات دائرة الإح�ساء الأردنية(، والمدة 

بالأعوام )51 عامًا(.

وهكذا، فاإن العدد الحالي لمجموع لجئي 

مخيم البقعة ي�ساوي 177.450 ن�سمة. ومن 

هذا العدد الإجمالي لالجئين الفل�سطينيين في 

حو�ض البقعة، يقطن المخيم حاليًا نحو 

هم، اأو ما يتراوح بين 104.000 
ّ
ثلثي

و122.000، وذلك وفقًا لم�سادر متنوعة. 

وبناء على ذلك، فاإن نحو ثلث مجموع 

الالجئين الفل�سطينيين في حو�ض البقعة )نحو 

64.000 فل�سطيني( انتقل اإلى العي�ض خارج 

المخيم. وي�ساف اإلى هذا العدد اأعداد اإ�سافية 

من الالجئين الفل�سطينيين الذين انتقلوا من 

مناطق اأُخرى من الأردن للعي�ض في لواء عين 

البا�سا الذي ي�سم المخيم.

لقد انتقل هذا العدد من �سكان المخيم اإلى 

م�ساكن اأف�سل، م�ستاأجرة اأو مملوكة، في 

اأماكن مجاورة، كما لجاأ بع�سهم اإلى تاأجير 

منازله القديمة في المخيم للعائالت الأفقر، اأو 

بيع هذه المنازل لت�سديد الدفعة الأولى من 

ثمن اأمالكه المكت�سبة حديثًا )الأر�ض و/اأو 

المختبرات والمكتبات، اإلخ. وقد اأدى ارتفاع 

معدل الت�سرب المدر�سي والبطالة الناتجة من 

ذلك، ف�ساًل عن �سعور مرير بالتهمي�ض والعزلة، 

اإلى اأ�سكال مختلفة من العنف الجتماعي 

وال�سيا�سي. والجدير بالذكر اأن تظاهرات 

الت�سامن مع الفل�سطينيين عبر النهر كانت 

غالبًا ما تتحول من طرف اأقلية من المراهقين 

وال�سباب في المخيم اإلى ا�ستباكات عنيفة مع 

اأجهزة الأمن، وحتى مع مواطنين في ''حي 

الم�سمار'' المجاور، قبل اأن يتحول الحي نف�سه 

اإلى واحدة من ''�سواحي'' المخيم.

عالوة على مدار�ض المخيم، توجد مدار�ض 

حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم 

ها مزيج من 
ّ
الأردنية في لواء عين البا�سا، يوؤم

الطالب الالجئين الفل�سطينيين المقيمين في 

المخيم وخارجه، والطالب ''ال�سرق الأردنيين'' 

غير الالجئين، اإذ ل يمكن- والحالة هذه- 

تمييز ''اأ�سل'' الطالب في �سجالت المدر�سة. 

ومع ذلك، فاإن هذه المدار�ض عادة ما ت�ستقبل 

الطالب الالجئين من خارج المخيم، وب�سكل 

اأ�سا�سي من العائالت التي انتقلت ب�سكل دائم 

اإلى مدينة عين البا�سا المجاورة، والقرى 

المحيطة بها اأو م�ساكن ''التنمية الح�سرية'' 

الخا�سة التي تم بناوؤها حديثًا. وي�سير العدد 

الكبير ن�سبيًا من هذه الأُ�سر اإلى العملية 

الم�ستمرة للتحولت الجتماعية/الطبقية التي 

جرت في مخيم البقعة في العقود القليلة 

الما�سية.

تعداد ال�سكان

وفقًا لالأونروا، يوجد في مخيم البقعة 

104.000 ''لجىء م�سجل''، ومع ذلك، يجب 

التدقيق في هذا الرقم لمعرفة العدد الإ�سافي 

من الالجئين الفل�سطينيين الذين ينتمون اإلى 
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للعمالة الرخي�سة غير الماهرة لور�ض العمل 

الكثيرة، وللم�سانع الـ 26 القائمة حول 

المخيم، وكذلك للموؤ�س�سات العامة والخا�سة 

ان المجاورة. ويمكن لم�ض 
ّ
في العا�سمة عم

ذلك من خالل روؤية الكتظاظ ال�سديد لآلف 

العمال والموظفين في محطة الحافالت وهم 

متجهون اإلى عملهم في العا�سمة و�سواحيها. 

عالوة على ذلك، يعتمد الآلف من �سكان 

المخيم على ك�سب عي�سهم في الدكاكين 

والب�سطات المنت�سرة في المخيم، والتي تتركز 

في ''ال�سوق'' الرئي�سية. ومع ذلك، فاإن الق�سط 

الأكبر من المتاجر المتو�سطة اأو الكبيرة ن�سبيًا 

في هذه ال�سوق )المحالت التجارية والمطاعم 

و�ساغة الذهب وال�سيدليات والعيادات 

والمختبرات الطبية ومكاتب المحاماة وفروع 

البنوك التجارية وموؤ�س�سات التمويل وغير 

ذلك( مملوك لأ�سخا�ض )اأو موؤ�س�سات( من 

خارج المخيم، معظمهم من الفل�سطينيين.

ا فئة الأ�سخا�ض الأف�سل حاًل في 
ّ
اأم

المخيم فهم من العمال المهرة، اأو اأ�سخا�ض 

يملكون ور�سات اأو اأعماًل �سغيرة، اأو موظفون 

ين العام والخا�ض، 
َ
باأجر متو�سط في القطاع

وفي وكالة الأونروا. ومع ذلك، فاإن هذه الفئة 

الأخيرة محدودة الحجم، وعادة ما تجد نف�سها 

ا اأن تنتقل اإلى ال�سكن 
ّ
عند مفترق طرق: اإم

ا اأن تتدهور اإلى و�سع 
ّ
خارج المخيم، واإم

فقراء العاملين. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن فر�ض 

العمل في القطاع العام )وخ�سو�سًا الأجهزة 

الأمنية( - وهو اأكبر رب عمل في الأردن - 

محدودة للغاية اأمام ''الأردنيين الفل�سطينيين''، 

لي�ض في القانون الذي يكفل م�ساواة كاملة 

بين جميع الأردنيين ''من مختلف المنابت 

والأ�سول''، واإنما من خالل نظام تمييز 

�سمني متاأ�سل في النظام الريعي، ويتج�سد 

المنزل(. وفي حالت غير قليلة، يكون العقار 

الجديد عبارة عن �سقة/عمارة �سكنية، وفي 

حالت نادرة يكون فيال في الأحياء الفاخرة 

ان. 
ّ
التي تم اإن�ساوؤها حديثًا في العا�سمة عم

والجدير بالذكر اأن اغتراب اأبناء المخيم، ول 

�سيما في دول الخليج النفطية، اأدى دوراً 

ملحوظًا في هذا التطور الديموغرافي.

اخللفية االجتماعية واالقت�سادية

بعد اأكثر من خم�سين عامًا على اإن�سائه، ل 

يزال مخيم البقعة اأحد ''جيوب الفقر'' البائ�سة 

في الأردن، �ساأنه في ذلك �ساأن �سائر المناطق 

الطرفية المهم�سة ''الأقل حظًا'' في الأرياف 

والأغوار، وفي الأحياء ال�سعبية من مدينَتي 

ان العا�سمة والزرقاء )تتفاوت تقديرات 
ّ
عم

ن�سبة الفقر في الأردن عامة تفاوتًا كبيراً، اإذ 

تتراوح ما بين نحو 16٪ بح�سب الم�سادر 

الر�سمية، و56٪ بح�سب بع�ض الخبراء(. ووفقًا 

لالأونروا، فاإن الفقر والبطالة المرتفعة يمثالن 

تحديات كبيرة تواجه �سكان المخيم، وبح�سب 

م�سدر اأردني ر�سمي، فاإن اأكثر من 3600 

عائلة من عائالت المخيم )اأو اأكثر من ٪13( 

تتلقى المعونات من مختلف الجمعيات 

الخيرية للحفاظ على م�ستوى المعي�سة 

 FaFo( المتدني. ويوؤكد تقرير موؤ�س�سة فافو

Foundation( في �سنة 2013، 5 اأن 32٪ من 
�سكان المخيم دخلوا تحت خط الفقر الوطني 

البالغ 814 ديناراً �سهريًا لالأ�سرة الواحدة.

ينتمي �سكان مخيم البقعة ب�سكل اأ�سا�سي 

اإلى الفئات ال�سعبية العاملة والبرجوازية 

ال�سغيرة، وهم من العمال غير المهرة 

والحرفيين والموظفين ذوي الأجور 

المنخف�سة واأ�سحاب الدكاكين والب�سطات 

والعاطلين عن العمل. وي�سكل المخيم م�ستودعًا 
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عا�ض �سعب. وبالتالي، فاإننا نجد اأن ف�سائل 
ُ
م

منظمة التحرير الفل�سطينية والأحزاب الأردنية 

الم�سّكلة حديثًا والتي تت�سمن ع�سويتها 

لجئين فل�سطينيين، اأخذت تفقد مزيداً من 

الع�سوية والتاأثير لم�سلحة الجمعيات المدنية 

)وخ�سو�سًا الدينية( والروابط القروية 

والع�سائرية من جهة، والوجهاء التقليديين 

ورجال الأعمال ال�ساعدين حديثًا من ناحية 

اأُخرى.

ومع ذلك، فاإن توق �سكان المخيم اإلى 

، وهو ياأخذ العديد من  العودة لم يتدنَّ

التعبيرات والرموز المتنوعة: ''ميدان العودة'' 

و''مفتاح العودة'' في و�سط المخيم؛ كتابات 

على جدران ال�سوارع؛ الأغاني الوطنية 

الجماعية في احتفالت الزفاف؛ الحتفالت 

في المنا�سبات الوطنية، وخ�سو�سًا ذكرى 

''النكبة''؛ ت�سكيل ''لجان العودة''؛ اإلخ.

لكن ذلك ترافق مع ما �سهده المخيم، منذ 

تاأ�سي�سه في �سنة 1968، ول �سيما منذ 

ت�سعينيات القرن الع�سرين، من عملية تطور 

م�ستمرة وتمايز طبقي متزامن مع هذا التطور.

ومع اأن هذه المقالة تهتم بالهوية 

والنتماء الجتماعي ل�سكان مخيم البقعة 

تحديداً، فاإن من ال�سروري التوقف قلياًل اأمام 

عملية التطور والتمايز المذكورة، وخ�سو�سًا 

فيما عنى فئة ''رجال الأعمال'' الحديثة 

الن�سوء.

من الوا�سح حتى الآن اأن الفئة ''الح�سرية'' 

نف�سها من لجئي البقعة، والتي تمايزت عن 

�سكان المخيم، تجتاز ذاتها عملية تفاوت 

اجتماعية بين مكوناتها، فهي ت�سم مروحة 

وا�سعة من م�ستويات الدخل والثروة والمهن: 

عمال مهرة؛ اأ�سحاب مهن يعملون لح�سابهم 

الخا�ض؛ موظفون في القطاع العام اأو 

في ال�سبكات الع�سائرية والمح�سوبية والوا�سطة 

والف�ساد الإداري.

تقترن الظروف الجتماعية والقت�سادية 

البائ�سة ل�سكان مخيم البقعة، كغيره من 

المخيمات في الأردن - واإن ربما بدرجات 

متفاوتة - بالغتراب المتاأ�سل عن ال�سيا�سة 

الداخلية في الأردن، وذلك �سيا�سة ''الأردنة'' 

في �سبعينيات القرن الما�سي وقرار ''فك 

الرتباط'' في �سنة 1988. ففي حين اأن �سكان 

المخيم عادة ما يكونون غير مبالين تجاه 

حركات الحتجاج الجتماعي في البلد، اإّل 

اإنهم ين�سطون في الت�سامن مع اأ�سقائهم 

الفل�سطينيين غربي نهر الأردن. واإلى ذلك، 

فاإنهم ي�سجلون ن�سبة اإقبال منخف�سة بالن�سبة 

اإلى متو�سط الإقبال العام على النتخابات 

البرلمانية وانتخابات مجال�ض المحافظات. 

كما اأنهم يتعر�سون للتمييز بموجب القانون 

النتخابي. فعلى �سبيل المثال، تتمثل دائرة 

عين البا�سا النتخابية، التي ت�سم دائرتها 

النتخابية نحو 96.000 ناخب، معظمهم من 

الالجئين الفل�سطينيين من داخل المخيم 

وخارجه، في ممثل واحد فقط في البرلمان. 

وفي المقابل، وعلى �سبيل المثال، تتمتع دائرة 

بدو الجنوب بتمثيلها بثالثة نواب، مع اأنها ل 

ت�سم �سوى نحو 40.000 ناخب.

وتفاقم هذا الغتراب ال�سيا�سي ب�سبب 

اتفاَقي اأو�سلو )1993( ووادي عربة )1994( 

ال حل م�ساألة الالجئين وم�سائل 
ّ

اللذين اأج

حيوية اأُخرى اإلى مفاو�سات الو�سع النهائي. 

ومع الوقت، بدا هذا التاأجيل في نظر الالجئين 

كاأنه مجرد ت�سويف، بل ثمة ُنُذر بتاأجيلها اإلى 

اأجل غير م�سمى. وهكذا ُترك الالجئون في 

مخيم البقعة، كما في غيره من المخيمات، في 

مواجهة م�ستقبل مجهول، اإلى جانب واقع 
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الثقيلة الناتجة من الإ�سراف في القترا�ض من 

البنوك و�سركات التمويل، وا�ست�سراء النزعة 

ال�ستهالكية ال�ستعرا�سية، كالقترا�ض حتى 

من اأجل اإقامة حفلة عر�ض مكلفة في اإحدى 

�سالت الأفراح المتكاثرة في محيط المخيم 

)تبلغ ن�سبة الأُ�سر الأردنية المقتر�سة من 

البنوك نحو 46٪ من مجموع الأُ�سر، بح�سب 

مدير الإح�ساءات العامة(.

وتكت�سب فئة ''رجال الأعمال'' الجدد من 

الالجئين الفل�سطينيين مزيداً من التاأثير 

الجتماعي وال�سيا�سي داخل مخيم البقعة، 

�سواء على ح�ساب الوجهاء التقليديين 

)ال�سيا�سيين(، اأو على ح�ساب النا�سطين 

ال�سيا�سيين المحليين ال�سابقين في الف�سائل 

الخا�ض من ذوي الأجور المتو�سطة اأو 

المرتفعة؛ متقاعدون؛ تجار؛ مغتربون 

�سابقون؛ وخ�سو�سًا رجال اأعمال جدداً. ولأول 

وهلة، يبدو اأن م�سطلح ''الطبقة الو�سطى'' 

مالئم لو�سف هذه الفئة، غير اأن ا�ستعمال هذا 

الم�سطلح في و�سف واقعها الملمو�ض البالغ 

التعقيد �سيكون م�سلاًل على الأرجح؛ ويمكن 

القول اإنها تنتمي بالأحرى اإلى �سرائح 

ا ي�سمى الطبقة الو�سطى: دنيا 
ّ
متفاوتة مم

ومتو�سطة وعليا. واأحد اأبرز الدلئل على ذلك 

اأن ق�سطًا ملحوظًا من المنتمين اإلى 

ال�سريحتين الدنيا والمتو�سطة من فئة لجئي 

المخيم ''الح�سريين''، مثلما هي حال 

الأردنيين عامة، يقع تحت وطاأة الديون 

خميم البقعة االآن.
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�سيما عندما يتعلق الأمر بالإناث. وبالتالي، 

كان على المجموعة التي �ساعدت في اإجراء 

ا�ستبياننا اأن تلجاأ اإلى و�سائل ''ملتوية'' تكاد 

تكون �سرية، لتوزيع ال�ستبيان وتعبئته 

وا�سترداده.

تتكون العينة ال�ستبيانية التي اأنجزناها 

من 157 تلميذاً، منهم 120 ذكراً و37 اأنثى، 

هم اأحفاد الفالحين والبدو من الالجئين 

الأوائل، وينتمون اإلى الجيل الثالث في مخيم 

البقعة، واإلى فئة العمر التي غادرت الطفولة 

ها، وتقف على عتبة �سّن ال�سباب. وقد ُطلب 
ّ
لتو

بين تف�سيل اختيار واحد بين 
َ
من الم�ستجو

ع�سرة اختيارات للـهوية. وحر�سنا على اإعطاء 

هوؤلء التالميذ اأق�سى درجة ممكنة من حرية 

الختيار، وخ�سو�سًا عدم تاأثرهم باآراء 

الكاتب اأو اأفراد فريق العمل في مو�سوع 

الهوية، اإذ لم يكن للكاتب اأي ات�سال مبا�سر 

بين، ولم يكن لديه معرفة باآراء 
َ
بالم�ستجو

فريق العمل الذي لم يكن اأفراده ذوي راأي 

واحد ب�ساأن تف�سيل هوية.

جرى ت�سميم ال�ستبيان بهدف تحديد 

الهوية لفئة محددة )تالميذ بين �سفوف 

ال�ساد�ض والثامن والتا�سع والعا�سر 

الأ�سا�سي(، في مكان محدد )مخيم البقعة(، 

وفي وقت محدد )ربيع �سنة 2019(. وُنظر 

في متغير واحد فقط هو الجن�ض، بينما تم 

تجاهل المتغيرات الأُخرى )العمر؛ الو�سع 

الطبقي؛ م�ستوى التعليم؛ المهنة؛ الدين/

الطائفة( عن عمد، كونها غير ذات �سلة في 

حالة المخيم هنا. فالم�ستجوبون كلهم 

ينتمون اإلى الفئة العمرية نف�سها، اإذ تتراوح 

اأعمارهم بين 12 عامًا و16 عامًا، كما اأنهم 

ينتمون اإجماًل اإلى الطبقة الجتماعية 

وم�ستوى التعليم والدين/الطائفة نف�سها. 

الفل�سطينية، اأو عن طريق احتواء هوؤلء 

الوجهاء والنا�سطين من خالل ال�سراكات التي 

لدى فئة رجال الأعمال اليد العليا فيها. 

وت�ستخدم هذه الفئة في توطيد نفوذها 

مجموعة متنوعة من الو�سائل: المنظمات 

الخيرية والجمعيات المدنية )التي يبلغ عددها 

نحو 60(؛ العالقات الوثيقة مع م�سوؤولي 

الحكومة والأونروا؛ توظيف ''المال ال�سيا�سي'' 

ب�سورة خا�سة. وي�ستعمل اأع�ساء هذه الفئة 

الأدوات المذكورة في خو�ض معاركهم 

النتخابية البرلمانية والمحلية. ويبرز هذا 

ال�ستخدام ب�سورة جلية في انتخابات نادي 

البقعة العريق، الذي �سّكل مركز ا�ستقطاب 

الن�ساط ال�سبابي/ال�سيا�سي خالل �سبعينيات 

القرن الما�سي وثمانينياته، في اإبان حظر 

ن�ساط الف�سائل الفل�سطينية. وقد بلغت ع�سوية 

النادي حاليًا اأكثر من 1600 ع�سو، لكنه 

تحول اإلى اأداة نفوذ �سيا�سي للنخب الجديدة، 

واإلى من�ساأة اأعمال تجارية كبيرة تمتلك عدداً 

كبيراً من المحالت التجارية الموؤجرة، بل اإنه 

يملك م�سبحًا في المبنى ال�سابق لنادي 

موظفي اأحد البنوك الذي تمّلكه منذ ب�سعة 

اأعوام خارج حدود المخيم.

العمل امليداين واال�ستبيان الرئي�سي

ثمة عرقلة تبدو مق�سودة لإنجاز اأي بحث 

ميداني في البقعة. فوكالة الأونروا تتلكاأ في 

اإجراء بحث ميداني في مدار�سها وموؤ�س�ساتها 

الأُخرى، بحجج عديدة اأبرزها ''الحيادية''، كما 

اأن الم�سوؤولين الحكوميين في المخيم، 

وخ�سو�سًا في اأجهزة الأمن، ينظرون بعين 

الريبة اإلى اأي ن�ساط بحثي اأو �سواه، ويقيدونه 

ب�سرامة، عالوة على اأن بع�ض المعايير 

د بدوره البحث الميداني، ول 
ّ
الجتماعية يقي
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بعد اإجراء ال�ستبيان وجمع البيانات 

بين ملخ�سة 
َ
وفرزها، جاءت اإجابات الم�ستجو

على نحو ما يظهر في الجدول الرئي�سي التالي:

وهم جميعًا بطبيعة الحال بال مهنة، خالفًا 

بوا باكراً من المدر�سة اإلى 
ّ
لأترابهم ممن ت�سر

�سوق عمالة الأطفال.

اجلدول رقم 1

اختيار الهوية، بح�سب اجلن�س والعمر*

* في هذا الجدول وما يليه من جداول، ل يبلغ مجموع الن�سب 100٪ بال�سبط، ب�سبب التقريب.

حتليل نتائج اال�ستبيان

قبل النظر في نتائج الم�سح الذي اأجريناه، 

يجب تقديم تو�سيح ب�ساأن هوية ''البقعاوي''. 

اإنها هوية فريدة ب�سكان مخيم البقعة، ول نجد 

مثلها في �سائر مخيمات الالجئين 

الفل�سطينيين، وهي هوية يمكن اأن يكون لها 

دللت مختلفة تمامًا: �سلبية تعني في نظر 

''الخارج'' لجئًا رثًا، وقحًا وعنيفًا يخرج من 

مكان موحل قذر هو موئل للمكاره والموبقات 

و�سوق للب�سائع المهربة؛ اأو اإيجابية ي�سير 

فيها ''ابن المخيم'' اإلى فخره باأنه فل�سطيني 

اأ�سيل، يعي�ض �سامداً في مخيم اأنجب اآلف 

عتبر في وقت واحد 
ُ
المنا�سلين وال�سهداء، وي

رمزاً للماأ�ساة والكفاح من اأجل التحرير 

والعودة. وف�ساًل عن ذلك، فاإن المخيم هو 

ال�سوق التي يق�سدها النا�ض من �سكان 

المنطقة، بل ومن �سكان العا�سمة اأي�سًا، 

النسبة 

املئوية

إناثاجملموع

15 عامًا

ذكور

16 عامًا

ذكور

14 عامًا

ذكور 

12 عامًا

االختيار

بقعاوي٪132030413

فلسطيني٪213315819

أردين٪343001

فلسطيني أردين٪121100

عربي٪121010

مسلم٪8134162

فلسطيني عربي٪120110

فلسطيني مسلم٪172611393

فلسطيني أردين عربي٪473121

فلسطيني أردين مسلم٪31486191310

اجملموع%10015737443739
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بالترتيب التالي: البقعاوية المحلية، 

والإ�سالمية، والأردنية، ثم العربية. والنتيجة، 

وفقًا لهذا الم�سح، هي هوية مرّكبة، محورها 

الهوية الفل�سطينية.

يمكن تلخي�ض الظروف الخا�سة بالمخيم، 

والتي اأف�ست اإلى نتيجة كهذه، بالبعد 

الجغرافي الن�سبي للمخيم عن المدن الكبرى، 

والذكريات المريرة عن القمع الذي لحق 

بالمخيم، ك�سائر المخيمات، في اأعقاب ''اأيلول 

الأ�سود'' في �سنة 1970، ولجوء نا�سطي 

المخيمات اإلى العمل ال�سري، وتهمي�سهم 

اقت�ساديًا، واغترابهم عن الحياة ال�سيا�سية 

الداخلية. وقد اأق�ست هذه العوامل كلها 

مجتمعة، �سكان المخيم عن المجال العام في 

الأردن، الأمر الذي عزز الهوية الفل�سطينية 

نها الفرعي: هوية ''البقعاوي'' المحلية.
ّ
ومكو

عالوة على ذلك، عمل بع�ض التطورات على 

جمع �سكان مخيم البقعة مع �سائر اأ�سقائهم 

الفل�سطينيين في الوطن وال�ستات في م�ساألة 

تعزيز الهوية الوطنية. وجاء على راأ�ض هذه 

التطورات النتفا�سة الأولى، ثم النتفا�سة 

الثانية الم�سلحة التي تكللت بطرد الحتالل 

الإ�سرائيلي من قطاع غزة، وما تال ذلك من 

مواجهات بين ف�سائل المقاومة في غزة 

وجي�ض العدوان الإ�سرائيلي منذ �سنة 2008 

حتى الآن. وكان لالنتفا�سة الأولى بالذات اأثر 

ملحوظ و�سريع في تن�سيط العمل ال�سيا�سي 

واإيقاظ الوعي الوطني في مخيم البقعة 

)ك�سائر مخيمات الأردن(، وخ�سو�سًا في 

ة ني�سان'' الأردنية في �سنة 1989 
ّ
اأعقاب ''هب

والنفتاح ال�سيا�سي الن�سبي الذي تالها، اإذ 

ت�سكلت لجنة �سعبية لدعم النتفا�سة، �سمت 

القوى ال�سيا�سية وال�سخ�سيات الم�ستقلة في 

المخيم وحو�ض البقعة. كما �سهد المخيم 

ب�سبب اعتدال اأ�سعارها. ومع ذلك، وفي جميع 

الحالت، ل تزال ''البقعاوية'' هوية محلية/

فرعية يجب اأخذها في العتبار فيما يتعلق 

ب�سكان مخيم البقعة.

لدينا في الجدول رقم 1 نوعان من 

الهويات، هما: الهويات ''الب�سيطة'' )البقعاوية؛ 

الفل�سطينية؛ الأردنية؛ العربية؛ الإ�سالمية(، 

والهويات ''المرّكبة'' )الفل�سطينية الأردنية؛ 

العربية الفل�سطينية؛ الفل�سطينية الإ�سالمية؛ 

الفل�سطينية الأردنية العربية؛ الفل�سطينية 

الأردنية الإ�سالمية(.

وبين الهويات الب�سيطة، احتلت الهوية 

''الفل�سطينية'' المرتبة الأولى )21٪(، تليها 

''البقعاوية'' )13٪(، وجاءت الهوية 

''الإ�سالمية'' في المرتبة الثالثة، ربما ب�سكل 

غير متوقع )8٪(، بينما احتلت الهوية 

''الأردنية'' المرتبة الرابعة )3٪(، وجاءت 

الهوية ''العربية'' في المرتبة الأخيرة بن�سبة 

1٪ فقط. واإذا اأُ�سيفت الهوية ''البقعاوية'' 

المحلية الفرعية اإلى الهوية ''الفل�سطينية'' 

العامة، فاإن هذه الأخيرة �سترتفع اإلى ٪34.

ا بالن�سبة اإلى الهويات المركبة، فقد 
ّ
اأم

احتلت هوية ''الفل�سطيني العربي الم�سلم'' 

المرتبة الأولى )31٪(، تليها ''الم�سلم 

الفل�سطيني'' )17٪(. وجاءت الهويات المركبة 

الأُخرى اأدنى من ذلك كثيراً، وهي كما يلي: 

''الفل�سطيني الأردني العربي'' )٪4(، 

و''الفل�سطيني العربي'' )2 ٪(، واأخيراً ''الفل�سطيني 

الأردني'' التي جاءت بن�سبة 1٪ فقط.

ت�سير النتائج الم�ستركة لكل من الهويات 

بين، في 
َ
الب�سيطة والمركبة اإلى اأن الم�ستجو

فون عن اأنف�سهم كفل�سطينيين، 
ّ
اأغلبيتهم، يعر

واأن هذه الهوية الرئي�سية تتراكب بدرجة اأو 

باأُخرى مع عدد من الهويات الفرعية، 
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الالفت في نتائج ال�ستبيان لي�ض الن�سبة 

المئوية المرتفعة لختيار هوية ''الفل�سطيني'' 

ول الن�سبة المئوية المنخف�سة للـهوية 

''الأردنية''، بل الن�سبة المئوية المنخف�سة 

ب�سكل ملحوظ لختيار هوية ''فل�سطيني 

اأردني'' )مع اأن و�سف ''فل�سطيني اأردني'' �سائع 

في الأردن لالإ�سارة اإلى الأردنيين من اأ�سل 

فل�سطيني(، والالفت بدرجة اأقل هو ن�سبة 

اختيار هوية ''العربي''. ومع ذلك، يمكن تف�سير 

هذه النتائج ب�سكل كاٍف بالظروف الجتماعية 

والقت�سادية وال�سيا�سية، المذكورة �سابقًا، في 

مخيم البقعة.

لكن اأ�سا�سًا، ربما يكون العامل البنيوي 

الذي يف�سر بروز الهوية الفل�سطينية في مخيم 

البقعة و�سائر مخيمات الأردن )وبروز الهوية 

الفرعية البقعاوية كذلك(، هو بنية النظام 

القت�ساد الأردني. وما قد يبدو مفارقة هو اأن 

هذا العامل بالذات يجعل من الكالم على 

''انق�سام، وربما �سدام اأردني - فل�سطيني''، 

وكذلك الكالم على ''اندماج'' كامل لالجئين 

الفل�سطينيين في الأردن، اأموراً بعيدة الإمكان، 

�سواء في رهان الأحالم ال�سهيونية، اأو في 

مخاوف الأوهام لدى ''العن�سريين ال�سرق 

الأردنيين''. ففي واقع الحال، يمكن القول اإن 

هذا النظام القت�سادي يتكون من ثالثة 

قطاعات متباينة، واإن تداخلت، ويقابله نظام 

اجتماعي تتوزع الطبقات ال�سعبية فيه على هذه 

القطاعات: قطاع ''�سرق اأردني'' يتركز في 

القطاع العام المدني والع�سكري بالدرجة 

الأولى وفي اأمالك الأرا�سي؛ قطاع ''فل�سطيني'' 

يتركز في القطاع الخا�ض - الوكالت التجارية 

وتحويالت المغتربين والعمالة الماهرة و�سبه 

الماهرة؛ قطاع مختلط ي�سمل ال�سركات المالية 

و''رجال الأعمال الجدد''. ومن هنا، يكون لدينا 

تظاهرات حا�سدة واأ�سكال ت�سامن اأُخرى مع 

النتفا�سة )ومع العراق في مواجهة العدوان 

الأميركي خالل الفترة 1990 - 1991(، 

وكذلك تو�سعت ع�سوية ''نادي البقعة'' ون�ساطه 

الجتماعي والثقافي وال�سيا�سي ب�سورة 

ملحوظة، وبرزت اأ�سكال تنظيمية جديدة، مثل 

''اللجان ال�سعبية'' و''لجان العمل التطوعي'' 

لل�سباب وللمراأة ، وذلك بتاأثير من الأ�سكال 

التنظيمية التي اأنتجتها النتفا�سة. وهكذا، 

اأخذت الهوية الفل�سطينية مرة اأُخرى، تجد لها 

تعبيرات علنية، بعد عقدين من ''اأيلول الأ�سود'' 

وال�سواد ال�سيا�سي والعمل التنظيمي ال�سري.

غرافيتي على حائط يف املخيم: ''البقعة اإلنا 

وعّمان للكل''، 2019، ال�سورة للكاتب.
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اندمج في الهوية الوطنية الفل�سطينية، واأ�سفر 

عن ن�سوء ''جهادية وطنية''، متوجهة اأ�سا�سًا 

�سد ال�ستعمار ال�ستيطاني ال�سهيوني.6

لقد �سّكل الفل�سطينيون في الأردن الذي 

�سم ال�سفة الغربية اإليه منذ �سنة 1950، 

العمود الفقري للحركات ال�سلفية، ممثلة اأ�سا�سًا 

في جماعة الإخوان الم�سلمين، وفي حزب 

التحرير الإ�سالمي. غير اأن التحاق الجماعة 

بالنظام، منذ ذلك الحين واأقّله حتى �سنة 

1990، ف�ساًل عن انخراط الفل�سطينيين في 

الحركات القومية والي�سارية المعار�سة 

للنظام وفي ف�سائل المقاومة الفل�سطينية، 

ربما كانا العامل الأ�سا�سي في اإ�سعاف 

المكون الديني ال�سلفي لم�سلحة ''جهادية 

وطنية'' ات�سعت لها حركة ''فتح''، كبرى تلك 

الف�سائل. وهذا ال�سعف يف�سر النتيجة اأعاله 

التي ك�سف عنها ال�ستبيان ب�ساأن احتالل 

الهوية الإ�سالمية المرتبة الثالثة، بعد الهوية 

البقعاوية الفرعية والهوية الفل�سطينية.

عالوة على ذلك، يبدو اأن تاأثير النخب 

الفل�سطينية المقيمة خارج مخيم البقعة 

)رجال الأعمال الجدد والوجهاء القدامى( في 

ت�سكيل هوية المخيم، ل تزال محدودة حتى 

الآن. ففي الوقت الذي ُتظهر هذه النخب مياًل 

ملحوظًا اإلى التماهي مع النظام والندماج 

فيه، فاإن �سكان المخيم هم، على ما يبدو، 

مح�سنون اإزاء هذا الميل، وينزعون اإلى تاأكيد 

هويتهم الفل�سطينية.

ا بالن�سبة اإلى الهوية العربية الفرعية، 
ّ
اأم

فتجدر الإ�سارة اإلى اأن هذه الهوية كانت 

تاريخيًا مكونًا رئي�سيًا في الوعي الوطني 

الفل�سطيني، ول �سيما في اإبان �سعود حركة 

القومية العربية بزعامة جمال عبد النا�سر، 

في خم�سينيات القرن الما�سي و�ستينياته. 

اقت�ساد راأ�سمالي ريعي تابع، بقيادة طبقة 

برجوازية من ثالث �سرائح: كومبرادور/تجاري 

و�سيط )فل�سطيني(؛ بيروقراطية - عقارية )�سرق 

اأردنية(؛ راأ�سمالية مالية مختلطة. ويترتب على 

 هذا القول جملة من الأمور منها ما يت�سل

بـ ''العالقة الأردنية الفل�سطينية''، وبتعزيز 

الهوية الفل�سطينية لدى �سكان المخيمات 

الفل�سطينية في الأردن، وفي مخيم البقعة 

بالذات.

على الرغم من ذلك كله، فاإننا ل نلم�ض، في 

العقود الأخيرة، مظاهر �سراع مجتمعي 

اأردني - فل�سطيني، في حين اأننا نجد بع�ض 

مظاهر هذا ال�سراع في القطاع ''ال�سرق 

الأردني'': ''العنف الجتماعي'' في الجامعات 

والم�ست�سفيات؛ حراكات المحافظات؛ ال�سراع 

على اأرا�سي ''الواجهات الع�سائرية'' بين الدولة 

والقبائل الكبيرة؛ احتجاجات العاطلين عن 

العمل؛ الحراكات ب�ساأن قانون ال�سرائب؛ اإلخ. 

وهكذا نجد اأنف�سنا، في نهاية المطاف، اأمام 

تعزيز لهوية فل�سطينية تتمحور حول م�ساألة 

التحرر الوطني، اإلى جانب هوية اأردنية تتمحور 

حول م�ساألة التغيير الجتماعي )يجب الإ�سارة 

هنا اإلى اأنه بينما يقف مثل هذا ''النف�سام''، 

مثلما هو بطبيعته، حائاًل دون ال�سدام اأو 

الندماج، فاإنه يك�سف عن وجه اأ�سا�سي لمع�سلة 

''التغيير'' في الأردن: ''ا�ستع�ساء'' حل اأي من 

الم�ساألتين الوطنية والجتماعية بعزل اأي 

منهما عن الأُخرى - لكن التف�سيل في هذا 

خرجنا عن نطاق هذا البحث(.
ُ
ال�ساأن ي

ا المكون الديني في الهوية الفل�سطينية، 
ّ
اأم

فكان حا�سراً على الدوام، منذ النتداب/

الحتالل البريطاني حتى اليوم، لكنه لم 

يتج�سد في ''�سلفية جهادية'' على غرار ما حدث 

في المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، واإنما 
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ز اأهالي 
َّ
حرب �سيف �سنة 1982 )التي تمي

مخيم البقعة بالنخراط فيها دعمًا وتطوعًا 

للقتال(. وقد ا�ستثمرت القيادة الفل�سطينية 

الر�سمية ما نجم عن مثل هذه التطورات من 

م�ساعر لدى الفل�سطينيين بخذلن ''العرب'' 

وخيبة اأمل منهم، فطورت خطابًا متمحوراً 

حول الهوية الُقطرية الفل�سطينية تحت �سرخة: 

''يا وحدنا!''، الأمر الذي اأدى في نهاية 

المطاف اإلى انخفا�ض ملحوظ في مكون 

الهوية العربي بين �سفوف الفل�سطينيين - 

وربما على راأ�سهم - �سكان مخيم البقعة.

*****
�ض نتائج ال�ستبيان، 

ّ
من اأجل مزيد من تفح

نتفح�ض فيما يلي العالقة بين الهوية من 

ناحية والجن�ض من ناحية اأُخرى، مثلما هو 

ن في الجدول التالي )الجدول رقم 2(:
ّ
مبي

وكان الفل�سطينيون ي�سكلون مركز الثقل في 

الحركة الوطنية الأردنية المعار�سة للنظام، 

وخ�سو�سًا في حركة القوميين العرب وحزب 

البعث العربي ال�ستراكي، وكذلك في الحزب 

ال�سيوعي الأردني.

لكن، في وقت لحق، تراجع هذا المكون 

القومي العربي، نتيجة ت�سافر عدد من 

العوامل: تراجع القومية النا�سرية؛ حملة 

''اأيلول الأ�سود'' في �سنة 1970 وما رافقها من 

�سقوط رهان الف�سائل الفل�سطينية على دعم 

وحدات الجي�ض العراقي المرابط في الأردن في 

مواجهتها مع النظام؛ �سعود ال�ساداتية في 

م�سر بتوجهات اجتماعية و''ُقطرية'' جديدة 

ت�سمنت، عمليًا، التخلي عن الق�سية 

الفل�سطينية؛ ''ال�سمت العربي'' في اإبان 

الح�سار الإ�سرائيلي الطويل للف�سائل 

الفل�سطينية في بيروت واإخراجها منها في 

اجلدول رقم 2

اختيار الهوية لدى فتيان وفتيات خميم البقعة، بح�سب اجلن�س

%العدد%العدد االختيار

8٪143٪17بقعاوي

40.5٪1515٪18فلسطيني

8٪3>1٪1أردين

2.7٪1>1٪1فلسطيني أردين

2.7٪1>1٪1عربي

10.8٪7.54٪9مسلم

0٪1.70٪2فلسطيني عربي

2.7٪201٪25فلسطيني مسلم

8٪33٪4فلسطيني أردين عربي

16٪356٪42فلسطيني أردين مسلم

100%10037%120اجملموع
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يتعار�ض مع ما تو�سل اإليه بع�ض الكتابات 

ب�ساأن اندماج الفل�سطينيين وت�سّكل ''هوية 

فل�سطينية - اأردنية''. فقد ذهب اأ�سيلي مثاًل 

اإلى اأن الالجئين الفل�سطينيين في الأردن 

''�سّكلوا هويتهم ب�سفتها اأردنية وفل�سطينية 

في اآن واحد''،7 ويتو�سل في اآخر جملة من 

كتابه، اإلى ال�ستنتاج التالي:

محاولت  تدمير  في  الالجئون  نجح 

الكاملة  ال�سيطرة  الأردنية فر�ض  الدولة 

اأنهم  على  اأنف�سهم  بت�سكيل  عليهم، 

واحد،  اآن  في  وفل�سطينيون  اأردنيون 

وفعلوا ذلك من خالل �سعيهم لالندماج 

�سكان  فاإن  وبذلك،  ن�سط.  ب�سكل 

الدولة  �سيطرة  يلم�سوا  لم  المخيمات 

وقدرتها على تعيين الهوية فح�سب، بل 

برهنوا اأي�سًا على اأن هذه القدرة بالذات 

يمكن اأن تتمظهر بطرق متعددة.8

ت�سكو منهجية اأ�سيلي واأ�سرابه من مكامن 

خلل اأ�سرنا اإليه اآنفًا )ول يت�سع المجال هنا 

لنقد كتاب اأ�سيلي بمنهجيته وبالعورات التي 

حاقت بمالحظاته وا�ستنتاجاته(، كما اأن 

العوامل التي تقف دون اإمكان وقوع انق�سام/

�سدام اأو حتى احتكاك ''اأردني فل�سطيني'' هي 

نف�سها التي تحول دون ''اندماج'' الالجئين 

الفل�سطينيين الكامل في المجال العام في 

الأردن. وياأتي على راأ�ض هذه العوامل ما 

تطرقنا اإليه اأعاله ب�ساأن طبيعة النظام 

القت�سادي الأردني، بت�سكيله ''فك ارتباط'' 

يحول دون الندماج الكامل اأو التناف�ض 

الموؤدي اإلى احتكاك فت�سادم ف�سراع؛ اأي 

وجود نظام اقت�سادي يوؤدي اإلى ما يمكن 

ت�سميته ''حالة ل ت�سادم ول اندماج''.

مرة اأُخرى، ومثلما فعلنا في تحليل 

الجدول العام رقم 1، نبداأ بالنظر في نتائج 

الهوية ''الب�سيطة''. لقد كان الختيار الأول 

�سواء لالإناث اأو للذكور هو هوية ''الفل�سطيني''، 

منف�سلة اأو مجتمعة مع هوية ''البقعاوي'' 

المحلية، ومع ذلك، هناك بع�ض الختالفات 

بين الحالتين يجب الإ�سارة اإليه، فاختيار 

الهوية الفل�سطينية هنا هو اأعلى كثيراً لدى 

ا هو لدى الذكور، غير اأن اختيارات 
ّ
الإناث مم

الإناث الب�سيطة الأُخرى )اأردنية واإ�سالمية 

وعربية( كانت دائمًا اأعلى مقارنة بالذكور. 

وبالتوازي مع ذلك، فاإن تف�سيل الإناث 

للـهويات المركبة الفل�سطينية العربية 

والفل�سطينية الإ�سالمية والفل�سطينية الأردنية 

ا لدى الذكور، لكنه اأعلى 
ّ
الإ�سالمية هو اأقل مم

بالن�سبة اإلى الهويتين الفل�سطينية الأردنية 

والفل�سطينية الأردنية العربية.

نتائج هذا الجدول ت�سير اإلى وجود اتفاق 

ن على تف�سيل الهوية الفل�سطينية، واإن كان 
ّ
بي

ثمة اختالفات متباينة في اختيار الهويات 

الفرعية. ويحتاج تاأكيد هذه النتيجة الأخيرة 

المتعلقة بهذه الختالفات اإلى م�سح اإ�سافي 

نة الحالية 
ّ
نة من الإناث اأكبر من العي

ّ
لعي

المحدودة.

في التحليل الأخير، توؤكد نتائج ال�ستبيان 

 الذي �سبق اأن اأ�سرنا اإليه لدى تحليل 
َ
ال�ستنتاج

النتائج العامة في الجدول الرئي�سي رقم 1 

اأعاله: اإن الم�ستجَوبين في مخيم البقعة، في 

فون اأنف�سهم على اأنهم 
ّ
اأغلبيتهم، يعر

فل�سطينيون، واإن هذه الهوية الرئي�سية 

تتراكب بدرجة اأو باأُخرى مع عدد من 

الهويات الفرعية، االإ�سالمية واالأردنية 

والعربية.

ويجب الإ�سارة هنا اإلى اأن هذا ال�ستنتاج 
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لهم. وقد اأ�سار تحليل نتائج ال�ستبيان اإلى اأن 

''الفل�سطيني'' كان الخيار ''الب�سيط'' الأول 

بين، مقارنة بالبدائل الأربعة 
َ
لأغلبية الم�ستجو

''الب�سيطة'' الأُخرى: البقعاوي والأردني 

والإ�سالمي والعربي. وتعززت هذه النتيجة من 

خالل ما تو�سل اإليه التحليل من اأن المكون 

''الفل�سطيني'' هو الغالب في الهويات 

''المرّكبة'': الفل�سطينية الأردنية، والفل�سطينية 

العربية، والفل�سطينية الإ�سالمية، والفل�سطينية 

الأردنية الإ�سالمية، والفل�سطينية الأردنية 

العربية. واإلى جانب المكون الفل�سطيني الغالب 

في الهوية الفل�سطينية المركبة، تاأتي 

المكونات الفرعية بح�سب الترتيب التالي: 

الإ�سالمي فالأردني فالعربي.

وقد �سرحنا مختلف الأ�سباب الكامنة وراء 

هذه النتائج، بما فيها النتائج الالفتة 

لالنتباه اأو غير المتوقعة، ول �سيما ما يتعلق 

بانخفا�ض المكون الديني و�سعف المكون 

الأردني وه�سا�سة المكون القومي العربي. 

فالالجئون في مخيم البقعة - في مواجهتهم 

التهمي�ض القت�سادي والغتراب ال�سيا�سي من 

جهة، وبفعل النتعا�ض بن�سائم الحرية التي 

تبّثها من الوطن النتفا�سات المتكررة 

و�سمود المقاومة من جهة اأُخرى - يذهبون 

اإلى العتماد على الذات والت�سبث بهويتهم 

''الأ�سلية''، الهوية الفل�سطينية، بما لها من 

ت�سمينات ثقافية واجتماعية و�سيا�سية.

لقد اأبرز البحث الرتباَط الوثيق بين 

تعريف �سكان مخيم البقعة لهويتهم، بما هي 

فل�سطينية اأ�سا�سًا، وانتمائهم الجتماعي اإلى 

الطبقات ال�سعبية التي ت�سّكل قوام المخيم ول 

تزال تحلم بالعودة. ويحيلنا هذا الرتباط اإلى 

�سرورة اأن يعطي الباحثون في م�ساألة الهوية 

و�سائر م�سائل الق�سية الفل�سطينية وال�سراع 

ربما يكون ماآل الندماج الكامل من 

ن�سيب ''النخب'' البرجوازية الفل�سطينية 

المدينية المن�ساأ، التي تقيم، ب�سورة خا�سة، 

ان حتى ما قبل حرب 1967، 
ّ
في العا�سمة عم

اأو من ن�سيب اأفراد خرجوا من مخيمات 

الالجئين - بما فيها مخيم البقعة - 

ان 
ّ
وا�ستقروا في ال�سواحي الجديدة من عم

وغيرها من المدن. وبالتالي، فاإن اأع�ساء هذه 

الأقلية من النخب، وهوؤلء الأفراد، ربما 

فون عن اأنف�سهم بتعابير الهوية 
ّ
يعر

الفل�سطينية الأردنية. لكن نتائج بحثنا ت�سير 

اإلى نقي�ض ذلك، وهي بالتالي تعزز الأبحاث 

التي عالجت هوية �سكان المخيمات، وتو�سلت 

اإلى تاأكيد بروز الهوية الوطنية الفل�سطينية. 

ا ما يذهب اإليه اأ�سيلي على امتداد كتابه 
ّ
اأم

)من عزوف الالجئين الفل�سطينيين في مخيم 

الوحدات عن ال�سيا�سة، و�سجر �سباب المخيم 

و''الت�سكع'' في �سوارعه، وان�سراف �سكانه اإلى 

''العادي'' والحياة اليومية، وت�سكيلهم لهوية 

فل�سطينية اأردنية(، فيتجاهل �سياقات القمع 

والتهمي�ض القت�سادي والغتراب ال�سيا�سي، 

وم�ساعر ''الخيبة'' و''الخذلن'' - الأ�سيل منها 

والم�سطنع - التي كثيراً ما اأّطرت حيوات 

�سكان المخيمات، وعملت على تعزيز ال�سعور 

بالنتماء الفل�سطيني، واإ�سعاف المكونات 

الأُخرى للـهوية الفل�سطينية.

خال�سة

�ض 
ّ
اإن الغر�ض من هذه البحث هو تفح

هوية الالجئين الفل�سطينيين في مخيم البقعة، 

ولهذا، اأجرينا ا�ستبيانًا في المخيم، ''عا�سمة 

نة 
ّ
ال�ستات الفل�سطيني''، وطلبنا من اأفراد عي

مكونة من 157 فتاة وفتى اختيار واحد من 

ع�سرة اختيارات هوية محتملة كاأول تف�سيل 
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ّ
نجوم!(. وحتى في مخيمات البوؤ�ض، مر

الالجئون )الفالحون والبدو �سبه الم�ستقرين 

باأكثريتهم( بعملية متوا�سلة من التمايز 

الطبقي، بفعل عوامل عديدة كالتعليم 

والتدريب المهني والوظائف الحكومية 

والغتراب في دول الخليج الغنية بالنفط. وقد 

اأرخت هذه التطورات ظاللها على وعي الهوية 

الفل�سطينية، وعلى تركيب الحركة الوطنية 

الفل�سطينية المعا�سرة واأدائها، وهو اأمر ل 

يزال بحاجة اإلى اأبحاث منف�سلة م�ستفي�سة.

العربي – ال�سهيوني، اأهمية خا�سة لم�سار 

التمايز الطبقي الجاري في �سفوف الالجئين 

الفل�سطينيين منذ تهجيرهم في �سنة 1948، 

 بل في لحظة ''الهجرة'' نف�سها. فمن

الـ 750.000 فل�سطيني الذين تم تهجيرهم 

ن ينتمون اإلى 
ّ
اآنذاك، كان هناك الآلف مم

النخب البرجوازية الفل�سطينية، الذين كانت 

رحلتهم من الوطن واإقامتهم في العوا�سم 

العربية المجاورة اأ�سبه ما تكون بتغيير في 

مكان ال�سكن بالدرجة الأولى )''نكبة'' خم�ض 

اجلدول رقم 3

اختيار الهوية لدى البالغني يف خميم البقعة، بح�سب اجلن�س

االختيار

اجلنس
اجملموع

إناثذكور

%العدد%العدد%العدد

6٪131٪01٪0بقعاوي

31٪505٪134٪1فلسطيني

0٪00٪00٪0أردين

6٪01٪130٪1عربي

25٪254٪262٪2مسلم

0٪00٪00٪0فلسطيني أردين

6٪01٪130٪1فلسطيني عربي

12٪132٪131٪1فلسطيني مسلم

0٪00٪00٪0فلسطيني أردين عربي

12٪02٪260٪2فلسطيني أردين مسلم

100٪10016٪1008٪8اجملموع
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هنا بتقديم فر�سية اأولية تقول اإن من المرجح 

اأن النتائج الم�ستخل�سة من مخيم البقعة 

تنطبق على �سواه من مخيمات الالجئين 

الفل�سطينيين وتجمعات الفل�سطينيين الأُخرى، 

واإن بدرجات متفاوتة، تبعًا للواقع العياني 

عا�ض لكل منها. ذلك باأن خ�سو�سية مخيم 
ُ
الم

البقعة، كخ�سو�سية اأي مخيم اآخر، لي�ض من 

�ساأنها اأن تنتهك ال�سياق العام الذي يوؤطر 

بروز الهوية العامة الجامعة، كما اأن التحقق 

من �سحة هذه الفر�سية ي�ستلزم اإجراء مزيد 

من الم�سوحات المماثلة في مخيمات 

الالجئين الأُخرى في الأردن وفي اأماكن 

اأُخرى، كالمجتمعات الفل�سطينية داخل 

فل�سطين المحتلة وخارجها. 

تجدر الإ�سارة اإلى اأن نتائج بحثنا هنا 

تقت�سر على �سكان مخيم البقعة بالذات، 

وتحديداً الفتيان منهم. وقد جرى اإ�سافة 

ملحق )الجدول رقم 3: ''اختيار الهوية لدى 

البالغين''( بهدف الختبار الأولي لنتائج 

ق'' مدى �سدقية تعميم هذه 
ّ
بحثنا، و''تذو

النتائج على �سكان المخيم كافة. واأكدت 

نة المحدودة من البالغين 
ّ
اإجابات هذه العي

نتنا 
ّ
ل اإليها تحليل عي

ّ
النتائج التي تو�س

الخا�سة بالفتيان والفتيات في مخيم البقعة 

ب�ساأن اختيار الهوية الفل�سطينية.

واإلى ذلك، فاإن الهدف البعيد المدى لبحثنا 

هو الم�ساهمة في الأبحاث الجارية ب�ساأن 

الهوية الفل�سطينية اإجماًل. ونحن قد نجازف 
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