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الفل�سطيني واإعادة بنائه في 

بالد جديدة. ويرتكز الكتاب 

على عمل ميداني بداأ في 

ق 
ّ
�سيف �سنة 1984، ثم تعم

ب�سور �سمولية على مدى 3 

اأ�سهر في الكويت خالل �سيف 

ن نحو 
ّ
�سنة 1985، وت�سم

110 مقابالت مفتوحة.

يعر�س الكاتب طبيعة 

المجتمع الفل�سطيني الذي 

اقُتلع من جذوره في �سنة 

1948، فيو�سح اأنه كان 

مجتمعًا موجهًا اإلى حد كبير 

نحو العائلة، يمنح االأولوية 

للروابط ال�سخ�سية وغير 

الر�سمية. ظلت العائلة في هذا 

المجتمع وحدة موؤثرة على 

الرغم من جميع التحوالت 

والتغيرات التي �سهدها، في 

ظل االنتداب البريطاني. 

وكذلك االأمر في اإبان النكبة، 

وبقي دور العائلة محوريًا 

''ب�سفتها الموؤ�س�سة المركزية 

ال�ستمرار الفل�سطينيين في 

ال�ستات، وخا�سة في المراحل 

االأولى للنكبة، بل ولمراحل 

طويلة م�ستمرة حتى يومنا 

هذا.''

ي�سير الغبرا اإلى اأن 

الجالية الفل�سطينية في 

الكويت مّثلت المجتمع 

موري�س هالبوا�س يقول 

 Maurice(

Halbwachs(: ''اإن الحاجة اإلى 
كتابة تاريخ فترة ما اأو 

ظ  تاريخ مجتمع ما، ال تتيقَّ

اإاّل بعد مرور زمن عليها، 

ويقّل حّظ اأن نجد حولنا عدداً 

من ال�سهود الذين يحفظون 

بع�س الذكريات.''* لكن، في 

التاأريخ الأحوال المجتمع 

الفل�سطيني، يبقى ال�سهود 

حا�سرين، جياًل بعد جياًل، 

يحفظون ما�سيهم 

وتاريخهم، ويعيدون اإحياءه 

من خالل �سردياتهم 

وتجاربهم المعي�سة في 

اأر�سهم، وخارج حدودها 

اأي�سًا، في جميع بالد 

ال�ستات، ليكون ذلك ف�ساًل 

من ف�سول المقاومة في وجه 

محاوالت االإلغاء.

في كتابه ''النكبة ون�سوء 

ال�ستات الفل�سطيني في 

الكويت''، يعود الباحث 

الكويتي/الفل�سطيني �سفيق 

الغبرا اإلى �سرديات 

الفل�سطينيين وتجاربهم 

وتاريخهم ال�سفاهي، ليتق�سى 

اآليات ال�سمود والبقاء 

والحنين اإلى العودة المعنوية 

والج�سدية التي اعتمدوها منذ 

�سنة 1948. ويعر�س 

الو�سائل التي مّكنتهم من 

اإعادة التنظيم والبروز من 

جديد، في محاولة لفهم 

جانب مهم وغير موّثق من 

جوانب ال�ستات الفل�سطيني 

وممراته المعقدة.

يقوم كتاب الغبرا على 

مقاربة دور روابط الت�سامن 

العائلي في الحفاظ على 

الن�سيج االجتماعي 

النكبة ون�س�ء ال�ستات الفل�سطيني يف الك�يت

�سفيق الغبرا
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واأخذوا على عاتقهم تعليم 

اإخوتهم، ومع مرور الوقت، 

اأن�ساأت كل عائلة �سبكتها 

الخا�سة هناك، م�ستندة في 

ا�ستراتيجيتها االأولى للبقاء 

اإلى ال�سبكات القروية 

والعائلية ال�سخ�سية.

يعتبر الغبرا العائلة نقطة 

االرتكاز االأ�سا�سية في اتخاذ 

قرار قدوم الفل�سطينيين اإلى 

الكويت، وعبور طريق 

التهريب الخطرة وتجارب 

التاأقلم االأولى. وي�سيف اأن 

البعد االأهم في هذه التجربة، 

ارتبط بقدرتهم على التفاعل 

وطنيًا مع النخبة المتعلمة 

التي �سبقتهم اإلى الكويت. وقد 

اأدى هذا التفاعل اإلى ن�سوء 

بنيان اجتماعي اقت�سادي 

معنوي فل�سطيني جديد جعل 

ال�ستات الفل�سطيني االأول 

يتطور.

وي�سير الموؤلف اإلى اأنه ال 

يمكن فهم كيفية تعامل 

المجتمع العربي الفل�سطيني 

مع النكبة واأثرها، بعيداً عن 

تها 
ّ
العائلة الفل�سطينية وروحي

الجاذبة للت�سامن، و�سبكة 

جدت فيها. 
ُ
العالقات التي و

فمع اأن نمو ال�ستات الوا�سع 

عبر عدة دول ومجتمعات 

غ�سون اأعوام، َت�سّكل مجتمع 

جديد من النخبة الفل�سطينية 

من المتعلمين واالإداريين 

الذين كانوا من اأوائل 

الوافدين الفل�سطينيين اإلى 

الكويت، و�سغلوا منا�سب 

مهمة في مختلف المجاالت، 

وكان لهم دور اأ�سا�سي في 

بداية نه�سة هذا البلد.

ويرى الغبرا اأن هوؤالء 

المتعلمين والوافدين االأوائل، 

�سكلوا النماذج االأولى في 

�سيا�سة التما�سك العائلي 

الفل�سطيني. وكانت النزعة 

العائلية المتجددة التي 

ظهرت بعد و�سول 

الفل�سطينيين اإلى الكويت، هي 

الج�سر الذي اأقاموه لت�سهيل 

و�سول �سبكاتهم العائلية 

واأ�سدقائهم، حتى اإنهم 

ا�ستطاعوا اإعادة بناء ال�سبكة 

االجتماعية والعائلية على 

م�ستوى اأكبر. و�سّكل 

الفالحون الفل�سطينيون 

المجموعة الكبيرة الثانية 

التي و�سلت اإلى الكويت، 

والذين مع و�سولهم، بداأوا 

يبحثون عن اأقاربهم واأبناء 

قراهم الذين و�سلوا قبلهم 

باأ�سهر. واأح�سر الوافدون 

الجدد عائالتهم اإلى الكويت، 

الفل�سطيني االأ�سلي باأكمله. 

فبين �سنة 1948 ومطلع 

الخم�سينيات، ق�سد الكويت 

كثير من نخبة الفل�سطينيين 

المتعلمين اأ�سحاب الخبرة، 

ذلك باأنها كانت ''االأكثر 

انفتاحًا في منطقة الخليج 

في ذلك الزمن، واالأكثر قومية 

وعروبة وا�ستعداداً للتقدم 

والنهو�س منذ عقود ما قبل 

النفط.'' لقد كانت الكويت، في 

االإطار التاريخي، المكان 

االأول لل�ستات الفل�سطيني، 

 �سمل الطبقة 
ّ
واإعادة للم

الو�سطى ون�سوئها ما بعد 

النكبة.

مع و�سول النخبة المثقفة 

من الفل�سطينيين اإلى الكويت، 

برزت مجموعة من االأنماط 

التي �ساعدت في قولبة البنية 

الكاملة لل�ستات الفل�سطيني. 

فقد بداأ الفل�سطينيون ي�سعون 

للتوا�سل فيما بينهم، ولبناء 

روابط اأر�ست اأ�س�س مجتمع 

ال�سمود الفل�سطيني الجديد. 

وكانت المعايير المهنية 

العالية والم�ستوى التعليمي 

 
ّ
هاج�سًا لهم، ف�ساًل عن لم

�سمل العائلة واالأقرباء 

وا�ستعادة الهوية ال�سخ�سية 

والثقافية والوطنية. وفي 
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ظهر الكتاب كيف 
ُ
ختامًا، ي

دفع الفل�سطينيون اأواًل ثمن 

ت بهم، وثانيًا 
ّ
النكبة التي األم

''ثمن الغزو العراقي للكويت''، 

لتبداأ مرحلة جديدة من 

ال�ستات، غير اأن العائلة تظل 

هي االأ�سا�س وحجر الزاوية 

في قدرتهم على اإعادة 

التنظيم واإن�ساء �سبكاتهم، اإاّل 

اإن �سبكة الروابط التقليدية 

في االإجمال، تبقى هي االآلية 

لحلم العودة وال�سعي للحفاظ 

على الحقوق وا�ستعادتها. 

ويخل�س الكتاب اإلى اأن 

�سفات المجتمع الم�سّتت، 

ووجود الروابط العائلية، 

ين 
َّ
كانا، وما زاال م�ستمر

كواحد من اأبرز عوامل الزخم 

التي ت�ساهم في الحفاظ على 

المجتمع الفل�سطيني في 

�ستاته الطويل.

ن�ر البكري

كاتبة من لبنان

للفل�سطينيين وجود متما�سك 

على الم�ستوى الجماعي.

ق الكتاب االأنماط  وثَّ

االأولية ال�ستراتيجيات البقاء 

التي انتهجها الفل�سطينيون 

في الكويت، قبل ''الغزو 

العراقي للكويت'' الذي �سّكل 

محطة مف�سلية في حياة 

الفل�سطينيين. وفي هذا 

المجال، رّكز الغبرا على 

نتائج ''تلك الكارثة''، لي�س 

على الكويت و�سعبها فح�سب، 

بل ب�سورة مف�سلة على 

الجالية الفل�سطينية هناك 

اأي�سًا، وتناول تجربتها بين 

�سنَتي 1990 و1991، 

وطبيعة العالقة التي ن�ساأت 

بينها وبين ال�سعب الكويتي 

في اإبان االأزمة، تمهيداً لبداية 

نهاية وجودها في ذلك البلد، 

لت�سبح اأقلية �سغيرة بعد اأن 

غادر اأغلبيتها الكويت مع 

تحريرها، وتكون جالية بال 

تاأثير، بح�سب و�سفه.

واأوطان كان من اأبرز نتائج 

النكبة، اإاّل اإن في قلب هذا 

ال�ستات، تطورت العائلة 

الفل�سطينية ب�سفتها منظومة 

عابرة لالأوطان.

ظهر الكتاب، ا�ستناداً 
ُ
وي

اإلى تجارب و�سهادات 

فل�سطينية، كيف اّتبعت كل 

عائلة ا�ستراتيجيات للبقاء، 

عبر توظيف جميع العالقات 

الممكنة والدعم العاطفي 

)الزواج والزيارات(، وكذلك 

الدعم المادي، من خالل 

اإن�ساء �سناديق )موؤ�س�سة اأو 

جمعية( هدفها م�ساعدة 

العائلة في التعامل مع اأزمة 

ال�ستات. ومن هنا، �سكلت 

العائلة في الكويت، وفي 

مناطق ال�ستات، اأكثر كثيراً 

من موؤ�س�سة للبقاء الفردي، 

بل تحولت اإلى موؤ�س�سة تحمي 

الن�سيج االجتماعي 

الفل�سطيني، وتعيد اللحمة 

اإليه في ال�ستات، ليكون 




