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إهـــداء
إىل أرواح الشهداء األكرم منا مجيعاً ،إىل أبطال الزنازين الصامدين...
لروح والدتي اليت لطاملا بقيت تدفعين إلستكمال تعليمي خلف القضبان.
اىل القدس مدينيت العتيقة

إىل أسرتي الصغرية.

أ

الشكر والتقدير
أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من الدكتور مخيمر أبوسعدة والدكتور خالد شعبان

اللذانتشرفتبرعايتهماواشرافهماعلىالدراسةوعلىالجهودالتيبذلوهامعي،والشكر

موصوللكلمناألستاذالدكتوررياضالعيلةوالدكتورعمادابورحمةعلىتشرفهمافي
المشاركةفيمناقشةالرسالة ،والشكرلألستاذعاطفالمسلميللتدقيقاللغوي،ولالستاذ

إسماعيل المسلم اني إبن مدينة القدس لما قدمة من مساعدات للباحث كذلك للهيئة
التدريسيةفيالدراساتالعليا– جامعةاألزهر ،ولمؤسسةالقدسالدوليةوالىكلمنبذل

معيجهدًاإلخراجهذهالرسالةبهذهالصورة .

الباحث/سامر إبراهيم أبوسير


ب

ملخص الدراسة
لقد  تعرضت مدينة القدس ومازالت لشتى أنواع اإلعتداءات اإلسرائيلية وعلى كافة المناحي

المؤثرة في المدينة ،إلجل إخضاعها سكانًا ومدينت ًه ،حيث وظف اإلحتالل اإلسرائيلي جل طاقاته
وامكاناته من أساليب وصالحيات بالجوانب المختلفة سياسيًا ،إقتصاديًا ،ثقافيًا ،أمنيًا ،وعسكريًا
للوصول لتحقيق هذا الهدف ،وهو طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وأسرلة من تبقى من مواطنين
مقدسيينفيالمدينة .

هدفت هذه الدراسة الكشف عن مدى تأثير السياسات اإلسرائيلية على الهوية الوطنية

الفلسطينيةفيمدينةالقدس.فيالبدءركزتالدراسةعلىاله ويةالوطنيةالفلسطينيةوتبلورهاوعالقتها
بالصراعمعالمحتل وذلك بسردتاريخيبسيط،لكنها أعطتاإلهتماملمابعدهزيمةحزيران1967

واستكمالإحتاللباقياألراضيالفلسطينيةضمنهاالقدسالشرقية .

كلشيءمستهدف فيالقدس،والكلمعرضلإلبعادعنالمدينة،فلم يكتف اإلحتاللبمنح

المواطنين األصليين الفلسطينيين أبناء القدس اإلقامة الدائمة "بطاقة اللون األزرق" غير المضمون

منيريدالحفاظعليهالجحيم

بقائهامعأحدمنالمقدسيين،لخضوعهاإلشتراطاتمعقدةتحول حياة 

أسمهالمالحقة .
أوضحت الدراسة ،إلىإثباتأنحقيقةعدمإمتالكالمواطن المقدسيمنذعام 1967أي

جنسيةأومواطنةحتىمنالسلطةالفلسطينية،اليعنينهائياالتسليمبالسيادة اإلسرائيليةومشروعها

الهادفتهجيركلالفلسطينيين وتغييرالطابعالعربيالفلسطيني،بأخر يهوديصهيوني،وما تغيير
أسماءالشوارعوالحاراتوالبلداتبأسماءعبريةوصهيونيةإالخيردليلعلىصحةرؤيتنا .
وأكدت الدراسة أن السعي ألجل الحصول على الجنسية اإلسرائيلية من قبل جزء من

الفلسطينيين في القدس ،ال يأتي من باب الهروب نحو األسرلة ،قدر ماهو خوف من المستقبل
منتهميشواضحإستفادمنهاالحتالللمزيدا

الغامضالذيفرضتهإتفاقيةأوسلوعلىأبناءالقدس ،

منالضغطبحقابناءالمدينة،وحتىيأمنواشرالمحتلوفقرؤيتهمحصلواعلىالجنسيةاإلسرائيلية .
إناألحداثالمتالحقةفيالمدينةنتيجةسياساتاإلحتاللبحقها ،منحألبناءالمدينةذاتهم

النضجالواضحلفهمالمشروعاإلسرائيليوأعطاهمالقدرةفيالحفاظعلىالهويةوالتصديأليمحاولة
يسعىاالحتالللفرضهاعلىالمدينةكواقع،وما إنتفاضةالقدسوهبةنصرةاألقصىمنالمقدسين

وصمودهماألسطوريبوجهالمحتل ،وكذلكرفضإعالنالرئيساألمريكيرونالدترامببتاريخ-6

2017-12بأنالقدسعاصمةدولةإسرائيلوسوفيتمنقلالسفارةاألمريكيةللعاصمةالقدس الذي
يعنيأن تغيراتكثيرةسوفتطالالواقعالحياتيالبناءالقدس،الذينيقفونصفاً واحداً دفاعاً عن

ت

القدسوهويتهاالوطنيةوهويةأبنائها الفلسطينيينال ارفضينلإلحتاللبكلأشكالةوأنهمفلسطينينلن
يلبسواثوبغيرثوبالهويةالوطنيةالفلسطينية .
استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة الهوية ،وكذلك المنهج

التاريخي لإلفادة في تتبع مدى تأثير السياسات اإلسرائيلة على الهوية الفلسطينية في القدس،وأيضا
المنهجاالستشرافيألهمية الرؤية المستقبليةللهوية الفلسطينيةفي القدسفيظلالصراع الدائرعلى
المدينة،واستخدمالباحثأيضًاأداة المقابلة لضرورةالتاكيدعلى وجهةنظرالباحثفيسياقدراسته

وأخذأدلةعلىالخصوصيةفيمدينةالقدس .
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Abstract
The city of Jerusalem has been subjected to various types of Israeli aggression,
affecting all aspects of life in the city in order to subjugate its Palestinian population. The
Israeli occupation has invested all its capabilities: political, economic, cultural, security,
and military in order to undermine the Palestinian national identity and to transform the
remaining Palestinian Jerusalemites identity into pro-Israel.
The study aims to reveal the effects of Israeli policies on the Palestinian national identity in
Jerusalem. At the beginning, the study focused on the Palestinian national identity and its
crystallization, and its relation to the conflict with the occupier, with a simple historical
narrative, but gave attention to the post-June 1967 defeat and the completion of the
occupation of the rest of the Palestinian territories, including East Jerusalem.
Nothing is not targeted in Jerusalem, and everyone is liable to be expelled from the
city. The Israel occupation restricts granting Palestinian indigenous of Jerusalem only the
permanent residence "blue card", which does not guarantee its holders to stay in holy city
due to complicated requirements imposed by the authorities.
The study aims to falsify the claim that the indigenous of Jerusalem have not had
any citizenship even from the Palestinian Authority since 1967 in which it doesn’t mean to
let the Israeli sovereignty to take over and implement its project of displacing all
Palestinians, and replacing them meanwhile with Jewish Zionist migrants. Changeing
street names, neighborhoods, and towns in Jerusalem from Arabic to Hebrew is an obvious
evidence of the claim of the study.
The study also shows that Palestinian Jerusalemites seeking to gain the Israeli
citizenship is not somehow to be a Zionist Israeli citizen but the fear of the ambiguous
future brought by the Oslo accords in 1993, which empowered the Israeli occupation to
marginalise and exert more pressure on the Palestinian Jerusalemites.
The subsequeit violent events in the city as a result of the occupation have given a
clear understanding to the Palestinian Jerusalemites of the Israeli project and gave them the
ability to maintain their Palestinian national identity and to respond to any attempt sought
by the occupation to impose on the city as a new reality. The Intifada of Jerusalem and
support and solidarity with Al-Aqsa and the people’s resilience are part of maintaining the
Palestinian national identity.
Finally, the rejective of the Jerusalemites oppose the occupation and its policies as
well as the rejection of the declaration by US President Ronald Trump on 6-12-2017 that


ج

Jerusalem is israel’s capital and moving the US embassy to Jerusalem, means that many
changes will affect the reality of the lives of Jerusalemites, who stand united in defense of
Jerusalem and its national identity and the identity of its Palestinian rejectionists to
occupation in all forms and that they are Palestinians will not wear a dress other than the
dress of Palestinian national identity.
The researcher used the analytical descriptive method to describe the phenomenon
of identity, as well as the historical approach to trace the impact of Israeli policies on the
Palestinian identity in Jerusalem, as well as the forward-looking approach to the
importance of the future vision of Palestinian identity in Jerusalem under the current
conflict. The researcher employed the technique of review to give more emphasis on his
perpective within his study context an additive to extract evidence on Jerusalem
Peculiarity.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 المقدمة. مشكلة الدراسة تساؤالت الدراسة. أهمية الدراسة. أهداف الدراسة. حدود الدراسة. مناهج الدراسة. مصطلحات الدراسة. الدراسات السابقة. -فصول الدراسة.

المقدمة:
سعتإسرائيلبعددإحتاللهدالمديندةالقددسبشدكلكامدلبعددحدرب1967م،أنتتحمدلالمديندة

وسددكانهاوزرالحالددةاإلسددتعماريةالقديمددةالجديدددة،حتددىيددتمعزلهدداعددنالقضدديةالوطنيددةالفلسددطينية،

ولددتكنقضدديةمفصددولةبالشددكلالددذييسددمحلإلحددتاللببسددطنفددوذهبالطريقددةالتدديي ارهددامناسددبة،وتخدددم
مصددالحهاالسددتراتيجية،بالمقابددلناضددلالفلسددطينيالمقدسدديكبدداقيأبندداءالشددعبالفلسددطينيبالمقاومددة

الرافضةلكلالمخططاالحتاللي .

تهدددفالسياسددةأالس درائيليةالمخطط دةبحددقمدينددةالقدددسوالم دواطنالفلسددطينيالمقدسدديإلددى

طم ددسالهوي ددةالفلس ددطينيةالمقدس دديةوح ددرفال ددوعيلل ددذاتالفلس ددطينيةالت دديم ددنالمف ددروضأنتك ددون
موضوعخاصباإلنسانوالمجتمعيعبرعدنذاتدهدونانفصدامأوالشدعورباالنقسدامأوحتدىاالغتدراب

الواضحوغيرالواضح .

لذلكأصبحوضعالمواطنالمقدسديغريبدا،وكأندهمركدبالينسدجمفدينظرتدهللدذاتوالتعبيدر

عنهدا،صددحيحال ازلدتالقدددستشدكلجددوهرالصدراعبالنسددبةللقضديةالفلسددطينيةوهديجددزءمهدموأصدديل
فدديالص دراعالددوطنيالفلسددطينيضدددالمشددروعاالسددتعماريالصددهيونياألمددرالددذييولدددذلددكالشددعور

بدداالغترابع ددنالواق ددعوكددأنالق دددسبس ددكانهاالمقدس دديينقدددرله دداأنت دددفعالددثمناألكب ددربحي ددثي ددرى

المقدسيبذاتهاإلنسانيةالموجودةواقعاتختلفعناألصولالتاريخية .

وقدجائتإتفاقيةأوسلولتقلباألمورفديالمديندةفديظدلإخراجهدامدنالمفاوضداتالسياسدية،

مماساهمفيتراجعالضوابطوالقيمالتيكاندتسدائدةمداقبدل،1993ليغدزومكانهداظدواهراجتماعيدة
غريبددةعددنتلددك،عدددىضددعفدوراألح دزابوالقددوىالوطنيددةالتدداريخي،ممدداعددززمددعتواجدددالسددلطة
الفلسطينيةبروزعدةمرجعيداتللبلددوللمدواطنالفلسدطينيالمقدسدي،حتدىأصدبحالمدواطنالمقدسديال
يعرفإلىأينيتوجه،ومنأيجهةيطلبالمساعدةفيحلمشاكلهالملحة(أبوعصب .)2016،

وه ددذايعن دديأنالفلس ددطينيالمقدس دديك ددانيم ددربمحاول ددةإذاب ددةال ددوعيال ددوطنيوالزال،وال ددذي

مارسددتهسددلطاتاالحددتاللاإلسدرائيليةبكافددةحكوماتهدداالمتعاقبددة،لتشددكيلشخصدديةجديدددةتحمددلهويددة
مددزورةبوعيهدداومشددوهةللحقيقددةلمحددوالهويددةالفلسددطينيةاألصدديلةوتثبيددتمكانهددااألس درلةأوالصددهينة

وهذايدلعلىمدىخطورةالمخططاإلسرائيليومايخفيهتجاهالمدينةوسكانها .

لددميكددنالمقصددودبددابرازالهويددةالمقدسدديةعزلهدداعددنامتدددادهاالفلسددطينياألصدديل،قدددرمددا

يعكددستلددكاألهميددةالتدديتسددتحوذهاالمدينددةمددناهتمدداميلزمنددامددنخاللددهتسددليطالضددوءعلددىالهويددة
المقدس دديةوابرازه ددالحمايتهدددام ددنالتفكدددكالمبي ددتللمدين ددةوسدددكانها،والدددذيب دداتواض ددحابالممارس ددات
اإلسرائيليةاليوميةبحقالمديندةومعالمهداالتاريخيدةوالجغرافيدةواألثريدةوالحضدارية.وهدذايؤكددعلدىأن
2

الصدراععلددىمدينددةالقدددسمددابددينأطدرافالصدراع،المحتددلاإلس درائيليمددنجهددةوالطددرفالفلسددطيني
اليزاليأخذتلكاألهميةبالنسبةلهما،وبذاتالوقدتكدليسدعىألنيكسدبويعدززنقداطصدمودهلخلدق

وقائعجديدةتحملبذورفناءاالاخر،أولحمايةماهوتاريخيومقدسيفلسطيني .

مشكلة الدراسة:
تبحثهذهالدراسةفديأثدرالسياسداتاإلسدرائيليةعلدىإشدكاليةالهويدةالوطنيدةالفلسدطينيةفدي

مدينةالقدس،وقدحددالباحثمشدكلةالد ارسدةمدنخداللإطالعدةعلدىالعديددمدنالد ارسداتواألبحداث

التدديتتندداولعندوانالهويددةعموم داًوالهويددةالفلسددطينيةعلددىوجددهالخصددوص،والتطددوراتالتدديسدداهمت
فديبلدورةالهويدةالفلسدطينية،ومدداهيالخصوصديةالتديتمتدازبهداالهويددةالفلسدطينيةفديالقددس،وكيددف

تددؤثرالسياسددةاإلسدرائيليةتجدداهالقضدديةالفلسددطينيةعمومدداوالقدددسعلددىوجددهالخصددوصصدراعاحددول

الوجدودوالنفددي،يمددسبددالمواطنينالمقدسديينالددذينجعلهددماالحددتالليعيشددونالغمددوضبالهويددةفدديظددل
التناقضد دداتالقائمد ددة،وهد ددذاعكد ددسذاتد ددهعلد ددىالم د دواطنينالفلسد ددطينيينأبند دداءالقد دددسبكد ددلالسياسد ددات

اإلسدرائيليةنحددوالقدددسوالمقدسدديين،بهدددفتعميددقالهددوةبددينمدداهددوحقيقددةتاريخيددةقائمددةبحدددذاتهددا،
وبينمايحاولإقحامهفيالمجتمعالمقدسي،منمفاهيممتناقضةومنافيةللحدقالتداريخيللفلسدطينيين

بالمدينة.وتسعىالدراسةلإلهتمامبالدورالذيلعبهاالحتاللاإلسدرائيلي،فديمحاوالتدهلطمدسوتهويدد

الهويةالوطنيةللفلسطينيينبالقدس .

وعليهتتلخصمشكلةالدراسةفيالتساؤلاألساسي:
ماهي السياسات اإلسرائيلية نحو تعميق إشكالية الهوية الفلسطينية في القدس؟
ويرتبطبهذاالتساؤلمجموعةتساؤالتفرعية :
 -1ماهيالهويةوالهويةالوطنية؟
 -2كيفجسدالنضالالوطنيالفلسطينيالهويةالوطنية؟
 -3كيفكانتاثيرالصدراععلدىمديندةالقددسعلدىالهويدةالوطنيدةالفلسدطينيةللمدواطنالمقدسدي
مابين()2015-1967؟
 -4إلىأيمدىأثرتالسياساتاإلسرائيليةعلىالهويةالفلسطينيةالمقدسية؟
 -5ماهودورالسلطةالفلسطينيةفيتعزيزالهويةالوطنيةالفلسطينيةالمقدسية؟
 -6ماهومستقبلالهويةالفلسطينية فيالقدسفيظلالصراعالقائم؟ 

3

أهمية الدراسة:
تكمنأهميةالدراسةفيتناولهالظاهرةغايةفيالتعقيددواألهميدة،حيدثتتنداولالواقدعالصدعب

والظروفالقاهرةللفلسطينيينالذينيسكنونمدينةالقدس،ومايعانونهمنإشكاليةالتعبيرعنالذات .
منهناتبرزأهميةالدراسةفيأنها :
 -1تكشفاألبعادالخطيرةللشعورباالغترابلديالمواطنينالمقدسيين .

 -2فدديأنهدداتسددلطالضددوءعلددىموضددوعيددأتيإلثدراءالمكتبددةالفلسددطينية،ممددايفيدددالمهتمددينبهددذه
القضيةالشائكة .

 -3تضدعأصدحابالقددرارالفلسدطينيأمدامحقيقددةإشدكاليةالهويددةفديمديندةالقدددس،وبالتداليعلدديهم
أخذالتدابيرالالزمةلتعزيزصمودأبناءالقدسودعمركائزانتمائهم .

أهداف الدراسة:
 -1اإلحاطةبالمفهومالوطنيالفلسطينيللهويةالوطنية،والهويةالمقدسية.

 -2إلقاءالضوءعلىالتاريخوالنضالالفلسطينيفيكيفيةتجسيدالهويةالوطنيةالفلسطينية.
 -3التعرفعلىكيفيةفهمواقعالقدسوالمقدسيينفيالتعبيرعنهويتهم.
 -4رصدالسياساتاإلسرائيليةضدالهويةالمقدسيةوتاثيراتها.

 -5التع ددرفعل ددىال دددورالفلس ددطينيمجس دددبالس ددلطةوالفص ددائلتج دداهمدين ددةالق دددسوالمقدس دديين
(.)2015-1994

 -6نظرةللمستقبلالمقدسيفيظلالصراعاتالدائرة.

حدود الدراسة:

 -1الحد الزمني للدراسة:

ينحصرالنطاقالزمنيللدراسةفيالفتدرةالواقعدةبديناالحدتاللاإلسدرائيليللقددسحزيدران1967لغايدة

العام2015الذيإنطلقتفيههبةالقدس .
 -2الحد المكاني للدراسة:

تنحصرالدراسةفقطفيمكانواحدوهومدينةالقدس،وهيعنواندراستناوفقمايراهاالباحث .

مناهج الدراسة:

 -1المنهج التاريخي:
كأحدددالمندداهجالتدديتهدددفالددىالوصددولللمبددادتالتدديتحكددمالظ دواهراالجتماعيددةوالسياسددية

بهدفالتحليلوالتفسيرلألحداثالتاريخية،ويسدتفادمنهدابفهدماألحدداثالمعاصدرة،ومحاولدةالتنبدؤبمدا

سيكونعليهالمستقبل.
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وفلسطينأحدالمناطقالتيخضعتمراتعديدةلالسدتعمارومدرعليهداأحدداثغيدرتالواقدع
السياسدديفيهدداس دواءالحددربالعالميددةاألولددى،الثانيددةومددانددتجعنهمددامددنوقددائع،وقيددامإس درائيلعلددى
حسددابفلسددطينوعلددىأرضددها،سدداهمذلددكبددأنتحمددلالقضدديةالفلسددطينيةمددنالتناقضدداتالكثيددرفيهددا

تتجلىفيهأزمةالهوية .

 -2المنهج الوصفي التحليلي:
يعتمددالمدنهجالوصددفيالتحليلديعلددىد ارسدتهللظدواهرووصددفهابصدورةموضددوعيةومدنجميددع

جوانبهاوالدراسةالتيأمامناتعتمددهدذاالمدنهجالعلمديلمدالدهمدنأهميدةفديوصدفوتحليدلالسياسدات

اإلسرائيليةوتحليلتأثيرهاعلىإشكاليةالهويةفيمدينةالقدس .
 -3المنهج االستشرافي:

هذاالمنهجيحملعلىكاهلالمسترشدبهللنظدرإلدىالبعيددالقدادمومحاولدةالتعدرفعليده،لدذا

فهددوأسددلوبعلمددييهدددفالتنبددؤبالمسددتقبلدونفصددلهتعسددفياعددنالماضدديوالحاضددراللددذانيشددكالن
الحلقددةالمركزيددةللتنبددؤوهندداتددأتيأهميددةهددذاالمددنهج،لمددالددهمددندورفدديالكشددفعددنالتوقعدداتالتددي
تج ددريكت ددداعياتللسياس دداتاإلسد درائيليةف دديموض ددوعالتعل دديمفددديمدين ددةالق دددس،واحتم دداالتالبددددائل

وامكانيةحدوثها .
 -4أدوات البحث:
المقابلة:

وتعتبددرأهددمأدواتالبحددثالعلمدديفدديالحص د ولعلددىالمعلومدداتمددنمصددادرهامباش درة،وهددي

تسدداهمفدديإغندداءالد ارسددةوأتمامهددابالشددكلالمطلددوب،وقدددأجددرىالباحددثالعديدددمددنالمقددابالتم ددع
شخصياتمقدسية،وقدواجهتالباحثإشكاليةمتعددةاألوجهفديعددمتعداونالعديددمدنالشخصديات
النخبويةالمقدسيةمعه،وأغلبهاألسدبابإمداللبعددالجغ ارفديأولطبيعدةالمكدانالدذيينطلدقمندهالباحدث


أولدواعيأمنية .

مصطلحات الدراسة:
 -1تهويد القدس:

هيالمحاوالتالمستمرةمنقبلإسرائيلومنقبلجيشاالحتاللمدنأجدلندزعالهويدةالعربيدة

اإلسالميةالتاريخيةعنمدينةالقدسوفرضطابعمستحدثجديدوهوالطابعاليهودي .
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 -2الهوية:
شدعورجمعدديألمددةأولشددعبمددا،يدرتبطمصدي ًارووجددودًا،حيددثأنالهويددةهدديمجمددوعالسددمات

الروحي ددةوالفكري ددةوالعاطفي ددةالخاص ددةالت دديتمي ددزمجتمعد داًبعيند دهوط ارئ ددقالحي دداةونظ ددمالق دديموالتقالي ددد
والمعتقدات،وطرائقاإلنتاجاإلقتصاديوالثقافي(أبوغوش،القلقيلي،2012،ص .)17
 -3الهوية الفلسطينية:
يقصدبهاالتصورالدذييكوندهالشدعبالفلسدطينيعدنذاتدهفديكدلمرحلدةمدنم ارحدلتطدوره،

وه ددينت دداجتميد دزهع ددن"األخ ددر"،ال ددذيم دداإنف ددكيمث ددلحال ددةتن دداقضونف دديصد دريحللش ددعبالفلس ددطيني

وشخصيتةالوطنية(.أبورحمه،2011،ص .)8

الهويددةالوطنيددةالمقدسددية:هدديهويددةفلسددطينيةأصدديلة،لكنهدداتحمددلبعددضالخصوصدديةالتددي

تتنددافىمددعالهويددةالفلسددطينيةاألم،نظ د ًارللواقددعالددذييفرضددةاإلحددتاللعلددىالمدينددةوسددكانهاخاصددة

الحصاروالعزلةعنباقياألراضيالفلسطينية .
 -4السياسات االسرائيلية:

هييي تلددك السياسييات التييي تمارسييها الحكومييات االس يرائيلية من ي  ،1967بداييية إحييتال بيياقي

مدينيية القييدس ،بشييتى المايياالت ،السياسيييات التعليمييية ،السياسييات القانونييية ،السياسييات األمنيييية،
والسياسات التهويدية واألسرلة للمدينة والسكان الفلسطينين فيها.

الدراسات السابقة:
 -1محمييد احمييد خليفيية : )2005 ،م.ت.ف مشييروع ثييورر تحررييية أم مشييروع كييياني)،رسددالة
ماجستيرقسمالدراساتالعليا،قسمالتاريخ،جامعةبيرزيت.
يتنداولفيهداالباحدثعدنتداريخم.ت.فودورهدافديالنهدوضبدالواقعالفلسدطينيوصدواللتمثيددل

الشددعبالفلسددطينيبكافددةأمدداكنتواجددده،والم ارحددلالتدديمددرتفيهددامددنالمشددروعالكيانيددةكجسددمالم

وموحدددللشددعبالفلسددطيني،رغددممددامددربددهمددنظددروفكددادننددؤثرعلددىمكانتهدداالتمثيليددةالوحدويددة
للشعب .

 -2أفييريم ليب ي  )2009الفلسييطينيون بالضييفة البربييية أنميياط التنسيييم السياسييي والحكييم ال ي اتي
تحت االحتال) ،رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العلوم اإلنسانية ،كلية الفلسفة.

طرحتعناوينعديدةحولالهويةالفلسطينيةوتاريخهاوالتغيدراتالتديطدرأتعليهدامندذالعهدد

العثم ددانيوالحالدددةاإلس ددالمية،ثدددمح ددولالهويدددةالقبلي ددةوالعائليدددةف ددياألرضددديالفلس ددطينية،وعدددندور
م.ت.فوتأثيرهافيالحفاظعلىالهويةالوطنيةبعدبدءالصراعمعاالحتالل.
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عماد أبو رحم  : )2011 ،أثر عملية التسوية السياسية عليى الهويية الفلسيطينية)،رسدالة
ماجستير،دراساتشرقأوسطية،جامعةاألزهر-منشورة،غزة
ركددزتالد ارسددةعلددىمدددىتددأثيرعمليددةالتسددويةالسياسدديةعلددىالهويددةالوطنيددةالفلسددطينيةفددي

أوساطالطلبةالجامعيينفيقطاعغزة،وأوضحتتلكالعالقدةبدينالتسدويةالسياسديةوالهويدةالوطنيدة،
وأظهرتالدراسةبأناإلتجاهالعدامللطلبدةنحدوعمليدةالتسدويةيتسدمبالسدلبية،بينمدااإلتجداهنحدوالهويدة
الفلسطينيةيمتازباإليجابية،وكذلكدلتالدراسةعلىوجودفدارقبدينالطلبدةفديداللدةإحصدائيةعلدى
مقياسالتسويةالسياسيةوفقالمتغيرالجامعة .

 -4عبييد اع عميير )2011 ،إس يرائيل والقييدس وأزميية الهوييية ،الماليية الدولييية للدراسييات يير
أسيا.
تناول ددتالد ارس ددةأزم ددةالهوي ددةف دديإسد درائيلوكي ددفتعامل ددتم ددعقض دديةالق دددس،وكي ددفتس ددعى

الحكوماتاإلسرائيليةفيإقامةدولةيهوديةوتفريغمدينةالقدسمنسكانهااألصليين .

 -5محاو احمد تماضير )2013 ،تهوييد القيدس والموقيف اليدولي ،ميمتمر القيدس العلميي –
السابع ،ممسسة القدس الدولية.

اهتمددتالد ارسددةفدديالتركيددزعلددىمفهددوممصددطلحالتهويددد،كم ددخلللمدددخلالتدداريخيومدداذا

ينظرالقادةالصهاينةلألرضالفلسطينيةوتلكالق ارراتالتياتخدذتبحدقالقددسوالمقدسديين،والموقدف

الدددوليمنهدداخاصددةالجمعيددةالعامددةلألمددمالمتحدددة،والقد ارراتالدوليددةالتدديالتلتددزمإسدرائيلفيهدداحيددال
مدينةالقدس.

 -6عبير داوود الم ار ي ) )2013تيثثير االحيتال اإلسيرائيلي عليى الهويية الوطنيية الفلسيطينية)
التراث الشعبي إنمو اا) ،رسالة مااسيتير مقدمية لقسيم العليوم السياسيية – اامعية الشيرق

األوسط للدراسات العليا.
ركددزتالد ارسددةعلددىالت دراثالشددعبيكأحدددمقومدداتالهويددةالوطنيددةالفلسددطينية،وكيددفطالددت

إعتد ددداءاتاالحد ددتاللاإلس د درائيليكافد ددةمند دداحيالحيد دداةللشد ددعبالفلسد ددطيني،بهد دددفإثبد دداتأنالتد دداريخ
الفلسد ددطينيمد ددزور،ولد دديسلد ددديالفلسد ددطينينحضد ددارةوتد دداريخواضد ددح،وذلد ددكبقصد دددتمريد ددرالمخطد ددط
اإلحتالليالهادفإلىإقتالعوتهجيرالشعبالفلسطينيوطمسهويتهالوطنية .
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تعقي على الدراسات السابقة:
شددملتالد ارسدداتالسددابقةالعديدددمددنالعندداوينالمرتبطددةبموضددوعالهويددةوبشددكلخدداصالواقددع

التاريخيللشعبالفلسطيني،وكيفتبلورتهويتةالوطنية،ومدىتاثيرالصدداممدعدولدةاالحدتاللفدي
المس دداهمةف دديالحف دداظعل ددىالهوي ددةالوطني ددةالفلس ددطينية،وك ددذلكالظ ددروفالت دديم ددرتعل ددىالقض ددية
الفلسددطينيةبمراحلهدداالمختلفددةوالمخدداطرالمحدقددةالتدديعصددفتفدديالواقددعالفلسددطيني،منهدداالتسددوية

السياسيةومابلورتهمنإتفاقيةأوسلوبدينم.ت.فودولدةاالحدتاللومددىتاثيرهداعلدىالهويدةالوطنيدة

الفلسطينينة.وهيمهمةمنحيثأنهاتشكلأرضيةخصبةللدراسةالحاليدة.لكدنالد ارسداتبشدكلعدام
لددمتسددلطالضددوءعلددىالقدددسوالخص وصدديةالتددييعيشددهاالمدواطنالفلسددطينيفيهددا،مددنحيددثالظددرف
الددذيمددرتبهداالمدينددةومدداتحملددهمددنالخصوصدديةالواضددحةفدديالصدراعالدددائرعليهددا،وأرتبدداطذلددك
باشكاليةالهويةللمدواطنالمقدسدي،وكدذلكلدمتدأتالد ارسداتعلدىمددىالتداثيرالفعلديوالجدادإلتفاقيدة
أوسدددلوعلد ددىالمد دواطنينالفلسد ددطينينأبن دداءالقد دددس،وكيدددفأنحالد ددةالتهم دديشالتد ددييعيشدددهاالم د دواطن

الفلسددطينيالمقدسدديقدددعكسددتذاتهدداسددلباعليدده،ولددمتتطددرقالسياسدداتاإلس درائيلةالهادفددةالنيددلمددن

الهويدةالوطنيددةالبنداءالقدددسألجدلطمسددهاواذابتهددالخلدقواقددعجديدديخدددمالرؤيدةاإلحتالليددة ويعكددس
الطابعالصهيونيالتوراتيكوجهجديدللمدينةوالسكان،ممدايؤكددعلدىضدرورةاإلهتمدامبهدذاالعندوان
لتسليطالضوءعلىالهويةالوطنيةللمواطنالفلسطينيفيمدينةالقدس .

تعتبددرالد ارسدداتالسددابقةهدديمددنمهدددالطريددقللد ارسددةالمقدمددة،ألنهدداأعطددتاإلجابددةالعلميددة

الموضوعيةللهويةالوطنيةالفلسطينية،وتطرقتلعنداوينمهمدةتفيددالد ارسدةالمقدمدة،وكدذلكمدنحيدث
إستخدامالمناهجالعلميةفيتلكالدراساتالذيساهمفيإيصالالباحثينالدىنتدائجعلميدةموضدوعية
تمسالواقعالفلسطينيوالهويةالفلسطينية،لكنكلذلكلميغنالبتدةعمداسدوفتقدمدةالد ارسدةالحاليدة
فيمجالتناولهاللهويةالفلسطينيةفيالقدسمنذبداياتإستكمالإحتاللها1967حتدى2015بدايدة

الهبةالوطنيةلحمايةالقدسوالمقدسات .
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الفصل الثاني
تاريـــــخ اهلـــــوية
 المبحث األول :مفهوم الهوية. المبحث الثاني :تعريف الهوية. -المبحث الثالث :الصراع والهوية.

مقدمة
إنالمدىالذيعكسهمفهومالهويةفيالعلوماإلنسانيةكبيروواضح،بحيثلميتركمجاال

علميافيالعديدمنالتخصصاتفيالدراساتاإلنسانية،علم االجتماع،علمالنفسوالفلسفة،على

الرغممنعدمتوحدهافيذاتالرؤيةلتفسيرذاتالمفهومبينها ،ممايؤكدبصورةغيرقابلةللتأويل
أن تزامن نشوء وانتشار مفهوم الهوية فرض ذاته على تلك العلوم ،وهذا لم يكن لوال تلك الظروف

المساهمةفيعمليةبلورةالمفهومذاتها،وفيمقدمتهاانتصارالثورةالفرنسية1789م .

هذاالتأثيركانواضحامناهتمامالمفكرينوالباحثينعلىاختالفقناعاتهموتفسيرهمله،

وكيف يمكن أن يدرك التناقض فيما يقدمه هؤالء عن الهوية ،سواء كانت الهوية الشخصية ،الهوية
الجماعية الهوية الثقافية أو حتى بالمكونات الخاصة بالهوية في العالقات فيما بين الشخصي

والجماعي وارتباط ذلك بالدين ،القومية والثقافة ،لكنه غير مرتبط بوعي الفرد كشرط ،بل حتى في
اء الشخصية كانت أم الجماعية .هذا ال يقلل أو يمس باالنتماء
غياب المعرفة الفردية بالهوية سو ً

للجماعةقبيلة،طائفة،أو  أقليةقومية،لكنالحفاظعلىالهويةيلزمهالوعيالذييولدمنالمشاعر
واالرتباطاتالمشتركةفيمابينأفرادالجماعة .

فيهذاالفصليتطرقالباحثإلىالجانبالنظريللمفهوممنحيث :

 المبحثاألول:يتناول الباحثفيهحالةتطورالهويةوالتأثيرات التيتركهاهذاالتطوربقوةعلىالواقعاالجتماعي،واألحداثالتيساهمتفيانتشارالمفهوم.

 المبحثالثاني :تطرقالباحث لتعريف الهويةفيالمجاالتالمتعددةوأهمها،المجاالللغوي،المجالاالصطالحيوالمجالالفلسفي.
 المبحثالثالث:عالجالباحثأهميةالصراعفيبلورةالهويةوارتباطالصراعبالهويةفينفسالوقت،سواء  فيالمجتمعاتوالتيتعانيمنإشكاالتباللوحةالفسيفسائيةلتركيبةالمجتمع
داخليًا ،أو في الصراع مع االستعمار ،والذي بدوره يساهم في بلورة ونشوء الوعي ألهمية

الهوية.
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المبحث األول
مفهوم الهوية
إنالمتفحصلمفهومالهويةيصل للوهلةاألولىإلىنتيجة،أنهذاالمفهومأٌدخلإلىالعلوم
اإلنسانية في القرن الماضي،وأخذ في االنتشار واقتحام مجمل العلوم اإلنسانية ،لكن السؤال يبقى،
أليسلهذاالمفهوممقدماتتاريخية،أوهومجردحالةقطعبدأتمحاطةبظروفلمتكنفيالسابق،

ارتباطابالتطوراتاإلنسانيةعموما ،أوالتاريخلشهادةميالدها؟يمكنناالقول إنظهورالمفهومبعد

الثورة الفرنسية  ،1789التي شكلت قفزة نوعية على المستويات المختلفة ،وأيضا تبع ذلك تعميم

المفهومفيأنحاءأوروبا،أماإبرازالمفهوم فيالكتاباتفكان أولمنكتبعنهالفيلسوفوالمؤرخ

يطلق عليه دلتاي،
األلماني فلهام دلتاي ،والذي وضحه ماكس فيبر بالمستويات التالية أولهما :ما ُ
الصورة الكونية التي تؤلف الكتلة البشرية للمعتقدات والمسلمات االفتراضية للعالم الفعلي .والمستوى

الثاني :بالتصور الواعي اإلرادي الذي توضع فيه الذات الجمعية ،ضمن تقسيمات العالم( ،اسكافي

،2013،ص)35وحسبرقيةالعليالتيتقول:مفهومالهويةيبدووكأنهمنالمفاهيمالتيالتاريخ
لها،لكنهاهيجزءمنالمفاهيمالتييعوداستخدامهاإلىاألصولاألولىللفكر.إنالفالسفةماقبل

سق ارطمثلبارميندسأوهراقليطسكانوادائمامحتارينحولمسألةهوذاتهواالاخر(،العلي )2004،
للجدلوالنقاش لماللدالالتالواسعةالتيالتختصرعلىذات

وألنه منأكثرالمفاهيم إثارة 

المفهومالهويةاإلنسانية  ،فقطتماماكماتقولكاترينهالبيرن"إنسقراطالشخصليسهوذاتهبكل
مراحلحياته""،فلكلمرحلهيختلفوليسهونفسهمشكلة الهويةالشخصية"،كيفيمكنالتفكيرفي

وحدةاألنافيالزمان؟هلأناالشخصنفسهالذيكنتقبلعشرينسنة؟(هالبيرن .)2005،
لذايعتبرالباحثمفهومالهويدةلديسثابتداأومصدقوالبقالدبجداهزيسدتخدمعنددالحاجدة،بقددر

م دداتكدددونالمعطي دداتالواقعيدددةلدددديالشدددعوبواألمدددم،والمتغيد دراتالت دديترافقهدددامدددنتطدددورإجتمددداعي

واقتصددادي،وهدديالتدديتنتجهدداالظددروفالمعطدداة،خاصددةعندددمايدددقندداقوسالخطددرجدددارصددمودها
وكينونتهدا،إذتثدورحفاظدًاالدذاتوالهويددة،وقددذكدرعلدديأسدعدوطفددهفديإشدكاليةالهويددةواالنتمداءفددي
الوطنالعربيككيانتشابكتبهالوالءاتمعحدوداألمةوفيالوطنالعربيالوالءاتتغيدرتوتبددلت،
رغمأنهالمتنفالمعنى.إنحالةمنالتطورمنعهددالدوالءللقبيلدةأوالعشديرةإلدىالدوالءللدولدةاألم،
مربمراحلمتعددة،حتىأصبحتالدولةجدزًءمدنتعدابيرالهويدةأوالحاضدنةالتديتحدافظعليهدا،لكدن

حتىاللحظةمدازالالدوطنالعربدييعديشإشدكاليةالدوالء،هدذهاإلشدكاليةتبدرزأسدئلةقديمدةجديددةحدول

أولويددةالهويددةواالنتمدداء:هددلنحددنعددربأممسددلمون؟هددلنحددنأبندداءوطددنأمعشدديرة؟هددلنحددنأبندداء
طائفةأمأبنداءديدن؟(وطفده،)2015،واإلجابدةعلدىهدذهالتسداؤالتالبسديطة،هديأنكدلانتمداءيعبدر
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عن ددهبالهوي ددةالخاص ددةب دده،ويم ددنحأعض دداءهالش ددعوربالرض دداواالس ددتقرار،فه ددويج دددذات ددهمعبد د ًارعنه ددا
بددالعنوانالددذيينتمدديلدده،والس دؤالالددذييحضددرفدديالددذهن،مدداذايميددزمفهددومالهويددةعددنغي درهمددن

المفدداهيم،ولمدداذاأخددذيغددزوفددروعالعل دوماإلنسددانيةويتددركأثددا اًربكددلبحددثواج دراء؟عددنتحليددلمفهددوم
الهويددةنستحضددراإلسددهاماتالمعرفيددةالمتوسددلةلمنهجيدداتالعلددوماإلنسددانيةلنسددتفيدمنهددافدديإضدداءة
المفهددوم،ملحددوظفددينصددوصكبدداررمددوزهددذهالعلددوممثددلأشنشددطاد،وأنطددونيجيدددنز،وبددورغددن

ه ددابرم دداز،وكل ددودليف دديس ددتروس،فض ددالع ددنورودهف دديحق ددلالفلس ددفةف دديأعم ددالهي دددغروب دددل

ريكور(أب د دوعزة ،)2014،وي ددتماس ددتخدامهف دديتحاليدددلعل ددومالجماع دداتواألقلي دداتواإلثني دداتالقوميدددة
والدينية،وبالتاليأصبحيهيمنعلىحياةبشر،خاصةوأنهارتبطبدالتطوراتالسياسدية،حيدثعددم

االستقرار،تماماًمثلالتغيراتالتيتعرضتلهدابعدضالددولإثدرانهيدارالددولاالشدتراكية(*)فسدقوط
االتحادالسوفيتيمدثالسداهمفديبدروزهويداتجماعيدةتسدتندإلدىعوامدللغويدةوثقافيدةودينيدةوعرقيدة
وجغرافيددة(،األغددا،2014،ص،)13لددذلكهددولدديسمفهوم دًاثابت دًاأو ارسددخًاأوحتددىهامشدديًا،ولدديس
مختص ًارعلىجماعاتمحددةدونغيرها .

فيالسياقيقولهيثممناع" ،إنمفهومالهويةيشكلمنذأالفالسنينوليومناهذاإشكاليةال
يمكن تجاوزها ،فهو عامل وحدة للجماعة ،وما يميزها عن االاخر المختلفة ،هذا المكون يبدو رافعا

ومنظما للعالقات اإلنسانية ،وفي أحيانا أخرى يكون أساساً لوضع السدود والحدود والموانع للتغيير"

(مناع .)2005،

الهوية مفهوم أنطولوجي وجودي يمتلك خاصية سحرية تؤهله للظهور في مختلف المقوالت

المعرفية ،وهو يتمتع بدرجة عالية من العمومية ،والتجريد تفوق مختلف المفاهيم األخرى ،المجانسة
والمقابلةله ،وهوكمفهوميمتلكطاقةكشفيةلفهمالعالمبمايشملعليةمنكينوناتاألناواألخر،

وهو كمفهوميتميزبطابعالشموليةيوظف للداللةعلىظواهرماديةغيرإنسانية(،وطفة،2013،
ص .)158

أماالمكوناألساسيللهويةهواألخركنقيضللذاتوالمختلفمعها،فالهويةأيضاصيرورة،
وبالتالي أزماتفتتكونالهويةعبرأزماتوليسالعكس،وكونها حركةتتكونعبراألزمات (مناع،
،) 2005ودالالتالهويةمجموعةمنالصفاتالتيتالزمشخصمادوماً ،وهذايشيرإلىأن

*

الدوليية االشييتراكية هدديدولددةتسدديطرعلدىكافددةوسددائلاإلنتدداجفدديالمجتمددعفتقدومبانتدداجالسددلعوالخدددماتوتوفيرهددالألفدراد،تعددد

ٍ
للوصولإلىمجتمعشيوعيخالمنالطبقاتحسبنظريةماركس.
الدولةاالشتراكيةتمهيداً

والخددالفبدديناالشددتراكيةوالشدديوعيةهددوأنفدديظددلاالقتصدداداالشددتراكيتددوزعالثددروةعلددىاألف درادداخددلالمجتمددععلددىحسددبمددا

يقدمهالفردمنإنتاج.أمافيظلاالقتصادالشيوعيتوزعالثروةعلىكلفردحسباحتياجاته
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مفهوم الهوية أنها حقيقة الشخص الحامل لصفاته الجوهرية  التي تميزه وتجعله مستقل
(خضر،2000،ص،)71ل كنهاكماذكرسالفاليستكمفهومثابتةوالسرمدية،بلتكونمثلالماء
الراكدهادتومستقربالحراكشعبي،حتىتتأثربظروفمعينةتمهدلعدماستقرارالوضعالداخلي،
الذييحملبذورالتفسخوالشقاقإلىهوياتمتناقضة،أوعاملخارجييقفبالمرصادوالتحدي

يساهمفيرسوخهابالوعيوالشعورالشعبي،الهويةليستكالفطرنبتشيطاني،أومؤامرةماسونية
صهيونيةعلىاإلسالم،كماإعتادالفكراإلسالميالسياسي التقليدياالدعاء ،بلنتاج تفاعالت

تاريخية،سياسيةموجهةمنجهةثانيةمنالكيانالسياسي(أبودحو،2014،ص .)3

وهذايقودناإلىأنمفهومالهويةاليخرجعنالجماعاتمهما إختلف مكانهاوزمانها،ألن
لكل جماعة بغض النظر عن التاريخ ،مكونة من خصائص ومميزات كما يرى الباحث ،اجتماعية

وتراثيةوذاكرة جماعيةمتقاربة ،نحو مزيد من االنسجام المؤكد انتماء الفرد من الجماعة دون غيرها.

وبالتالي بغض النظر عن نشأة المفهوم كمصطلح حديث العهد ،لكنه ال يلغي البت وجود الهويات

الخرالمرافقلإلنسانيةالتيالتخرجعنسياقالجماعاتأوالهويات .
واألناوا ا
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المبحث الثاني
تعريف الهوية
ليسبذات السهولة الوصول لتعريفمحددأو اإلحاطةبمفهوممعينللهوية،ولكنمع كل
هذهالتعقيداتوالتداخالتالمختلفةوهالمية المفهوم ،يمكنناتناولتلكالتعريفاتالمتباينةلنصل إلى
ذلك التعريف الذي نراه مناسبًا  ،دون الخروج عن تلك القواسم المشتركة النابعة من التعريفات ذاتها

المتعلقةبالهوية .واذا أردنا الغوصفيبحر التعريفات يلزمناالغوصبداية ،في اللغةوماذاتُ اعرفها

وقبلالخوضفياالصطالح :
أوال :الهوية لبويا

يعتبرمصطلحالهويةغربي"" identityفياالنجليزيةأو" " identiteبالفرنسية،وهومن

أصلالتينيويعنيالشيءنفسه،أوالشيءالذيعلىطبيعته،أوعلىماهوعليه،ولكناليعني

ذلكأنالمعاجمالعربيةلمتتطرق،لمعنىالهوية،كالمصباحالمنيروالقاموسالمحيطولسانالعرب،

لكنهالمتخرجعنمعنى"هوى"أوسقطمنعلو ،أو البئرالبعيدةالقعر ،لكنلفظالهويةهو،
مصدر صناعي مركب من "هو" ضمير المفرد الغائب المعرف بأداة التعريف "أل" ومن الالحقة

المتمثلة  في أل "ي" المشددة  ،وعالمة التأنيث "ه"،وهي الذات ،بطاقة يثبت بها الشخص االسم
والجنسيةوالمولدوالعمل،وتسمىالبطاقةالشخصية(،المعجمالوجيز،1980،ص)654ويعرف"

المعجمالوسيط"الصادرعنمجمعاللغةالعربية"الهوية"فلسفيابأنهاحقيقة الشيءأوالشخص

والتي  تميزه عن غيره بالصفات الجوهرية التي تجعله ذات مستقلة  ،وهو أبطن البواطن  .ويذهب

المعجمفيتحديدمعنىا خرللهويةحينتضافإلىكلمة"بطاقة"،أوتوصفبالنعت"الشخصية
"(أنيس ،وآخرون،1989،ص.)998أماقاموسأكسفوردكأحدأهمالمصادرلتحديث الكلماتفي

المعاجم العربية الحديثة ،فانه يعرف الهوية بوصفها الكينونة المتطابقة باحكام ،ومتماثلة إلى حد
التطابقالتامأوالتشابهالمطلق.بينماجاءمعنىالهويةفيقاموساللغةالفرنسية،علىأنهمايجعل
شيئين متشابهين في الشكل واللون ،وهي مجموعة ظروف وأوضاع تجعل شخص ما

مميز  "Dictionaire Della langue" Françoiseأما تعريف قاموس التراث األمريكي

""American Heritage Dictionary 2000إنالشخصيةأوالهويةهيمجموعةمنالخصائص

التيتعرفالشيءذاتهوتميزهعنشيءأخر .

وقد أورد المعجم الفلسفي ،إن للهوية عند العرب القدماء عدة معان وهي :التشخيص،
والتشخيص نفسه ،والوجود الخارجي ،قالوا ":ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وذاتا ،وباعتبار
تشخصهيسمىهوية،واذاأخذأكثرمنهذااالعتباريسمىهوية"وقدسمىمابهالشيءهوماهية
14

فيمعناهاالمجردهيجملةعالمات

إذاكانكلياكماهيةاإلنسان،وهويةإذاكانجزئيا،والهوية 
وخصائصمنأجناسمختلفةتستقلبهاالذاتعناألخر،فبغيابهذهالعالماتوالخصائصتغيب

الوغيري،2013،ص .)68
الذاتوتذوبفياألخر،وبحضورهاتحضر (،

وقالوا :األمرالمتعلقمنحيثأنهمعقولفيجوابمايسمىماهية ،ومنحيثثبوتهفي

الخارجيسمىحقيقة،ومنحيثامتيازهعناألغياريسمىهوية،ومنحيثحملاللوازمعليهيسمى
ذاتومنحيثأنهمحلللحوادثجوهرا(،صليبا1994،ص .)532-529

ثانيا :الهوية اصطاحا.
لميكنليعنيمصطلحالهويةوفقالمعطياتالمتوافرةاستجابة للسؤالمنأنافقط ،واذاكان
صحيحا،يكونهذاجزءمنه ،لكنهاليستفقطالعناصرالمتعلقةبالهويةوبماهوشخصيللتعبير

عنها كذات  .ومع ذلك ال يمكننا الفصل بالعناصر المشتركة مع الهوية الجماعية أو االجتماعية،

(كاتي ،2005،ص .)27

بالنسبة لمعنى الهوية اصطالحا  ،هي الرموز الخاصة أو الشفرة التي ينتمي إليها الفرد
والمجموعةوبالعكس،كذلكفيتعرفالجماعةعليةكونهمنتمياًلها،وكمفهوموضعالفالسفةالعرب
القدماءأكثرمنتعريف،تعرفالهويةاصطالحابأنها"كيانيجمعبينانتماءات متكاملة،وهوية

المجتمعتمنحأفرادهمشاعراألمنواالستقراروالطمأنينة" ،فالهوية القوميةتمنح أبناء األمةالشعور
بالثقة واالستقرار  ،وفي المجتمعات المتعددة األطياف والفئات والجماعات واالنتماءات أي كانت

مختلفة،فانواجبالجهاتالسياسيةفيالحفاظعلىوحدةالهويةالقومية،الهويةالمشتركة،التي

تمثلمصالحالكلبوحدةواحدة،الهويةالجامعةالتيالتزيلأيانتماءاتفرعيةأخرى،أيضمان

عدمالتضارببينالهويةالعامةوالهويةالفردية(علي،2005ص .)23،30

الفارابي – عرفها " :هوية الشيء ،عينته ،وتشخصه ،وخصوصيته ،ووجوده المنفرد له ،كل واحد،
وقولنا :أنههوإشارةإلىهويتهوخص وصيتهووجودهالمنفردلهالذياليقعفيهاشتراك" ويذهبأبي
البقاء الكفوي ما به  الشيء هوهو بوصفه وجودا منفردا متمي از عن غيره ،ويفرق الكفوي بين الهوية
والماهيةفيقول،مابه الشيءهوهويسمىماهيةإذاكانكلياكماهيةاإلنسان،وهويةإذاكانجزئيا
كحقيقة( .عرسان ،)2001،ويرى مراد وهبة أن مفهوم الهوية يرتبط بعدة مستويات ،بعضها فلسفي

عادي ،ويرى في الهوية مجرد وعي عقلي بالتفرد عن األغيار( ،وهبة ،2007،ص،)676

أماالجرجاني ،فيكتابهالتعريفات ،يعرفبأنهاالحقيقة المطلقةالمشتملةعلىالحقائق اشتمالالنواة
علىالشجرةفيالعنبالمطلق ،الهوية"هياألمرالمتعقلمنحيثامتيازهعناألغيار"واالمتياز

هنابمعنىالخصوصيةواالختالف(الجرجاني،1984،ص ،)217
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ويعرفها أمين معلوف  "االنتماء الرئيسي الوحيد الذي يستمر في مختلف الظروف أقوى من
االنتماءات األخرى،فقديكون لدي البعضاالنتماءللوطنأوللدينوللطبقة"(معلوف،1999،ص)8

وي رىبرهانغليون"ليستالهويةمجردقيمةفيذاتهاأوفيماتخلقهمنشعوربالخصوصية،إنما
تنبعقيمتهاممايقدمهاإلطارالذيتخلقهمنفرصحقيقية للتقدموتوسيعهامشالمبادرةالتاريخية

للشعوبوالجماعاتالتيتنطويتحتشعارها"(غليون،1995،ص،)215والهويةهيمجموعةمن

السمات الروحية والفكرية والعاطفية الخاصة التي تميز مجتمعا بعينه وطرائق الحياة ونظم القيم

والتقاليدوالمعتقداتوطرائقاإلنتاجاالقتصاديوالحقوق.وهي الوعيالمتطورللفكر اإلنسانيواإلنجاز

الرائع(مكي،2003،ع ،)1034

وتقوم الهوية كمماثلة بين الفكر والوجود  ،وما بعد هذا التماثل النتماء مشترك بين الفكر

والوجود،لذايدلالمفهومعلىاالنتماءالمشتركبيناإلنسانوالوجود(،قشوح،)2015،أماالهوية
منمنظورماركسي:الطبقةهيالتعبيراألهمللهوية،وصراعالطبقاتهوالمحدداألساسيفي

التاريخ( مناع  ، ) 2005 ،ويشير  همنتغتون إلى أن الهوية  هي شعور فردي وجماعي بالنفس
،كموضوعمركزيواحد،وهينتاجللوعيبالذات،بانيأوبأننانملكصفاتمميزةكهويةتجعلني

مختلفا عنك ،وتجعلنا مختلفين عن اآلخرين(،هنتنغتون ،2009،ص ،)56ويعرف المفكر الفرنسي

الكيسمكشيفيللي"الهويةبأنهامنظومة متكاملةمنالمعطياتالماديةوالنفسيةوالمعنويةواالجتماعية

لمعرفي،وتتميزبوحدتهاالتيتتجسدفيالروحالداخليةالتي
تنطويعلىنسقمنعملياتالتكاملا 
تنطويعلىخاصيةاإلحساسبالهويةوالشعوربها"فالهويةهيوحدةالمشاعرالداخليةمعالعناصر

المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عن سواه( .مكشفيللي،،1993 ،ص ،)129

ويعرفالشاميالهوية بأنها"الشفرةالتييمكنللفرد نطريقهاأنيعرفنفسهفيعالقتهبالجماعة
االجتماعية التي ينتمي إليها"  ،والتي عن طريقها يتعرف على اآلخرين باعتباره منتميا إلى تلك

الجماعة،وهيشفرةتجمععناصرهاالعرقيةعلىمدارتاريخالجماعة،منخاللتراثهااإلبداعي،
خارجية شائعة مثل ،الرموز
وطابع حياتها االجتماعية  ،وتتجلى الهوية كذلك من خالل تعبيرات 

واإللحان ،والعاداتالتيتحصرقيمهافيإنهامعلنةتجاهجماعاتأخرى(،الشامي،1997،ص،)7
ويعرفهاأبراش،حيثيقولأنأغلبالتعريفاتتتفقعلىأنالهويةهيمجموعةمنالخصائصالتي
يمكنللفردعنطريقهاأنيعرفنفسهفيالعالقةمعالجماعةاالجتماعيةالتيينتميإليها،والتي

تباطقويبينالفردوالجماعة

تتميزعناألفرادالمنتمينللجماعاتاألخرى،بحيثيكونهنالك إر

(،ابراش،2004،ص،)136أماجانفرانسوابايار ،فيرفضالزعمالقائلبأنالهويةالثقافية"تقابلها
بالضرورةهويةسياسية،فكالهاتين الهويتين"يكونفيأحسن األحوالبناءثقافياً أوسياسياً أو

يخيا،والتوجدهوية"طبيعية"تفرضهااألوضاع.ومصطلح"الهويةاألصلية
،أيبناءاتار ً
ً
أيديولوجياً
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" الدارج غير موفق ،فليست هناك سوى " استراتيجية للهوية " ،يتبعها بشكل رشيد محركون ،منهم
محترفوالسياسة(،بايار،1998،ص،)7والهوية الثقافية كيانيسيرويتطور وليسمعطىجاهزاأو

نهائيا،هيتسيروتتطورإماباتجاهاالنتكاسأواتجاهاالنتشار،وهيتغتنيبتجاربأهلهاومعاناتهم،
وانتصاراتهموتطلعاتهم(.الجابري ،)1997،

الشعوربالهويةليسمعطىأوليافيالوعيالفردي،بلهوحصيلةآليةاجتماعية متداخلة

متواصلة ،وهيعمليةبناء اجتماعيبامتياز.فكلهويةتبنىوتحددبالنسبةإلىهويات اُخرى،وهذه

لغيره،
العالقة مصنوعة من حركات استيعاب وتمثل ،بحيث يصبح الفرد أو الفرد بالمجتمع مماثال  

(السقا ،2013،ص ،)40وتعرف الهوية بالكيان الذي تجمع بين إنتماءاتمتكاملة .فهي توفر للفرد
مشاعراألمنواالستقراروالطمأنينة .لكنذلكيمكنإنيسببإشكالياتفيالمجتمعالواحدفيظل

حدةالتناقضإذا ضمالمجتمعفئاتوجماعاتعرقيةودينيةمتناقضة.وهنا البدأنتجمعهمالهوية
يدخل الشعور باالستقرارواألمن ،من االنتماءات لهوية
القومية التي تمنح لبناء األمة ،األمر الذي ُ
قومية ،دونأنينفيذلكأيانتماءات وهوياتفرعيةأيكانشكلها ،وشكل اإلنتماءلها(.العيسوي

،2002،ص .)8

ويمكنتعريفالهويةعلىإنهالهويةهيالذاتيةوالخصوصيةوهيالقيموالمثلوالمبادتالتي

تشكل األساس النخاع للشخصية الفردية أو المجتمع ،وهوية الفرد هي عقيدته ولغتهوثقافتهوحضارته

وتاريخه،وكذلكهويةالمجتمعفهيالروحالمعنويةوالجوهراألصيلللكياناالمه .
ثالثا :الهوية فلسفيا:

الهويةموضوعفلسفيباألصالة،عالجهالفالسفةباهتماممابين القرنينالسابععشروالثامن

عشر .عالجهالمثاليونوالوجوديونكل بطريقتهونهجهالفلسفييتبع تفسيرالمفهوم.فقديصبحعند
فالسفة القانون األول في الفكر وفي الوجود مثل نيتشه (حنفي ،2012 ،ص ،)9إن الوجودية كما

يمثلهافيلسوفالحريةسارتر،تدافع–كفلسفةإنسانية-عن حريةالشخصفياختيار وجودهوتحمله

مسؤوليةاختياره ،وذلكعندماتؤكدأسبقيةالوجودعلىالماهية.اإلنسانيوجدأوالثمبعدذلكيختار
منيكونبوعيوحريةوارادة(.سارتر،1964،ص،)11ألنهاشغلتالعلوماإلنسانية،فقدكانجوهر

الخطاب العربي في عصر النهضة أو الفكر العربي الحديث* ،عن الهوية ،من نحن؟ ومن نكون؟
*

دادتأساسدافدي
بية،أوحركةالتنويرالعربية؛هيالحالدةالفكريدةواالجتماعيدةالتديس

النهضة العربية ،كماتعرفباسماليقظةالعر
ً

اكش،تمامداكمدافديالمهجدر،خداللالقدرن
مصرالعلويةوسورياالعثمانية،وامتدتلتشملعواصمعربيةأخرىكبغداد،وفداسومدر
ً
التاسددععشددر.بعددضالمددؤرخينأمثددالألبددرتحددورانيتدداريخبدددءالنهضددةعام1798بالحملددةالبونابرتيددة،ويضددعهاآخددروندخددول

إبراهيمباشاإلىسورياعام،1832لتنتهيمعإندالعالحربالعالميةاألولىعدام.1914أفضدتالنهضدةإلدىإعدادةانتشدالاللغدة

متأدبدداعر ًبيددامعاصد ًدراللم درةاألولددىمنددذقددرون،وعبددرالجمعيدداتالسياسدديةبعثددتالنهضددة
العربيددةممدداطرأعليهددامددنتقهقددر،وقد بدد
ً
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ومنهواألخر؟وماهيطبيعةوماهيته؟(توفيق،)2008،ويتداخلمفهومالهويةومفهومالماهية،كما
يتداخل مع مفهوم الجوهر ،رغم أن هذه المفاهيم تنتسب لجذر واحد بالمعنى( ،حنفي ،2012،

ص .)10ويعتبرجونلوكمنروادالفلسفةالتجريبيةالبارزين،أن معرفةالهويةكمفهومفلسفييدل
علىهويةالشيءأوالشخص،تكمنفيالتفكيرفيوحدةاألنامعالزمان،وهيذاتهافياألزمنة

المختلفة(،عزيزة،)2017،أماهيجلفقدقالبأنالهويةلمتعدذلكالتصورالبسيط.فالهويةعندهال
تنفصلعنغيرهامنالمقوالتوالتصوراتالتيتتكونمنهاالماهية(،أبورحمه،2011،ص.)44

ويعتبر شوبنهاور في تصوره للهوية أنها تتحدد من خالل الصفات المتجددة والمتغيرة في الزمن،
كالشعور والفكر والذاكرة .فالشخص ال يفقد الهوية لمجرد مرض أو إلصابة بالمخ ،بل هي ثابتة،

(شفيق .)2014،

لذا الهوية وفق رؤية الباحث هي مرآة الذات الجمعية التي يرى فيها كل شعب أوجماعة

إجتماعيةذاتهاتختلفعنغيرهابالصفاتالتيتجعلمنكلجماعةالمكانلتطابق رؤستهالذاتها

كرؤيتهالغيرها .
















دددا،كمدداناقشددتقضدداياالهويددةللددبالدالعربيددةالمختلفددةوعالقتهددابالرابطددةالعثمانيددة.رفددعأغلددبرجددال
مشدداعرالهويددةالعربيددةمجد ً

ابالغابفالسفةعصراألنواراألوروبي.
اتأثير ً
النهضةشعاراتالثورةالفرنسية،بالحريةوالعدالةوالمساواة،كماتأثرو ً
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المبحث الثالث
الهوية والمفاهيم أالخرى
إذاكناقداتفقنامعمعظمالمفكرينوالباحثينعلىأنمسالةالهويةليستترفاًفكريًاومغاالة،

أوعمليةالترتبطبالضرورةبالنشاطاإلنسانيفقط،قدرماهينشاطأنسانييعبرعنهمقابل اآلخر

المختلف أو حتى المناقض للذات الجماعية ،تنعكس على الذات ورؤيتها لذاتها وعلى الذات في

عالقتهامعاآلخر،دونأنيكوناألمرجامداًأوثابتًاثباتالحقيقةالمطلقة .لذافانالهويةإذاتبرز

حينترى"األنا"نفسهافيمرآةالتضاد"األخر" .

والمعنى أنه ال يمكن لنا فهم الهوية دون فهم عالقتها باألخر الذي يشعرك بحالة المنافسة
والتناقض ،أوالصراعبأشكالهالمختلفة ،سواءاالجتماعيفيمابينالدولةكوحيدوالمكونالفسيفسائي
لها أو النسيج االجتماعي المتنوع .إن الوضع السياسي بأمريكا ساهم بدوره في ترسيخ إصطالح

الهوية،وفرضهعلىلغةاإلعالم،وعلىالتحليلاالجتماعيوالسياسي،ذلكأننهايةالستيناتبرزت
األقليةاألمريكيةمنأصلإفريقي ،خصوصابظهورمنظمة"الفهودالسود"سنة،1966ثمحذت

أقلياتأخرىحذوحركةالسودمطالبةباالعترافبخصوصيتها ،وهذهالظرفيةأنتجت"صحوةهوية

حقيقية"(هالبيرن)2005،بمعتى آخرتتشكلالهويةفيمرآةالتضادمع"اآلخر"فانهاليمكنفهم

تطور صياغة الهوية من دون االنخراط  في فهم عالقتها مع اآلخر .أي أن االستعمار يساهم في
تشكل الهوية القومية من خالل المؤسستين العسكرية والقانونية اللتين تشكالن اإلطار الوطني العام

الذيتترعرعفيهالهويةالوليدة.إنإنتاجالثقافةوالهويةالوطنيةاللصيقةبالسياقاالستعماري،صارت
وكأنهاتمثلالعمقالتاريخيالتراثي للبلدوالشعب(.أماناهلل،2012،ع،)67لذاالهويةالتكتسب

معناها ومدلوالتها في الحقيقة  بعيدا عن المواجهة مع اآلخر ،وال يمتلك الفرد هوية فيزيائية ثابتة

تتعرضجزئياتهللتلفلتحلمحلهاأخرى،وتموتخالياهلتولدأخرىمراتعديدةفيأغلباألنسجة

أواألعضاء،لكنهويتهالشخصيةتبقىعلىالرغممناختالف صورةالشخصيةعبرمراحلحياته

المختلفة،أيأنسمةالذاتتتجاوزالتحوالتالتيتطرأعلىالفرد( ،موران،2009،ص،)91منهنا
يكونالمستعمرواالحتاللالعباً أساسياً ومهماً فيرسمالخطوطالعريضةللهوية،بلفيكثيرمن

الظروف،يعدوجودهسببًارئيسياًفيظهورالهوياتالعرقية"،الدينية،والوطنية".إنتخلقالهوية

الفلسطينية المعاصرة في مراحل كابوس االقتالع من األرض والنفي بعيدا عن الوطن أو فيه ،وفي
سياقالمواجهةالعنيدةللغزوالصهيوني،إنماتطلببذلمايكفيمنالجهدالهادفإلىإعادةتعريف
هذهالهويةعبرمراجعةمكوناتهاالستئصالماهوغيرأصيلفيها(بسيسو .)2005،
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الدولة والهوية:
لم يكن ليرتبط مصطلح الهوية بالدولة لوال المرحلة االنتقالية التي مهد لها عصر التنوير،

وبناءالدولةالتيتمثل إرادةالمجتمع ،أوالدولةالمدنيةممثلةكلالمواطنين .وماقبلذلكلمتكن
الدولة لتعبر عن تلك العالقة بالصورة التمثيلية والهوية .فهي لم تكن تمثل تلك الجموع الغفيرة في

المجتمع ،بل كانت تعبر عن إرادة األقلية الحاكمة ،سواء كانت بعهد الكنيسة أو بالعهود الملكية
واإلمبراطوريات( ،رحيم .)2015،إن تأسيس الدولة المدنية التي شقت طريقها بالتسامح والتعايش
والتعاون ألجل العيش المشترك رغم االختالف ،وهي ممثلة اإلرادة المعبرة عن معاني ومضامين

بالممارسةالفعلية  ،بحيثيلمسهاالمواطنمنخاللتأسيسأجهزةالدولةكافة ،بعيداعنالصراعات
والنزاعاتالفرديةأوالمذهبية،داخلالدولةالتيتنظمالحياةالعامة(،الحداد .)2012،

منهناجاءاالرتباط مابينالدولةوالهويةكجزءمهمومحوريمنمكوناتوعناصرالهوية

األساسية ،الواقع الجغرافي ،الوطن ،التاريخ المشترك ،الثقافة المشتركة ،وعادات وتقاليد مشتركة،
إضافة للغة  ،هيمكوناتمتوفرةفيأغلبالمراحلالتاريخيةوالعصورالمتعاقبةمنعمرالدولةما
قبلالتنوير ،لكنهاإطالقالمتكنبأيمنهذهالمراحلعبرت عنذلكالنسيجالمشتركلكلمواطن

بالدولة.فالهويةهيأصالةالوجودتنعدمبانعدامه،وببقاءاإلفرادوالجماعاتباقيةببقائهم،األمرالذي
يعني أن الهوية ال تستقر بالظلم الواقع على الشعوب ،بل تنفجر عند المس بالحقوق اإلنسانية،

اإلهانة،ومسالكرامة،فالهويةنسقمنالقيم(سلوم .)2016،

وبرؤيةالباحث ،إنمايجعلالعالقةفيمابينالدولةوالهويةعالقة جدليةعضويةتحكمها
قدرةالدولةفيأنتكونالحاضنةالتمثيلية ،التييرىفيهامكوناتالشعبعلىاختالفاتها العرقية،
واإلثنية ،والفكرية ،وكذا بكل التناقضات القائمة ،ومادون ذلك ،ستفقد الدولة حداثتها ومدنيتها وتلك

الصفةالتمثيليةللشعب .

ويبقىالتساؤل هليعقلأنالشعوبالتي لمتصللمرحلةالتحرر واإلستقالل والخروجمن

الوصاية الدولية ،ليس لها هوية تذكر ،تعبر عنها وعن تطلعاتها؟ كالشعب الكردي ،والشعب
وهجر وسكن مكانه المستوطن الغريب الذي حاول بكل السياسات
الفلسطيني ،الذي سلبت أرضه  ُ

القهرية ،قتل ومحو هذا الشعب وتاريخه ،لم يستطع إنجاز ذلك ،بل بقي الشعب الفلسطيني يقاوم،
رافضاالقبولباألمرالواقع ،علىالرغممنتعمداالحتاللمحوالهويةالوطنيةالفلسطينيةعنالوجود

والخضوع لهويتهوأفكاره .لكن لميستطعطمس الهوية ،وبالتالي فانهذااإلستعمارلميختلف عن
طرقهفيالسلبوالنهبوالتدمير،فجوهراإلستعمارواحدًالالستعمارال
غيرهمهماتغيرشكلهولونهو ُ
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يختلفمهمااختلفتاألساليب  .فهوحاجزتطورالشعوبوتحقيقهاألهدافهاوطموحاتهافيالعيش
الكريموالحفاظعلىاله ويةالوطنية(عيسىوآخرون .)2015،
الهوية والهوية الوطنية:
تعبرالهويةعنحقيقةالشيءالمطلق،بمافيهاصفاتهالجوهريةفيالتمييزعنغيرة،وكذلك

تعبر عن مطابقة الشيء لذاته  .وعملية بناء الهوية ال تحدث بمجرد  صدور قرار  ،قدر ماهية ،

اضطرارلظروفوأحداثتجسد حالةمنالصراعوالتوترفيطريقحسمالخياراتلتحديدالبدائل

التي ت ارفق عملية تكوينية  لبناء الهوية(هيمر،واخرون،2008،ص)93وبالتالي ال يمكن لهوية أن
تتكوندوناإلتصالباآلخرين،األمرالذيساهمفيتبلورالهوياتالوطنيةكنتاجصيروراتمركبة

وظروفمختلفة،فطبي عةالعالقةمعاألخرفيفضاءاتعريضةمنالعالمحددتهاتجربةالكولونيالية
الغربية،التيساهمتفيبروزهوياتوطنيةواستقوائهافيالبلدانالمستعمرة،لكنهذهالهوياتلم

تكن نتاجا حصريًا لهذه الكولونيالية ،بل هي إعادة استحضار لمكونات تاريخية وجغرافية وثقافية

وتشغيلهافيإنتاجالهويةالوطنية(،الحروب .)2014،

أماالهويةالوطنيةفهيمفهومحديثنسبيالميظهرإلىالوجودإالبعدغزونابليونبونابرت
ألوروبا في القرن التاسع عشر .وتأثرت األمم األوروبية بنابليون كزعيم للطموحات اإلمبراطورية
ةعلىأوروبا،لكنهجلبمعهرسالةالثورةوقيمالحريةوالمساواةواإلخاء،واطالقالعنان

للسيطر

للمواطنينللقضاءعلىالطغيانالمتمثلفيعدمالمساواةأمامالقوانينواألنظمة،وعدمالمساواةفي

األنظمةالقائمةواإلماراتوقوةالجيش،لبناءدولةجديدةونظمحديثة،علىأساستقريرالمصير
للجماعاتالت يقادتمقاومةالهيمنةالفرنسيةللشعوبالمقهورة،وتعزيزالشعورالقوميوالتطلعإلى
الوالءات
االستقالل ضد المحتل األجنبي الفرنسي (،بلخر،2017،ص)55و كردة فعل على اإلثنية و 
الدينية  ،في الشرق كان اإلنسان يعرف بهويته الدينية  ،ومن ثم تتكون الهوية الشخصية الوطنية

للمجتمع  وما ينتج عنها من سمات تميزه عن غيره من المجتمعات ،وبالتالي يمكن تعريف الهوية

الوطنية،هيمجموعةمنالسماتوالخصائصالمشتركة،سواءكانتتاريخية،ثقافية،واجتماعية،
نفسية،وسياسية،وكذلكالشعوربالتضحياتلمجتمعالوطنعنغيره(،عبيد،2005،ص .)41
والهوية الوطنية تشكل  المنظور الذي يرى من خالله المواطنون المناسب وغير المناسب،

والصالح وغير الصالح لوطنهم علىأال تخرج رؤيتهم عن نطاق الهوية التي يدافعون عنها .وبما أن

الهويةالوطنيةغيرثابتة،يمكنتحديدهابعدةعواملتساهمفيتشكيلها :

 -1العامل التاريخي :األصول التاريخية للجماعة وهوية األمم ،وهي هوية مرتبطة في تشكيلها
بالتاريخواألحداثالتاريخية.
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 -2العاملالجغرافي:أوالحدودالوطنية،وهياألساسفيتشكيلالهوياتالوطنيةوالحفاظعليها
وهيليستثابتةوتخضعللظروفالذاتيةللوطن.

 -3العاملالثقافي:اللغةوالدينوالعاداتوالتقاليد،والقيمالمشتركةالتيأنتجتهاالتجاربللوطن.

 -4العامل السياسي :الدولة طبيعتها ونظام الحكم فيها ،الدستور والقانون الناظم والضابط
للعالقات،واألحوالالمدنيةللمواطنين.

 -5العاملاإلقتصادي  :ثرواتالبلدوالنشاطاإلقتصاديوطبيعةالحياةاإلقتصاديةفيالبلد،إن
كانتزراعيةأمصناعية.ألنالهويةالوطنيةمشروعحيوفعال،فانهليسثابتاأوجامدابل

يتأثر بالعوامل الخارجية أو مراحل الصراع الداخلي على السلطة والتي هي األخرى تتأثر

بعوامل خارجية ،إما تعمق األزمة أو تساهم في حلها والعودة الستقرار البلد( ،محايديه
 .)2015،
وهناالبدمنالتأكيدعلىأنالهوية ،هيحالةديناميكيةدوما ،وتتأثربالظروفواإلحداث

والعملياتالسياسية .وقدأظهرتاألبحاثعن حالةالتأثربالوضعالقائم،أنه خاللفتراتمختلفة،
كان الفلسطينيون في داخل إسرائيل ،يبحثون عن استقرارهم ،ففي أعقاب عملية السالم واتفاقيات

أوسلو  ،فرض الواقع الجديد عليهم لدعم المكون اإلسرائيلي في الهوية الفلسطينية ،وهذا نجم عن
إخراجهممنالحالةالسياسيةالفلسطينية،علىالنقيضمنفترةاالنتفاضةالتيدعمتوأظهرتمالمح

العنصرالفلسطينيوالوطني،منالصراعالفلسطينياإلسرائيلي(،شوفل ،2009،ص .)19
اإلنتماء والهوية:

منالطبيعيأنيجداإلنسانذاتهوسطدائرةمناإلنتماءاتالعامةوالخاصة،التبدأباألسرة
والتنتهيعندحدوداإلنسانيةعامة،ألناإلنتماءوالهويةمكتسباتمنالحياةوالواقع،المفروض

علىكلإنسانلهمكانهالذيهوجزءمنهوجماعته،التييرىبذاتهوسطهاالخارجحدودها،

وهذايؤكدحقيقةالهويةالثقافيةالتيتنشأمعالظرفالذاتيللجماعة(عبدالسالم،)2009،واذاكنا
قدإتفقناأنأراءمختلفةومتنوعةومتباينةعنالهويةفيحياةالجماعة،سواءكانتالجماعةكاقليةاو

الجماعةأالكبر،لكنهاكلهادوناستثناء ،توحدتحولحقيقةواحدةهيحقيقةإنتماءالفردللجماعة،

كشرط أساسي لوجوده  ،الن اإلنتماء القومي يعتبر أكثر اإلنتماءات وضوحا في عالمنا المعاصر،
ولطالما هي أقوي كذلك عمليا  ،فان إنصهار هذه الجماعات في بوتقة واحدة معبر عنها بالهوية

الواحدة(عزيز،2013،ص .)5

واذاكاناإلنتماءهوحضورمجموعةمتكاملةمناألفكاروالقيمواألعرافوالتقاليدالمغروسة
بذاتالفردكجزءأصيلمنه،فانهكذلكيشكلجذرالهويةاإلجتماعيةوعصبالكينونةاإلجتماعية،
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ألنهأجابه  عنسؤال،ماهيةالعالقةبيناإلنتماءوالهويةكمفهومينفيتقاطعاتمتعددة،إذافي
أحيانيستخدمكلمنهممكاناألخر،بتداخلقوي،خاصةوكثيرمنالمفكريناليجدونالسهولةفي
تعريفالهويةلماتحملهمنخاصيةتؤهلهاللظهورفيمختلفالمقوالت،وقدفرضتذاتهابالميادين

البحثيةالمختلفة(وطفة،213،ص ،)157ومنجهته ميزأمينمعلوففيحوارلهحولكتاب
"الهوياتالقاتلة"أنالهويةمفهوممضلل،بحيثيمكنلإلنسانأنيستغنيعنهابعنصرمنها،

ويعتبرهذاالعنصرهوالمعبرعنهكفردوعنهويته.وفيكتابهفرقبينالهويةواإلنتماء،فالهوية

قداستخدمهابالفردواإلنتماءبالجمع،وانتماءاتهيأكثردقةألنهاتحملالعديدمناإلنتماءات،لكن

ليستكلهاذاتاألهمية ،فربمااإلنتماءالذيأعتبرهاألهمفيمرحلةمحددة ،يصبحأقلأهميةفي

مرحلةأخرى(،معلوف .)2012،ولقدأكدتالدراساتوالنقاشاتحولأهميةالمعانيللهويةالذاتية،

وصالت اإلرتباط المعنوية بالوطن واألمة واإلقليم واإلنسانية إلى حقائق واقعية ،ومصالح ملموسة،
يجنيثمارهااألفرادوالجماعاتواألوطان،منهنافأنهمنالمهمالتطرقولوبجزئيةحولمؤشرات

اإلنتماء ،كثقافة الجماعة ،الرؤيةالحضارية ،الثقة بالوطن ،اإلنتماء بالعمل ،المشاركةالعامة ،العمل
الخيري والتطوعي ،التماسك كمجموعة من الدوائر ذات الصلة والترابط بالهوية ،وعلى مستوى

اإلنتماءاتلها(،مصطفىوآخرون،2015،ص .)1

منالواضحوفقمايراهالباحثأنهمنالصعوبةبمكانالفصلبينالهوية واإلنتماء ،ففي

أحيانيكاداأنيكونانإنعكاسًا لبعضهماالبعض،وفي أخرترىأنهماك ٌل وليداألخر .لكننيأرى

الحاسم فيهما أن هنالك خطوطًا حاسمة ال يمكن تجاوزها ،وهي ال تتعلق باإلنتماءات والهويات
الجزئية ،قدر ما هي تتعلق أكثر باشكالية الوطن والحق والتاريخ الشرعي لقضية إنسانية نزعت

لظروفمعينة ،منأصحابهالصالحجهةأخرى ،تسعىألنتمثلالتاريخبطريقتها ،وبمايخدمرفع
شأنانتماءهاوهويتها ،علىحسابطمساألخرالمسلوبحقه .بمعنىأنناأمامحالةإنتماءوهوية

وطنية من الخطر جدا الحديث عن خضوعها للتغيير ،لطالما لم يتغير ظرفها ،تبقى هي األصل

والعنوانوالحضور،فيظلالخطرالداهمبالوطنواإلنتماءله .

كما يرى الباحث في العالقة بين اإلنتماء والهوية ،كمفهومين راسخين في نفوس الشعوب،

يتنفسونمنها،كاكسيرالحياة،اليمكنالتنصلمنه،أوالهروبمنه،خاصةلتلكالشعوبالمحرومة

أوالتيلمتعشلحظةتجربةالحريةواالستقالل ،يبقىمكونهاالملتحمبالوعيأهمعناصرها .وليس

صحيحاأنهفيبرهةمنالزمن ،أغفلالناسحالهمبأنهمتركواورائهمبصماتهم الخاصةفيكونهم
هموليسواغيرهمعلىاإلطالق .
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الهوية والثقافة:
تعد العالقة بين الهوية والثقافة من اإلشكاليات الحديثة في التداول الفكري اإلنساني ،إذ ال

تخلوثقافةمنالثقافاتالمكونةللنسيجاإلنسانيعلىوجهالبسيطة ،منسؤالالهويةونسله ،وتنامي
هذاالحرصمعبروزالعولمةالثقافية،التيسعتلمحوالثقافاتالخاصة،والهويةالثقافيةالتيتظهر

الخاصوالوحيدفيالبلد(جبرون،2013،ص .)49
الثقافة كنسق اجتماعي عام يتكون من جملة من المعايير التي تحكم رؤية اإلنسان للواقع،

وهي مجموعة القيم والقواعد واألعراف والتقاليد والخطط التي تبدع وتنظم الدالالت العقلية والروحية

والحسية .وبالتالي تعمل على الحفاظ على هذا النسق االجتماعي العام ،وتغذي األنساق الفرعية
األخرى ،بمايضمنالترابطوالتوازنواالستق ارر،عاكسةصورةالمجتمعبعينه ،لكنهاكمفهومملتبس
تمامامثلمفهومالهوية،الإجماععليهواضح،واآلراءمتنوعةومتداخلة(ناصر .)2016،

وبالعودةلمفهومالهوية،فهواليخرجعنالجماعاتأيكانمكانهاوزمانها،ألنلكلجماعة

بغض النظر عن التاريخ ،مكونة من خصائص ومميزات اجتماعية وتراثية وذاكرة جماعية متقاربة،

لذا فان الهوية محصلة لمختلف التفاعالت المتبادلة بين األفراد ومحيطهم االجتماعي ،والتي تتميز
بانتماءات متنوعة .وبالتالي هي ال ترتبط باألفراد دون الواقع االجتماعي الذي يغذي الفرد بالثقافة،
ويحددأبعادهضمنها،وهناتتكونالهويةبرؤيةمتشابهةفيالمجتمع،والتيتوضحالعالقةبينالهوية

والثقافة(السيف .)2016،

ولمفهومالهويةإرتباطوثيقبالثقافة ،فهيتعرفبأنهاماأنتجهاإلنسانمن فكروعلموفن
وأدبونظموعاداتوقيموأدواتوأساليبووسائلتمثلالثقافةالشعبية ،والذيتوارثتهاألجيالبشتى
الطرق ،ويعكسها الفردمنخالل التراث الشعبي ،واألمثالوالزي المشتركالتقليدي ،واألكل الخاص
وحكايات الماضي .وهذا يدل على اإلرتباط العضوي بين الثقافة والهوية ،المعبر عنها بكل ما له
عالقةبثقافةالمجتمع(كناعنة،2001،ص .)253

ومسؤوليةالهويةهيمسؤوليةمجتمعيةثقافيةنخبوية،ألنالهويةالوطنيةالحضاريةتتطلب
الحفاظعلىالجوهريفيالتاريخوالتراثوالثقافة،لتحافظعليهافيظلاإلنفتاحوالتفاعلاإليجابي

لبلورتهاضمنإطارالمتغيراتفيالعالمالمعاصر،ممايوضحانهاليمكنالبناءعلىتشوهاتفي

عنالواقعاإلنساني

الهويةورواسبالتراث السلبية(،الخوري ،)،2015،واذاكانتالثقافةتعبي اًر
والوجدانياإلبداعي ،بكلالقضاياذاتاإلهتمام،سواءالعامةالوطنيةالتييهتمبهاكلمواطن،أو
الخاصةباإلهتمامالذاتيجميعهاتصبفيمصلحةالفكرةوالهدف،فيتعزيزالهوية الوطنية،أي

أن ثقافة الشعوب تلعب دو ار كبي ار في القضايا المصيرية لها ،كالحصول على الحقوق  ،ونيل
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االستقاللالوطني،والصراعلتثبيتوترسيخالهوية،ألجلحمايةالذاتوالصمودأمامالتحديات،هنا
تلعبالثقافةدورابارزافيتعزيزالهويةالوطنية(فياض .)2014،
الث قافةذاتطبيعةمركبةجدا،تتعددوتتباينبتعددوتباينالشعوبواألمم،وتتطوروتتجدد
بتطورها،وتجددظرفها،وتنتشروتنتقلمنجيلإلىجيل،ومنشعبألخربواسطةاللغةوأساليب
أخرى،وترتبطالثقافةبالحضاراتوتعبرعنهاوعنمكانتها،كماتحددالهويةالقوميةأواللغويةأو
الدينيةأوالطائفيةأوالعرقيةأوالوطنيةوغيرها،ولكنالعالقةبينالثقافةوالهويةوالدورالذييلعبه

كلمنهمافيحياةاإلنسان،عالقةعضويةمتالزمةتبرزفيهوية الفردالذيتعبرعنهبالهوية

وحقيقتهاإلنسانية،فردياكانأماجتماعيا،فاليوجدمندونها.واذاكانتالهويةتدلعلىالماهية،
والثقافة تدل على ماهية اإلنسان ،فكريا وثقافيا ،فان الهوية تدل على الثقافة وتعبر عن مكوناتها

وعناصرهاضمنها(،جيالني .)2014،

وألجلفهمنظريأعمقبدعمرؤيةالباحثفيدراستهحولاإللتقاءبينالثقافةوالهوية،في

تماهي  يعكسمدىحالةالتفاعلالمعطىمنقبلالثقافة،لرسممالمحالهويةاالجتماعية،التيال
مجرد يحددها الواقع المفروض ،معزوال عن الماضي والتاريخ والثقافة الموروثة ،بل والخصوصية

الواضحة التي تتجلى بالحياة اليومية  ،وتبرز أحيانا التناقض الصارخ  ،فيما بين الظرف القسري
الموضوعي،والظرفالذاتيوالواقعاالجتماعي،بمايؤكدأنالثقافةتفعلفعلهافياإلنسانية،العلم،

اإليمان،القانون،التقليد،الفئاتاالجتماعية،وتأثيرهاعلىاألفراديكمنبطريقتين :
 -1ترسيخاألدواتوالحدودالمادية.

 -2تثبيتالتصوراتباستخدامالرموز(،جتهون ،2011،ص )3
الهوية والتراث:
إنالتراثهوتراكمخبرةاإلنسانفيحوارهمعالطبيعة ،أي التجربة المتبادلة بيناإلنسان

ومحيطة .هذايعنيكلمفهوميتعلقبتاريخاإلنسانفيتجاربماضيه ،وعيشهفيحاضرهواطالله
علىمستقبله ،أماالتراثالحضاريوالثقافي ،هيالممتلكاتوالكنوزالتيتركهااألولون ،حيثهي

السندالماديوالالماديلألمموالشعوب،منخاللهاتستمدجذورهاوأصالتها،لتضيفلهالبناتأخرى
في مسيرتها الحضارية ،لتحافظ على هويتها وأصالتها ،وهو يمثل الهوية التي يتعرف عليها الناس
على شعب من الشعوب ،فهو ضمانة حقيقة الستمرار وجود أي أمة بهويتها وخصوصيتها (بشير،

 .)2010

يحتلالتراثكمفهوممرك ًازمهمًا فيالواقعالثقافي ،خاصةفيإطارالهويةوالمعاصرة ،ومع

إنتشارالعولمةوخطرهافيإزاحةالخصوصية ،بدأتصحوةالعودةللتراث ،لمناهضةأفكارالعولمة
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كغزو لثقافات الشعوب الضعيفة ،وتفكيك بنيتها وتكوينها الحضاري الهوياتي ،ومن هنا تبرز أهمية
التراث المركزية عند الشعوب (الجابري  ،1990،ص ،)23-22فهو كمفهوم مرتبط بحياة الناس
وتاريخهمومؤثراتهمووجودهم ،ويشكلأحدالعناصراألساسيةللهوية الثقافيةعندالشعوبوالجماعات

واألمم(الجابري،1999،ص .)21

فالتراث الشعبي هو هوية إنسانية جامعة ،إنه التاريخ الذي يحيى بين جوانحنا ويتأصل في

وجدانأمتنانبضابالحياةوالحب والجمالوالحكمةوالعطاءاإلنساني ،إنهنواةالهويةالوطنية ،ونسخ
وجودها منه ننهل حكمتنا ونستلهم فيض قدرتنا على الحياة ،وتستشرف أفاقها اإلنسانية عبر الفن

واللغةوالقصةوالشعرواألدبواألسطورةوالتاريخ ،والتراثالشعبيكينونةفينانصقلهويصقلنا ،ندفعه
بأمانةلألجيال(وطفة .)2012،
يكتسبموضوعالتراثوالهوية أهميتهاالكبيرة ،ماضياكونهمامعبرانعنالخاصالمكنون

لدي الشعوب واألمم ،وحاض ار للمخاطر الشاخصة من إكتساح العولمة للخصوصيات الثقافية

والحضاريةمما  يهددالهوياتبالتالشيواإلنصهار،ممايعرضالتراثاإلنسانيأليشعبللتشويه،
فليسالتراثمجردماضيبكلماحملمنأحداثعبرالعصور،بلكذلكهوحاضرألنهيمتدفي

حياةاإلنسانوينتقلمنجيلإلىجيل ،دونالقدرةعلىالنيلمنهأوعدماإلعترافبه ،ألنهسمة

أصيلةمنسماتالهوية(التويجري،2011،ص .)7

ويشكل التراث الذاكرة التي تحمل مكونات وعي األمة التاريخي ،من العلوم واألدب والفنون

وغيرها  ،وهو بذلك يصيغ شخصيتها ووجدانها وهويتها  ،فاالستناد لتراث ورثناه من اإلسالف يعد
ضمانهالستم ارريةوجوداألمةبهويتهاالمميزة(الحسين،) 2001،إنكلأمةمناألمملهاتراثها
المعلوم،تعرفبه،أومجهولفيحاجةللكشفعنه،ولهاهويةتتميزبهاعناألمماألخرى،

والترابطبينالهويةوالتراثوثيقجدا،فالهويةتبرزكلماهوخاصألمةمابدونتراثتستندإليه،
والتراثإذالميؤسسلهللهوية،فهماعنصرانمتالصقانمنالصعوبةالخوضفيإنفصالهما،

بشكلتعسفي(التويجري،2011،ص .)20

في رؤية الباحث ،فان الهوية هي رسم لصورتنا أمام اآلخرين وتصورهم كآخرين للنحن

الخاصبنا .لذا فالهويةتستلزممقارناتمعاألخرلكشفالذات،فاإلختالف بينالناسميزةلهم ما

يميزهمعنغيرهمفي كلالمجاالت .حتىالتاريخالخاصبأمةأوشعبيدونفيسجالتهمميزات
هذا الشعب ،وهو عبارة عن اللوحة الفسيفسائية الخاصة التي تركها أجدادنا بكل شيء لنا فصنعت
الهويةمنرحمالتراثالموروثوالمستحدثفيحاضرنا،رغمأنالمطلوباليومهوالتكيفمع

التغيراتوالتطوراتالمعاصرةعلىالمستوىالعالمي،حيثشهدتالشعوبقفزاتنوعيةلألمامفي
26

تطورغيرمسبوق،وكأنهاعزلتعنسياقهاالتاريخي،وتطلبمناآلخرينالتكيفالسريعلمواكبة
الحياة،دونأنيلتفتواخلفهم إلىماضيهمالمقيدللتغييربالنسبةلهملذانجدأنعلينامواكبة ذلك

بجدارةونخوضغمار الحياةمعكلجديد،لكناليجبأنيحولدونتواصلنا الواعيوالمؤمن

بماضيناالخاصالذيحقايميزناعنغيرنابكلالمعاني .

وهنا يؤكد الباحث على عالقة الهوية بالعديد من المفاهيم التي ساهمت في إبرازها وتحديد

مكانتهالديالجماعاتكشعوبأوأقلياتمختلفةوسطها،ممايعنيعدمقدرة أيتغييريمرعلى

الشعوبكالحربأواإلحتاللأوالتهميش،علىأنيمحيالهويةالتيعززتهاحالةالصراعووضعت

حدود لها واضحة ،لذا فان العديد من المفاهيم كالدولة والتراث أو الثقافة ،هي جزء مهم من تلك

الحدودالتيوجدتلتميزالشعوب .
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الفصل الثالث
اهلوية الوطنية الفلسطينية
 المبحث األول :الهوية الفلسطينية مابين القومي والوطني المبحث الثاني :تجسيد النضال الوطني الفلسطيني للهوية الوطنية المبحث الثالث :دور منظمة التحرير الفلسطينية في تعميق الوعي الوطنيوترسيخ الهوية

مقدمة
ل ددمتع ددشفلس ددطينتل ددكالم ارح ددلالتاريخي ددةالمتعاقب ددة،ول ددمتك ددنه دديالت دديعرفته دداالحض ددارات

والجغرافيد د دداوالحد د دددودالسياسد د ددية،لتند د ددتجالخد د دداصالمعبد د ددرعند د ددهبالهويد د ددةالوطنيد د ددة.ولد د ددمتد د ددتمكنمد د ددن
الخروجمبكرالتنهضبدورهاالذاتينحوتعزيزمكاندةالهويدةالوطنيدة.إنكدانالغيدابالقسدريللمنطقدة
العربيددةفدديالعهددداإلسددالمي،وبالددذاتإبددانالسدديطرةالعثمانيددةعلددىالمنطقددةفقدددسدداهمتبعدددمصددعود

الهوي دداتالخاص ددةبالمنطق ددةالعربي ددة،كهوي ددةتحم ددلم ددنالخصوص دديةالكثي ددر،مم دداأض دداعتل ددكالبل ددورة

الواضحةللذاتأيكانتعربيةقومية،عربيةوطنية،لكدلقطدرعربدي.لكدنلدميكدنهدذالينفديغيداب
الددذاتالعربيددةوالشددعوربددذلكفدديالواقددعلددديكددلم دواطنعربددي.فالقواسددمالمشددتركةالتاريخيددةللهويددة

القوميددةقائمددةكانددتبدددونشددك،ولددمتددنجحالظددروفالتدديمددرتبهدداالمنطقددةالعربيددةفدديدفددنالهويددة
العربية،فمايزيدعنأربعةقرونكانتكفيلةباعاقةإبرازالهويةعبرإضعافعواملالنهدوضالذاتيدة
القوميةومنهاالوطنية،وألنالشعبالفلسطينيلميمنحتلكالفرصةللعيشفدوقأرضدهوسديادته،لتشدكل
البوتقددةاالجتماعيددةإلنخ دراطالشددعببالتجليدداتالفعليددةإلب درازالهويددةالوطنيددةالفلسددطينية.وهددذايعطددي

انطباعداًواضددحاًللهويدةالوطنيددةالفلسددطينيةأنهدامأزومددةمندذوالدتهددا.فددالظروفوالخصوصديةهمددامددن
سدداهمفدديإنضدداجالددوعيالفلسددطينيلهدداولضددرورتها،ألنددهنسددجالددذاكرةالفلسددطينيةالمسددتهدفةبخيددوط

الددوعيالددوطنيالفلسددطينيالددذيهددزممقددولرئيسددةال دوزراءاإلس درائيلية"جولدددام دائير*"،الكبدداريموتددون

الصغارينسون،1948وبالفعلماتواالكبارحقيقةلكنهمقبلموتهمزرعواالوعيبروحالشعبالحي .

تناولالباحثفيهذاالفصلعناوينهامةمرتبطةبالهويةالوطنيةالفلسطينية،ففي المبحث
األول تتطرق إلى الهوية الوطنية الفلسطينية ما بين القومي والوطني ،والهوية الوطنية الفلسطينية
والمراحلاألساسيةفيتكونهاوفقمايراهالباحث،وكذلك إشكاليةالهويةالفلسطينيةمقابلإشكالية
الهويةاإلسرائيلية.أماالمبحثالثانيفقدتناولالباحثدور النضالالوطنيالفلسطينيفيالسياق

التاريخيودورهفيتجسيدالهويةالوطنيةالفلسطينية.وفيالمبحثالثالثتناول الباحثالدورالذي

قامت به منظمة التحرير الفلسطينية في تعميق الوعي الوطني وترسيخ الهوية الوطنية في صفوف

الشعبالفلسطينيبكافةأماكنتواجده .

*
م.ولددتجولددامدابوفيتزفديمديندةكييدف
جولدامائير.رابعرئيسوزراءللحكومةاإلسرائيليةبدين17مدارس1969حتدىُ 1974

بأوكرانياوهاجرتمععائلتهاإلىمدينةميلواكيفيواليةويسكونسناألمريكيةعام 1906م،وقامتبالهجرةمدرةأخدرىولكدنهدذه

المرةلفلسدطين،بصدحبةزوجهدامدوريسمايرسدون 1921م،بعددوفداةزوجهداقدررتتبندياسدمهبدالعبري،فتدرجمإسدمهبدالعبري(كدان
يعنددي"إبددنمددائير"وقررتاختصدداراسددمهالجولدددامددائير)بعدددوفدداةرئدديسالددوزراءاإلس درائيليليفددياشددكول1969م،تقلدددتجولدددا

منصبرئيسالوزراءحتىعام1973ماستقالتنتيجةحربأكتوبر.
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المبحث األول
الهوية الفلسطينية ما بين القومي والوطني
المواجهة مع االا خر من أهم المعبرات عن بروز الهوية الوطنية األمر الذي لم يكن إبان

السيطرةالعثمانيةعلىالبلدانالعربية،والتيقسمتالمناطقلسناجقتتبعالبابالعالي،تحتراية

اإلسالميجمعناويوحدنا،لقدمرتخمسةقرونعلىذاتالحكم،لمتكنآنذاكفلسطينمنطقة جغرافية

واحدةبامتدادهاالطبيعي،بلمقسمةأللويةثمسناجقثممتصرفية*،حيثالقدسحظيتبتلكالصفة

التمثيلية ،كان تشكيل متصرفية القدس في عام  1871حدثا حاسما من حيث توفير المقدمات

الموضوعيةلتبلورمفهومهويةوطنيةفلسطينية(ابوهنية،2010،ع ،)265واألمرالهاملذاتالحقبة
أن الفلسطينيين أسوة بالدول العربية ،لم تكن ترى في المواجهة مع العثمانيين خيار للخروج من
سيطرتهم،بحكماإلرتباطالدينيالذييعنيالقبولبتلكالسيادة،لذاكانتنهاياتالحقبةالعثمانيةفي

الحرب العالمية األولى ،هي البدايات البسيطة للوطن العربي عموما وللقضية الفلسطينية على وجه

الخصوص إالأنتطورالهويةالفلسطينيةيختلفعنتطورالهوياتالوطنيةللدولالعربيةالمجاورة
فيالتحررمناالستعمارالبريطانيوالفرنسي(،القلقيلي،أبوغوش،201،ص،)19كونهامرتبمراحل
مختلفة ومر عليها تغيرات جذرية ،من الناحية السياسية ،ساهمت باعطاء تلك الخصوصية للقضية
الفلسطينية،فمالبث أنهزمت اإلمبراطوريةالعثمانيةفيالحرب العالميةاألولى،حتىألحقتتبعات

الهزيمة بسيطرة استعماريةجديدة على المنطقة وتقسيمها وفق اتفاقية سياكس بيكو†وأصبحت الدول

العربيةخاضعةلإلنتداباالستعماريالجديدباتفاقياتدوليةمقسمةمابينالدولالتيخرجتمنتصرة
منالحرب،وهذاانعكستلقائياعلىالنخبالعربيةللبحثعنالهويةالعربيةداخلكلقطر،ألن

التطورات التي شهدتها المنطقة أدخلت وعياً جديداً وبثوب جديد أقرب للقومية العربية منه لإلسالم،
وبهذاالصدديقولسميحفرسون عنالتحوالتالبنيويةالتيمرتعلىفلسطينوالمجتمعاتالعربية

األخرى خالل القرن التاسع عشر،تزامنت مع تغير بالوعي الفلسطيني تجاه الذات واإلنتماء القومي

الوطني( ،فرسون،2003 ،ص )42-41وآخرون من الباحثون يجدون في إرهاصات تشكيل الهوية
الوطنية الفلسطينية ،كما يعبر عن ذلك رشيد الخالدي الذي يرى بأهمية اآلخر أو الصهيونية في
تشكيل الهوية الفلسطينية ،أي حالة التناقض والصراع مع اآلخر،لكنها ليست رد فعل عليها
*متصييرفية القييدس الشييريف وهدديمتصددرفيةعثمانيةمسددتقلةتتبعهدداأربعددةأقضدديةهدديقضدداءيافددا،وقضدداءغ دزة،وقضدداءالخليددل،
وقضاءبئرالسبع .

،كانتاتفاقاوتفاهمداسدرًيابدينفرنسداوالمملكةالمتحددةبمصدادقةمدناإلمبراطوريدةالروسديةعلدى
†اتفاقية سيكس بيكو عام1916
ً

اقتساممنطقةالهاللالخصي ببينفرنساوبريطانيالتحديدمناطقالنفوذفيغربآسيابعدتهاويالدولةالعثمانيدة،المسديطرةعلدى
هذهالمنطقة،فيالحربالعالميةاألولى .
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(الخالدي،1998،ص،)185في المواجهة مع الصهاينة .وماهر الشريف يجد بالمجابهة مع الحركة
الصهيونية واالستيطان في فلسطين البدايات لبلورة الهوية الوطنية الفلسطينية .وفي السياق تحدث

الباحثانعبدالقلقيلي وأحمدأبوغوش،أنهبالرغممنتواجدالفلسطينيفيأرضهالفلسطينيةالتاريخية

بحدودها اإلنتدابية ،فان هويته لم تتبلور إال بعد هزة عنيفة جاءت من االستعمار الغربي الداعم
للمشروعالصهيوني .صحيحأنبدايةالصراعمعالحركةالصهيونيةالمدعومةوالمجهزةمنالغرب،
بمايخدمتفوقهافيحسمالمعركةلصالحها(،القلقيليوابوغوش،2012،ص .)17

آنذاك لميكنثمةإدراك للدالالت األيديولوجيةللهوية الفلسطينيةبالرغممنأنبعضرأت

النخبالفلسطينيةالتيكانتتتمتعبرؤيةوفهمحولالهويةالفلسطينية،وتبلورها علىإثروعدبلفور
""1917المقدممنبريطانياللحركةالصهيونية،إعطاء بعداً عربيًا اوإسالمياً للمواجهة.وكماذكر

خليلالسكاكينيفيمذكراتهأنمايلزمتوسععمليةالصراعوتوسيعدائرتها،بدلمناختصارها

علىفلسطين جنوبسورياأيتمإق ار ارعطاءالبعدالعربي للمواجهة،مماساعدفيبروزهويتين

واحدة عربية والثانية فلسطينية (حديدي)2008،وقد إنخرطت  النخبة الفلسطينية في الحركة القومية
العربية في نهاية القرن التاسع عشر ،حيث شاركت في تشكيل الجمعيات واألحزاب القومية ،وهذا

طبيعيللفلسطينيالذيلميتخلعنأصولهوامتدادهلتاريخهالعربي،وقدتولدهذااإلحساسلدي

الفلسطيني في المرحلة االنتقالية ما بين انهيار العثمانيين حتى المواجهة مع اإلستعمار البريطاني

الحركةالصهيونية(خضر،2003،ص .)19

وي د ددرىالباح د ددثأنالبع د ددداإلس د ددالميأوحت د ددىالبع د دددالق د ددوميالعرب د دديل د ددميك د ددنلينف د دديحقيق د ددة

الخصوصدديةالفلسددطينية،التدديلددمتتبلددوركهويددةوطنيددةواعيددةبددينأوسدداطالشددعبالفلسددطيني،كددوعي
ذاتدديفحسددببددلكددانالفلسددطينييجسدددبالتدداريخحقيقددةتواجدددهومددايتحلددىبددهمددنخصوصدديةتؤكددد

إرهاصاتتبلورالهويةالوطنية .
الهوية الوطنية الفلسطينية:

لقدساهمتالخصوصيةالتيتمتعبهاالشعبالفلسطيني ،فيبلورةالوعيبضرورةالحفاظ
علىالهويةالوطنيةالفلسطينية،ليتمكنمنالبقاءمدافعاعنالحقالذيحرممنه.األمرالذيلميكن

مرتبطا في التهديد الذي تعرض له ،نتيجة صدمة النكبة  ،1948خسارة الوطن وتشتيت اإلنسان

الفلسطيني،بالداخلوالخارج  ،بلمنذبدايات المشروعالصهيونيالذيلميتركللمواطنالفلسطيني

خيا ًارغيرالمجابهة،حفاظاعلىالذاتمناإلندثاروالنفي(السائح .)2015،

وقدساهمالنضالالفلسطينيسواءالعفوي أوالمنظم ،اللذانيلتقيانبالرفضالكامللمحاولة

استالب األرضعلىحسابالشعبالفلسطيني.وقدعكسذلكنفسهفي المساهمةفيبلورةالهوية
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الوطنية الفلسطينية كهوية نضالية ثبتت ورسخت في أتون الصراع ومناهضة التحركات العدائية
الواضحةفيفلسطين.وكانهذاواضحافيوثيقةاالستقاللالفلسطيني"بالثباتالملحميفيالمكان

الزمان ،صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية ،وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى
و

المعجزة...،إنديمومةإلتصاقالشعبباألرضهيالتيمنحتاألرضهويتها،ونفحتفيالشعب
روح الوطن... ،فواصل الشعب العربي الفلسطيني عبر التاريخ ،تطوير ذاته في التوحد الكلي بين

األرض واإلنسان( ...وفا ،)2011،فليست الهوية الفلسطينية شيئا متخيال أو وهميا ،بل هي حقيقة
واقعيةتكونتفيمحطاتكبرى ،وهيلمتنفكعنتكونهابتأثيررياحالعصروجدلالذاتوجدل
الواقعكماجدلالمحيط،والعواملالتيتضافرتضدها،وكانللغزوالصهيونيفيالقرنالماضي

الواضح عليها ،بما يتسم به من استيطان كولونيالي إقتالعي عنصري شرد معظم الشعب
تأثيره 
الفلسطيني،واغتصباألرض(قطامش .)2004،
وبالرغممنالوجودالماديللشعبالفلسطينيفوقأرضهالتاريخية،إالأنحديثهعنالهوية

الوطنية لم يعط ذلك اإلهتمام قبل عام  ،1948وأيضا الظروف الخاصة التي كانت تحول دون
ترسيخها،لكنالصدمةالقاسيةالناجمةعناقتالعالشعبواألرضمنذبدياتاإلنتداب البريطاني،

الذيسهلللحركةالصهيونيةهجرةالمستوطنينلفلسطينوتأميننجاحالمشروعالصهيونيفيها،على

أساساجتثاثالشعبمنأرضةواحاللالمستوطنينمكانهبقوةالحديدوالنار،إقتضتتأكيدالذات
والهويةفيخضمالمواجهة(،القلقيلي،أبوغوش،2012،ص،)17األمرالذييؤكدعلىأنبواكيرالهوية
وتشكيلهاوفقالتغيراتالتيعصفتبالمنطقةخاصةالسنواتاألخيرةلإلمبراطوريةالعثمانية،حيث

بدأتإرهاصاتالخطرالصهيونيتظهرفيإقامةوطنقوميلهمعلىأرضفلسطين،حيثأرسل
الفلسطينيون رسالة احتجاج للباب العالي سنة (1881عجوة ،)2010،مما يؤكد على أن الهوية
الفلسطينيةمرتبمراحلمتعددة،عززتبروزهابتجليواضح .
ومن أهم ه ه المراحل :
 -1وعد بلفور:
منحوطنقوميلليهودفيفلسطينعام،1917تصدت لهالمقا ومةالفلسطينيةبأشكالمختلفةمن
اإلضراباتواإلحتجاجاتأوحتىالمؤتمراتالعديدةتعبي اًر عنرفضأيمؤامرةتحاكضدالشعب

الفلسطينيواعتبارأرضفلسطينعربية(إبراش .)2016،
 -2ثورر :1939-1936

جسدتالثورةنقلةنوعيةفيبلورةالهويةالوطنيةالفلسطينيةومارافقهامنإضرابشلالحياة
بكلجوانبها،رفضالكلممارساتاإلستعمارالبريطانيوالحركةالصهيونية،شاركتفيهاجميعفئات

الشعبالفلسطيني،وهذاتغيرملموسفيتعزيزالهويةالوطنيةفي المجتمعالفلسطيني،وفي ذات
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السياقظهرتقياداتسياسيةوطنيةأمثالالشيخعزالدينالقسام وغيره،ساهمتبشكلكبير في
نشرالوعيالوطنيالمقاوم(السفير .)2010،
 -3النكبة :**1948

على أثر النكبة   1948طرد الشعب الفلسطيني من أرضه ،وشتت شمله وتفكك المجتمع
الفلسطينيوتحوللتجمعاتسكانيةمختلفةومتباعدةحتىفيالعالقة،ممافاقماألزمةوهددالقضية

بمالألمرمنحقيقةبالضياعاألبدي،فعدمالشعورباألمنوعدماالستقراروالخوفمنالقادمفيظل

إنعدام البدائل .في تلك األثناء بقي حلم العودة يراود أبناء الشعب الفلسطيني بالشتات ،مما أعطى

األملللفلسطينيبالعودةلألرضالتيشردمنها،الذي دفعهملإللتفافحولالهويةالقوميةفيظل
ظروفإنتشارالخطابالقوميالعربي،الذيلميكنليعنيللفلسطينياإلندماجأوالتجنسبجنسية

أيدولةعربية،األمرالذيسبببعضاإلرباكوالتهميشوالتقوقعوالضعففيأهميةوعيالهوية

الوطنيةالفلسطينية(أبوندا،2014،ص،)86ووفقمفهومادواردسعيد"الهويةالعقديةالفلسطينيةنشأت

كمضاد لهوية المستعمر الصهيوني ،فبناء الهوية يتطلب ما يتعارض معها  اآلخر ،المختلف عن

النحن الفلسطينية ،وبالتالي قيام دولة إسرائيل ،شكل المحفز لبناء الهوية الوطنية الفلسطينية"

(أبوبكر ،)2016،فالنكبةهيأيقونةالهويةالوطنيةالفلسطينية،فكانالخالصوقتهالتحريرفلسطين
هواإلنضمامإلىتنظيماتقوميةعربية،ثمكانلهااألثراألكبرفيتشكيلالهويةعبرإعادةبناء

الحركةالوطنيةالفلسطينية،لإلنطالقلتحريرفلسطينمناالحتالل.فخصوصيةواقعالشتاتفرض

عليهمكالجئين،بدءتشكيلالهويةالوطنيةعبرإعادةبناءالحركةالوطنيةالفلسطينية(الغول،2017،
ص .)184

لقدكانتالنكبةعامالً حاف اًز،بعد فترةزمنيةقصيرةمناإلحباطالناجمعنالهزيمةواللجوء،

األمرالذيشكلأحدأهمالمحطاتالتاريخيةالفلسطينيةالمعاصرة،فكانتبمثابةالمهمازالقويفي

البحث عن الهوية ووعيها وطنيا ،ألهمية ما تملي الظروف ليس مجرد من مجابهة خطر اإلندثار

للقضية ،بل وخطر الدمج ومحو الوعي الوطني بدول اللجوء .لذلك النكبة غدت حادثة فلسطينية
خاصةبامتياز،ومكان للذاكرةالجمعية،تربطالفلسطينيينجميعا،فينقطةمعينةفيالزمن،وبفعل
ذلكأصبحتحاضرااليتغير،حتىباألجيالسميتجيل النكبةأوبعدها،فالنكبةتشكلأحد أهم

العناصرالمكونةللهويةالفلسطينية(احمد،2016،ص .)58



* النكبةمصطلحفلسطينييبحدثفديالمأسداةاإلنسدانيةالمتعلقدةبتشدريدعدددكبيدرمدنالشدعبالفلسدطينيخدارجديداره.وهدواالسدم
الذييطل قهالفلسطينيونعلىتهجيرهموهدممعظممعالممجتمعهمالسياسيةواالقتصاديةوالحضاريةعام.1948وهيالسنةالتدي
طردفيهاالشعبالفلسطينيمنبيتهوأرضهوخسروطنهلصالح،إقامةالدولةاليهودية-إسرائيل.

33

 -4تثسيس منسمة التحرير الفلسطينية:
تأسست م.ت.ف عام  ،1964بقرار عربي اعطى الصبغة القومية للهوية الذي تزامن مع

انطالقالفصائلالفلسطينية،ذاتالتوجهالقومي،فيرؤيتهاللصراعمعاالحتاللاإلسرائيليوالحل

السياسي للقضية الفلسطينية ،ولكن  دخول هذه الفصائل للمنظمة ساهم في التغيير الذي حدث في

قيادتها،خصوصاحركةفتحالتيركزتعلىتعزيز الدور الوطنيالفلسطينيعلىحسابالقومي

العربيفيمؤسساتالمنظمةالمركزية،ألجلتأسيس الهويةالوطنيةالفلسطينية،دون أنيعنيذلك

القطع مع االمتداد القومي للقضية الفلسطينية .وهذا لم يكن لينجح لوال انضمام الفصائل المقاومة

للمنظمة لتشكل نواة الحفاظ على الهوية (لبيئا ،2009 ،ص ،)30مما مكنها من توسيع دورها
بالمجاالت اإلج تماعية واإلقتصادية بشكل كبير ،وقد تمكنت من تأمين التواصل مع التجمعات

الفلسطينية في الداخل المحتل ،أراضي ،1967واراضي  ،1948حتى خرجت المنظمة من العباءة
التيشكلتألجلهاعربيا،ولبست الثوبالوطنيالحاميللهويةالوطنيةالفلسطينية(البديري،1995،
ص .)49

 -5حر حزي ارن :1967
كانت لهزيمة حزيران  1967وقعاً كبي اًر جداً ،على الصعيد الفلسطيني كبيرة جدا ،ألنها

أسقطتكافةالرهاناتعلىالجيوشالنظامية،وكذلككشفتهشاشةاإلرتباطاتمعاألنظمةالعربية

كأوصياء  علىالقضيةالفلسطينية،والحقالفلسطيني،لكنالهزيمةتزامنتمعإنتشارظاهرةالكفاح
المسلح والعمل الفدائي ،حيث رسخت الرؤية القطرية والوطنية ،عبر الثورة الفلسطينية التي جسدتها
فصائلالعملالكفاحيبم.ت.ف،فكانمنالطبيعيأنتنعكسالهزيمةفيالواقعالفلسطينيالذي

أحدثتغيراتهامةوجذريةفيبنيةالكيانالسياسيالفلسطيني،وأنيدخلالفكر السياسيالفلسطيني
طو اًرجديداً(كراجة .)2016،
 -6معركة الكرامة :1968
بعد عام من هزيمة حزيران  ،1967كانت معركة الكرامة التي شكلت منعطفًا متمي ًاز في

التاريخالفلسطينيالمعاصر،واعتبرتأولخطوةفياالتجاهالسليم،وحالةمناإلنتصاربعدسلسلة
الهزائمالعربية،واعتبرتركيزةلبناءالثقةبالمقاومةوقدرتهاعلىاإلنتصار(عابد،1995،ص .)4
 -7اإلعتراف بمنسمة التحرير الفلسطينية ممثاً للشع الفلسطيني:

من أهمالمحطاتالتاريخيةبعد  بدءالبحثعنكيانللفلسطينيإثرماعصفبالقضيةالفلسطينية.
جاءت اإلعترافات العربية في القمة العربية السادسة في الرباط  1974بمنظمة التحرير الفسطينية

ورئيسها ياسرعرفاتكممثلشرعيووحيدللشعبالفلسطيني،وهذا كانبمثابةنجاحاسياسياكبيرا
لجهودالمنظمةوقيادتها(وفا .)2011،
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 -8اإلنتفاضة الفلسطينية اإلولى:1987
كان إلجتياح لبنان من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي،1982التأثير الكبير فلسطينيا ،من جانب

حالة الصمود العظيمة التي أبداها الفلسطيني بتواضع سالحه أمام السالح النوعي والمتطور

تكنولوجيا،أرضاوبحراوجوا،ومنالجانباالا خرالنتائجكانتعكسيةعلىم.ت.فاضطرتإلخراج

المقاتلين من لبنان واضعاف التواجد العسكري الفلسطين ي على الساحة اللبنانية،مما أفقد المنظمة
قاعدتهااألمنيةالكبرى،وأدىلتراجع مكانةالمنظمةوالدورالفلسطيني(عالن،)2008،لكنإنطالقة

ش اررة اإلنتفاضة االولى،1987أعاد اإلعتبار للمنظمة ،و ساهمت بخلق العديد من التغيرات وفي
مقدمتهاانتقالمركزالثقلفيالنضالالفلسطينيإلىاألرضالفلسطينية،فعادتمكانةالمنظمة،

وأضافتاإلنتفاضةمساهمتهافيتعزيزالهويةالوطنيةالفلسطينية(أبوبكر .)2017،
 -9اتفاقية أوسلو:1993

اليمكنناأننقولأنإتفاقيةأوسلوالموقعةبينم.ت.ف-والجانباإلسرائيلي،لمتؤثرعلى

الواقع الفلسطيني والصراع الدائر بين الفلسطينيين واإلحتالل اإلسرائيلي حيث لم يكن التفاق أوسلو
تأثي اًر سلبياً فقط على الصراع الدائر،بل أيضا طال النظام السياسي بكل مركبات البنية االجتماعية

الفلسطينية ،بما يؤثر على الهوية الوطنية الفلسطينية سلبا ،بحكم الضرر الذي لحق بالشعب

الفلسطينيمنهكالحقوق التاريخيةوالعودةوتقريرالمصير المرتبطةبالهوية الوطنيةالفلسطينيةالتي
مزقهاأوسلو(حسن،)2013،لذاأدخلتاتفاقيةأوسلوالهويةالوطنيةالفلسطينيةفيأزمةحادةلعدم

شملها العناوين األساسية بالقضية الفلسطينية ،الالجئون وحق العودة ،والسيادة ،وسحب البساط من
شرعية المنظمة لصالح تأسيس سلطة فلسطينية ،التي بدأت تبلور الهوية بما يخدم رؤيتها

(أبورحمة.)2017،
 -10اإلنقسام الفلسطيني-الفلسطيني :2007
االنقسامالداخليالذيقسمالضفةوقطاعغزةلسلطتينبينتنظيميفتحوحماس،2007ليس

الخطرفيهأنهمجردتهديدللتواصلاالجتماعيبينالمنطقتين،لكنهيهددالمشروعالوطنيالفلسطيني
كأحد أهم إنجازات حركة التحرر الوطني واإلنقسام يهدد كذلك بتدمير الحلم الذي زرعته وثيقة

االستقاللالتيأعلنتعام،1988ويضربالصميمقدرةشعبناعلىالوصوللهدفهالوطني،لذايعد
مرت بها القضية الفلسطينية(إبراش،2009،ص ،)57والذي يتضح من
من اخطر المراحل التي 

اإلنقسامإنهيصبفيمصلحةاالحتاللاإلسرائيلي،المعنيبتأييدهواستثمارهفيالمخططاتالهادفة

للنيلمنالقضيةالوطنيةككيان يحترفالحروبويرفضأيتسويةللصراعالتلبياشتراطاتهالتي
وضعهالتصفيةالمشروعالفلسطيني،وجوهرهاحقالعودة(جرادات .)2011،
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إشكاليات الهوية الوطنية الفلسطينية :
إذا إتفقناعلى أنحالة الصراعالدائرةبينالجهاتالمتناقضةرئيسيا،هيبحدذاتهاعملية

ازالهويةالوطنيةبالسياقالتاريخي،

تميزللهوياتالقائمةلكلجهة،وبدونهذاالتمييزاليمكنإبر

ويصاحبذلكإشكالياتمتعددةتعانيمنهاالهويةالوطنية،التيقدتتعرضلخطراإلندثارواالختفاء
علىيداالاخر،وربماتواجهإشكالياتأخرىمختلفةالمعياروالمستوىفيالمسبموضوعالهويةمن
زاويةالثقافةوالتراثأوالحقالشرعيباألرض،كلهاإشكالياتمصيريةتقف بالمرصادأماممستقبل

الهويةالوطنيةوبقاءهاتحملبذورالحياةوالحمايةمنالنفي .

والتخرجعنهذاالمسارالهويةالوطنيةالفلسطينية،التي تعرضتلمحاوالتللنفي لوجودها
منقبلالحركةالصهيونية،وأيضاكانتعرضةللتش ويهومحوالذاكرةالجمعيةوالتراث،ويكفيشعار

رفعتهالحركةالصهيونيةبأنفلسطينأرضبالشعبلشعببالأرض،الذيالقىكلالدعمالغربي،

خاصةبريطانياصاحبةوعدبلفور،1917الذيمنحالحقلمناليملكه(سالمة .)2011،
تناول المؤرخ "اإلسرائيلي إيالن بابيه "حالة التطهير العرقي في فلسطين ،كسياسة محددة

ت هدفإلىإزالةمخططلهالمجموعةأخرىمنأرضمعينة،علىأساسديني،عرقي ،أوقومي،
وتتضمنهذهالسياسةالعنف،ويتمتنفيذهابكلالوسائلالممكنة،منالتمييزإلىاإلبادة.ويؤكدبابيه

أن ما جرى في فلسطين ،هو عملية تطهير عرقي كخيار شرعي بالفكر الصهيوني ،منذ ثيودور

هيرتزل ،وصوال لبن غورين (بابيه ،2015،ص ،)62-61وقد نجحت إسرائيل في عملية التطهير
للمجتمع الفلسطيني ،من سكانه في مراحل عدة ،لم تبدأ بالنكبة ،فقد ناقشت الحركة الصهيونية مع

الغرب،خاصةبريطانياوأمريكا،قضيةترحيلالفلسطينيينماقبلالنكبة،وقدأكدتالوقائع أنهذه
الدولكانلهادورفيعمليةالتطهيروالتهجيرالتيتعرضلهاالشعبالفلسطيني(اسكافي،2013،

ص .)147

وهذهالعمليةلمتكنلتنجحلوالذلكالدعمالسياسيوالمساعدةالكبيرةمنقبلالغربالمساهم

بدرجةأوبأخرىبالمسؤوليةعماحدثللشعبالفلسطيني،علىمستوىالدولساهمتبتغييرخارطة
العالمالخاضعلالستعمار.واليمكنكذلكإعفاءالمؤسسةالدوليةاألممالمتحدةمن دورهاالمشارك

بادارةالتوزيعوالتقسيم،بلومنحأرضفلسطينكحق للفلسطينيينبالقانونالدوليالذيأقرتهلمنال

يملكالحق(اسكافي،2013،ص .)151

ولمتُشكل األممالمت حدةأيمحكمة للجرائم التيارتكبتهاإسرائيلبحقالشعبالفلسطيني

وهزت الضمير اإلنساني مرات متعددة  ،دون أن يمس ضمير القائمين على هذه المؤسسات أو
التعاملمعهاكجرائمضداإلنسانية،وحربإبادةوتطهير عرقيللشعبالفلسطيني،بموجبالمادة
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 22من قانون األمم المتحدة ،لتقوم بوظيفتها التي أسست لها ،فرض العدالة الدولية
(داغر،)2009،الذي جعل الشعب الفلسطيني ،شعب الجيء مشتت ما بين الدول العربية الحدودية
والضفةالغربيةوقطاعغزة،عدىالداخلالفلسطينيالذيلميعفمناللجوءالداخلي(جامعةالدول

العربية،2016،ص .)3

ويرىالباحثإنعكاساتذلكعلىالهويةالوطنيةالفلسطينيةوخلقإشكاالتلها،نجمتعن

مامارستهدولةاالحتاللعمدالتفكيكوتقطيعأواصرالتواصلاالجتماعيللشعبالفلسطيني.وقد

اقعالجديدالقاسيليسمجردإقتصادياواجتماعيًا،
ً
تأثرتالهويةبصورةواضحةبشروطالحياةفيالو

بل  وسياسياً ،حتى بقي الالجئ الفلسطيني مطارداً ،ألنه ظل تحت تهديد ما تتعرض له الدول من
أزماتوحروب،مثلاالجتياح1982منقبلقواتاإلحتاللاإلسرائيليللبنان،وكيفساهمبتهجير
المزيد من الفلسطينيين ،أو حتى أزمات الدول األخرى كالعراق واليوم سوريا ،التي تتعرض فيها

جماهير الشعب الفلسطيني هناك لعمليات إقتالع جديدة بهدف اإلبعاد الكلي ومحو الذاكرة لالجئ

مرتبط بالقضية الفلسطينية ،ولم تخرج عن ذلك الهوية الوطنية الفلسطينية للمقدسين ،الذين تعرضوا
لممارساتكلأشكالالقمعوالقهروالعزلوالتهميش،منذبداياتاالحتاللاإلسرائيليلمدينةالقدس

  1948حتىيومناهذا،لميتغيرالمخططالمعدللمواطنينالفلسطينينفيالقدس،فيالقبولبالواقع

المفروضكمسلمبهوثابت .
إشكاالت الهوية اإلسرائيلية:

مشكلة الهوية اإلسرائيلية  تسبب إزعاجًا لليهود منذ القدم ،فالشتات اليهودي في الدول

األوروبية الغربي ة ووسطها،حيث عاش اليهود ضمن مناطق معزولة عن المجتمعات ،بل صمموا
للعيش بكنتونات خاصة ومغلقة عرفت باسم الشنتل "المدينة الصغيرة" "تخوم هموشاف" أو محيط

االستيطاناليهوديفيشرقأوروبا"،الجيتو"فيغربهاووسطهامعتبرين ذلكدرعأمانللحفاظعلى

الذاتاليهودية،وهذهالحالةكانتهيالتعبيرعنالهويةاليهوديةوفقالفهمالديني (الشامي1997،

،ص،) 10لذاتعانيإسرائيلمنأزمةهويةشاملة،تتصلبطبيعةتكوينهاكخليطعرقيإثنيمتعدد،
حيثيمثلاليهودالشرقيين"السفارديم"نصفسكانإسرائيلمناليهودوالنصفاألخرمنالغربيين

"اإل شكناز" والذين هاجروا من أصول حضارية مختلفة ،أما اليهود الروس فقد وصلوا إسرائيل بعد

انهياراإلتحادالسوفيتيبأعدادكبيرةوصلتأكثرمنمليونمهاجر ،وهممحملونبثقافاتوعقائد
مختلفةوحتىمشاعروقناعاتليسلهاعالقةباأليدلوجيةالصهيونية،األمرالذيعكسنفسهبالفشل

الذريعللمجتمعاإلسرائيليغيرالقادرفيبناءالبوتقةاالجتماعيةالقوميةسعياوراءبناءكماأطلق
عليها"بنغوريون"الهجرةمنأجلإنتاجقوميةموحدةلهذهالدولة،كنقيضلمفهوماليهوديةكعقيدة

دينية(بدوان .)2014،
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وكانتالحركةالصهيونيةقدقطعتالطريقأمامإندماجاليهودبالمجتمعاتاألوروبية،وبدل
اإلندماجالحياتيبصورةكاملة،وتحت ذريعةالحلالقوميللمسألةاليهودية،تمنقلاليهودمنبلدانهم
وتوطينهم في أرض أخرى لوحدهم ،فعدى عن التسبب في اقتالع اليهود من أوطانهم وعدم األخذ

بالحسبان خصوصية البلد التي يعيشون فيها ،فان فكرة القومية هي باألصل مفهوم سياسي حديث
يختلف عنالفكرةالدينية.وعواملالقوميةالتييسعونلهاالتأتي بتجميعميكانيكيألعدادبشرية
ينسجمون في الدين  دون التطور الطبيعي للقومية  ،التي يلزم لتكوينها سياسيًا إلتقاء عناصر

الدين،التاريخ،الثقافة ،اإلقليم وطريقة العيش،كما يؤكد الكاتب أإلسرائيلي أ.ب يهوشع أمام اللجنة
اليهوديةأألمريكيةفيالذكرىالمائةإلقامتهاوفيمؤتمرها2006بأنالقرنالعشرون،كانقرنالفشل
في تطور الشعب اليهودي"إن الهوية جلدي وليست معطفي ،أنتم تغيرون أوطانكم مثلما تغيرون

معاطفكم ،إنالهويةتحددوفقاألرضالتييعيشفيهااليهودي،فلكليهوديهويةتنبعمناألرض

التييعيشعليها"*(األغا،2014،ص،)74وقدسبقوأنطرحكارلماركسفيكراسه"حلالمسألة
اليهودية" الذي كان يرفض التعامل معهم كقومية ،بل يتعامل معهم كمواطنين في بلدانهم ،يفترض

إندما جهم في أممهم ،عبر علمنة الدولة وتكريس حرية المعتقد الديني ،ويرى  ماركس "إن مبدأ
المواطنةهوالذييجبأنيحكمالرؤيةماداماليهودجزءمنالتكوينالقومياألوروبي،فياألمم

األوروبية"(ماركس .)2014،مما يؤكد حقيقة راسخة أن الهوية قومية لليهود ،وهم يسعون لخلق وهم
الهويةعلىحسابالهويةالفلسطينية .

أما حول واهة النسر األخرى للهوية اإلسرائيلية:
كانتالعالقةماقبلالثورةالفرنسيةوفقالوصفالنظريبينالرب،البابا،الناس،لكناإلنقالب
الذيأحدثتهالثورةالفرنسيةعام،1789قلصت ألبعدالحدودمنصالحياتالكنيسةوالبابا،ليصبح
دورهماليتجاوزحدودالكنيسة،لتغدواالعالقةبينالحكومة،البرلمان،الناس،وهذاخلقمفاهيمجديدة

تنسجممعالتغيرالثوريبكلالمعاييروالقيم،بما فيذلكرؤيةالشعوبلذاتهاوهويتها،ولهذا تنطلق

الرؤيةاإلسرائيليةلفهمالهويةعلىاألسسالتالية :

 -1ليستالديمقراطيةهيالالعباألساسيالذييقرالمساواةبينالمواطنين،بلالدولةالتيتستمد
صالحياتهامنالشعبالمكونمنكلمواطن(.أورني ،2014،ص.)4

 -2دولة كل مواطنيها ،فالمواطن يسعى لإلنخراط ألجل األمن االجتماعي ،المطلوب لالستقرار
النفسي،يقول"دافيد رضائي"،بادعاءأناألمةالتستطيعأنتنهضلذاتهافقطبالفرضوالقوة،
وأيضاالمطلوبمنهاالعديدمنالرموزللهوية،وللتمييزبينهاوبينأيهويةأخرى،حتىيكون

للمواطنشعوروغيرةكباقيالشعوبعلىالهويةوالدولةالتيتحتضنهم(،حريف،)2003،
*أ.بيهوشع:هوكاتبوروائيإسرائيلي،كتببالصحفاإلسرائيليةولهمؤلفاتفيالروايةاإلسرائيلية 
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"يجب على اليهودية أن تكون معروفة ليس اقل من المجتمعات األخرى ،ضمن إطار الوحدة
القومية التي مركزها ارض واحدة وتارخ طويل متواصل" ،والسؤال يبقى ماذا تتضمن الثقافة
اإلسرائيلية إذا كان كل ما يوجد للشعب اإلسرائيلي هو لمن ولد في البالد ،وما اكتسب من

الخارج؟(برندت  ،2011ص ،)17-15إنتعريف إسرائيلللد ولةكدولة يهوديةصهيونيةكما
يتضحذلكبوثيقةاالستقاللوقانونالعودة،يستثنىبالطبعغيراليهوديمنالمشاركةالكاملة

فيحياةالدولة(،ميعاري،1990،ص.)3

وهذايثيرالتساؤلهلحقاإسرائيلدولةجميعمواطنيها،ولهاهوية،استنادا"لوثيقةاالستقالل

الجزء الثاني" "وثيقة اإلستقالل الجزء الثاني"منها اإلعالن عنقيام دولة يهودية على أرض إسرائيل
ومبادئهاتقومللحفاظعلىطابعهااليهودي،لدولةإسرائيلالديمقراطية(،يكيبيديابالعبري) .
المعنىأندولة إسرائيلهيلليهود،تمتإقامتهالخدمتهم،ووفقمايراهالباحثالدولةال

تعبر  عن دولة كل مواطنيها ،بل دولة األغلبية ذو الصبغة اللون الواحد وفق الوثيقة ،بل وحتى
الديمقراطية التي يتغنون فيها أثنية وليست ديمقراطية معاصرة تخاطب المواطن ،بغض النظر عن

دينه ،لطالماهومواطنفيالدولةذاتها،لهذاتالحقوقوالواجبات،كباقيالمواطنين،فالديمقراطية
التييتحدثونعنهامغلفةبغالفالدينالمناقضلها،األمرالذييستشعرهالمواطنالعربيفيالدولة
،أواألقليةالعربيةبمجموعهايلمسونبشكلدائمباالختالفالواضحبالحياة،مابينالمواطنالكامل

الحقوقوالواجبات"اليهودي"وبينالمواطنالمهمشأوبدرجةأقلمنالتصنيفاألول .

وللحقيقة أنه مهما حاولت إسرائيل الفصل بين الديمقراطية والسياق الصهيوني ،لن تنجح
ألنهماذاتالسياق،بانسجامكاملعلىهدفالدولةاليهودية،التيعليهاتجميعكلاليهودفيالعالم

داخلها كتعبير صارخ في الديمقراطية اإلسرائيلية ،ألنه يعوض عن فقدان التاريخ الديمقراطي والبنية

القومية والصهيونية  ،هنا هي ليست المواطنة كما يدعون ،بل هي وعاء الديمقراطية اليهودية،وهي

عائق تطورها (بشارة،2005،ص ،)31لذلك تسعى الحركة الصهيونية لضمان نجاح القدرة السردية
التاريخية حول األسطورة اليهودية والمنفى الذي تعرضوا له ،إلى محو كل ما يتناقض والمصلحة

الصهيونية،وتأكيدسردهاالتاريخي.وكمايقولنعومتش ومسكي"إنفقدانالذاكرةالتاريخيةهيظاهرة

خطيرة ،ليس  فقط ألنها تقوض النزاهة األخالقية والفكرية ،ولكن ألنها تضع أرضية لجرائم
مستقبلية"(الحميد ،2015،ص .)43نستنتج من ذلك إن الفارق بين الرواية المزعومة إسرائيليا حول
الهويةاليهوديةالمبنيةعلىاألسطورةوالدين،وبينالروايةالفلسطينيةصاحبةالتاريخواألرضواللغة

والتقاليد،المنسجمةمعالواقع،بمايؤكدصحةالقدرةالسرديةالفلسطينية .
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تعمدالباحثالتعريج علىإشكاليةالهويةاإلسرائيلية،ألهميةالتأكيدفيسياقتناولعنوان
الهويةالوطنيةالفلسطينية على حقيقة مفادها "أنالتزييف وحرفالحقائقوطمسها،أوحتىالسعي
إلخراجهامنتاريخشعب حيكالشعبالفلسطيني،وحقه فيمدينةالقدس،عبرسياساتمخططة

هدفهاالنيلمناإلنسانالفلسطينيعامةًوالمقدسيعلىوجهالخصوص،لنتغيرمطلقًافيالحقائق

التاريخية  للفلسطينين في القدس وال في الهوية الفلسطينية التاريخية للمدينة وللمواطن الفلسطيني
المقدسي .
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المبحث الثاني
تاسيد النضال الوطني الفلسطيني للهوية الوطنية
إنالواقعالذيتولد مابعد الحربالعالميةاألولىفيالمنطقةالعربيةعموماوفلسطينعلى
وجهالتحديد،منحيثاستشعارالخطرالداهموالمتصاعدللهجرةاليهوديةوالحركةالصهيونيةالتي
بدأتتضربجذورابعمقاألرض،ففيمطلعالعشرينياتبعدقيامبريطانياباحتاللفلسطينوتعمدها

تسهيلمهمةالحركةالصهيونيةالراميةإلقامة "وطنقومييهودي"فوقفلسطين(،شحادة)2009،

دفع النخب  السياسية الفلسطينية  منذ بداية القرن لبدء وعي التغيير الدراماتيكي للواقع من تبعية

لإلمبراطوريةالعثمانيةوالرابطالديني،إلىاالرتباطباالمتدادالقوميالعربيالذيماأنحاولالنهوض

وفقوثيقةحزب الشعب* قامتالقوىاالمبرياليةوعلىرأسها انجلتراوفرنسابتقاسمالمنطقة العربية
وفرضنفوذهااإلنتدابيعليها،منأجلتمزيقتلكالتشابكات التاريخية للحيلولةدونتحقيقوحدة

قوميةتسعىلمصلحةاألمةالعربيةوالمفتاحلفهمالتطورالالحقللهويةالفلسطينيةإنماهوفيإدراك

أن إنشاءالدولالقطريةفيالمنطقةقامبالدوراألساسيفي تكوينهويةشعوبها(،بديري ،ع،21

،) 1995لكنالوعيالوطنيالجماهيريللهويةالوطنيةآنذاكلميكنقائما،وليسذلكفحسببل

لم تكن الهوية أو الكيانية تشغالن معظم الفلسطينيين ونخبهم السياسية والثقافية(الكيالي،2012 ،
ص)،والمعنىأنالبداياتاألوليةلتكوينالهويةالوطنيةالفلسطينيةبقيتمحصورةباطارالنخبةمن

مثقفي وساسة فلسطينيين  ،األمر الذي انعكس حسب رؤية الباحث على عملية الصراع والمواجهة

ضدالعدواالستعماريالبريطانيمنجهةوالحركةالصهيونيةمنجهةأخرى،فانالوطنيةالفلسطينية

بمعناهاالرمزيالهوياتي أوبمعناهاالسياسيالكيانيلمتكنفيتلكالمرحلةالتاريخيةالصعبةعلى
تلك الدرجة المالئمة من النضج الذي يجعلها قادرة على الصمود في مواجهتها لتجليات المشروع

االستيطانيالصهيوني"قبلسنة("1948الكيالي،2012،ص،)8ويستدلالكياليبذلكلصحةطرحة
إختفاء حكومة عموم فلسطين† بعد أشهر قليلة من إعالنها ،األمر الذي يؤكد أن الحالة السياسية
بسنواتالثالثينياتمنالقرنالماضيبأحزابهاالسياسيةالتيتشكلتفقدكاناغلبهاوفقرؤيةأبو

رحمة،أقربإلىالنواديالعائليةمنهاإلىأدواتتنظيميةفعلية،قدرماأنهاذاتالنخبلبستالثوب
الحزبي دون الخروج عن السمة الوجاهية ،مما أعاق  نشر الوعي الوطني الذي تفرضه الضرورة

الموضوعيةعلىالفلسطينيين(،أبو رحمة،2014،ص)لكنمعتصاعدالثورةالمسلحةفي النصف
الثانيمنثالثينياتالقرنالعشرين،تعاظمالوعيالفلسطينيبالكيانية،وصارتاألدبياتاإلعالمية

*ملحقبرنامجالحزبللمؤتمرالثاني .1982

†حكومة عموم فلسطين هيحكومةتشكلتفديغدزةفدي23سدبتمبر 1948وذلدكخدالل حدرب 1948برئاسدة أحمددحلمديعبدد

الباقي .قام جمالالحسينيبدورةعربية لتقديمإعالنالحكومةإلىكافةالدولالعربيةواإلسالميةوجامعةالدولالعربية .
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والسياسيةتطلقعلىالشعبالفلسطيني"األمة"(،القلقيليابوغوش2012،ص)23حتىسنةالنكبة
الكبرى، 1948والذييرىفيصلدراجأنهالوجودلثقافةفلسطينيةحقيقيةخارج"زمنالنكبة"بل
وحتى استكملت مكونات الشخصية الفلسطينية بمعزل عن أشكال االضطهاد وبعد اللجوء وتبعاته،
بحيث شكلت النكبة رغم الضياع الكارثي وحالة التيه والتشرد واإلنفصال الحاد بين أواصر الشعب

الفلسطيني،وضياعالنخبةالجنينيةالتيكادتأنتبلورشيئا،إالأنهافتحتأفاقاًجديدةنحوبدايات

أخرىوقياد اتأخرىبتنوعهاالفكريحيثتشعبالفكرالسياسيالفلسطينيفيتلكالفترةإلىثالثة
تيارات رئيسية :تيار الوطنية القطرية وتيار القومية العربية  ،وتيار الشيوعية األممية (القلقيلي

ابوغوش،2012،ص،) 21لكنهاكنكبة لمتبقىاألمورواضحةبشدة،حيثبرزت اإلختالفاتمن
جهةالتقسيماتوالتبعاتالجغرافية،فعدىعندولةاالحتاللالمعلنة،ثموضعقطاعغزة تحت

السيادةالمصرية ،وضمالضفةالغربيةللسلطةاألردنيةكتعبيرجليعنحالةالشتاتالتيتعرضلها
الشعبالفلسطيني،مماتركحسبالقلقيليوأبوغوشحالةمنالضبابيةفيالوعيللذاتالفلسطينية،
مابينالبحثعنالذاتوكيانهاوبينالتسليملواقعالضمالقسري ،لكنصعوبةالحالةوالواقعالمؤلم

منالهزيمةوالضموالتشتت،أ بقىاألملبالعودةللوطنالمسلوبهوالتعبيرالبسيطعنالثقافةالسائدة

بالواقع مابين من بقي في األرض
بأوساط جماهير الشعب الفلسطيني بالشتات ،رغم االختالف 
المنكوبةالخاضعةلالحتاللاإلسرائيليالعسكريوالذينتمطردهممنأرضهمللخارج،وباقيسكان

القطاع،كلبظروفهومعطياتواقعهومايعنيذلكمنغموضفيالمواقفوعدمالوصول
ٌ
الضفةو

بعدلمستوىناضجوواعيللهويةوالكيان،هناكعواملساعدتالفلسطينيينللحفاظعلىوعيغير
مكتملوفقمايقولالقلقيليوأبوغوش،عبروجودمكوناتثالثة،أولها،التمييزالذيالقاهالفلسطيني

المطرود للخارج في األقطار العربية ،األردن ولبنان  .وثانيهما ،التوجه للعلم بعد خسارة الموارد
االقتصاديةمنزراعةوصناعة ،حيثلميب قلهممنسبيلغيرالتوجهللعلم .والثالثالمواجهةمع
االحتالل،عنداحتاللإسرائيللقطاعغزة1956م،والذييعدغالبيةسكانهمنالالجئينالفلسطينيين

المطرودينمنأراضيهمفيمواجهةمباشرةمعالجيشاإلسرائيليكعدوتاريخي ،والتيهيالتجسيد

الفعلي للهوية الوطنية ا لفلسطينية المتبلورة بصورة المقاومة الثائرة المناضلة السترداد الحق بالوطن
والعودةوحقرفضالشتاتواللجوء،لذا اليمكنفصلالهويةالوطنيةالفلسطينيةعنتاريخالنضال

الثوريالمقاوم .
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المبحث الثالث
دور منسمة التحرير الفلسطينية في تعميق الوعي الوطني وترسيخ الهوية
الظروفالتيحكمتالشعبالفلسطينيمابعدالنكبةكانتتتطلبجسماً جامعاً يلمشمل

الفلسطينيينعلى المستويات المختلفة ،وأهمهاعلىاإلطالقالصعيدالسياسي .ووفقماقالجميل
هالل عنتبعثرالشعبالفلسطينيعام1948موتشتتهبتجمعاتمتعددةتختلفالظروففيمابينها
وتفتقر إلىذلك الجسمالجمعيالموحد ،إذاهوالواقعالضاغطالمحبطالمحاطبمستنقعاليأسمن

التغيرالجذريللذاتالفلسطينية .ويخصالباحثالنسبةالكبيرةالتيلجأتلدولالمحيطالعربيعلها
تجدبهممنقذاًيساهمفيالتخفيفأوالمساعدةفيعودتهم.وحتىعلىالمستوىالوطنيتركتحرب

 1948التي أسفرت عن تهجير القسم األعظم من الفلسطينيين وتمزيق الكيان الفلسطيني ،المجتمع

الفلسطيني من دون قيادة ،وأدت إلى اختفاء التعبيرات السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية التي
نشطتفيعهداالنتدابالبريطاني(.الشريف .)1993،

التحرير الفلسطينية التي كانت والدتهاعربية ،حسب ماهر الشريف جاءت بعد

أما منظمة
مشاوراتتوجتإثراالعتداءعلىمياهنهراألردن .وقدبادرالرئيسالمصريجمالعبد الناصر
لعرضالموقفالمتأزممعإسرائيلوفيمؤتمرالقمةالعربيةاألولالذيالتاممابين13،16كانون

الثاني يناير ....1964واتخذوا الق اررات العملية الالزمة إلتقاء الخطر الصهيوني الماثل  ،سواء في
الميدانالدفاعيأوفيالميدانالفنيأوميدانتنظيمالشعبالفلسطينيوتمكينهمنالقيامبدورهفي

تحريروطنهوتقريرمصيرهوأوكلإلى أحمدالشقيريمهمةاإلتصالبالدولوالشعبالفلسطينيبنية
الوصول واقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني( ،خليفة)2005،19،الذي توج بعد ذلك

إعالنقياممنظمةالتحريرالفلسطينية 30أيار 1964فيمؤتمرالقدس تحترعايةالعاهلاألردني

الملك حسين(أبوسعدة،أبونحل،2009،ص )24واقرار"الميثاق القومي" ،أي إعطاء العمق القومي

أهميةأكثر من الوطني لم يكن تأكيدًا فلسطينيا على شطب الهوية الفلسطينية( ،الرفيدي 2011،ع

 ،)45عدى عن دعم األنظمة العربية آنذاك ،وبشكل خاص المصري الناصري والهاشمي األردني،

اللذان ك ٌل لمصلحته ومشروعهيرىبضرورة عدمالخروجعن اإلطار العربيوفرضاللونالوطني
الفلسطيني .فاألردن بحكم أعداد الفلسطينيين الذين لجاؤا إليه ،وكذلك إلرتباطه بالضفة الغربية
والقدس،خلفتبعضالخالفاتحولالتمثيلللفلسطينيين.أماالمصريفكانبناءعلىتوجههالقومي
وقوميةالمعركة،لكنبغضالنظرعنالنشأةوالظروفواألسبابالتيلعبتدو ًاربذلكأوالمصالح

التينادتتحتيافطاتمختلفةعربيا،فانتأسيسمنظمةالتحريرسيغدوبمثابةإعالنعنتأسيس
التعبير الكياني الفلسطيني الذي يتناغم مع الشعور الجمعي الكامن ،وستحتاج المنظمة بفصائلها
43

المقاتلة لسنوات من التضحيات والنضال المسلح والعمل السياسي العربي والدولي لينتزع اإلعتراف
العربيوالدولي(،وفا،)2011،فاذاكانتالنكبة1948مبمثابةطمسلآلمالوالطموحاتالفلسطينية
الهادفة للنظر للمستقبل نحو بناء البيت الوطني للشعب الفلسطيني ،نحو تثبيت هويته الوطنية،
فالهزيمةيتبعهادومابطبيعة الحالتبعاتتنجمعنها،مآسيها ونزيفها المؤلمالذيقديظل لسنوات
طوال يرافق الشعب الذي تعرض لالحتالل المباشر وذاق م اررة حكمة ،والذي يبقى يحلم بالعودة

للطبيعةالتيعايشهاقبلالنكبة،وكانالمشروعالصهيونيقدحققهدفهفيالقضاءعلىالقضية

الفلسطينيةواعالنوفاتهابعدالنكبة،حيثكانتلهزيمةحزيران 1967نتائجمباشرةعلىالصعيد

الفلسطيني،فيسقوطالرهاننهائياعلىدورالجيوشالنظاميةالعربية،وفيتحريرالعملالوطني

الفلسطيني من قيود "الوصاية" الرسمية العربية( ،الشريف،)1993،فالنكسة أو الهزيمة الثانية التي
أرادها االحتالل اإلسرائيلي إلستكمال صعود مشروعهااإلستئصالي التوسعي فوق أرض فلسطين ،

شكلتحافزالإلنطالقمنتحتالركامالذيراكمتههزيمتينمتتاليتين ،  1967،1948،علىرأس

الشعبالفلسطيني،مماأدىإلنتشارالعمل الفدائيوتأسستمعظمالفصائلالفلسطينية المسلحة،

ترافقذلكمعاحتضانالجماهيرلها،حيثشكلتحاضنةوحاميهلها،خاصةبعدمعركةالكرامة .

 المواجهة األولى بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات االحتالل اإلسرائيلي ،مما شكل

رافعة ودافعة للعمل الوطني ،وباتت البندقية عنوان لكل فلسطيني  ،ومصدر يبعث الشعور باألمان

والثقةوالكرامة،وأصبحالفلسطينيفيالشتاتالذيكانيعيشذلالخيمةواإلنكسار،أعطتهالبندقية

األمل والثقة بالذات بالعودة للوطن المسلوب وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية حتى أصبحت البندقية
التعبيراألمثلعنالهويةالوطنيةالفلسطينية،ومنظمةالتحرركأكبرجبهةوطنيةعريضةتضمكل

البرامجوالرؤىالسياسيةوالفكريةتحتسقفورايةالوطن .
أص ددبحتتعب ددرع ددنالهوي ددةالت ددييعب ددرعنه دداالكف دداحالمس ددلحوالعم ددلالف دددائي.وأك دددالم ددؤتمر

الددوطنيال اربددعللجبهددةالشددعبيةلتحريددرفلسددطينعلددىالحفدداظعلددىمكتسددبات"منظمددةالتحريددر"كممثددل
شدددرعيووحيد دددللشدددعبالفلسد ددطيني،وأهميدددةالمنظمد ددةكهويد ددةوطني ددةللشد ددعبالفلسدددطيني،معب د د ًارعد ددن
شخص د د د د د دديتهالوطني د د د د د ددةف د د د د د دديمواجه د د د د د ددةعملي د د د د د دداتالطم د د د د د ددسوالتش د د د د د ددتيتللشخص د د د د د دديةالوطني د د د د د ددة،

(سعيد،2010،ص،)295وقدعملتقيادةمنظمةالتحريدربعددأن ُدفدعأحمددالشدقيريلتقدديماسدتقالته
دفعداًمددنرئاسددةاللجنددةالتنفيذيددةلمنظمددةالتحريددرالفلسددطينيةأواخددرعدام1967تولددتلجنددةتنفيذيددة،

حيددثأعلنددتفدديبيددانلهددا25كددانونثدداني يندداير،1967عددنعزمهدداالعمددلعلددىتشددكيلمجلددس
وطندديجديدددتنبثددقعنددهقيددادةجماعيددةتحقددقالوحدددةالوطني دة(أبوسددعدة،أبونحل،2009،ص،)4وفددي

السددياقيقددولسدداميأحمدددإنتددمتشددكيلاللجنددةالتحضدديريةوكددذلكأعضدداءالمجلددسالددوطنيالجديددد

المدعومددةبعناصددرفتحاويددةأوالمنظمدداتاألخددرى،إلددىأنتددمانتخددابال درئيسياسددرعرفدداترئيسددا
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للجنددةالتنفيذيددة،وهددذايؤكدددعلددىتددوليالقيددادةالفدائيددةالمسددلحةإضددافةللمنظمدداتالشددعبيةالمحيط ددة
بالمنظمةقيادةالوضعالفلسطيني،لتغيربعدذلكالعناويناألساسديةلهداكالميثداقالدذيأصدبحالميثداق
الددوطنيبدددلالقددومي،وخالفدداللميثدداقالقددديمالددذيعددرففلسددطينبأنهددا"وطددنعربددي"شدددد"الميثدداق

الوطني"الجديدعلىأنفلسطين"وطنالشعبالعربيالفلسدطيني"وعلدىأنهدذاالشدعبهدوصداحب
الحد د ددقاألولواألصد د دديلفد د دديتحريد د ددرواسد د ددتردادوطند د دده،وهد د ددوي د د درفضكد د ددلأن د د دواعالتد د دددخلوالوصد د ددايا،
(الشريف،1995،ص .)471

منسمة التحرير الفلسطينية كقيادر وطنية اامعة :
شكلتهزيمة، 1967دافعاً للفلسطينيينإلثباتالذاتالفلسطينيةالقائمة،رغمماألمبهامن

إنتكاساتصعبةوقاسية،البحقالفلسطينيينفحسب،بلهيهزيمةأكبرللنظامالعربي،الذيلم
يشكلالحاضنةوالراعيللقضيةالفلسطينية،كقضيةالعرباألولىفيإطارهاالقومي،لذافيأول
محطة تاريخية وأكبر تحدي فلسطيني ،تقف قيادة المنظمة أمام مسؤولياتها إزاء الخطر الداهم

والتداعيات التي تركها احتالل باقي األراضي الفلسطينية ،حيث شهدت مرحلة إنتقالية  وتغيرات

تنظيميةوادرايةوقانونيةمهمة،هدفتإلى إعادةبناءالحركةالوطنيةالفلسطينية،من أجلمواجهة
التحدياتالمفروضة،وكانأهمهاضمباقيالمنظماتالفدائيةللمنظمة،وتمترتيبالبيتالفلسطيني

الداخلي لتجسد بعدها منظمة التحرير الفلسطينية  ،الكيانية الفلسطينية بعد أن أعادت اإلعتبار

للنهوضالوطني،وتحديدالسياساتعلىالمستوياتالمختلفةبحقالقضية(حمودة،2013،ع .)253

فالهزيمةكانتتعنيالتمسكبالذاتالفلسطينية،وأنقدرةالعربالقمعيةاختفت...وعادت
القضية إلى صورتها الحقيقية ،صراع فلسطيني –إسرائيلي ،وبات التحدي الذي يتمثل في تجسيد
هويتهمالوطنيةالمميزةفيمؤسساتسياسيةمستقلة،يشكلالكفاحالمسلحخطاوممارسةالوسيلة

التيتؤكدالحركةالفدائيةشرعيتها(صايغ،2003،ص،)256ولميستقرالحالهكذا،بلعجلتقيادة

اجدهافيالضفةالغربيةوقطاعغزة،حيثعرضتذاتهاكقيادةوطنية

المنظمةبتأطيروترسيختو

لألفرادوللجماعاتفيالشارعالفلسطيني،وبذلتجهودًالتأسيسالجبهةالوطنيةفياألراضيالمحتلة
عام،1967كجزءالينفصلعنالمنظمة،بلهيتعبيريجسدالعالقةبينالوطنوشرعيةالقيادة،
وبرز ذلك جليا في انتخابات  1973لبلديات الضفة الغربية ،حيث تنافست كتلتان األولى الجبهة
الوطنية المؤيدة لمنظمة التحرير  ،والثانية تجمع تنظيمي تحالفي ضمن ما يجمع المؤيدين للنظام

األردني وحكمه في الضفة  ،وكان الفوز كاسحا للكتلة الوطنية الداعمة للمنظمة  (،هتيس،رودف،

،)1988مماأعطىلهازخ ماوتأثيراعلىالمستوىالوطنيالمحلي،وأعطىللذاتالفلسطينيةالقوة
فيالمستوياتالمختلفةوالهامةمادياومعنويا،وكذلكساهمالفوزفيمنحالمنظمةالثقةوالشرعية،

وقدم لقيادة المنظمة الفرصة لتبادر بالتحرك السياس ،لتعلن بعدها قيادة المنظمة عن تبني برنامج
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النقاطالعشرفيدورةالمجلسالوطني 12عام، 1974وفيالمقدمةدحراالحتاللعناألراضي
المحتلةعام،1967واعطاءالحالةالفلسطينيةذاتياالقوةوالتماسك(،زرائي . )2007،
المنسمة ما بين الميثاق القومي والميثاق الوطني:
تعود نشأة المنظمة إلى مؤتمر القمة العربية  ،1964وهي كانت أسيرة الظروف العربية

واإلختالفات األنظمةالعربيةوالتيكانجزءمنهارافضللتشكيل .فالعهداألولللمنظمةبقيادةأحمد

الشقيري ،لمتمردونخالفاتشديدةمعالنظاماألردني (أبوسعدة،أبونحل،2009،ص،))41وقد
كان التشكيل بمبادرة مصرية إبان حكم عبد الناصر ،التي سارعت في تشكيل حالة تمثيلية ألجل

سحب البساط من التنظيمات المسلحة ،وكذلك إلبقاء الساحة الفلسطينية والقضية تحت السيطرة
العربية،وخاللإنعقادمؤتمرالقمةاألولفيالقاهرة،صدرقرارإنشاءكيانفلسطينيللمنظمة،يعبر
عنإرادةالشعبالفلسطيني،باقرارميثاققوميللمنظمة،بمااحتوىمنبنودذاتطابعقوميعربي

(غازي .)2013،

ولم يخرج الميثاق القومي عن الواقع العربي المرتبط بفلسطين أرضًا وقضية ،يؤكد ذلك

الشعور بالمسؤولية القومية على عاتق الدول العربية والذي تناول بالعديد من بنوده اإلرتباط العربي
الفلسطينيوالفلسطينيالعربيفيتداخلواضح،األمرالذييعنيأنتتحملالنظمالعربيةالمسؤولية
تجاه القضية ،وتسعى لتعزيز الوحدة العربية ،لتساهم في تحرير فلسطين (الموسوعة الفلسطينية

 .)2015،

إن ما لحق بفلسطين بعد هزيمة حزي ارن  ،1967كان له األثر الكبير في تصاعد أعمال
المقاومةال مسلحةالنابعةمنالذاتالفلسطينيةالحريصةعلىالقضيةوالمصلحةالفلسطينية .فكانت

أهمثمارهذهالتطوراتإعالنالمجلسالوطنيالفلسطينيفيدورتهالرابعة1968الميثاقالوطني

الفلسطيني،كبديلعنالميثاقالقومي،الذيتناولعدىالتعديلباالسم(شمش،)1988،فقدعزز

الميثاق الوطني الشرعية الوطنية  ،فحلت عبارة فلسطين وطن الشعب الفلسطيني  ،محل عبارة

فلسطينوطنعربي...الخمنهذهالتعديالتالجوهرية،ممايعنيأنالميثاقالوطني1968والذي

أقرةالمجلسالوطني،وهوبمثابةاإلجابةالموضوعيةلكلالمتغي ارتالتيتركتأثارهزيمةحزيران

 1967لألنظمةالعربية،وكذلكاستجابةحقيقيةوعمليةلفصائلالمقاومةالمسلحةالتيصعدتمن

أعمالهاوعملياتهاضداالحتالل ،وأهماستجابةهيبروزالذاتالقياديةالفلسطينيةللمنظمةكممثل
شرعيووحيدللشعبالفلسطيني(الموسوعةالفلسطينية .)2015،

هذاويعتبروفقرؤيةالباحثأنهباتواضحًا أنمنظمةالتحريرهيالتجسيدالفعليللهوية

الوطنيةوتقود كفاحالشعبالفلسطينينحوالتحرروالدولةوفقاللمبادتواإلستراتيجيات المتفقعليها
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ال
وطنيا ،والواضحة بهدفها ورؤيتها السياسية والبرنامجية ،وكلما دعت الحاجة لها لخوض نضا ً

لمواجهة مصيرها والحفاظ على الكيان التمثيلي للشعب الفلسطيني والتي تعبر عن طموحه
الإلستراتيجي،هذهالرؤيةواألهدافتتطلبالضرورةمنهاالتمسكباألهدافالواضحة .

وكمايتفقالباحثعلىأنم.ت.فهيأحدأهماإلنجازاتالتي يجب أنالتحيد تحت

أيذريعة عنالرؤيةواألهدافالنهائيةفيتحريرفلسطينواقامةالدولةالفلسطينيةالمستقلة،لذلك
كانتشكيلمنظمةالتحريرالفلسطينيةبوحدتهاوقيادتهاالجماعيةأحدأهمالمراحل التاريخيةللشعب

الفلسطيني خاصة إنها تضم  تحت لوائها كافة أطياف الشعب الفلسطيني  ،على اختالف توجهاته
عدىعنح ركاتاإلسالمالسياسيالتيلمتنضملمنظمةالتحرير،بلأنهاتقدمنفسهاكصاحبةهوية
متمايزةعنالمنظمةوالهويةالوطنية ،كماباتبامكانهاأنتعبرعنالهويةالوطنيةكتعبيرسياسي

يلتفحولهأبناءالشعبالفلسطيني،بكافةأماكنتواجدهم،معتب اًرأنالنضالالمسلحوالمقاومةالتي

إ حتضنتهاالمنظمةتشكلالدعامةاألساسيةفيتجسيدالهويةالوطنيةالمؤسسةعلىقيمجماعيةال
يختلفعليهاأحدمنأبناءالشعبالفلسطينيوالفصائلالمسلحة .
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الفصل الرابع
الصراع على اهلوية الفلسطينية
املقدسية

 المبحث األول :الصراع على مدينة القدس وأثره على إشكالية الهوية
الفلسطينية.
 المبحث الثاني :التناقض في القدس في ظل غياب وضوح الهوية.
 المبحثثث الثالثثث :المشثثروع األسثثراريلي وأسثثرلة الهويثثة الفلسثثطينية
المقدسية.

مقدمة
يصعبالتعبيرعنطبيعةالصراعالفلسطيني–اإلسرائيليوكأنهحالةصراعحدوديعابر،

أو مجرد صراع قومي ،هو صراع ال يمكن حصره في بؤرة األرض الحدودية فلسطين بعيدا عن

المشروع اإلمبريالي – اإلستعماري –الصهيوني ،كمثلث للتحالف الدولي الذي يسعى من خالله

للسيطرةعلىفلسطينوطيملفها،عبرإحاطتهابمحيطمنالهزائمالعربيةواإلسالمية.لذافانطبيعة

الصراعهيصراعوجودوبقاءبيناألناالفلسطينيواألخرالصهيونيومنيدعمه .

فالمستوطنالصهيونيالمؤدلجبالحقغيرالمشروع،ألرضإستملكهاعلىحسابشعبأخر

يسعىلتطبيقالمشروعالصهيونيوحمايتهبتجسيدإسرائيلالتيالتستكفيبالسيطرةعلىمنبقيفي
فلسطينمنشعبيسكنمختلفالمدنوالقرىالفلسطينية،بلأهدافهاأبعدمنذلك،ألنهامشروع

استيطاني استئصالي توسعي يريد تثبيت نفسه على األرض ،بدل أصحابها الشرعيين ،استنادا الى
اإللغاءوالحرمانمنالمواطنة،وكيالوعي،

سياسةمخططةالواضحمنها،القتلوالطردوالتهميشو

وأسرلةاله ويةالوطنيةالفلسطينيةعموما،وبصورةخاصةهويةمدينةالقدس.

تناول الباحث في هذا الفصل تلك العناوين التي تركز على الهوية في مدينة القدس ،ففي
المبحثاألولتحدثعنمدىتاثيرالصراعالمحتدمفيمدينةالقدسعلىإشكاليةالهويةوالرؤية

اإلستراتيجيةلطرفيالصراعالفلسطيني-اإلسرائيلي،وفيالمبحثالثانياظهرالباحثالخصوصية
التييمتازبهاالمواطنالمقدسيفيظلغيابحقيقيللهويةمنحيثأنهيعتبرإنساندوندولةاو

سلطةاوحتىوطنيعترفبهوبمواطنته،أماالمبحثالثالثتناولفيهالباحثالدوراإلسرائيليفي
أسرلةالهويةللمقدسين فيالقدسمنتجنيسأوعدمالسماحلتوحيدالعائلة"لمالشمل"واسرلةمناهج
التعليم الفلسطينية في القدس ،وكذلك أسرلة اإلقتصاد الفلسطيني المقدسي ،كبديل للهوية الفلسطينية

الوطنية .
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المبحث األول
الصراع على مدينة القدس وأثرر على إشكالية الهوية الفلسطينية
بعداحتاللمدينةالقدس1967ممنقبلقواتاالحتاللاإلسرائيليةلميبقتواجدللسيطرة
قوات اإلحتالل بفرض عقيدة أرض الميعاد ،وهي رواية الحق التاريخية بأبعادها
األردنية ،وقامت  

األيديولوجية ،حيث ساهمت مقولة أرض الميعاد ،بتغليف ممارساته داخل المدينة ،في مختلف

المجاالتاألساسية،الديمغرافية،والحضارية،والقانونية،لتحقيقأهدافهفيتغييرالواقع،فبعدإحكام

السيطرة الكاملة عليها ،وتعديل ميزانها الديمغرافي  ،لتسهيل تطبيق الخطط الالزمة للمدينة ،ولخلق
هوية سياسية جديدة تخدم تعزيز تواجده ،وابعاد القدس عن الهوية العربية من خالل إلغاء القوانين
واألنظمةالمعمولبهافيظلإدارةالحكومةاألردنية(،فتوح .)2008،
في القرن العشرين تغير تقدير إشكالية القدس ثالث مرات ،بحيث يمكن ربطها بطبيعة

الالعبينالسياسيين،حتىتاريخ 1917وهو احتاللالقدسمنقبلالجنرال البريطانيألنبي،حددت

إشكاليةالقدسآنذاك "،بأزمةالمناطقالمقدسة"والدولاألوروبيةبذاتالفترةتقاربترؤيتهمإلشكالية
القدس ،باألماكن المقدسة ،حتى يضعفوا الالعب القوي في القدس اإلمبراطورية العثمانية لفرملة
سيطرتها على المدينة .وفي سنة  1922حددت هذه اإلشكالية باشكالية دولية ،حيث قبلت األسرة
الدوليةمكانةالالعبالرئيسيفيمايتعلقبمدينةالقدس،لذاهميرونبالمحافظةعلىالقدستحت

الرعاية الدولية  والمرة الثالثة بعد خروج االنتداب البريطاني  ،1947-حيث نوقشت دوليا إشكالية

القدس كجزء من الصراع العربي – اليهودي   ،وقررت هيئة األمم المتحدة  وضع القدس الخاص
كمنطقة خاصة توضع تحت اإلدارة الدولية وفق القرار الدولي  ، 181لكن بعد حرب ، 1948

أصبحت اإلشكاليةسياسيةجغرافيةبيناألردنواسرائيلالتيتسعىلتحقيقمصالحهافياالعتراف
بمدينة القدس كعاصمة أبدية لها  ،خاصة بعد حزيران  ، 1967واألردن بقي لدية طموح لتحقيق
إنجازلهفياإلتجاهين،األماكنالمقدسةوالجانبالسياسي،بهدفإعادتهاللسيطرةاألردنية،كما

كانتماقبلالنكسة،المعنىاإلبقاءعلىاإلرتباطالقانونياإلداريلألردنعلىالضفةالغربية،ومن

ضمنهامدينةالقدسواضافةلهالسياسي،الذيبقيمنذعام 1967حتىبدايةاإلنتفاضةاألولى،

لكن التطورات واالحداث جاءت  لتحجم كل من سياسات األردنة  واألسرلة في المدينة لصالح
الفلسطينيين  ،والتي أعطت للقدس إطا ًار جديدًا  لم يكن قائما منقبل باعتبارها جزءًا من الصراع

اإلسرائيلي–الفلسطيني(.عميرة،2002،ص .) 9

إنالصراععلىمدينةالقدساليعتبرصراعاً عاب اًر أومجرد حدثبسيطأغلقصفحاته

بعدعام،1967قدرماهوصراعإستراتيجياليمكنالتنازلعنهبينأطرافالصراع،فطبيعة
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الصراعاليمكنأنينعزلعناالستراتيجياتالسياسيةالثابتة،رغمأنالحركةالصهيونيةاعتمدت
س ياسةاإلنجازالمرحليالذياليرىباإلنجازالسريعوتحقيقاألهدافبضربةواحدة،رغمإمكانية
ذلك،لكنهامتوازنةمعالخططالسياسيةالتيتعدتكتيكاتتنسجممعاألهدافاإلستراتيجيةلدولة

إسرائيل،وتخدمدونتناقضالوصولبنجاحوبأحيانكثيرةباخفاءألوانمختلفةالطابعفيأبعاد
الصراع القائم بين مشروع االحتالل االستيطاني المدعوم من قبل الغرب االمبريالي وفي المقدمة

الواليات المتحدة األمريكية ،وينجز على األرض ويتقدم نحو تحقيق األهداف فوق األرض

(الحمد.)2010،

عالصهيونيولمشروعصاحبالحقالشعب

ويمكنأننلمسأنهناكأهدافاًومراميللمشرو

الفلسطيني واألمة العربية ،أو مشروع التحرر الفلسطيني من نير االحتالل ،وهما ذات المشروعين

المتناحرينبالمبدأبشكلكلي .فالطرفاألولاإلسرائيلي يسعىبكلمالديهمنقدراتإللغاءالهوية

المقدسية التاريخية وعزلها عن ماضيها وحاضرها ،وأي ارتباط لها بالوطن األم فلسطين والثاني
الفلسطينيالذييناضلضمنإمكاناتهالمتواضعةلترسيخهويةالقدسالعربيواإلسالميوالفلسطيني

الوطني(محمد،2009،عدد .)70

وحتىندركتأثيرالصراععلىالهويةالفلسطينيةالمقدسية ،البدلنامنإبراز المواقفالتي

يتمسكبهاكلطرفمنأطرافالصراعاإلسرائيلي–الفلسطيني .
أوال – القدس في اإلستراتياية اإلسرائيلية

منذاللحظةاألولىالحتاللالقدسبعدحرب 1967كانتمنزلةالقدسفيقلب
اإليدولوجيا الصهيونية التي تتغذى منه الحكومات اإلسرائيليةوغيرها في دولة إسرائيل بل وحتى قبل
ذلك ،ألن ممارسات الحكومات اإلسرائيلية ما قبل 1967وما بعد النكبة  ،1948شكل خطا كامال

بعمليةاإلسرلةللشطرالغربيللمدينة،منخاللالتهويدالجغرافيوالعقاريوالسكاني.سرعانماظهر
ذلكجليابعداستكمالاحتاللالمدينةوضمهاواعتبارهاعاصمةأبديةلدولةإسرائيل،أعقب ذلك
سلسلةمترابطةمنالخطواتالتيتعكسمدىجديةهذهالسياسةوحرصها،بوضعهدفمركزي

ثابت وراسخ في أذهان العامة في إسرائيل ،أن العاصمة األبدية إلسرائيل من المفروض أن يحدث

ييطالالواقعالعربي،فاسرائيلسعت بصورةمبرمجةلتغييرطابعوهويةالمدينة

عليهاإنقالبجذر

اإلسالمي والمسيحي المعاش(،فيتيلسون )2014 ،فرغم انجاز عملية القطع بين التاريخ والحاضر
والجغرافياواإلنسان،لدفنالخصوصيةالعربيةاإلسالميةوحتىالمسيحيةالتاريخية،وابرازكلماله
عالقةبالخصوصيةاليهوديةبمافيذلكاالسم"أورشليمالقدس"والينتهياألمرفيالمسقصدا
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بالحجروالشجروالبشر،هيصورةالصراعالدائملغرضكسبمزيدامناألهدافالصغيرة،وصوال
للهدفالكبيربانتكونالقدسأهممعلمتاريخيلليهود،يؤكدحقهمبالحياةوالصراعألجلها .
لمتتأثرغالبيةوجهاتالنظرالشارعاإلسرائيليحولالقدسواألسئلة ومكانتهافي،لميتأثر
إيمانهمبمدينةالقدسوالمحافظةعليها ،حتى ولوسمعتأصواتمنهذاالقبيلمثل لميعدهناك

إجماع في إسرائيل حول عدم تجزئة المدينة ،فالممارسات لكسب تأييد الجمهور المؤيد إلضعاف

اإلجماع فشلت ،وحسب استطالع أجرته "شركة ميدغام" بادارة الدكتورة مينة تسيمح ،حول السؤال

المركزيالمقدسي،لموضوعاتالجمهوروالدولة(سمااإلخبارية)2011-الجمهورفيإسرائيلمازال
يؤيدالقدسموحدة ،حولسؤالمدى أهميةالمحافظةعلىالقدسموحدةضمنإطاراتفاقيةسالم،

أجاب"%79مهمجدا"بأنتبقىموحدةتحتالسيادةاإلسرائيلية،و%59رفضواتقسيمالسيادةبين
األحياءالعربيةواليهودية،الشيءالمهمباألمرمعرفةأن% 83من الجمهوراإلسرائيليالزال مؤمن
بوعالن .)2017،
بوحدةالقدسويعارضتسليمالحرمالقدسيالشريفللسيادةالفلسطينية(أ 

الصراعيداربكلالميادينالحياتيةبالمدينة،وكمثالعلىذلك مكانةسكانالقدسالشرقية

العرب كقاطنين وليسوا مواطنين سمح لهم الحفاظ على الجنسية األردنية  ،بل أيضا شبه المواطنة
األردنية،رغمأنهفيهذاالسياقلمتصلالعمليةالسلميةمنذمؤتمرمدريد،1991حتىاتفاقية

اإلسرائيلي المرحلي ،ولم يعالج المفاوض وضع المواطن
أوسلو ، 1993إلى االتفاق الفلسطيني – 
المقدسي الذيسجلعدمرضاهعناإلتفاقياتالتي لمتعطهاإلهتماموالمكانةالمطلوبة.لذلكذهب

المواطنون  المقدسيون بشكل ملفت للحصول على الجنسية اإلسرائيلية  ،األمر الذي دفع السلطة

الفلسطينيةلدقناقوسالخطرلألهدافاإلسرائيلية،بأنسكانالقدسيفضلونالبقاءتحتالسلطة
اإلسرائيلية  وال يفضلون السلطة الفلسطينية ،فلم يشمل إتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير

الفلسطينية– واسرائيلكحلمرحليالقدس(بركوبيتس،2012،ص )120بالرغممنأنحالةالصراع
فيتعميقاإلسرلةللمجتمعالمقدسيتظهربوضوحبالحياةاليوميةبينالناس،حيثالالفتاتباللغة
العبريةتطلبتعلماللغةالعبريةبالمعاهداإلسرائيلية،وبالتعليمالمهنيكذلكبالعبري،وفيزيادة
نسبةعددالطالبالمقدسيينالملتحقينبالجامعاتاإلسرائيلية،وكذلكبالمقارنةبالواقعاالقتصادي

واالجتماعيللشبابالمقدسيالصاعد(ابوحسون،2012،ص .)102

أما المراكز التي تعتبر مفصل في حالة التوتر والصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين بموضوع

القدس،يمكنحصرها .

 -1المساد األقصى.

موقعومركزلهأبعادهالدينيةالمؤثرة ،وكذلكيعتبررمزاللسيادةالوطنيةمنالجانبالفلسطيني ،وهو

مصدررئيسيلهدوءوتسارعحالةالصراعالقائمة .
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 -2االحتكاكفيالنقاطالسكنيةداخلاألحياءالعربية،أوحدوثمواجهاتبيناليهودوالعربفي
القدسأومعقواتاألمناإلسرائيلية،وعدمالقدرةعلىالسيطرةعليهاواتساعهالتشملمحيط

المدينةبمافهاأجزاءمنالقدسالغربية.

 -3أحداث عامة بين الطرفين يؤثر على األجواء في مدينة القدس ،وأحداث في الضفة تمتد
للمدينةممايعكسذاتهعلىسيرالحياة،نتيجةالصدامات(.امنون ،ليفي ،2014،ص .)39
مابينالصراعالدائمبينالطرفينمنأجلالسيادةوبينحالةالهيمنةالمفروضةوبين حالة

المقاومة  ،وبينالصراععلى الهويةبينهماومنهاهويةالمكان،حيثوضعتالحكوماتاإلسرائيلية
المتعاقبة إلى جانب بلدية القدس منذ عام ،1967التركيز على الحفاظ على التوازن الديمغرافي في
القدسعلىسلمأولوياته،بطريقةمنشانهاضمانأغلبيةيهوديةصلبة .وقدأدتهذهالسياسةإلى
التمييز ضد السكان الفلسطينيين في كل مجاالت الحياة الحضرية ،عدى عن تطبيق سياسة نشطة

حولهدمالمنازل ودعمالمستوطناتفي المراكزواإلحياءالعربية ،بمايؤكدأنعالقات القوةغير

المتوازنةبينهما  ،كثفتفيالسنواتاألخيرةالهجوماإلسرائيليالمتسارععلىالمدينةوعلى كلشيء
فيها ،مما زاد من سيطرة إسرائيل على المدينة ،بشكل يؤكد ضعف الفلسطينيين والجهات الرسمية

الفلسطينيةفيأمرالسيطرة(شتيرن ،2010،ص.)32
ثانيا :القدس في اإلستراتياية الفلسطينية.
إن الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ إنطالقتها الكفاحية كانت الحامية والمدافعة األولى عن

الحقالفلسطينيالمسلوبمنذالنكبة ،ومابعدهزيمةحزيران .1967فلمتكنالثورةقدغيبتمن
القدس،كجزءمن

فهمهاللتحررالوطنيوبسطالسيادةالفلسطينيةعلىاألرضالمحررة،فتحريرمدينة
فلسطينوفقرؤيتهموفهمهمالكفاحيالثوري ،لكنذلكلميبقبذاتالسياقالبرنامجيللثورةعموما،

وبشكلخاصبعدإنتهاجهاعام" 1974برنامجالنقاطالعشرة"* الذيعدلليصبحبعدذلكالبرنامج

المرحلي،حقالعودةوفلسطينعلىاألراضيالفلسطينيةالمحتلةعام،1967بمافيهاالقدسالشريف
كعاصمةلها(المصري،2016،ص .)6

كانت الحركة الوطنية الفلسطينية  تحت تأثير عوامل سياسية  عندما كانت القدس تحت

السيطرةاألردنيةقبلعام،1967عندهااستثمرتالثورةرؤيتهاللضروراتالواجبالسعيلتثبيتهامن

قبلمنظمةالتحريرالفلسطينية،ألجلتحريرالقدس،فكانتالمطالباتاألولىلعقدالجلسةالتأسيسية

لمنظمةالتحريربجبلالزيتونفيالقدس،بهدفالحصولعلىالشرعيةالوطنيةفي،1964-5-28
*

اتفقممثلوالشعبالفلسطينيسنة1974علىبرنامجسياسيتعاهدواعلىتطبيقهلمواجهةالمرحلةالمقبلدة،وهدوبرندامجالنقداط

العشرالذيسيصبحأساساللبرامجالسياسيةالمرحليةالمقبلة،

53

كتفاهمبينالمملكةاألردنيةوالمنظمة،وجاءإحتاللإسرائيلللبلدةالقديمةوضمالجزءالشرقيبحزيران
،1967ليوفرفرصةلمنظمةالتحريروللمرةاألولىإلظهاربوضوحمطالبتهابالقدسكتحديللمطالبة
األردنيةفيالسيطرةعليها.ومنذسنواتالسبعينياتظهراإلجماعالفلسطينيبشأنالقدسكعاصمة

للدولة الفلسطينية( ،عميرف ،2002،ص ،)16وكان الهدف االستراتيجي للفلسطينيين وفق تبلوره
بسنواتالثمانينات ،جعلمنظمةالتحريرالعبًا شرعياً صاحب حقفيالمطالبة،ال تقلعنمطالبة

إسرائيلفيالقدس،لتحقيقهدفتقسيمالمدينةفيالمستقبلبينالطرفين ،ولكنحتىيتمتحقيقهذه

السياسة الفلسطينية ،إعتمدت  القيادة الفلسطينية عدة دوائر للعمل في خضم الصراع حتى تحقيق
األهدافالمرصودةومنضمنها :

الدائرر األولى
المجتمعالد ولي،خاصةبعدعم1974واإلعترافبالحقوقالوطنيةللشعبالفلسطينيباقامة

دولةوطنية ،وأنالقضيةالفلسطينيةليستمجردقضيةالجئين .وكانأمامالقيادةالفلسطينيةعقبتين
رئيسيتين،الوالياتالمتحدةاألمريكيةالتيتحميالمصالحاإلسرائيليةفيالمستوىالدولي ،والجامعة

العربية المطالبة بابعاد اإلدعاء األردني بأحقية سلطته على مدينة القدس .حيث سعت القيادة
الفلسطينيةإلبعاداألردنعنمكانتهاودورهافيمدينةالقدسعبرإنجازمهموحاسممنقبلمنظمة

التحرير الفلسطينية ،وهي إعتراف جامعة الدول العربية بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب

الفلسطيني ،وكذلك باإلعتراف الذي نالته المنظمة من الدول اإلسالمية ،في أحقية الفلسطينيين في
السيادةعلىاألماكنالمقدسة(عميرف،2002،ص .)20

الدائرر الثانية :الموقف اإلسرائيلي.
أمامالحقائقالواقعيةفيمدينةالقدس،كانلزاماعلىم.ت.ف،العملعلىتثبيتشرعيتها

الوحيدةفيالمدينة،فيالدائرةاإلسرائيليةتؤكداإلست ارتيجيةالفلسطينيةالصمودوالنضاللكنالسياسة
التي اتبعها الفلسطينيون للتأثير على أرض الواقع لم تكن مالئمة أو تناسب التحدي اإلسرائيلي في

القدس(عميرف،2002،ص،)34ألنالتغييرالذيحصلإثرتبنيالبرنامجالمرحلي،أدىإلىتغيير
واضح في االستراتيجيات نحو التكتيكات ،واسرائيل أخذت بالتطرف والتغول بشكل متسارع وملفت،
مقابلالتوجهنحوالدبلوماسيةفلسطينيا،وهنالميكنالخللفيذلكالتوجهوفقماأكدهانيالمصري
فيإعتمادالبرنامجالمرحليالمرتبطبظروفوتعقيداتخصوصيةالصراع،بلالوهمالذيتمكن

من الفلسطينيين في إمكانية التوصل إلى تسوية تحقق المطلوب  من برنامج الحد األدنى الوطني

،بالمنهج السياسي وأشكال النضال السلمية  ،للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية .هذا الموقف
الفلسطينيوقفأمامحقائقالواقعاألكبرمنه فياإلنجازوالتقدمللعدوانوالعنصريةاإلسرائيليةفي
تحقيقاهدافالمشروعالصهيونيفيالقدس،حتىجاءإتفاقأوسلوليحيلقضيةالقدسإلىالحل
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النهائي ،وهنا بدل من تراجع القيادة الفلسطينية عن نهجها االستراتيجي التفاوضي ،صممت وبقيت
رهينةلمزيدمناإلنخراطبتلكالسياسة(المصري،2016،ص .)7
وياليتبقيتالسياسةوالتوجهعلىماهوماقبلإتفاقأوسلو،التيقلبتاألمورفيالقدس
وكلمايتعلقبهارأساًعلىعقب.واليتحدثالباحثهناعننهجالمفاوضاتأو إستراتيجيةالسالم

الفلسطينية ،قدر ما يقصد تلك التبعات التي أرخت بظاللها على المدينة ،إلى واقع يميل للفوضى
السياسيةالعارمة ،ألنإتفاقيةأوسلوضربتالحالةالسياسيةالوطنيةفيالمدينةبعدالتهميشالقانوني
والسياسي،مماساهمفيتراجعالضوابطالوطنيةوالتقليديةالتيزرعتهاقيمالثورةوالنضالالتاريخية .

ليغزو مكانها ظواهر اجتماعية غريبة عن تلك ،عدى ضعف دور األحزاب والقوى الوطنية
التاريخي،مما عزز فيظل تواجدالسلطةالفلسطينية بروزعدةمرجعياتللبلدوللمواطنالفلسطيني
المقدسي،حتىأصبحالمواطنالمقدسياليعرفإلىأينيتوجه ،ومنأيجهةيطلبالمساعدةفي
حلمشاكلهالملحة(أبوعصب .)2016،

وعندالحديثعنإشكاليةالعالقةبينالمواطنالمقدسيومؤسساتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةالعاملة
فيالقدس،يتضحالتالي :

إن الفترة التي كان فيها الراحل فيصل الحسيني في بيت الشرق* الذي ترأسه ،كان يشكل

عنواناً لكل ما يتعلق في القدس ،كقضية هامة لإلنسان المقدسي ،وللواقع والحراك السياسي

واالجتماعي ،والذيأصبحكمرجعيةوعنوانموحدللحالةالمقدسية ،وقدشكلإغالقهكعنوان ،ضياع

المرجعية وتشتت العمل الوطنيالموحد،وفيهذاالشأنيقولمحمودالصفديأنتراجعًا كبي ًار في
دور المؤسسات بعد إغالق بيت الشرق يلمسه المواطن المقدسي خاصة بالمرجعية

الموحدة(الصفدي)2017،مماساهمببروزعدةمرجعياتللمدينةمنها(مدارنيوز .)2017،
أوال – مراعيات تابعة لمنسمة التحرير الفلسطينية.

 -1المؤتمرالوطنيالشعبيللقدس(تمتأسيسهفيالعام ،2008عقبعقدمؤتمرجمعفيه500
شخصيةمنالجهاتالعاملةفيالقدس)

 -2دائرة شؤون القدس (تأسست عام  ،2009كمرجعية للقدس تابعة لمنظمة التحرير)،
(عبيدات.)2009،

*بيييت الشيييرق كددانمقددرقيددادة منظمددةالتحريددرالفلسددطينية مددابددين  1980وحتددىتدداريخإغالقددة ،يقددعفددي القدددس تددمبنائددهفددي
سددنة  1897مددنقبددل إسددماعيلموسددىالحسدديني،وتددموراثتددهمددنقبددلعائلددة الحسدديني منددذذلددكالحددين،اقتحمددهاإلس درائيليونسددنة
 ،2001وأوقفواالعملبه .
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ثانيا – مراعيات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 -1و ازرةشؤونالقدس(تم تعيينحاتمعبدالقادروزيرالشؤونالقدسعام ،2009ألولمرةبعدأن
كانمجردملفيتبعلوزيرغيرمختص).

 -2محافظةالقدس(تمتعيينمحافظللقدسفيتشكيلةالحكومةالرابعةعشروالخامسةعشر)
ثالثا – مراعيات تابعة للرئاسة وديوان الرئاسة.
 -1اللجنةالوطنية العليا للقدس(أنشأت عبرإصدارمرسومرئاسي،2011-6-1بحيث يكون
رئيساللجنةالتنفيذيةرئيسًالها)

 -2وحدةشؤونالقدسفيديوانالرئاسة(الرازم،2013،ص.)3،4،5
أوصىمركزالتخطيطالفلسطينيالتابعلمنظمةالتحريرالفلسطينية ،بحلقةنقاشنظمها-1

، 2016-9براماهللبضرورةتوحيدالمرجعياتللمدينةفيعنوانواحد،ألهميةتعزيزالصمودلدي

المقدسيينوربط القدسبالبيئةالسياسيةواإلجتماعية واإلقتصاديةالفلسطينية لمواجهة عمليةاألسرلة
التي تتعرض لها المدينة ولتصمد أمام التحديات .وفق ما يراه المركز إن الواقع المقدسي للمدينة

ولإلنسانصعبللغاية،وفيغايةالخطورة،فيظلالهجمةالشرسةالتيتتعرضلهاوالتيتطال

كل شيء ،وليس ذلك فحسب ،أمام حالة الضعف والتراجع الواضحة(،مركز التخطيط

الفلسطيني.)2016،مماساهمبخلقحالةمنعدمالثقةتجاهالجهاتالرسمية،واالبتعادفيالتعامل
معهذهالمرجعياتوالمؤسساتالتابعةلها،مقابلوجودبديليعطيويقدمالخدمات،رغمحدودها

ألنتعمقالسياسةاإلسرائيليةمنأزمةالهوية

الدنيانتيجةالعنصريةاإلسرائيلية،مما يعطيالفرصة 

القائمة  في الشعور الفلسطيني المقدسي إنه ترك لقمة سائغة بين أنياب حكومة وبلدية االحتالل
والمستوطنينفيذاتالوقتالعزلةالشبهتامةللمواطنالفلسطينيالمقدسيعنباقيأبناءالشعب

الفلسطيني ،مما يشكل في ظل  التسهيالت الالزمة لألسرلة القانونية التي تشعر المواطن المقدسي
باألمانالذيالتوفرهالمؤسسةالرسميةالفلسطينية الغائبةعنالساحةالمقدسيةبشكلكامل،األمر
الذي يجعل الفرصة سانحة لتطبيق السياسات اإلسرائيلية على الفلسطيني المقدسي الهادفة لتشويه

الهويةالوطنيةالفلسطينيةبالوعيالذاتي .
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المبحث الثاني
التناقض في القدس في سل يا وضوح الهوية
ألنالقدسليستمجردجغرافيافحسبوليستذلكالتاريخالحديث،وليستعاصمةاألديان
السماوية ،بلألنهاكلماسبق ،وليسذلكوحسب  ،بلهيجملةالتناقضالممزوجبرهبةالحقيقة
والخوفمنالغدالمبهم،بحثاعنالحياةاألقلخوفامنالضياع،فالصراععلىمدينةالقدسهومن

وجد الغموض في اإلنسان الفلسطيني المقدسي ،ما بين حالة دولية لها ،أو كعاصمة مفتوحة لكل

الديانات،أوتحتإشرافالمملكةاألردنيةالهاشميةأوتحتسيطرةاالحتالل،أوفلسطينيةاألصل .

إذاكانهيجلقدإكتشفاالغترابالميتافيزيقي،واكتشففورباخجذوراإلغترابالديني،فان
ماركسقدإكتشفجذورهفياإلغترابالسياسي(حنفي .)2013،النظرياتالحديثةللمفاهيمكالهوية

معطىمناإلنسانكفردأوجماعة،وهوالذييقرربشأنها،ألنالهويةهيوعيذاتي،أونسيج

يثبتويرسخعلى أيديالقوىاالجتماعيةوالنفسية،وهذايعنيأنالهويةهيأمرصاحبتناقضات

كثيرة،والتبقىثابتةبلمتغيرةوفقالحراكالداخليلهذهالقوىالفاعلةبالمجتمع،الدين،الجنس،

النوع،وفيالسياقذاتهيقولكاستلمناويل"إنهناكثالثة نماذجللهوية،واحدةشرعية،وثانية
متناقضة،وثالثةمشروع"،فالشعوربالتهديدمنظهورهويةاألخرألجلالبقاء،هيالتيتظهر

الجماعاتوالطوائفواألقليات(لي،2014،ص.)20

ويرى الباحث إن حال الفلسطيني المقدسي الذي خلق وسط حالة التناقض في الحياة،

والصراع اليوميللبقاء ،قدرةملفتة للحفاظعلىالهويةالوطنية ،فيظلخارطة المواجهة الواضحة
والمستترة لالنقضاض عليها ،وتتغير مكانتها في الذات المقدسية المحاطة بموانع واقعية ضاغطة،
تحولدونالبقاءمحميمنالتأثيرعندمواجهةالذاتالوطنيةالفلسطينيةالمقدسيةوالتغييرالقادممن

األخر ،بين األردن واسرائيل والسلطة والتفكير بدولية المدينة ،كلها عوامل تساهم بشكل أو بأخر
بوضعالمواطنالمقدسي،أمامرزمةمنالتناقضات .

فقبلعام 1967منحتاألردنالفلسطينيالمواطنة(الجنسية)األردنية،ومنهمسكانالضفة

الغربيةومدينةالقدس،ووفقالقانوناألردنيمنحهمذلكحقالتصويت للبرلماناألردني ،لكنبعد

بدءاإلنتفاضةاألولى ، 1987أعلن األردنقرارفكاالرتباطالقانونيواإلداريتموز،1988عن

الضفةالغربيةوالقدس،معإبقاءاألماكنالمقدسةتحتمسؤوليتها فيو ازرةاألوقافاألردنية،مما

عكس ذاته على المواطن المقدسي كحامل للجنسية األردنية ،والذي لم يعد يحمل الرقم الوطني
األردني،قدرمايعتبرجوازمرورالمقدسيعبرالحدوداألردنيةفقط(مدار)2012،يضافلذلكما
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أضافتهسيطرةإسرائيلعلىالمدينة،1967بمنحالمقدسيحقاإلقامةالدائمةدونالمواطنةفيدولة
إس ارئيل،بليمكنهمالحصولعلىجوازسفرمرور"وثيقةسفر السيهباسيه ""לסה פסה " ،إذا
كانالمقدسييريدالسفرعبر المطاراإلسرائيلي،بنغوريون،فاليوجدلديةجوازسفركمواطن

طبيعي،فالرقموطنيأردنيأومواطنة،والمواطنإسرائيلييحملالجنسيةاإلسرائيلية،وال مواطن
فلسطينيمنالناحيةالقانونية،فاليوجدبحوزتهوثائقإثباتفلسطينيته،بعدقيامالسلطةالفلسطينية

بعدإتفاقأوسلوالموقع،1993بينمنظمةالتحريرالفلسطينيةواسرائيل،منحالفلسطينيالمقدسي

الهويةالفلسطينية،دونالرقمالوطنيودونالمواطنة،كمايمنحالفلسطينيفيالضفةالغربيةوقطاع

غزة،وقدإنعكستهذهاإلرباكاتعلىالمواطنالمقدسيفيكافةجوانبالحياةاليوميةفيالمدينة

في ظل السيطرة اإلسرائيلية المحكمة عليها  .وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يعرف المقدسي،
مصطلح المواطنة ،وهو الذي ال يعرفها أو يلمسها ،أو يدرك العالقة الجدلية بين الفرد كعضو

بالمجتمعوبينالسلطة(مدار .)2012،

ليسوامواطنينأليدولة،لقد مسبحقوقأساسيةللسكانالفلسطينيالمقدسين،حيث يمتلك

المقدسيجوازسفرأردنيوهوليسبأردني،يوجدلهبطاقةهويةإسرائيليةوهوليسإسرائيلي ،في
داخلهالهوية الفلسطينية ،ولكنليسله أيشيءيعطيلهمكانة ،نحننعيشبدونمواطنة"هكذا

عبرأحدسكانالبلدةالقديمةالقدسالشرقية"(.ميمون ،لوستر ،2012،ص.)32
 -1إنسان دون دولة با مواطنة)

مفهوم المواطنة من الصعب تحديده بالمقارنة مع المفاهيم السياسية األخرى  ،وهو يتضمن
بداخلة مجموعة من القيم والمعايير ،وتعريف ممكن للمواطنة بشكل عام  ،وهو اإلطار القانوني
والسياسي اإلجتماعيللحصولعلىعضوية،إنهيعبرعنعالقةالناسالذينيشكلونالمجتمعوبين

السلطة،وبينهموبينأنفسهم،والذييمكنهممنممارسةحقوقهمالطبيعية.لقدرأىأفالط ونوأرسطو،
بالمواطنةدرجةجيدةيشاركمنخاللهاالفردفيالحياةالعامة،ويشعربمواطنتهبدرجةعالية.إدعى

أرسطو أن اإلنسان حيوان سياسي ،وهو ليس قاد ار لتحقيق الغرض اإلنساني دون الدولة ،والمواطن
ليس مواطنًا لدولة معنية بهذه الحقوق فقط  ،ألنه ساكن فيها ،ولكن الختالفه عن اآلخرين في
مشاركتهالقضاءوالسلطة(مكي .)2003،

كي تكون مواطناً معترفاً  به وفق" اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " الذي أقرته الجمعية

العامة لألمم المتحدة  ،1948البد أن تكون هناك طريقة واضحة لممارسة الحقوق المكفولة دوليًا.

وبناء على ما ذكر ،فان الفلسطينيين المقيمين في شرقي القدس ،ليسوا مواطنين ألي دولة ،ليس
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إلسرائيل ،وليس لألردن وليس لفلسطين ،هم أناس فاقدي المواطنة ،ويحيون حياتهم بدون مركباتها
الجوهريةوبذلكسلبتمنهمالحقوقاألساسية،واألوليةوالعميقة(،ميمون ،لوستر،2012،ص .)37
الموقف األردني من قضية القدس.
أ -الموقفاألردنيماقبلمؤتمرمدريد1991

إناالهتمددامالرسددمياألردندديبالضددفةالغربيددةعمومددا،وبصددورةخاصددةمدينددةالقدددسلددميكددن

وليدددحددرب،1967بددلسددبقذلددكبكثيددرحتددىمدداقبددلجلددوسالملددكحسددينبددنطدداللعلددىعددرش
المملكددةالهاشددميةس ددنة.1953حي ددثسددعىمن ددذاللحظددةاألول ددىلتوليددهالسددلطة،ألثب دداتمكانتددهأم ددام
التهديددداتالداخليددةوالخارجيددة،فلددمتكددنإس درائيلالوحيدددةالتيتهددددمكانددةاألردنفدديالضددفةالغربيددة

والقدددس،والكددذلكمنظمددةالتحريددرالفلسددطينية،ممدداجعلددهيسددعىللحفدداظعلددىاسددتقرارالوضددعوعلددى
وجددوداألردنكدولددة،األمددرالددذيجعددلالعالقددةبدديناألردنومنظم دةالتحريددرالفلسددطينيةبحالددةتددوتر،

خاصددةفدديأحددداث"سددبتمبرأيلددولاألسددود"،1970حتددىسددنة1974التدديأُعلددنفيهدداعددنمنظمددة
التحريرالفلسطينيةكممثلشرعيووحيددللشدعبالفلسدطينيوالصدراععلدىالهويدةالفلسدطينية،لتصدبح
داطاتوالتحركد د د د د د دداتوالتص د د د د د د دريحاتبد د د د د د ددينالطد د د د د د ددرفين

العالقد د د د د د ددةقائمد د د د د د ددةعلد د د د د د ددىطبيعد د د د د د ددةالنشد د د د د د د

(مرحف،جلعدي،1999،ص . )9
إنالحصولعلىالجنسيةاألردنيةآنذاكيعتبرمنالعواملالغايةفياألهميةفيالعالقات

األردنية الفلسطينية،إذ تميز الفلسطينيين الالجئين في األردن عن باقي  األقطار العربية بحقوق

المواطنة األردنية ،وقد أعلن في قانون الجنسية للعام  1952يعتبر أردني الجنسية كل من يحمل

الجنسيةالفلسطينية،فكثيرمنالفئاتاعترضتعليهمعتبرينالهدفالخاصبه،ليسمجردخلق
حالة استقرار في المملكة قدر ما يهدف التجنيس إلى طمس الهوية الفلسطينية وتهميش القضية

الفلسطينيةحيثعمدعلىتوحي دالضفتينالغربيةوالشرقية،ألجلتعزيزالتواجدالسكانيفيالضفة
الشرقيةولخلقواقعإقتصاديتصحبهالتنميةفيالمستوياتالمختلفة،الزارعةوالتجارة،بعدتأسيس
منظمةالتحريرالفلسطينية، 1964وبدءممارسةالعنفالثوريالمسلح،مماأدىإلىتوتيرالعالقة

األردنية–الفلسطينية،وخصوصاًعقبالهجماتالتيشنهافدائيوالمنظمة،األمرالذيدفعإسرائيل
للردعلىتلكالهجماتبالعدوانعلىقريةالسموع،1966ألجلالنيلمنالمقاومة،وعندهاأدرك

األردنأنهاليمكنهتجنبأيحربأومواجهةقادمةبينالعربواسرائيل(أبوعمر،2010،ص .)40

وكانلضمالضفةالغربيةتحتذريعةالحمايةمنالهجماتاإلسرائيليةأومحاربةاليهود،

أوألجلرفعالظلمعنمعاناةالفلسطينيين،ففيالبداياتبدىالشعورباإلرتياحالفلسطينيالنابعمن
الوحدة،لكنهسرعانمابددتهالسياساتالمنتهجةمنقبلالنظاماألردني،خاصةاإلقتصادية،حيث
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بدأ الفلسطيني يشعر بالفارق لصالح الضفة الشرقية وعلى حسابه  ،مما زاد األمور تعقيدا ،حيث
البطالةوضعفالوضعاإلقتصادي،وشعورهمبعدماإلرتياحمنالوحدة،ماجعلهميطالبونبابراز

شخصيتهمالفلسطينيةوالتركيزعلىتحريربالدهم،وكانالنتصارالثورةالجزائرية،1962وفشل

الوحدةالمصريةالسورية،1961-1958األثرالكبيرعلىالشارعالفلسطيني(الخزندار .)2009،

وشكل ذلك عامل مساعد لتشكيل تنظيمات فلسطينية مستقلة  ،من مهامها الدفاع عن

الفلسطينيينالذينفهمواانهاليمكنألحدالدفاععنهم،وابرازهويتهمغيرذواتهم،وكانلهزيمة
 1967الدوراألبرزفيتحفيزالفلسطينيينلإلنطالقبالعملالمسلح،وبدايةسيطرتهمعلىمنظمة

التحريرالفلسطينية،ليثبتعندهاالفلسطينيالمقاوم،وفيأولمواجهةمباشرةمعقواتاالحتالل

في معركة الكرامة ،1968-3-21أنه قادر باإلعتماد على الذات الحفاظ على الهوية ،األمر الذي

ساهم في إنماء وتطوير العمل المقاوم  ،ألن معركة الكرامة أُعتبرت نقلة نوعية للعمل الفدائي

وإلحتضانالجماهيرالفلسطينيةلها،ممازاداألمورتعقيداوصعوبة،معبروزبعضاألخطاءمن

بعض التنظيمات الفلسطينية على الساحة األردنية التي إستغلها النظام لصالحه ،أدت في نهاية

المطاف إلى المواجهة  مع النظام األردني  في أيلول  ، 1970كانت نهايتها خروج المقاومة
والتنظيماتالمسلحةمناألردن.أماالموقفاألردنيفقدبقيدونتغيير،رغمإحتاللالضفةالغربية

وباقيأجزاءشرقيالمدينة،تجاهاالهتماموالمسؤوليةعليهما(أبوعمر،2010،ص .)40-39

ورغمأنهزيمةحزيران، 1967شكلتمنعطفًا جديدًا بالعالقةبيناألردنومنظمةالتحرير

إال أن ذلك لم يغير من الموقف األردني شيئًا ،بل حاول بكل السبل إبقاء الشرعية التمثيلية بيد

المملكة،ويعطلالدورالذيبدأتالمنظمةتأخذه،حتىبدأتالحرباألهليةاللبنانية،1975وخروج
الثورةمناألراضياللبنانية،1982لتونس،وهذهتعتبرضربةقويةللمنظمةولقدراتهاوتأثيرها،
األمرالذييحولدونأنيكونلهامكانةسياسيةمركزية،ورأىبذلكاألردنفرصةألخذزمام

األمورواعادةالمكانة التييراها للمملكةفي الضفة الغربيةوالقدس،عبرالتقربلمنظمةالتحرير
والتعاونمعها،بحيثتكوناألردنالالعبالمسيطرفيها،واستمرذلكمابينالهبوطوالصعودفي

يللمملكةمعالضفةوالقدس

العالقةحتىإنطلقتاالنتفاضةاألولى،وفكاإلرتباطالقانونيواإلدار

،1988األمرالذيوضعالمنظمةأماممسؤولياتها(ميرحف،جلعدي،1999،ص .)12

سبقأنقلناالقدسلمتغبعنالسياسةاألردنيةوالدورالذيلعبتهيؤكدذلكطوالالفترة
الماضية  ،لكن بعد أن تعزز دور المنظمة ومكانتها بأوساط شعبها  ،وعلى مستويات مختلفة ،

اضطراألردنلتقديمالدعمللمنظمة،ليتمكنمنالحفاظعلىأمنهواستق اررهووقفضدالسياسات
اإلسرائيليةالهادفةالتيتهويدمدينةالقدس،وقدعبرالملكحسينفيتعليقلهعلىتوقيعإعالن
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المبادتالفلسطينياإلسرائيليعام،1993حينقال"اليمكنأنيكونهناكحلللقضيةالفلسطينية
ال يعالج موضوع القدس" وأضاف " كما لن يكون هناك سالم حقيقي مالم يعالج موضوع القدس

ومكانتهالدينابمايكونمرضياوصريحالناجميعا"(أبوركبة ،2016،ص)1ومنمدريدحتى
أوسلو برزت الريبة بين الطرفين  ،الفلسطيني الذي شعر بأن مؤتمر مدريد وعدم تمثيل الفلسطيني

لذاتهبشكلمستقل،إنهاعودةللسيطرةاألردنية(نوفل)2007،والتدخلبالشأنالفلسطيني،وبالمقابل

األردنخشيمنأنيشكلإتفاقأوسلوضرباللمصالحاألردنية(سندلرواخرون،)2011،التيأخذت

المحدداتالتالية محدددستوري ،محددمبدأي ،محددديني،محددوطنيقوميإقليمي ،حيثإعتبر
األردن ذاته في البعد الديني بعد توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية  ،1994أنه  يملك حق

اإلشرافعلىالمقدساتاإلسالمية ،وكمانصإعالنواشنطن1994علىتعهدإسرائيلفياحترام
الدور األردني في األماكن المقدسة  ،وكذلك إتفاقية وادي عربة التي تؤكد على الوصاية األردنية

(موقعاللجنةالملكيةلشؤونالقدس .)2012،

كانالملكينظر لقضيةالقدسكقضيةعربيةوهيحقعربيفلسطينييجبأنتعودلهم،

والتبقىتحتسلطةإسرائيل ،بلهيعاصمةدولةفلسطين ،وبقيالموقفثابتا ،بلازدادتصعيدا
في مواجهة االحتالل الهادف إلى تغير هوية المدينة المقدسة وطمسها ،وقد ظهر ذلك جليا عندما

طرحتإسرائيلالتقسيمالزمانيوالمكانيللمسجداألقصى،2015والذييعتبرش اررةإنتفاضةالقدس

(2015ابوركبة،2016،ص .)1

وتبقىوفقمايراهالباحثللعالقةاألردنية-الفلسطينيةحالةخاصةجداتختلفعنغيرها

منالعالقات ،بحكممايربطهامنقواسممشتركة،تجعلأمرالتباينوالتجاذببينالطرفين ،ال
يعنيالبقاءبالموقفالمعادي،رغمأنالخالففيالمواقفمازالقائماً،فاألردنيسعىبالدورالحالي

لحلالقضيةالفلسطينية،بمايؤمنقيامدولةعاصمتهاالقدس كموقفمعلن ،وتسعىلفتحثغرةفي

جدارالتعنتاإلسرائيليالرافضلفتحبوابةالتفاوضمجدداللحلالنهائيأوحتىالخوضفيقضية

القدس  ،لكن رؤية األردن التاريخية الخاصة بالقدس  ،نظ ار لطبيعة المدينة كأحد أهم ثالث مدن
وأماكنمقدسةعلىالمستوىاإلسالميفيالعالم،والتيحتىاللحظةترىبالوصايةعلى المناطق

المقدسةفيالمدينة.ينبعمنذلكالدورالتاريخيالذيتعاملبهاألردنمعقضيةالقدس،منذبدايات

القرنالعشرينهذا منجانب،ومناألخرفانإنحسارالمواقفاألردنيةفيالتعاملمعالضفةالغربية
ومدينةالقدسمابعداتفاقيةأوسلو،جعلدورهايأخذبعدًادينيًاأكبر .
بعد أن وقع الرئيس الفلسطيني أبو مازن والملك عبد اهلل إتفاقية سنة   2013نص بعض

بنودها" د)  وبناءعلىدورالملكالشريفالحسينبنعليفيحمايةورعايةاألماكنالمقدسةفي
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القدسواعمارهامنذعام،1924واستمرارهذاالدوربشكلمتصلفيملكالمملكةاألردنيةالهاشمية
من ساللة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم؛ وذلك انطالقا من البيعة التي بموجبها انعقدت

الوصايةعلى األماكنالمقدسة للشريفالحسينبنعلي،والتيتأكدتبمبايعتهفي 11آذارسنة

  1924منقبلأهلالقدسوفلسطين؛وقدآلتالوصايةعلىاألماكنالمقدسةفيالقدسإلىجاللة
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم األورثوذكس المقدسية التي تخضع

للقانوناألردنيرقم27لسنة.1958

هي)  إن رعاية ملك المملكة األردنية الهاشمية المستمرة لألماكن المقدسة في القدس تجعله
أقدرعلىالعملللدفاععنالمقدساتاإلسالميةوصيانةالمسجداألقصى(الحرمالقدسيالشريف)" 
لحمايةاألماكن  المقدسةورعايةاألردنلها،أكدأنأيحللنيكتبلهالنجاحدونالتفاهم

الثالثيالفلسطيني،األردني،اإلسرائيلي،ألهميةاستغاللاألردنلمسؤوليتهاتجاهالقدس،الذيلميعد

كالسابق ،بالسيطرةالسياسية ،فواقعاليوميجعل األردنتهتمبدوروحضورعلىالمستوىالعربي ،لذا

نراها تركز على األماكن المقدسة كداللة واضحة منه إلكتساب شرعية التاثير والمكانة السيادية
والقانونيةبدعمفلسطينيرسمي .
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المبحث الثالث
المشروع اإلسرائيلي وأسرلة الهوية الفلسطينية المقدسية
اليمكنناأننحصىتلكاألساليبوالطرقالمختلفة من المخططاتاإلسرائيليةالقاصدة
للنيلمنالهويةالفلسطينيةعموماًوعلىوجهالتحديدالمقدسيةمنذعام1967حتىيومناهذا،رغم
أنهاكخططمرصودةوجاهزةالتقتصررؤيتهاللجغرافيافقط ،بلأمتدتلتطالالتاريخ ،والفضاء
الديمغرافي،واألسماء،وكلمكوناتالحالةالمقدسية،والنقصدهناالهويةالمقدسيةوكأنهامكون

منفصل عن الهوية الوطنية الفلسطينية  ،قدر ما نالمسه  لخصوصية الواقع المقدسي أما الهوية

المقدسية ،فهيجزء أصيلوممتدللوطني الفلسطيني ،بماتحمله الجزئية الخاصةبالمدينة،ضمن
شروطالحياةالمشتركةلدىالسكان،فيحدودالقدسذاتها(عزالدين،2014،ص .)21

إن تداعيات الحالة االستعمارية في واقعنا العربي عموما ،وعلى القضية الفلسطينية بشكل

خاص،تأثرتمنتلكالفراغاتواإلشكالياتالمرتبطةبالهوية،فاإلنتقالمنالطابعاإلسالميللهوية
التيوسمتبهاالمنطقةبأسرهاإلىالبحثعنالذات،حيثاستغلاالستعمارسيطرتهليعمقتلك

اإلشكالياتويشوههاوينقلهامنالقطيعةمعالماضي إلىالبحثعنالذاتفيظلمتغيراتواقعية،
تساهمبالشعورباغترابالذاتالجماعية،التيتركتالماضيبماحمل،وذهبتنحوالشكألجل

اليقين (العبادي،)  2016،تماماكماالذاتالفلسطينيةبعدمامرعليهامنظروفبدأتبالتهجير
القسري،ولم تنتهبأسرلةالمواطنالفلسطينيالمقدسيوتهويدالقدسبكلالمقاييس ففيالقدس في
ظلالواقعالصعبمناإلرباكالحقيقيالهادفحرفالمسارنحومايخدمالمشروعاإلسرائيليفي

الوصول لمستوىتحقيقأهدافهفيالمدينةالتيخضعتلسيطرتهالكاملةعلىإألرضواإلنسان،منذ
االحتالل اإلسرائيلي  1967عاماً لم يمنح االحتالل اإلسرائيلي هامشاً من اإلرتباط الطبيعي بين

ال
المقدسيينوباقيأبناءالشعبالفلسطينيفيالضفةالغربيةوقطاعغزة،واضعاشرخاوحدافاص ً
بينهما،وأبقىالحيرةسيدةالموقف.ممازادعلىحياةالمقدسيتعقيداوارهاقا،فهومواطنفلسطيني

بالدرجةاألولىجرده االحتاللمنهذاالحقولميسمح لهبالحصولعلىالهوية الفلسطينية أو

المواطنة،وهوبالمقابليصنفكقاطنلدىدولةإسرائيل،أوكأجنبييحملاإلقامةالدائمة،وسعيه
لتفريغالمدينةمنطابعهاالعربيالفلسطينيوصبغتهاالسياسيةالفلسطينية،وهومصنفأردنيكذلك

ويحملجوازالسفراألردني،أيضادونالمواطنة(رمون،لهيرس،2014،ص،)36ومابيناإلغتراب

مزيدا من
والخوف من األخر   وبين انشطار الهوية عند المقدسيين ،تأتي إسرائيل لتعمق الظاهرة ،

سياساتاإلغترابوالتهميش  ،واإلنفصالعنالهويةاألصلية،وخلقعدةهوياتبتجلياتمتناقضة
ال تترك للضعيف أو الطرف الفلسطيني المقدسي سوى خيارين ،إما استعادة زمام األمور وترتيب
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أوضاعهلمحاولةالنهوضمنجديد،والخروجمنقوقعةاالستالب،عبرالممانعةوالمقاومة،رفضا
للخنوع والقبول بأمر الواقع الناجم عن التصادم والصراع بين الطرفين  ،واما الخنوع واإلنصياع

لصياغةالوعيوالسلوك  وفقالقواعدالتييفرضهااالحتالل،بمعنىالذوبانواالنصهار برؤيةجديدة

(مكاوي  .)2014،فاإلنسان المقدسي له حدود وضعت له وفق رؤية إسرائيلية مدروسة تنسجم مع

السياساتالهادفةألسرلةالمقدسي،بعداستسالمهلألمرالواقعفهويتلمسالممارساتاإلحتالليةبكل
خطواتهاليوميةالتييعيشوسياطالمراقبةتتبعهفيكلسبلالحياةوفي االقتصادورزقالعيش،في

نسله،وسكنه وبالغرفةالصغيرةوزقاق المدينة،وفي جغرافياإمتدادالوطن،ليصبحالمقدسيمالحقًا،

وينتظر االحتالل منه بترقب شديد ،أي عمل ال يعجبه ليخرجه أو يطرده أو يعتقله أو يحرمه من

اإلقامة والسكن في المدينة .واذا تحرك نحو إمتداده الطبيعي للضفة الغربية ،يضطر ليقف صف

الطوابير للخضوع لعمليات التفتيش من قبل جيش االحتالل في النقاط الحدودية ،وان ذهب إلى

الجانباليهوديمنالمدينةفتحتعليةأبوابجنهممنكلحدبوصوب(اليزا،2016،ص،)80

فالرصيفاألخرالغربييتابعتحركاتهعنكثب،ألنهغيرمرغوبأومرحبفيهفيالقدسالغربية،
ويبقى السؤال حقا هل يرغب المواطن المقدسي بتقمص شخصية المستعمر أو وفق ما يطلق عليه
فانونالرجلاألبيض؟!كأنهقدلخصإبن خلدونأبرزأفكارعلماء النفسواالجتماع،ف رويد،

وماركيوزه  ،وباولو فريري وفانون ،في تناولهم عن تعليم المقهورين وتماهيهم بالقاهرين بقوله "،إن

المغلوب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب في شعاره وزيه  ونحلته وسائر أحواله  وعوائده  ،حيث رسم
بالقانون االجتماعي هذا  ،خارطة معرفته لسير عملية اإلقتداء والتقليد ،والتي تؤدي بالضرورة إلى

التماهي والتوحد في سلوك وأفكار وعادات وأسلوب حياة الغالب ،من خالل المعادلة المعروفة،
المنتصرهوالذييصبغالواقعالمفروض  علىالمغلوبوفقالقواعداللغة ووفقاللمصالحاالقتصادية

والسياسيةواألمنية،والسببفيذلكوفقإبنخلدون،أنالنفستعتقدالكمالللغالب،حتىإنقادت

اليه،عدىعنتفوقالغالب(سالمه .)2012،

وفي المعادلة الفلسطينية للمواطن المقدسي  ،هنالك طرف قاسي وظالم محتل ،ومستبد ،

وينزل األذى والعذاب والحرمان بالضحية  ،قيمته كمحتل يجدها بقهر واذالل الضحية ،والشعور
بضعف األخر التابع  كشكل ونموذج  من حالة التسلط االستعماري التي ال تفاهم معها بغير لغة

السياط  ،األمر الذي يشير إلى نفسية وذهنية المتسلط والمحتل الذي يرى بذاته أسطورة ،كأسطورة
الجيشالذياليقهر ،وبالمقابلعدمأدميةالمستضعفبحيثينظرإليهكدوناليمكناالنسجام
معهأوإيجادالقواسمالمشتركةبينالغالبالمتعاليوالمغلوبالضعيف(حجازي،2005،ص .)40

ويرى الباحث أن هذه الممارسات إعتاد عليها الفلسطيني  بفهمه لسياسة االحتالل  ،أي

كونهم ينظرونللمواطنالفلسطينينظرةإزدراءواحتقارتحطمنقيمةاإلنسان،فهواليرىبتفوق
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أحد بالمحيط والوسط العربي  ،من المحيط إلى الخليج  ،وبعيدا عن هذه النظرة الحاقدة العدائية
المشوهة للحقيقة اإلنسانية والتاريخية  ،تساعدهم لإلقتناع بهذا الموقف  ،األسطورة المزعومة عن

تفوقهمعنباقيأبناءالبشر ،بكلمايمسالحياةومجاالتها،بينماينظرالصهيونيإلىنفسهبتعال

وتفوق   ،من خالل نشر أساطير  القدرة في اإلنتاج والعلم  ،والفن والحرب وفيما يصور العربي

ككائنجاهلمتأخرأهوج،فيستنتجمنكتابهرتسل"دولةاليهود"ومذكراتهمايلي:
-اليهودأنقىأمةبيناألممفيالعالم.

 ستكوندولةاليهودحصناللتفوقالحضاريفيمواجهةالهمجيةاألسيوية. -تقومالعالقاتبينالشعوبواألممعلىالقوة.

فرضالهيمنةعلىالوطنالعربيمنالنيلللفرات،وكذلكركزالمؤسسدونالصدهاينةعلدىنقداء

الدددمواإلنتمدداءالعرقدديومقاومددةاإلندددماجومحاربددةالت دزاوجمددعاألغددراب،وبالتدداليركددزواعلددىالتفددوق

العنصريوالنقاءالعنصريوالفصلالعنصريواالنغالقالعنصدري(حسدين.)2013،يقدولالبروفيسدور
سدداميسددموحهإننتددائجاالسددتطالعاتالتدديتجددريكددلعددامحددولالعالقددةمددابينالعددربواليهددودفددي

إسرائيلالزالتتتأثربأحداثأكتوبر"،2000العقدداألحمدر"بكدلمدايمدسالعالقدةالعربيدةاليهوديدة،
ومد د د ددعذلد د د ددكفد د د ددانتطد د د ددوراتمختلفد د د ددةسد د د ددتؤديلتعميد د د ددقالعزلد د د ددةوالتطد د د ددرففد د د دديالمواقد د د ددفالعربيد د د ددة

(افريم،2016،ص.)173لكنرغمكلذلكوحسببرنامجيبثعلىفضدائيةمعدا"أنداوطندي"بدثفدي
،2016-11-16مددعبعددضالشددبابالمقدسددي،فددانالغالبيددةالعظمددىمددنالشددبابالمقدسددياليرغددب
فيالذهابللضدفةالغربيدةفديظدلالظدروفالصدعبةالتدييواجههداالمدواطنالمقدسديفديمددنالضدفة

الغربيددة،فه دمغيددرمرحددببهددم،ألنهددمحملددةالهويددةالزرقدداء،أوأصددحابالدددخلالعددالي،لددذايفضددلون
الذهابوالتنزهفيالقدسالغربية(فضائيةمعا .)2016،

إن السياسة التي مارستها إسرائيل بحق مدينة القدس والمواطن المقدسي وعزلهما عن

محيطهماالجغرافيوامتدادها الديمغرافي،ألجل الوصولألهدافتساعدهافيتحقيق الضمالكامل

واإللحاق،األمرالذيلميحدث،رغمأنالكثيرمنالشبابالمقدسييتفاخرونبالحديثباللغةالعبرية
أوإدخالبعضالكلمات،ويتذوقونالمنتجاتاإلسرائيلية ،وجل أوقاتهمفيالقدسالغربية ،واآلالف

من المقدسيين ،حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية ،أو يرغبون في الحصول عليها (الجعبة ،2014،

ص .)7

أسرلة الهوية الفلسطينية المقدسية
كثيرمانتداولمصطلحاألسرلةفيالسياساتاإلسرائيليةالمختلفة،تجاهفلسطيني1948أو
تجاهمدينةالقدسوسكانهاالفلسطينيين ،لكننالمنخضبالمفهومالخاصللمصطلحالمستخدم عربيا
وفلسطينيا ،فوفق رانية إلياس أن األسرلة سياسة منتهجه لدى دولة االحتالل ضد مدينة القدس
65

واإلنسان الفلسطيني المقدسي ،لكي ال يبقى هناك من هو قادر على مواجهة هذه األسرلة والسلب
اليوميلمقوماتالحياة(إلياس .)2016،
وفيمقالبعنوانالقدسبعدالتهويد،تحدثمحمدخروبأناألسرلةأعطت بكلماتحمله
الكلمة من دالالت سياسية وثقافية واجتماعية ومسما اًر ثقيالً أخر في تهديد القدوالمواطن الفلسطيني

المقدسي،واخراجهامندائرةالصراعلصالحإسرائيل،وهيليستاختيا اًرح اًر(خروب،)2016،أما
مهدي السيد فيرى  أن األسرلة هي محا ولة ال تهدف إلى تحويل فلسطيني  1948إلى مواطنين
متساوي الحقوق مع اليهود في إسرائيل  ،بل لتحويلهم إلى أناس يحملون هوية قومية مشوهة ،من

خالل إعادة صياغة وعيهم بما يتالءم مع مصالح الدولة اليهودية ،بقصد أن يعبروا عن شعورهم
باإلنتماء لهذه الدولة (السيد ،)2010،وعرفها محمد مراد في دراسة له عن القدس في اإلست ارتيجية

الصهيونية  ،بأنها تعني إضفاء الطابع اإلسرائيلي على فلسطين المحتلة إداريا وديمغرافيا
وسياسيا(مراد .)2009،

أماالرؤيةاإلسرائيليةللمصطلح(מונח) فوفق يكيبيدياباللغةالعبرية،المعنى أناألسرلةهي

مصطلحعلماجتماعبالبحثالثقافيأوالسياسي ،المتعلقبالمراحلالتغيريةالتيتحدثلألقلياتفي
دولة إسرائيل ،إلحتضان األقلية لتغيير بدرجة قليلة أو كبيرة ،طبيعة وأنماط حياتهم ،لغتهم ،الثقافة

السياسية ،وغيرهامنالمميزاتالخاصةباألقليات ،ومصطلحاألسرلةمستخدملوصفالتغيراتفي
نمطالحياةوالثقافة"لعربإسرائيل"،منذقيامالدولة(يكيبيديابالعبري) .

أما نظرة الباحث وفهمه لمصطلح األسرلة فانه التعبير العملي للقبول  كأمر واقع بالوجود
اإلسرائيلي  ،كمسيطر على كل شيء  ،وبالتجسيديات والتغيرات التي فرضت بالممارسة  ومست

العديد من المشاهدات الحياتية وفي مختلف المستويات واالتجاهات ،يضاف إنها عملية تحويل
الفلسطيني المقدسي من مواطن يحمل مفاهيم وقيم الهوية الوطنية الفلسطينية الرافض للوجود

اإلسرائيلي،إلىمواطنيرىبالقواسمالمشتركةمابينهوبيندولةإسرائيلأكبرمنإرتباطهمعجهات

أخرى ،لذا يختار األسرلة والقبول بأمر الواقع  ،لحماية الذات من الطرد ،وحماية مصالح ومستقبل
المواطنالمقدسيفيالمدينه .

أمامنحيثالممارساتاإلسرائيليةألسرلةالمدينةفهيواضحةاآلثاروالمعالمنذكرمنها :

أوال – الانسية ما بين الطل والفرض.
منذإستكمالإحتاللالجزء الشرقيمنمدينةالقدس،1967لم تتوان الحكوماتاإلسرائيلية
في تضييقالخناقعلىالقدسوالمواطنالمقدسي ،بحيثباتتواضحةتلكالسياساتالهادفةإلى
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السيطرةعلىالمدينةبكلالمجاالتالرئيسية،وأهمهاعلىاإلطالق،جعلاألقليةالفلسطينيةالمقدسية
فيالمدينة،أقليةهامشية،يمكنالسيطرةعليها،وفرضعليهاالقبولبالسياساتاإلسرائيلية .
فمنذإحتالل اسرائيلللمدينةعام 1967وضعالمواطنالمقدسيبمواجهةالخياراتالتي
فرضتها الظروف اإلحتاللية  ،فاما أن تكون الجئ في المدينة  ،واما أن تكون منفي عنها  ،واما
أجنبيفيها،ولميقتصراألمرعلىذلكبلتعدتهذهالممارساتبأنيبقىالفلسطينيالمقدسي،
تحتتهديدسياطالسلطاتاإلسرائيلية،وعليهأنيثبتحسنسيره وسلوكه،بمايناسب رؤيتهم،

بحيثاليتعرض للمالحقةوالطردمنالمدينة،بسحباإلقامةالدائمة ،تحتطائلمناألسباب

والمبررات،وتعتمدسياسةسحباإلقامةأوحقالفلسطينيفيالعيشبمدينتهعلىالقانوناإلسرائيلي
المعنيبدخولإسرائيلبند" 11إثباتمركزالحياة"بالمعنىأنكلمنيعيشخارجحدودالمدينة،
وثبتقانونياذلك،يعتبرمركزالحياةبالنسبةلهخارجالبالدهومعرضللمسائلةوالعقابفيسحب

اإلقامة(تسيملوأخرون،1999ص .)10

وبالمقابلبدأتالسلطاتاإلسرائيليةممثلةبو ازرةالداخلية،2007بفرضالجنسيةاإلسرائيلية

علىالمواطنالمقدسي،حيثأخذتتسجلعلىبطاقةالهويةكلمة"إسرائيلي"بدالمنكلمةعربي،
لمن بلغوا السادسة عشر  ويريدون الحصول على الهوية ،بهدف فرض الجنسية دون إنتظار موافقة
طالب الهوية (أبو عليان  ،2012،ص ،)1483وفي ذات السياق زادت نسبة طالبي الجنسية

اإلسرائيلية ما بعد إتفاقية أوسلو ،خاصة عام  ،1995وفق أفراتي ،نسبة  %50عما كانت عليه

إنطلبالمواطنالمقدسي التجنيس يعنيعدمالرضىعن

بالسابق ،والذيلميكنقائماباألصل .

الواقع،وعدمالطمأنينةمنالمستقبل(،تسيملواخرون1996،ص .)174

وليسيسيراللمواطنالمقدسيالذي يضطرإذاكانيحملالجنسيةاألردنيةأوال ،أنيتخلى

عنها وفق القانون اإلسرائيلي ،وأن يثبت تملكه للغة العبرية ،ليشرح في كتاب أسباب تقديم طلب

الجنسية،وأسباب إرتباطهباسرائيل،ويتوج ذلكبقسمالوالءلدولةإسرائيل ،التيتريدمنحهجنسيتها.
ووفق معطيات ذكرتها صحيفة "هآرتس ،הארץ" اإلسرائيلية أن  3.300فلسطيني حصلوا على

،وقدذكرتمؤسسةحقوقيةإسرائيلية"بتسيلم،בתצלם” نقالعن

الجنسيةبينالعامين2012-2005

بيانات و ازرة الداخلية ،أن  7.600فلسطيني فقدوا حق اإلقامة ،بمعنى أنهم حصلوا على الجنسية

اإلسرائيلية ،مما يعكس عملية التزايد للمواطنين المقدسيين ،نحو إكتساب الجنسية اإلسرائيلية
(متبنيك .)2015،
وقد اظهر استطالع أجراه " المركز الفلسطيني الستطالع الرات” " بيت ساحور " حزيران

 ،2015أن نسبة  %52من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ،يفضلون أن يكونوا مواطنين
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إسرائيليين بكامل الحقوق ،بالمقابل  %42فضلوا المواطنة الفلسطينية ،وهذه نتيجة تؤكد مصداقية
استطالعمماثلأجريفيأيلول،2010حيثفضلثلثالمقدسيينالجنسيةاإلسرائيليةعلىالجنسية

الفلسطينية ،وارتفعت النسبة بالسنة التي تليها لتصل إلى نسبة  %40يفضلون الجنسية اإلسرائيلية
(بولوك .)2015،

إن التوجه للحصول على المواطنة اإلسرائيلية يكشف عن تغير بالنظر للهوية الفلسطينية

شرقيالقدس،رغمإدراكناللفارقالمفاهيميبينالتجنيسوالهوية،لكنسيكونلهاأهميةبعيدةالمدى
فيمايتعلقبتقسيمالمدينة.ومحاولةإحاطةالوعيالفلسطينيالمقدسيجديدةبدائرةمفاهيمية،وقدذكر

مكتبو ازرةالداخليةكمعطىرسميبشأنالحاصلينعلىالجنسيةمنذ 1967حتىيومنا ،التقديرات

المقدمةهي 10.000مواطنفلسطينيمقدسيمننسبةسكانتعدب 285ألفنسمةفلسطينيين

قاطنين القدس الشرقية ،واذا كانت هذه األرقام دقيقة ،فان ما نسبته ثلث الحاصلين على الجنسية

اإلسرائيلية جاءوا بين عامي  ،2012-2005ومع ذلك يجب التأكيد أنه الزال الحديث عن أقلية

بالنسبةلعددالقاطنينشرقيالقدس(حسون .)2012،

وقدتحدثباحثونومحامونأنالعشرةسنواتاألخيرةسجلتزيادةفيعددالفلسطينيينمن
شرقيالقدسالحاصلينعلىالجنسيةاإلسرائيلية،طبعابعدأنمروابمراحلطويلةللوصولللجنسية.

وحسبرأيهمفانهذاالتوجهيعكسفقداناألملبقيامدولةفلسطينيةوكذلكتظهرالواقعيةفيالتوجه

بهدف الحصول على الجنسية اإلسرائيلية أو المواطنة ،يهدف تحقيق انجازات مثل الحصول على
فرصعملأسهل(لوبيل .)2015،

وقدإتخذالبرلماناإلسرائيلي"الكنيست"بالقرائتينالثانيةوالثالثةقانون"القدسالموحدة"الذي

يحولدونالتنازلعنالقدسحتىبجزئهاالشرقي،دونالحصولعلىتصويت80عضوبرمانمن

أصل  ، 120والمعنى إخراج قضية القدس من الحل النهائي ،بل وعدم اخضاعها ألي مفاوضات
مستقبيلةمعالجانبالفلسطيني(أبوحلبية .)2018،

ووفقرؤيةالباحث ،فانه فيظلهذهالسياساتاإلسرائيليةالواضحةبشأنالقدسوالمقدسين

فانظاهرةطلبالتجنيسسوفتزداد،ولنيستطيعأحدالوقوفأمامهاأوعرقلتهافيظلالتهديد

المتواصلوالضغوطالتيتمارسهاالحكومةاإلسرائيلية وبلديةالقدسعلىالمواطنالمقدسي،الذي

فقدفعليااألملبالعمليةالسياسية،التيمنالمفروضأنتكونشارفتنهاياتها،ونتيجتهاأنتكون
القدسعاصمةالدولةالفلسطينية،عدىعنضعفاإلهتمامالفلسطينيالرسميبالمواطنالمقدسي
،األمرالذييدفعهلخيارالبديلعنه،فيسبيلالحفاظعلىالذاتووالهروبإلىاإلمام،تصديا

للغدالغامضومايحملمنإمكانيةسحباإلقامةالدائمة،أوالطردوالنفي،ممايشعرالمقدسيأنه
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متروك يقرر مصيره بمفرده ،لمواجهة المخططات اإلسرائيلية الرامية لخلق واقع وحقائق جديدة على
األرض،بعدعزلهاجغرافياعنإمتدادهاالطبيعيمعالضفةالغربية،وفيظلالسياساتالممارسة

منقبلالحكومةاإلسرائيليةألسرلةالجغرافياواإلنسان،مقابلالالمباالةالفلسطينيةالرسميةللتصدي
لهذه السياسات ،األمر الذي جعل المواطن المقدسي كأمر واقع ينسجم مع الظرف  والخوف من

المجهولويذهبللحصولعلىالمواطنةاإلسرائيلية .
ثانيا – تهويد األسماء والمواقع في مدينة القدس.
لم يعد كافي بالنسبة لإلحتالل ما يمارسه بحق المواطن المقدسي ،من إعتداءات وقهر

وعنصرية ،وزد على ذلك السعي الحثيث لطرده والتخلص منه ،لم تسلم أيضا المواقع العربية
واإلسالميةمنالتهويد واألسرلة ،واألمرليسبالجديد ،ففيعام،1967بدءالتغييرلبعضاألسماء

للمواقعالعربيةوتحويلهاألسماءعبرية،وحتى عام،2009تم تغييرأسماء20الفموقعأثريفي


المدينة،فلميقتصراألمرعلىالمسجداألقصى،الذيأصبحأسمةجبلالهيكل،بل إمتدكذلكإلى

أبوابالقدسالثمانية،حيثبدلتأسمائهمكمايلي :
 -1بابالخليل–شاعريانو

 -2بابالحديد–شاعرهميداس

 -3بابالساهرة–شاعرهورودوس
 -4بابالعمود–شاعرشكيم

 -5باباألسباط–شاعرهاريون
 -6بابالمغاربة–شاعرهاشفا
 -7بابالرحمة–شاعرهرحميم

 -8باب النبي داود – شاعر تنسيون ،ويضاف إلى ذلك المس بالعديد من الشوارع واألزقة
والحارات واإلحياء والبيوت والعقارات التاريخية ،مستخدمة لذلك اليافطات المكتوبة باللغات

المختلفة(أبوعليان،ص.)1536

وهذا ال يتم إعتباطا قدر ما أنه يتبع لخطة تنفذها مؤسسة ،تنظيم ،وتشرف على تطبيقها

بالطريقةالتيتراهامناسبةسلطةتسميةاألماكن،وهيالمؤسسةالوحيدةالمكلفةبالمهمةهذه،وتعتمد

عدةطرقفيسياستها .


 -ترجمةاإلسمللغةالعبرية.

 -تحريفاإلسمالعربي،بماينسجممعاإلسمالعبري.

 لإلسمداللةتاريخية(شعث،الشوا،2015،ص،)96-95ممايؤكدأنهاجزءمنالمعركةأوالحربالمفتوحةضدمدينةالقدس،محاولةلحرفالثقافةوأسرلتهاالجلتمزيقالوعيالوطني
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للهوية الفلسطينية ،فاليمكن اإلعتقادأنتغييرإسمأيموقعيتمصدفةأومناجلاستفزاز
العرب والمسلمين فقط ،بل هم يخاطبون بكل تصرف عقل المواطن المقدسي.الذي من

المفروضعليهبالحياةاليومية،أنيبدأبادخالهذهاألسماءتدريجيالوعيهوفيممارسته،

هذه جزء من أوجه الص راع الصعب  ،يأتي  ليغير االسم  ،باسم أخر جديد  ،ومع مرور
الزمن،يبدأ المقدسيبتقبلالجديدواستيعابه،ليتلفظتدريجيامع مرورالوقت،ويصبحجزء

منوعيه ،أمارسميةالسياسةالمتبعةفيمدينةالقدس،ماصرحبهوزيرالمواصالتفي

حكومةنتنياهوالثانية" 2009يسرائ يلكاتس"بتهويدأسماءالبلداتوالمدنالمكتوبةعلى

اإلشاراتوالالفتاتالمنشورةعلىالشوارعوالطرقاتالرئيسية،وكانمنأبرزهذهالتغيرات،

استبدال اسم القدس باسم" يروشاليم" على جميع الطرقات المؤدية لها من فلسطين (ي ونس،
،2015ص )64
ثالثا :إ اق الممسسات العربية المقدسية.
لمتسلمحتىالمؤسساتالفلسطينية،فيمدينةالقدس،منالسياسةاإلسرائيليةوممارساتها،

منإقتحام،ومصادرة،واغالق،أومنعمزاولةنشاطاتمعينة،أوإعتقالالقائمينعليها،وهذا
ليسبالجديد،قدرماهوجزءمنتلكالخطةالمنتهجة،فيالمدينة وسكانهاالعربمنذ1967

استنادالقانونالطوارتاالنتدابيالبريطاني،1945واألوامرالعسكريةاإلسرائيلية،تمإغالقأكثر

منمئةمؤسسةعربيةحتىسنة ،2014ومؤسسات أخرىتمالفرضعليهاواجبارها لنقلمقرها

لمناطقالسلطةالفلسطينية(وفا،)2011،معالعلمأنالسواداألعظممنهذهالمؤسساتإنلميكن
جميعها،ليستلهاصفةحزبيةوتنظيمية،بلمنظماتأهليةوخدماتيهمجتمعية،تعملعلىخدمة

المواطنالمقدسي،وتساهمبقدرمايمكنلهاتعزيزصمودهفيوجهالسياساتاإلسرائيلية.ويأتي

اإلغالق لصالح المؤسسات اإلسرائيلية الساعية لتكون بديالً عن المؤسسات الفلسطينية المغلقة،

وتشكل مرجعيةخداماتيهللمواطنفيالمدينة ،وذلكلمنعالشعورحتىبالتمثيلالوطنيللمؤسسات،
منقبلالمواطن(زبارقة .)2011،

وقدكانبيتالشرقأحدالمؤسساتالرئيسيةالتي تمإغالقهافيالقدس ،لمالهامنتأثير

ومكانة،يقدرهاأهلالقدس،فيالدفاععنالمدينة،ودعمالمقدسيين،فياستم ارريةنضالهم،ومواجهة

اإلحتالل،بحيثاحتوتمؤسسةبيتالشرقكنموذجإلغالقالمؤسساتالفلسطينية،علىثالثةأقسام
حيوية :

أولها–دائرةالخرائطواألراضي 
ثانيا-حقوقالمواطنوالغاءحقاإلقامة(سحباله ويات) 
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ثالثا– قضاياهدمالبيوت،وترميمالبلدةالقديمة،عدىعنالشكاويالتييمكنللمواطنأنيتوجه
للمؤسسة،التيتقومبارشادهلعملالالزم(.المركزالفلسطينيلإلعالم) 2015،إنسياسةإغالق

اكزالتيتعنىبالمواطنبالجوانبالحيويةاإلجتماعية الصحية،القانونية،اإلقتصادية،

المؤسساتوالمر
التجارية،الصناعية،الزراعية،والسياحية،هيجزءمنسياسةتغييرمعالمالقدسالثقافيةوالتاريخية

.ولم تسلم حتى رياض األطفال التابعة لهذه المؤسسات من اإلغالق ،وبقيت هذه المؤسسات مغلقة

،بناءعلىق ارراتحكومةدولةاإلحتالل،وهذاالقرارقابلللتمديدالدائم(يوسف،2015،ص .)61

فاذا كان الواقع الديمغرافي لوالدة إنسان فلسطيني مقدسي ويشكل كابوسًا يزعج سلطات

اإلحتالل،فانأيمؤسسةفلسطينيةمهماكانتأهدافهاوبرامجهاتشكلخط اًرعلىأمندولةإسرائيل،
وهيحربواضحةلمواجهةكلحراكأونشاطفلسطينييعبر عنذلكاإلرتباطالفلسطيني ،سواء

الشعبيأوالرسمي .وهمبادعائهميستندونللقضاءاإلسرائيليالذي يعطيالغطاءالقانونيويضفي
الشرعية للممارسات اإلسرائيلية تجاه المدينةواإلنسان المقدسي .في ظل عدم توفر النية أو حتى
اإلستطاعةلديالطرفالفلسطينيالرسميبتقديم البدائلالقادرةعلىخلقحالةإنلمتكنمتفوقة،
متوازنة في مواجهة السياسات األخرى ،األمر الذي ال يبقى من خيار غير التوجه للمؤسسات

اإلسرائيلية لمعالجةطلباتالمواطنالمقدسي،وهي خدمةمجانيةتقدملتحقيقاألهداف التيتصبو

إليهاإسرائيلفيالقدس .

ثالثا :أسرلة اإلقتصاد الفلسطيني المقدسي.
إنالقض دداءعل ددىاإلنتهاك دداتالواس ددعةالنط دداقوالص ددارخةلحق ددوقاإلنس ددانالخاص ددةبالش ددعوب
واألف د درادالمتد ددأثرينبحد دداالتمثد ددلالحد دداالتالناشد ددئةعد ددناإلسد ددتعمارواإلسد ددتعمارالجديد ددد،والفصد ددل
العنصريوالسيطرةواإلحتاللاألجنبيين،والعدوانوالتهديداتالموجهدةضددالسديادةالوطنيدة،والوحددة
الوطنيةوالسالمةاإلقليميةوالتهديداتبالحرب،منشانهإنيسهمفيإيجادظدروفمواتيدةلتنميدةجدزء

كبيددرم ددناإلنس ددانية،واذاس دداورهاالقل ددقإزاءوج ددودعقب دداتخطيد درةف دديطري ددقتنمي ددةالبش ددروالش ددعوب

وتحقيددقذواتهددمتحقيقدداتامددانشددأتفدديجملددةأمددورعددنإنكددارالحقددوقالمدنيددةوالسياسدديةواإلقتصددادية
واإلجتماعيةوالثقافيدة(األمدمالمتحددة،1986،ص،)6-5لكدنأيدناإلحدتاللاإلسدرائيليلمديندةالقددس
مددناإللت دزامبددالحقوقالمدنيددةوالسياسدديةللم دواطنالمقدسدديالددذييددرزحتحددتوطددأةالعقدداباليددوميمددن

اإلحددتاللوسياسدداتهاإلسددتيطانيةواإلقتصددادية،فدديفددرضالهيمنددةوالتبعيددةالمطلقددةلإلحددتالل،للدرجددة
دتحقاتالمسدجلةعلديهم،
التييصلبهااألمرلقطعالمياهعنالمدواطنينالمقدسديين،إذلدميددفعواالمس
ُ
عدددىعددنمحاربددةالحالددةالتجاريددةداخددلالبلدددةالقديمددةعبددرمحاربددةوفددرضحصددارواضددعافألي

إرتبد دداطبد ددينالضد ددفةالغربيد ددةوالقد دددسأوأيمنطقد ددةمد ددنمند دداطقالسد ددلطةالفلسد ددطينية؟(فلسد ددطينأون
الين .)2004،
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إنالتشخيصالموضوعيلمايحدثعلىالمستوىاإلقتصادي،هوإغتيالإقتصاديللمدينة،
ألنها كمدينة تعاني من عمليتي حصار إقتصادي واجتماعي ومعيشي منظم ،من قبل الحكومة

اإلسرائيلية ،التيالتدخرجهداوفرصةلإلنقضاضعلىالقدس .يضافالىذلكماتعانيهالمدينة
منجدارالفصلالعنصريوعمليةاالستيطان،التيالتتمإالبمصادرةأراضيالمواطنينالمقدسيين،

مما وضع الواقع االقتصادي المنهار ،عاج از أمام الهيمنة اإلسرائيلية  ،وغير قادر على المواجهة،
فضرباإلقتصادالوطنيأحدأهمالسياساتاإلسرائيلية"تمارسمنخاللمحاصرةوخنقالمتاجر

والورشوالمؤسساتاإلقتصاديةفيالبلدةالقديمة،ودفعأصحابهاللهجرة،والبحثعنمصادرأخرى
للرزق،وهيالسياسةنفسهاالتيلطالماإنتهجتهاإسرائيل،والقائمةعلىمبدأالطردوالتهجيرمن

جانب،واحاللالمستوطنينالغرباءمكانهم"(م.ت.ف،دائرةشؤونالقدس .)2014،

فعدىعنإغالق 500مؤسسةتجاريةمنذ،1999حيثإضطرأصحابالمحالوالتجار

إلىنقلأعمالهمومصالحهمخارجحدودالمدينة،أوللمدناألقربوالحدوديةبينالضفةوالقدس،مثل

رام اهلل ،بيت لحم والخليل ،كنتيجة للحصار والجدار ،بحيث لم يبقى بالمدينة غير منطقة صناعية
واحدةبوادالجوز،يتواجدفيها160ورشة،رغمإنهملميسلموامنهذهالسياساتومحوالتالطرد،او

إصدارأوامرطردواغالقيحقمحالهموورشاتهم(م.ت.ف،دائرةشوؤنالقدس .)2014،
يتضحجليامنخاللالممارساتاإلسرائيليةوالسياساتالمتبعةألسرلة الهويةالمقدسية،أن

االحتالللديهخطةشاملةمحكمة،ينفذهابكلذكاءليصلألهدافهبأقلالخسائر،وقدنجحفيكثير

من المشاهدات بصورة عملية ،من حيث الحصار الثابت ،وعزل المدينة عن رئتها الحيوية الضفة

الغربية ،وتعزيز البؤر االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة .بالمقابل الوضع الفلسطيني هزيل
ضعيف ،اليملكبدائل ،وقدراتهعلىمجابهةتلكالسياساتتكادتكونمعدومة،وال ترقىلمستوى

التحدياتالجسام،ليبقى المواطنالمقدسيغيرالمدعوممنأيجهةيعتمدعلىذاتهلتعزيزصموده

والوقوفأمامالغولاإلسرائيلي .هذايعنيأنناقوسالخطرقددقوالعدالتنازليلفرضسياسةاألمر

الواقععلى األرضكحقائقاليمكنتغييرها  ،والنتحدثفقطعناإلنسانالذياليملكغيراإلرادة

في المواجهة ،بل يشمل ذلك الجغرافيا والتاريخ والحضارة ،الكل مستهدف ومعرض للتغير وقلب

الحقائق .
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الفصل اخلامس
السياسات اإلسرائيلية وأثرها يف
تعميق أزمة اهلوية الفلسطينية يف
القدس
 المبحث األول :التصنيف المدني للمقدسيين كقاطنين حملة الهوية الزرقاء.
 المبحث الثاني :تداعيات الصراع على التعليم في القدس وتاثيره على أزمثة
الهوية الفلسطينية في القدس.
 المبحث الثالث :تداعيات السياسات األمنية األسراريلية على عزل القثدس عثن
الهوية الفلسطينسة.

مقدمة
لمتكنقضيةالقدسكمدينةمقدسةتحظىبأهميةبالنسبةللحركةالصهيونية،ولميكنمجرد

إهتماموليدحرب1967م ،قدرماأنلهاجذورعميقةمنذاإلرهاصاتاألوليةللصهيونية ،وكيف
سعى مؤسسوها الستغالل الساتر الديني ليغطي حقيقة المصالح المرتبطة ،بل المزاوجة مابين

الصهيونيةواالستعمار،وذلك لضمانتأمينالمصالحاإلستعماريةالعليافيالمنطقة .لذافانعملية
تهويدالقدسكممارسةبدأتعام1967مولكنهاصيغتبأفكارقادةالحركةالصهيونية،دونأننغفل
تفكيرناعنعمليةالتهويدالتيتعرضتلهاالقدسالغربيةمابعد .1948

منذ أن إستكمل إحتالل مدينة القدس -20حزيران 1967-م واعالن ضمها ،سعت دولة
اإلحتاللإلىوضعالخططالكفيلةلتغييرالمشهدالتاريخيالعربياإلسالميالحضاري،ألجلطمس

هويتهاالعربيةالفلسطينية  ،وحرفوتشويهاالنتماءالفلسطينيلهاعلىطريقإنهائه.وقداستخدمت

ألجل تحقيق ذلك  ،الكثير من الوسائل واألدوات التي من شانها أن تسهل عملية تطبيق السياسات

المختلفة ،بحقمدينة القدسوالمواطنالفلسطينيالمقدسي .ولمتتوقفهذهالممارساتمنذاحتالل
المدينة ،فما  تزال آلة إفراغ المدينة من كل محتوى له إرتباط بتاريخها العربي الفلسطيني وحتى

اإلسالميتدورلزرعبدائلصهيونيةتعبرعنمصالحهاكدولةإحتاللفيالحفاظعلىالمدينةتحت
السيادةوالسيطرةاإلسرائيلية ،ويواصلاإلحتاللخلقتجلياتإبداعيةهدفهاالنيلمنالهويةالوطنية
الفلسطينية،وتعميقأزمتهابينصفوفالمقدسيين .

يتناولالباحثفيهذاالفصلدورالسياساتاإلسرائيليةفي تعميقأزمةالهوية ،حيثبين
المبحث األول الكيفية التي تُصنف فيها إسرائيل المدنيين مابين مواطن يحمل الجنسية ،وبين مقيم
يحملالبطاقةالزرقاء،دون الصفةالتمثيليةحتىولوتلميحاحولجنسيةالفلسطينيالمقدسي.لكن
إسرائيلالتعترفبفلسطينيتهوالتقربهكمواطنفلسطيني،كلذلكيؤثرسلباوسطحالةالتناقضات

القائمة بين واقع ومكانة المواطن المقدسي وبينه كحامل للجواز األردني أو البطاقة اإلسرائيلية .في
المبحثالثانييقدمالباحثتوضيحاحولأثرالسياسياتاإلسرائيليةفيمدينةالقدسعلىالتعليم،في

ظل تعدد المرجعيات العربية ،وكذلك أمام الهجمة غير المسبوقة على المناهج التعليمية ،وهي من

أصعبالمعاركالتييتصدىلهاالفلسطيني.أماالمبحثالثالثفقدتناولتداعياتالسياساتاألمنية
المتخذةبحقالمدينةوالمواطنالفلسطيني،كبناءالمستوطنات وجدارالفصل العنصريالذيعزل

طعأواصرالعالقةمعإمتدادهاالجغرافيواإلجتماعيمعالضفةالغربية،سياساتتهدف
المدينةوق ا

إلىدفعالمواطنينالمقدسينللهجرةالطوعيةنظ ًارللظروفالقاسيةالمحيطةبهمأواالستسالمله.
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المبحث األول
التصنيف المدني للمقدسين مقيمين حملة الهوية الزرقاء
تُعد مدينةالقدسمركز االهتمامالسياسيوالحضاريوالديني،وتشكلبؤرةالصراعالرافض

لإلغتراب عن الثوب األصيل الذي نسجه التاريخ بأحداثه المتتالية على خارطتها .لكن ما يميز
السياساتاإلسرائيليةفيالقدسعنباقيالمدن،هوإحتاللهابالقوةالعسكريةعام1967م،وكذلك

تغيير التعامل معها بالحكم والسيطرة  ،وذلك لضبط العالقة بين إسرائيل كقوة محتلة وبين القدس

وسكانهاالمحتلين وفققواعدوأحكامالقانون الدولياإلنساني،وأهممركباتهمعاهدةجنيفالرابعة

لحمايةالمدنيين* لكنإسرائيلخرجتعنهذاالسياقوتعاملتمعالقدسبالضمواإللحاقوالفرض
القانونيألمرالواقعمنذحزيران1967م(،حلبي،2008،ص)4ولمتسمحلهمقانونياً الحديثعن

الجنسيةالفلسطينية،فقطاإلعترافبجنسيةأردنيةلحاملها،األمرالذيسهلعلىاإلحتاللخلق
التبريراتالقانونيةوفرضقوانينمتعددةكالحصولعلىالبطاقةاإلسرائيليةالزرقاء،الذياليعني

البتة الحصول على الجنسية اإلسرائيلية ،بل مجرد حق المرور عند الحواجز والمعابر أثناء السفر،

وبفضلالهامشالواضحبينالجنسيةوشبهالمواطنةأواإلقامةالدائمةأعطىهامشاً إلبرازالجنسية

األردنيةبشكلهاالقانونيلتح ولدونتأكيدالمواطنةالفلسطينية (محمد ،1998 ،ص ،)8وبالفعلفقد

تميزتهذهالسياساتاإلسرائيليةتجاهمدينةالقدسبالخصوصية،حيثأصدرت الكنيست"البرلمان

اإلسرائيلي"بعضالقوانينلتأكيدوتثبيتالضم .

ومنأهمهذهالقوانينالتيغيرتالواقعفيالمدينة :
 -1تعديلقوانينوأنظمةالدولةوالقضاءلعام،1948ممايتيحلسريانالقوانينوضمنهاقانون

القضاءفيالقدس ،باعتبارهاتخضعللقوانيناإلسرائيليةأسوةبباقيالمدناإلسرائيلية(سالم

،2011،ص)111

 -2تعديلقانونالبلديات ،رقم6لعام،1967بمايمكنمنتوسيعالمكانةالقانونيةللبلدياتفي
إسرائيل،ليسرينفوذهعلىالقدس(سالم،2011،ص)111

 -3تفعيدلقدانونحددارسأمدالكالغددائبين،بمدايسددمحللجهداتالبلديددةوالحكوميدةمددنالسديطرةعلددى
األ ارضدديواألمددالكالمصددنفة،كددأمالكللغددائبين،ألنهددالددمتسددجلضددمنالمسددحاإلحصددائي
الذيأجرتهسلطاتاإلحتاللفديمديندةالقددس(عيرر عمريم،2010،ص،)2ممدايفدرضعلدى

*

اتفاقييييية انيييييف بشييييثن حماييييية األشييييخاص المييييدنيين فييييي وقييييت الحيييير ويشد ددارإليهد دداباسد ددم اتفاقييييية انيييييف الرابعيييية هد ددي

إحدى المعاهدات األربع التفاقياتجنيف .اعتمدتفيأغسطس1949وتحددالحمايةاإلنسدانية للمددنيين فديمنطقدة حدرب .يوجدد
حاليا196دولةطرفافياتفاقياتجنيفلعام1949بمافيذلكالمعاهداتالثالثاألخرى[.
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المدواطنالفلسدطينيالمقدسديالخاضدعلدولدةاإلحددتاللترتيبداتقانونيدةخاصدة،تعدالجوضددعه
القانونيوتصنيفهكحالةخاصةتختلفعنالتصنيفاتالحقوقيدةالمدنيدةاألخدرى،وهدذايعدود
ألسددبابع دددمالسددماحللمقدس دديينالددذينك ددانواخددارجال ددبالدبددالعودةإل ددىالقدددس،األم ددرال ددذي

يض ددمنع دددمتغيي ددرميد دزانالق ددوىال ددديمغرافي،عل ددىاألغلبي ددةاليهودي ددةللمدين ددة،فق دددإعتب ددرت
إسد درائيلالمد دواطنينالمقدس دديين،مد دواطنينأردني ددينمقيم ددينف دديأرضإسد درائيل(س ددالم،2010،
ص.)112

وقدساهمتهذهاإلجراءاتفيفرضالسيطرةاإلسرائيليةعلىمدينةالقدس،وتنفيذ المخطط

اإلستراتيجيالصهيونيفي إخالءالمدينةمنالسكاناألصلينوتشريدهمبصورةتدريجية ،واالماذا
يمكنأنيسمىفرضمنعالتجوالفياليومالثانيإلحتاللالمدينةواجراءإحصاءسكاني ،معتبرين

الجداول اإلحصائية هي الحكم في إعطاء اإلقامة الدائمة للمواطن في المدينة ،وبذلك يعتبر باقي

الفلسطينيينالمقدسيينغرباءفيمدينتهم،رغمأنهامسقطرأسهم(عفانه .)2001،

وبالتالي منح حق اإلقامة من قبل السلطات اإلسرائيلية "حق اإلقامة الدائمة " للفلسطينيين

الذينتواجدوافيالقدسعام،1967وفقالماهومنصوصعليهفيقانونالدخولإلسرائيللعام
،1952وبهذايكونالمواطنونالمقدسيون ،بمثابةمقيمين"" residtsفيإسرائيلوليسوامواطنين

" ،"citizensممايعنيأنالحقوقللمقيمينمثلحقوقالمواطن،أضفإلىذلكإلزامالقانونلهم

بالتقيدبالشروطالستمرارمنحاإلقامةالدائمة ،مثلالمواطنيناألجانبالقادمينمنالخارج(أيوب،

،2008ص .)14

وينتخب،بمعنىكسبالمصالح
والحقالذييمنحلهمالمشاركةفيإنتخاباتالبلدية،لينتخب ُ

النفعية ،اإلجتماعيةواإلقتصاديةمناستحقاقالتامينالوطني،والتامينالصحيالوطني،حريةالتنقل
بدولة إسرائيل  ،والدخول لكل األمكنة دون تصريح أو إذن مسبق ،أما المغادر لخارج البالد من

المقدسيين،يلزمهتصريح،وذلكلعدمحملهمجوازالسفرأوالجنسيةاإلسرائيلية،أيعلىكلمواطن

أن يقدم طلب تصريح مغادرة من و ازرة الداخلية ولفترة محدودة جدا( ،امنون ،لهيرس،2014،
ص .)28
المواطنة بالمفهوم اإلسرائيلي:

يضطرنا العنوان قبل الخوض في ثنايا مفهوم المواطنة لدي إسرائيل أن نعرج على مفهوم

المواطنةعموما .
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تعرفالمواطنةوفق"دائرةالمعارفالبريطانية"بأنها":عالقةبينفردودولةكمايحددها
قانونالدولة،وبماتتضمنتلكالعالقةمنواجباتوحقوقفيتلكالدولة"وتعرفهاموسوعة"كولير

األمريكية"بأنها"أكثرأشكالالعضويةفيجماعةسياسيةاكتماال"(الباحثونالسوريون،)2016،هي

وحدة اإلنتماء والوالء من قبل كل المكون السكاني في البالد على إختالف تنوعه العرقي والديني
والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم (حنا ،)2013،وألن قضية المواطنة تعتبر من أبرز الحقوق والقيم

والوعاء الحقيقي للديمقراطية والحرية والمساواة (ابورمضان2003،ص ،)119قد تم إرساء مبدأ

المواطنةفيدائرةالحضارةاألوروبية،معتشكيلالدولةالقوميةاألوروبيةالحديثةالتيمنحتالسيادة
الكاملةفوقحدودها،وخوفامناإلستبدادالسياسيمنحتالمواطنةحقوقغيرقابلة للمساومةأو

اإلعتداءأوالمصادرة،كماأكدعليهااإلعالنالفرنسيلحقوقاإلنسان1789م،واإلعالنالعالمي
لحقوقاإلنسان 1948م،وكذلكالعهدينالحقوقييناإلقتصاديواإلجتماعي،الذينصعلىالحقوق
والواجباتللمواطن(ابورمضان،2003،ص .)125
حقوق وواابات المواطن ن كر منها:
 الحقوقالفرديةوالشخصية:مثلحقالحياة،وعدمالتمييز،حرمةالبيت،حريةالتنقل. الحقوق السياسية :حق اإلنتخاب للمستويات المختلفة ،حق اإلنتخاب لألحزاب السياسية ،حقالمعتقد.

 -الحرياتالعامةوالحقوقاألساسية:حريةالفكروالمعتقد،حريةالصحافة.

 الحقوقاإلجتماعيةواإلقتصاديةوالثقافية:حقالملكية،حقالضماناالجتماعي،حقالعمل،حقالعلم،التامينالصحي(،قريش.)2008،
ولطبيعةالظروفالتيمرتفيالتاريخالفلسطيني ،لميكنلمفهومالمواطنةوالجنسيةمحل

إستقرار ،نظ اًر إلرتباطها بالواقع السياسي والتغيرات اإلستراتيجية التي عصفت بالقضية الفلسطينية،

وعلىرأسهاالنكبة1948ومارافقهامنتشتتولجوءوتحدياتجسامأمامالذاتالفلسطينية،إلىقيام
السلطةالفلسطينيةوسنالتشريعاتالفلسطينيةالمستقلة ،ساهمذلكفيالسعيلتحقيقنواةالمجتمع

المدنيوالمواطنة .
والسؤال يبقى هل هناك تناقض بين الجنسية "اإلسرائيلية" المدنية التي .الهوية يتشكل من

الخصائص المميزة لألفراد التي تتكون من مجموعهم الجماعات ،وكذلك للجماعات ذاتها ،والجنسية
هيالروابطالقانونيةوالسياسيةالقائمةبينالفردوالدولة،في ظلهذاالتناقضالواضحاليعنيذلك

عدمالتقاطعبينالمفاهيممعًافيالعديدمنالنقاط،كأمرالحقوقالسياسيةواإلجتماعةالتييتمتعبها
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الفرد ،ضمنها حقه في اإلنتخاب والترشح أو تشكيل الجمعيات ،لذا في كثير من البلدان ينتسب
المواطنلبلدوقديكونفيذاتالوقتمنتميًاسياسيًاواجتماعيًالهويةوطنيةمختلفة(الصلح .)2013،
وأيضا لمفهوم المواطنة تداخل مع الجنسية ،إذ تركز األولى على زوال مظاهر حكم الفرد
حكماألقليةوتحريرالناسمنالتبعية ،والثانيالمساواةبينالمواطنينبالحقوقوالواجبات،مع

والتفردو
مايصاحبهامنمسؤلياتإضافةالصبغةالسياسيةللجنسية(موكيل،2016،ع،)1مايعنيأنهناك

حالةمنالتداخلمابينالمفاهيماألمرالذييساهمباإلستنتاجلمدىتأثيرهذاالتداخلعلىالهوية

ال وطنيةالمتناقضةمعالجنسية،وفيذاتالسياقيرىالباحثأنمدينةالقدسبمواطنيهاالفلسطينين

سوفيبقيحالهمغيرواضحنتيجةاإلجراءاتوالقيودالمفروضةمنقبلاإلحتاللاإلسرائيلي،بعيدًا
عنالحديثعنالحلولالسياسيةومفاوضاتالحلالنهائي،فاإلختالففيمايتعلقبالقدسومواطنيها

منذإحتاللهاعام،67هوفيطبيعةالتعاملاإلسرائيليمعالمواطنينالمقدسينبعيداً عناإللتزام
بالقانون والق اررات الدولية ،بل أقرت قوانين مختلفة ومتناقضة تخصها وتفرق بين حاملي الجنسية

المواطنينوبينالمقيمينالدائمين .

إن الفروق في هذه المفاهيم واضحة إذا قلنا إن الجنسية هي الحالة التي يصبح فيها الفرد
مواطناً كامالً في الدولة ويتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية ،أما المواطنة هي أقل مرتبة من

الجنسيةوهيحالةتمهيديةللحصولعلىالجنسية،أمااإلقامةفهيأنيقومشخصأجنبيبقضاء

فترةزمنيةعلىأرضد ولةغيردولته،األمرالذييمنحهبعضالحقوقوالواجبات(،قفيشة،2000،

ص )7

 اإلقامةالدائمةوالجنسيةمقابلالمواطنة:هنالك فرق جوهري في دولة إسرائيل بين المواطن (אזרח) وبين القاطن أو حامل اإلقامة

(תושב) رغمأنكليهمايحملالبطاقةاإلسرائيلية ،وحتىتتضحالصورةيمكنلناأننوضحالقوانين
المتعلقةبالجنسيةواإلقامة .

أوال-قانون الانسية لسنة 1952م.
يحددهذاالقانونكيفيةالحصولعلىالمواطنةاإلسرائيلية ،والشروطوالمعاييرالتييجبأنتنطبق

علىحاملها،وكيفيةفقدانها .

أ -إستناداً إلى قانونحقالعودة"المادة ،"2قانونمحدد لليهودوألبناءعائالتهم(يمنح لليهود
وعائالتهم"زوجأوزوجة،إبنأوإبنة،زوجاإلبنةأوزوجةاإلبن)

ب -اإلقامةفيإسرائيل"المادتان3،3أ"

ت-الوالدةفيإسرائيل"المادة."4


78

ث-الوالدةواإلقامةفيإسرائيل"أ."4

ج -التجنس"المواد."8-5


ح -بناءعلىمنحهامنقبلوزيرالداخليةفيحاالتمحددة"المادة("9الحدث)2015،


 -شروط يمكن من خالها أن تمنح المواطنة بدل اإلقامة:

 -1أنيكونالشخصالمعنيفلسطينيامقيما فيفلسطينقبل قيامدولةإسرائيل ،ويكونبحوزته
جوازسفرفلسطينيأوشهادةمواطنةفلسطينية.

 -2أنيكونمسجالحتىتاريخ1952-5-1كمقيمفيسجلسكانإسرائيل.
 -3مقيمفيإسرائيلعندسريانالقانون.1952-7-14

 -4أقام في إسرائيل مابين 1948-5-15وبين سريان القانون ،أو في أي منطقة أصبحت جزء
منها.

 -5ألنهذهالشروطالمذكورةخصوصاالرابعقدمنحعددغيرقليلمنالمواطنينالفلسطينيين
فيإسرائيلالجنسيةاإلسرائيليةأضيفت "المادةأ"3التينصتبوجوبتوفرشروطخمسة

للحصولعلىالجنسيةأوالمواطنةاإلسرائيلية(حلبي،2008،ص.)7

شروط الحصول على الانسية المضافة:

 أناليكونقدحصلعلىالجنسيةاإلسرائيليةوفقالمادةأخرىمنالقانون.أرضإسرائيلقبلقيامالدولة.

 -أنيكونمواطنفيفلسطين–

 كانمقيمًافيإسرائيلومسجالفيسجلسكانهابتاريخ.1952-7-14 -كانمقيماًفيإسرائيلومسجلفيسجلالسكانيومتعديلالقانون.

 ليسمواطنافيإحدىالدولالمذكورةفيالمادة"أ("2حلبي،1990،ص)9ثانيا :قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة  1952م.
يتناولهذاالقانونمنليسوامواطنينفيدولةإسرائيل،وتحديدطبيعةإقامتهمفيها،كاألجانب

أوالزائرين،يمنحونتأشيراتدخولواقامةلمددمختلفة .
 -تأشيرةوتصريح،أقصاه5أيام.

 -تأشيرةوتصريح،زيارةأقصاه3شهور.

 تأشيرةوتصريح،إقامةمؤقتةأقصاها3سنوات. تأشيرةوتصريح،إقامةدائمة(.حلبي،2008،ص)9ثالثا :الفارق بين المواطنة واإلقامة الدائمة.
في إسرائيل أنواع مختلفة من درجات المواطنة ،من بين ذلك المواطنة أو حملة الجنسية

اإلسرائيلية ،وبدرجةأقلاإلقامةالدائمة ،ولكلحقوقتختلفعناالاخرفيالعالقةمعالدولة،تماما
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كما سكان القدس الشرقية "العرب" الذين بأغلبهم لديهم اإلقامة الدائمة ،رغم أنهم وابائهم وأجدادهم
مواليدالقدس،أومنمواليدإسرائيل .
وعلىالرغممنأنكالالطرفينالمواطنوالمقيميحمالنالبطاقةالزرقاء ،لكنهمااليحمالن
ذاتالصفاتالقانونية"،حيثلميجدالمواطنالمقدسيمفرمنعدمالقبولبهذهاإلقامةالدائمةولم

يكنمخير"(حفائي .)2015،

الفارق الاوهري بين المواطنة واإلقامة تكمن  :
أ -الحق في اإلنتخا والترشيح للكنيست.

رغمأنكالالطرفينيمتلكونحقاإلنتخاب للبلدية واألمريتعلقبالجانب الخدماتيولكن
اإلختالفيكونفيأحقيةالمواطنبالمشاركةفياإلنتخاباتالسياسيةللبرلماناإلسرائيلي"الكنيست" .
 -حق الحصول على اواز سفر.

حق المقيمين الدائمين الدخول والخروج من والى البالد عبر الحصول على تصريح واذن

مسبق،وكذلكعبرالحصولعلىجوازسفرمؤقت،أماالموطنفهويحملالجوازالسفراإلسرائيلي

الذياليلزمهأيأذوناتمسبقة .
ت -حق السكن في بلد آخر.

خالفاللمواطنينالذينيحقلهماإلستقرارفيأيبلد ،ويعودوقتمايشاء ،المقيماليمكنهفعل

ذلكيمكنلهمغادرةالبالدلسنواتمحددةمسبقا،اليحقلهتجاوزها .
ث -مكانة األطفال مواليد باد أخرى.

األطفالالذينيولدونفي إسرائيللوالدينيحملوناإلقامةالدائمة ،اليأخذوناإلقامةبشكل
تلقائي،بخالفالمواطنالذييمنحأطفالهالجنسيةمباشرة .
ج -امع شمل األسرر.

جمعشملأسرةالمقيمينالدائمينعندالزواجمنغيرالمقيمين ،التقدمبطلبخاصلجمع

شملالعائلة،وعليةاإليفاءبشروطأساسيةللحصولعلىاإلقامةالدائمة،فيحينيختلفالقانونفي
التعامل مع المواطن ،وقد  مارست إسرائيل على مر السنين سياسة منعت من خاللها الفلسطينيين
بشكلشبهتاممنالتوحدمعأزواجهم(الجزيرةنت )2016،

ح -يحقللمواطنالعملفيسلكالدولة،فيحينحاملاإلقامةاليحقله(دريشبيتس .)2010،

رابعا :شروط فقدان اإلقامة:
 تحديدمدةالمقيمخارجالبالد،لمدةمعينة،وأيتجاوزلهايؤديإلىفقداناإلقامةالدائمةتلقائيا،وسحبالبطاقةالزرقاء.
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 الحصولعلىتصريحإقامةدائمةفيبلدأخر. -الحصولعلىجنسيةأجنبية.

انصالحيةاإلقامةالدائمةتنتهيإذامسبأحدشروطاإلقامة.
 إذااشترطتالو ازرةفُ

 إذاتمتعدلوثيقةالسفرمنقبلشخصغيرمخولللقيامبذلك(محمد،1998،ص.)24ساهم تطبيق هذا القانون اإلسرائيلي على شرقي القدس بعد ضمها في التأثير على سكان

المدينةالفلسطينيين،سلباعلىحياتهم،وعرضهملجملةمناألزماتوالمشاكلوأهمهاتشتيتاألسرة
المقدسيةجراءالمساسبوحدةاألسرة،وبالتاليعدمالحصولعلىلمالشمللألسرة"بحكمتواجدها

أوأحدأفرادهاخارجحدودالدولةحتىولوفيالضفةالغربية"ممايضطرالمواطنالمقدسيليخوض
النضال حفاظا على الذات المهشمة والمحرومة من العيش ضمن حدود المدينة بسالم (،أيوب،

 ،2000ص )16وحسب رؤية نير حسون " נירחסון" من صحيفة هأرتس " הארץ" إن المرحلة
المتقدمةألكثرالمراحلأسرله(הישראליזציה) هيالعملللحصولعلىالجنسيةاإلسرائيلية،رغم
أنالمواطنينالعربسكانشرقالقدسيعيشون فيأرضهمالتيضمتبالكاملإلسرائيل،وقدتم
ضمالسكانبشكلجزئيوغالبيتهميحملونبطاقةقاطندائمفقط،ومكانةالقاطنينمنقوصةالحقوق،
وتختلفعنالحاملينللجنسية،لكنذلكاليمنعمنمحاولةالمقدسيينالحصولعلىالجنسيةأو

المواطنة اإلسرائيلية (حسون )2012،وان أعداد المقدسين المطالبين بالحصول على الجنسية يزداد
،وهذايؤكدطبيعةالسياساتاإلسرائيليةالمتعلقةبالمواطنينالمقدسيين،كقاطنينينتظرونأيمبرر

مهمابدىتأثيرهبسيطًا ،لسحبالهويةأوالبطاقةالزرقاء،واعتبارهخارقللقانونإنضبطضمن

حدودمدينةالقدسالخاضعةللسلطةاإلسرائيلية .

إن سحب الهوية أو الحرمان من اإلقامة الدائمة ،يعود ألسباب منها ،قلة الوعي بالقانون

اإلسرائيلي،وعدموضوحالرؤيةوالمعاييرالثابتةالمكتوبةقانونيا،أوإلطالةاإلقامةبالخارجحتىولو
األمرالذيتستغلهوزرةالداخليةوالحكومةاإلسرائيلية ،هذهالسياسات
ا
ألمردراسةجامعيةأوعمل ،
تأتي في ظل الواقع المظلم الممارس بحق المواطنين العرب في المدينة والضعف الفلسطيني

(بيتسيلم.)2011،
خامسا :نسام امع الشمل.
عندتطبيقدولةاإلحتالللإلحصاءالسكانيلمدينةالقدس1967،ممباشرة،وتثبيتآنذاك

فقط المقدسيينالمتواجدينمنضمنحدودالمدينة،أحقيةاإلقامةوالحصولعلىبطاقةالهويةأو
اإلقامة،رغمأنعددالذينلميتمإحصائهموتواجدواخارجالمدينةأوالبالد000،40نسمة،وافقت

إسرائيل لعودة عدد بسيط لم يزدعن  000،14نسمة وذلك بعد أن تم إدخال تعديل على نظام لم
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الشمل،والذييسمحللسكانكقاطنينبتقديمطلباتلعودةأفرادعائالتهموأقاربهمالذينشتتوانتيجة
حرب،1967أوألسبابأخرىتواجدواخارجالبالد،طبعاوفقشروطواضحة،أنتكونصلة

القرابةمنالدرجةاألولى،الزوجة،األبناء،والوالدين(اسكافي،200،ص .)91

وقد سن قانون مؤقت لسنة 2003م ،ألجل الحد من إمكانية جمع الشمل بين األزواج

الفلسطينيينالمقدسيين ،وبيناألزواجالفلسطينيينمنسكانالضفةالغربيةوقطاعغزة ،وقدتميزت

سياسةاإلحتاللمعبدايةاأللفيةالثالثةلالستمرارفيتكثيفسياسةتتلخص"أوسعرقعةمناألرض

معأقلعددممكنمنالسكانالعرب"(بيتسيلم .)2013،

وكانتأكثر الفتراتحرمانًا وقمعاً للمقدسيين والفلسطينيينمنمناطقالسلطة الفلسطينية،

إبانحكمأرئيلشارون،وترأسهللحكومةعام2003م،حيثتبينأنحكومتهتبنتقانوناً يلغي
طلبات جمع الشمل للعائالت الفلسطينية ولألزواج خصوصاً مواطني السلطة الفلسطينية  ،فقد تقدم

وزير الداخلية اإلسرائيلي "ابرأهم بوراز" في -17حزيران  ، 2003-باقتراح لقانون جديد للكنيست
اإلسرائيلية يطلب إلغاء حق تقديم جمع الشمل للمقيمين والمواطنين في إسرائيل  ،وأقر القانون

بالكنيستسنة، 2003يمنع بموجبة(سكانالقدس،والداخل)48منالتقدمبطلباتلجمعالشمل
ألزواجهمأوحتىالسكنمعأزواجهمداخلحدودإسرائيل(اسكافي،2005،ص)93هذاوقدتحسن

حيثسمحبموجبهوزيرالداخليةتقديمطلباتجمعالشمللألزواج
الوضعبصورةطفيفةسنة2005
ُ
فوقسن،35وللزوجةفوقسن،25ولألبناءفوقسن،14وكذلكالحالسنة2007طرأتحسن
علىالقانونيعطيالصالحيةللوزيرباعطاءمنححقاإلقامةالمؤقت،بعدتوصيةمنلجنةأمنية

للموافقةعلىالطلب(حلبي،2008،ص .)23منالواضحإنالسياسةاإلسرائيليةفيمدينةالقدس
مرتبطةباألهدافاإلسترات يجةبعيدةالمدى،الهادفةالنيلمنالمواطنينالمقدسينوتفريغالمدينةمنهم

قانونياً .وعليه يرى الباحث أن اإلسقاطات الخطيرة الناجمة عن السياسات اإلسرائيلية تجاه المواطن

الفلسطيني المقدسي  بكافة مناحي الحياة المرتبطة به ،تشير الى مدى سلبية السياسات المتبعة وكم

نتائجهامدمرة،خاصةبأمرالتهجيرواإلفراغللمدينةمنسكانهااألصلين،والسعيبكلمالدى دولة

اإل حتاللمنطرقمتنوعةتمسبالمحصلةبالهويةالوطنيةالفلسطينيةفيالقدسوتشويههاوتطويعها

بماينسجموالمخططاتالحكوميةاإلسرائيلية،التيتسيربتسارعواضحممايكسبهامزيداًمنالتأثير،

إنالمعركةالتيبدأتخطاهامنذ 1967فيالجزءالشرقيمنالمدينةلمتكنمجردمعركةسيطرة

فحسب،بقدرماهيسيطرةوفرضمنظومةمتكاملةمنالسياساتالهادفةالتأثيرعلىالهويةالوطنية
الفلسطينيةللمواطنالمقدسيواضفاءالطابعاإلسرائيليلهويةاإلنسانكساكنفيالمدينةيواجهلوحده
معزوالًمحاوالًدرءخطرهذهالسياساتعليه .
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المبحث الثاني
تداعيات الصراع على التعليم في القدس وتثثيره على أزمة الهوية الفلسطينية
تتميددزمدينددةالقدددسبالحضددارةالتدديحملهدداتاريخهدداالعريددقوهدديمددنأه ددمالم اركددزالتعليميددة
لفلسطين،حيثضمتتحتلوائهاأفضلالمؤسساتالتعليمية(مصداروة،2014،ص،)5وقددتعداظم
دورهدداومكانتهددابعددداسددتكمالاإلحددتالللهدداعددام،1967وقدددسددعتسددلطاتاإلحددتاللاإلسدرائيليمنددذ

األيد دداماألولد ددىإلتمد ددامأحكد ددامالسد دديطرةعلد ددىالمديند ددة،ممارسد ددةسياسد ددةالعد ددزللهد دداعد ددنبد دداقيالمد دددن

الفلس ددطينية،وف ددرضق ددانونخ دداصحم ددلحزم ددةم ددنالقد د ارراتواإلجد دراءاتالتعس ددفيةاإلسد درائيليةبح ددق

القدددس،فبعدددأنضددمهالقانوندده،إعتبرهدداالعاصددمةاألبديددةلدولددةإس درائيل،وبق درارمددنالكنيسددتسددنة
1980م،كد ددأقوىق د درارإتخ د ددذضد ددمنسلس د ددلةسياسد دداتالتهويد دددواألسدد درلةالتد دديتتعد ددرضلهد دداالمدين د ددة

(وفددا،)2005،واليخددرجمددندائدرةهددذهالقد ارراتالتعلدديمفدديالمدينددةالددذيلددميسددلمهددواألخددرمنددذ67
منأألسرلةوالتهويدوبخطىثابتةوجارفةومتحدية .

كانالتعليمفيفلسطينمابعد،1948يخضعإلدارتينوفقالتقسيمالجغرافي،قطاعغزة
الخاضعلإلدارةالمصرية،والضفةالغربيةالخاضعةإلدارةالمملكةاألردنية،ومايعنيذلكمنمناهج

مختلفة  ،لوطن واحد قسمته الظروف السياسية  ،وأيضا إنقسمت مدينة القدس آنذاك إلى شطرين

الغربي تحت سيطرة اإلحتالل والقانون اإلسرائيلي  ،والشرقي باشراف األردن (الف ار ،حماد ،2012،

ص،)24أمابعدإحتاللباقيأجزاءالضفةالغربيةوشرقيالقدس ،67أصبحملفالتعليمبرمته
يخضعلسلطةاإلحتاللاإلسرئيليأسوةبباقيالملفاتوالقطاعاتالحيوية .

قام اإلحتالل باخضاع التعليم باألجهزة والتقسيمات اإلدارية ،سواء المناهج التعليمية ،أو

المدارس ،بشكل مختلف عما كان عليه قبل ذلك ،حيث جعل التعليم اإلبتدائي تحت إشراف و ازرة

المعارفاإلسرائيلية ،والتعليمالثانويتحترقابةبلديةاإلحتاللفيالقدس،وذلك بعدأنتمإغالق
مكتب التعليم الخاص بالمحافظة ،مما عكس ذاته على واقع التعليم في المدينة وبكل المستويات

أهمها :

أوال :إختاف المراعيات القانونية.
يعيش الواقع التعليمي الراهن في مدينة القدس ،حالة خاصة وفريدة ،حيث تعدد الجهات

القانونيةوالمرجعياتالمختلفةبسبب سيطرةاإلحتاللعلىالمدينةواغالقالمكتب التعليميكمرجعية
وحيدةللتعليمفيالقدس  .يشرفعلىالتعليمفيالقدسأربعجهاتمختلفةوهياألوقافاإلسالمية
التابعةللسلطة،المعارفالبلدية،القطاعالخاص،وكالةالغوث،ويلعبهذاالتعددفيالجهات

المشرفةدوراسلبياعلىالوضعالتعليميوتطورهفيالمدينة(جبريل،200،ص،)3ونحنهناال
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نقصد باختالف نوعية أو تسمية المدارس ،قدر ما يتعلق األمر بالمرجعية التي يساهم من خاللها
اإلحتاللبايقاعالظلمعلىأبناءالقدس،فهويريدتجهيلالمواطنالفلسطينيفيالقدس،بمايساهم

بضعف قدرته على مواجهة وتحدي األزمات الخاصة بالجهاز التعليمي  ،مما يعكس ذاته على

المناهجواختالفها.فواقعالتعليمفيالقدسهوحصيلةتعددأنظمةالتعليم المطبقةفيالمدينة ،في
ظل غياب سلطة وطنية تكون مهمتها صهر العملية التعليمية في بوتقة واحدة ،كتعبير عن هوية

التعليمالوطنية(المدني،2012،ص .)197
المدارس بثنواعها:

أ -مدارسو ازرةالمعارف،والبلدية(المرجعيةاإلسرائيلية)
ب -مدارس األوقاف (المرجعية ما قبل اتفاق أ وسلو  ،1993كانت األردن ،فيما بعد السلطة

الوطنية الفلسطينية) تحت إشراف جمعية المقاصد الخيرية حتى مطلع  ،1980ثم أحيل

اإلشرافعليهاإلىمديريةمحافظةالقدس ،والتحقتبعدهابدائرةاألوقافاإلسالميةالعامة،

لمنحهامظلةحمايةمناإلستهدافمنقبلالسلطاتاإلسرائيلية(محسن،2012،ص.)124

ت -مدارسالوكالة ،أسستسنة1948إعتمدتالمناهجاألردنيةفيالمدارسالتيتخضعتحت

إشرافها ،حتى قيام السلطة الفلسطينية واعداد المناهج الفلسطينية ،ومرجعيتها التعليمية هي
وكالةالغوث

ث-المدارسالخاصةواألهلية،وتنقسملنوعين:

 -1المدارسالخاصةالتييملكهاأفراد.
 -2المدارسالطائفية
تعتمدهذهالمدارسالمناهجاألردنيةسابقا،واليومالمنهاجالفلسطيني،إالأنالمرجعيةووجهة

اإلشرافعليها ،توزعوفق،مدارس تشرفعليهاالكنائسواألديرةأوجمعياتخيرية ،وأخرىتابعة
فردية(جبريل،2008،ص .)6
لملكية 

 -3مدارسسخنينوشبهالحكومية:

عبارة عن مدارس خاصة عددها في القدس  8مدارس ،منها  6مدارس تلتزم بالمنهاج

الفلسطينيومدرستانتعلمالمنهاجاإلسرائيلي(محسن،2012،ص .)126
مما يشير إلى وجود تشتت متعمد في الحياة التعليمية في مدينة القدس ،نتيجة تعدد

المرجعياتواإلختالففيالمناهجوعدداألنظمةالتعليمية(يقين،وآخرون،2015،ص .)3
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ثانيا :إزدحام الصفوف بالمدارس العربية في القدس.
على مدى إثني عشر عاما الماضية ،قدم مئات من اآلباء واألمهات من القدس الشرقية

والعديد من الجمعيات العرائض للمحاكم اإلسرائيلية  ،للمطالبة من السلطات  إحترام القانون في

المساواةفيظروفالتعليم،وانهاءأزمةالغرفالصفية ،وفيعام 2001إعترفتمحكمةالعدل
العلياعلىأنهذا القانونلميطبقفيالقدس،وقدتضررت المدينةبسبب اإلهمالوقدأصدرت

المحكمة العديد من الق اررات التي لم تر النور ،سواء لو ازرة المعارف  ،أو لبلدية القدس إلنهاء هذه

األزمة،وأخي ًارمددتالمهلةإلنهاءهذهاألزمةالمستفحلةحتىسنة(2016ايتن ،واخرون،2013،
ص.)5
إنالنقصالواضحبعددالصفوففيالقدسلهتأثيراتكبيرة :

 -1قسمالتعليملفترتين"صباحيةومسائية"لمحاولةتجاوزاألزمة
 -2الكثيرمنالطالبيدرسونبصفوفغيرمجهزةللتعليم

 -3رفضالمدارسالخاصةإستيعابهذهاألعدادمنالطالب
وقدأوصىمراقبدولةإسرائيل"יוסף שפירה" يوسفشفيرابحلأزمةاإلكتظاظفيالصفوف
المدرسية بعد أن وجه اللوم إلى و ازرة المعارف وبلدية القدس ،لعدم االهتمام بحل أزمة الصفوف

بالسرعةالمطلوبة(فيرغن.)2010،

ثالثا :التسر من المدارس في القدس.
تعرفظاهرةالتسربمنالمدارسللطالبالذينلمينهواتعليمهمالثانوي،ويعودالسببفي
إزدياد هذه الظاهرة في القدس ألسباب مختلفة ،جزء منها له عالقة بالظرف الذاتي للطالب،

اإلجتماعي ،اإلقتصادي  ،أو أسباب موضوعية فرضها اإلحتالل قس ًار على الواقع ،منها اإلعتقال
السياسيللطالب،أوإبعادالطالب،أومطاردةالطالبمنقبلقواتاإلحتالل،أومنعالطالبمن

القدومللمدرسة(،الزرو،1988،ص)323وحسبمعطياتلعام، 2012وصلتنسبةالتسربمن
المدارسفيالقدس%13منمجموعالطالب،هذه النسبةكبيرةجداوبصورةواضحةبالمقارنةمع
نسبةالتسرببالجهازالتعليمياإلسرائيلي،ففيسنة،2011سجلتبالتعليمفيالمدارسالثانوية،

بالتعليمالعبري%2.6تسرب،بالتعليمالعربيبكلالبالد%4.6تسرب،وفيالقدسلوحدها%1
فقط .

هنالك خطة لدي جهاز التعليم اإلسرائيلي ،لمحاربة ظاهرة التسرب من المدارس ،لكن هذه

الخطةحسبالتقريرالذيتمرفعهالتشملالقدسبالتنفيذ(جبريل،)9،2008،وحسبدراسةمقدمة
كمشروع إلصالح التعليم في القدس ،فان نسبة التسرب من المداراس ألسباب مختلفة لسنة 2010
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تصل لنسبة  % 28.6للمرحلة الثان وية ،وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بالمدارس اإلسرائيلية لذات

ي،مصاروة،2012،ص .)18

المستوى(،حجاز
رابعا :الحر على المنهاج الفلسطيني.

منذ إنشاء السلطة الفلسطينية ،وتشكيل و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،باشرت باالهتمام

باعداد الكتب الدراسية الخاصة باألراضي الفلسطينية ،إلعتماد المنهاج الفلسطيني الموحد بكل

األراضيالفلسطينية،ومنضمنهاالقدس،وكانمنضمنأهدافالتوجهالفلسطيني .
 -1إعتمادجميعالمدارسالمنهجالفلسطينيالموحد
 -2إنسجامالمناهجبالواقعالجديدبفلسطين

 -3زرعالقيمالوطنيةداخلالمجتمعالفلسطيني

 -4التحسنبالوضعاإلقتصاديللفردواألسرة(حماد،2012،ص)85
ممادفعاالحتاللوحكومتهلشنهجومعلىالمنهاجالفلسطيني ،تحتمبررالتحريضعلى

كراهيةإسرائيل،وممارسة الضغوطلفرضالمنهاجاإلسرائيلي ،الذييحاكيالتاريخاليهودي ،وتاريخ

دولةإسرائيل ،وذلكمنخاللإستبدالأسماءالمدنوالقرىواألنهار،بأسماءعبرية،مثل "صفات"
بدالمنصفد ،وجباليهودابدالمنجبالالقدس(محسن،2012،ص ،)128وقدسعى"جدعون

ساعر"وزيرالمعارففيحكومةاإلحتاللالثانيةوالثالثين2008اإلىأسرلةوصهينةالتعليمالعربي

ال فرض الرواية الصهيونية الكاملة على التاريخ الفلسطيني،
في الداخل الفلسطيني  .1948-محاوً

وعلىسبيلالمثال،أُخرجمصطلحنكبةمنمناهجالتعليمالعربي،واستتبعهبقراريفرضفيهمواضيع

يهودية ،أي التعليم عن الهوية والتراث اليهودي ،والرموز واألساطير الصهيونية (الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين  )2012،وسيجري سحب ذلك على المدارس في مدينة القدس ،خصوصا وأن
المدارسالتيتدرسالمنهاجاإلسرائيلي"البجروت"فيالقدسملزمةبالدراسةبالمنهاج .وقدفرضت

وزيرة التربية عن حزب الليكود "ليمور لفنات" في الحكومة التاسعة والعشرين  2001برئاسة أريئل

والقيم األبدية
شارون خطتها التعليمية ،مئة مصطلح لتعليم الصهيونية وذلك سوف يرسخ التعليم 
للتقاليداليهودية،والوعيالصهيونيواليهودي،كتابالتوراة،واللغةالعبرية،وتاريخالشعباليهودي،
هيحجراألساسلهويتناالوطنية،وستأخذمكانتهافيالتعليملألجيالالشابة(،أبوجابر،)2007،

ولم تتوقف المحاوالت عند ذلك فحسب ،فقد طالبت و ازرة المعارف بتاريخ  ،2011-3-15بعرض

وثيقة"إستقاللإسرائيل"فيالمدارسوشرحها،وقامتبتوزيعكتبالمناهجاإلسرائيليةعلىالمدارس

الحكوميةوالخاصةمجانا،وهيتعدتحريفاللمناهجالفلسطينية(،صافي، 2012،ص .)54وحسب
قول الشمالي فان إن االحتالل قام بالعبث بالمناهج الفلسطينية عن طريق حذف محتواه الفلسطيني
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ليصبح فاقد لمضمونه التعليمي ولالنتماء الوطني الفلسطيني ،ثم قاموا بادخال المناهج اإلسرائيلية
وفرضذلكعلىبعضالمدارسفيالمدينة(الشمالي .)2017،
إناإلجراءاتاإلسرائيليةخطوةأخرىمنخطواتإسرلة القدسأرضاوسكاناوهوية ،وصوال
لتحقيقأهدافاالحتالل ،فيطمسالتراثوالهويةالفلسطينية ،بعدكيالوعي ،والبدمنذكرأن
طمسالهويةهوجزءمنالسياساتالتيرسمتهاالمؤسسةاإلسرائيليةوهدفهابثروحالعدميةالدينية

والوطنيةوالقوميةفينفوساألجيالالشابةفيالداخلالفلسطيني(الجبهةالشعبية .)2012،

إنإسرائيللنتتراجععنخططهافيأسرلةالتعليمفيمدينةالقدس،ممايشكلتهديدًاحقيقيًاللهوية
الوطنيةالجامعةللمكونالفلسطينيبكلمناطقالتواجدالفلسطيني،والقدس جزءمنهاوبالمقابلهناك

ضعففلسطينيرسميواضحفي التصديللمخططاإلسرائيلي ،والتيأسبابهاكثيرةأهمهاالممانعة

اإلسرئيلية ألي نشاط رسمي بالقدس ،وعدم وجود خطة رسمية للتصدي ،وضعف النخب السياسية
خاصةبعدغيابفيصلالحسينيمماسهلعلىاإلحتاللإستخدامهذهالسياسةالواضحةبحقأبناء

القدس .
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المبحث الثالث
تداعيات السياسات األمنية اإلسرائيلية على عزل القدس عن الهوية الفلسطينية
لمتستطعاإلتفاقياتالموقعةمنذ 1993بينإسرائيلومنظمةالتحريرالفلسطينية ،أنتغير
بحريتهم
الواقع في مدينة القدس .فلم تتوقف إسرائيل عن سياستها في قمع المقدسيين والمساس 

المعيشية ،ولم تخفف الضغوطات عليهم في ظل الظرف السياسي ما بعد توقيع إتفاقية أوسلو ،بل

ساهمت في زيادة الممارسات الصهيونية التمييزية العنصرية المعبرة عن كراهية واضحة بحق

المواطنينالفلسطينيينفيالقدس،ومنأهمالسياساتالتيإتخذتهاإسرائيلبحقالمدينة :
أوال :االستيطان.

بمجرد إنتهاء الحرب عام  ،1967واحتالل شرقي القدس ،باشرت إسرائيل إجراءاتها لتهويد

المدينة  ،ولم تتخل أي من الحكومات المتعاقبة والمنظمات الصهيونية غير الحكومية عن البرامج
الكفيلةبرسممعالمجديدةفيالمدينة،فيالمجاالتالحيويةالمختلفة ،وأهمها علىاإلطالق ،الواقع

الجغرافيوالديمغرافي ،داخلاألسواروخارجها،ليكون بعدهامنالصعبالحديثعنالعودةلماكان
بعداإلنقسامالجغرافيوالتغيرات الجذرية.حيثشرعتفيوضعاألساساتلإلستيطانمنثغرةحارة

اليهود،أوالحياليهودي،الذيلمتتجاوزمساحتهبعضالدونمات،ولميتجاوزساكنيها90أسرة،ثم
جرىترسيمالحدودالجديدةللمدينة،والتي لمتعرفالثباتيوما ،للوقتالذييسمحإلسرائيل ،بتعديل
ميزانالديمغرافيةوالجغرافيةفيها،لصالحها(التفكجي،1997،ص .)133

وقدرسمرحبعامزيئيفي* وفقالمبدأأكبر مساحةممكنةمناألرض ،معأقلعددممكنمن

السكان العرب ،حدود البلدية عام  1967لتضم أر ٍ
اض من القرى والمدن العربية المحيطة بالقدس،
بالمقابلإخراجالتجمعاتالسكانيةالعربيةمنتلكالحدود،إلقامةعددمنالمدناالستيطانية،لتشكل

سلسلةمتشابكةالحلقاتفيمحيطالقدس(اسكافي،2005،ص .)41
أحزمةمنالمستوطناتأحاطتالقدسمنجميعالجهاتيسكنها المستوطنين ،فبعدانكان
السكانالفلسطينيونيشكلوناألغلبيةعام،67أصبحوا أقليةعام ،1995وبعدأنكانوايسيطرون

على%100مناألراضي،أصبحوايسيطرواعلى%21مناألراضي،بعدعملياتالمصادرةواقامة

المشاريعاالستيطانية(األسطل،2007 ،ص.)232وفي مقابلةأجراهاباللظاهرفيمجلةقضايا

إسرائيلية،معالمختصبالشؤوناإلستيطانيةدرورأتكيس،أجابعلىسؤالحولالمستوطناتوالبؤر
التيتقيمهاإسرائيل"األحياءاليهودية" 

*القائدالعسكرياإلسرائيليلمنطقةالقدسأثناءالحرب،حزيران1967
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وتنتشرفيقلباألحياءالفلسطينيةوالبلدةالقديمة ،مالذيتفعلهخريطةالمستوطنات؟ كانت
إجابةأتكيس"إنهاالعقليةاإلسرائيليةنفسها،وخريطة المستوطناتفيالقدسالشرقيةتؤثرسلباعلى

البشروأكثرمنتأثيرهاعلىاألرض،إنهاتشطرالمدينةوتخلقجيوباصغيرةنسبياتوحدفيهاسيطرة

يهوديةعنيفةعلىمحيطهاكله ،والمستوطناتالكبرىفيالقدسأقيمتبموجبخطالضم ،وجرى

رسمهذاالخطبعدعشرينيومًا منإحتالل المدينة...فعندماضمتإسرائيلالقدسالشرقيةوالقرى

الفلسطينية المحيطة بها كانت مساحتها 70كم مربعا ،وكان سكانها أالف الفلسطينيين( ،ظاهر،

،2015ص.)112

ثانيا :محاور رئيسية لإلستيطان في القدس.
المحور األول :البلدر القديمة داخل األسوار.
بدأالعملبهذاالمحوربعدإحتاللالمدينةعام ،67منخاللتدميراألحياءالعربية،وبعد

أن تم اإلستيالء على العقارات السكنية والتجارية واجراء الحفريات واألنفاق تحت األقصى ،جرى

إعتمادحائطالمبكىمكانحائطالبراق،وحارةاليهودوتماإلعالنعنمصادرة116دونمافيالبلدة
القديمة ،شملت 700مبنى ،منها  437متجرا ،و 1048شقة كان يسكنها حوالي  6أالف مواطن
مقدسيأُجبرواعلىمغادرةالبلدةالقديمة(التفكجي .)2012،
المحور الثاني :إزالة الخط األخضر.
إزالة الخط األخضر الذي كان يفصل بين شطري القدس ،وبدأ ذلك عام  ،1968حيث تم
إنشاء مستوطنات على طول الخط الفاصل ،ألجل إلغاء الخط وحالة الفصل بين القدس الشرقية

والغربية(العزام )2011،

المحور الثالث :عزل األحياء العربية.
كان الهدف منة عزل األحياء العربية المحيطة بالمدينة عن بعضها البعض ،عبر بناء

المستوطنات ،لخلق كتل سكانية يهودية بين السكان الفلسطينيين ،لمنح إمتداد جغرافي للمستوطنين
والمستوطناتتهدفدفعالمقدسيينلالمتدادخارجحدودالبلدية(البابا .)2006،

المحور الرابع :القدس الكبرى.
إقامةحزاممنالمستوطناتحولالمدينة ،وذلك لعزلهاعنالضفةالغربيةبشكلتام ،وخلق
كثافةعمرانيةوسكانيةيهوديةفيذلكالمحيط،يساهمفيدمجالمدينةجغرافياباتجاهالغرب،وربطها

باسرائيلكليا،وأيضاعزلالمدينةالعربيةعنإمتدادهاالجغرافيالفلسطينيفيالضفةالغربية،ليضم
بعدذلك250ألفمستوطن(قداح .)2009،


89

المحور الخامس :الطوق اإلستيطاني.

بعدإنتهاءالعملبمستوطنةجبلأبوغنيم،والمشروعاإلستيطاني*Eوفتحطرقإلتفافيةلربط

المستوطناتبعضهالبعض،بلغعددالتجمعاتاإلستيطانيةحتىعام2000فيالقدس40 ،تجمعا

استيطانيا ،وحسبإحصاء ،2004فأنمعظم المست وطنينيسكنونمحافظة القدس 236.480في
منطقةالقدسمنهم.229،184ضمنحدودبلديةالقدس(،اسكافي،2005،ص .)44
المحور السادس :القدس .2020
أعلن"نيربركات"رئيسبلديةالقدسعنمشروعالخطةالسياحيةكجزءمنمشروع"القدس

الكبرى" 2020الهادفالىإنهاءقضيةالقدسودمجشطريالمدينةوازالةالخطاألخضرالفاصل،
وقدصادقعلىبنائهلجنةالتخطيطوالبناءالتابعةللبلدية(،التفكجي .)2015،
ثالثا :أهداف السياسة اإلسرائيلية من االستيطان.
منالصعوبةبمكانالحديثعنالحلم الفلسطينيودولة فلسطينيةعاصمتهاالقدسالشريف،

فلميعدمنالسهولةفيظلالمصيرالذيتواجهالقدسوسكانهامنسياساتواضحةومرسومةلها،
بلوسوفتبقىإسرائيلتعملليلنهارلتحقيقالمزيدمنها ،عليناأنندركأهماألهدافاإلسرائيلية

وراءهذهالسياسات .

 -1الهدف المركزي :األرض
للوصددولألغلبيددةيهوديددةبشددرقيالمدينددةومنددعاإلتصددالالجغ ارفدديفيمددابددينأطددرافالمدينددة

والضفةالغربية،والسيطرةعلىغالبيةاألراضيالتيضمتللمدينةبعدعام1967م .

 -2الهدف المركزي :الديمبرافي

السدديادةلهدداشددقانأساس دديان،أحدددهماألرضوثددانيهمالشددعب،واس درائيلتسددعىللنجدداحبالشددق
الثانيللوصولألغلبيةمطلقةعلىحسابالفلسطينيين.

 -3الهدف المركزي :السياسي

إنجازالسيطرةالشاملةعلىالمدينةواجراءعمليةأسرلةلألقلياتالعربيةالباقيةبالمدينة،وهي
ذات السياسةالتياتبعتمعفلسطيني الداخل ،وعلىالمستوياتالمختلفة،ثقافيًا ،اجتماعيًا،

اقتصادياً ،وقيمياً ،للتأثير على اإلنسان الفلسطيني المقدسي ومحي وعيه( .موشى،2002،
ص.)33


*مشددروعاسددتيطانيتددماإلعددالنعندده،1994علددىمسدداحة12443دونمددامددنأ ارضدديقرى(الطددور،أبددوديس،عناتددا،العيزريددة)
يهدفالمخطط،إقامةمناطقصناعية،و2500وحدةسكنية5،فنادق.
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 -4الهدف المركزي :األمني
تهدف إسرائيل من وراء اإلستيطان السيطرة على المناطق اإلستراتيجية كالمرتفعات ،سفوح

الجبال ،لحصار التجمعات الفلسطينية ،هذا عدى القواعد والمراكز العسكرية ،المقامة على

األراضيالمصادرة .

 -5الهدف المركزي :توسيع الحدود
بعدالقضاءعلىالخطاألخضر،تمتوسيعحدودالمدينةباألراضيالمصادرةمنالفلسطينيين

لدواعيأمنيةواستيطانية(الجذبة،2011،ص .)113_112
رابعا :الحركات والممسسات ير الحكومية.

لميعدخافياً علىأحدالدورالذيتلعبهالحكومةاإلسرائيلية منذ 1967بحقالمدينة ،وذلك

للنيل من عروبتها ومن فلسطينيتها ،ولم تعد أيضا مبهمة تلك التوجهات اإلستيطانية على أراضي
المدينةوعقارهامنخارجحدودهالتصبح جزءمنحدودها ،لكنهذهالسياسةالتقتصرعلىالدور

الحكومي ،فهناك أطراف أخرى تساهم بالدور المنوط بها ،للسيطرة والمصادرة على األراضي،
واستكمالالدورالذيتقومبهالحكومةمنأهمها .

 -1المنسمات الصهيونية العالمية – تثسست.1914
لعبتدو اًرفيبلورةالوجوداليهوديفيفلسطين،ماقبل،1948منخاللنشاطهاوبرامجها

االستيطانية،نشيطةجدافيأمريكا(وفا )2011،

 -2الوكالة اليهودية إلسرائيل –تثسست .1929
هدفها جمع األموال وتدعيم االستيطان ،وتشجيع الهجرة إلى إسرائيل ،وتامين نقلهم مع
ممتلكاتهمإليها(الجزيرةنت .)2016،

 -3حركة وش أمونيم .1974-

نشأت في أعقاب حرب  ،1973لها مؤسسات أهمها لجنة اإلستيطان ،من أهم ما يميزها

السيطرةعلىالمناطقالغربيةمنالمدنالفلسطينيةوالمناطقالحيويةواإلستراتيجية،أقامتالعديدمن

المستوطناتالمحاذيةللقدس(الحوت .)1978،

 -4حركة عطيرت كوهنيم – .1978

أسسها أحد المستوطنين المتعصبين ،من مستوطني الجوالن يدعى" ،ماتيتياهو هاكوهين "

ومعهالحاخام"شلوموأفنير"وحاخاممستوطنةبيتآيل ،بدايتهاحوارونقاشحولالمعبدالديني

نجم عنه اإلستجابة لنداء المستوطنين لتأسيس الحركة ،نشاطها داخل أسوار القدس ،واشتهرت
بالمضايقاتألهلالمدينة(وفا .)2011،


91

 -5حركة تورار كوهانيم .1979-
تحملذاتاألفكار،وذاتاألهدافوالسياسة(طه .)2005،

 -6حركة شبا إسرائيل.

أسسهاالحاخام"غمانكهانا"شقيقالحاخام "مائيركهانا"،وهو يقيممععائلةفيأحد
أبنيةالمدينةتعرفباسمكوليلجورجيا،الواقعةفيطريقبابالواد،وبجانبهممعهدلتنشأةالمتطرفين

(وفا .)2011،

 -7حركة يشفيا شوفو بنيم.
مركزها الدول األوروبيةُ ،يعتبر أعضاؤها من أتباع الحاخام "نحمان الحسيدي" من بولندا

يسعى هؤالء لتحقيق طموحاتهم الدينية في القدس القديمة ،من خالل السيطرة على العقارات وبناء
الكنس(المقيد .)2016،

 -8امعية عطي ار ليوشنا .1979-
وضعتفيمقدمةأهدافها ،استرجاعاإلستيطاناليهوديفيالقدس ،وبعثهوتجديده ،ويعتبر

حاخامالقدس القديمة ،والحاخام السفارديالرئيسيإلسرائيل ،من أهمالمساندين للجمعية ،تعدمن

أخطرالجمعياتوالحركاتاالستيطانية(وفا .)2011،

 -9ممسسة ألعاد.

أنشط مؤسسة في مجال شراء العقارات والممتلكات الفلسطينية وخصوصا في المناطق

المحيطةبالقدسمثلسلوان،أومنخاللتزويرالوثائقللملكية(وفا .)2011،

وهكذايمكنناالقولإنإسرائيل بسياستهاتجاه مدينةالقدسوغول االستيطانالذياليعرف

لطموحهحدود،سعيالتغيرالقدسوقلبهاعلىحقيقتهاالتاريخية .
خامسا :ادار الفصل العنصري.

أخ درجالجدددارالقدددسإداري داًبشددكلشددبهكام دلمددنصددالحياتالسددلطةالفلسددطينية،وأصددبحت

الممارساتاإلسرائيليةواضحةأكثر،وبواقعماديجديدبددأسدنة،2000إنطالقدةاإلنتفاضدةالثانيدة،

التيجلبتالعملياتاإلستشهادية،وجاءتفكرةجدارالفصلالمصمملتقسيمالمديندةمدرةتلدوالمدرة،
لكددنهددذهالمدرةهددياألخطددرعلددىمددرالتدداريخ،إذحسددمتموضددوعالفصددلالكلدديللمدينددةبعدددالفشددل
الددذريعلعمليددة"السددورالدواقي"التدديشددنتهاالحكومددةاإلسدرائيليةبرئاسددة"اريئيددلشددارون"عددام،2002
علىالضفةالغربيدةتحدتحجدجأمنيدةواهيدةبهددفالقضداءعلدىجيدوبالمقاومدةالتديتشدنعملياتهدا

داخ ددلالعم ددقاإلس ددرائيليوت ددداعتالحرك ددةالص ددهيونيةبجمي ددعخبرائه دداومفكريه دداوعلمائهد دا،إل ددىعق ددد

إجتماعفيمدينةهرتسيليااإلسدرائيليةلتددارسمسدتقبلدولدةإسدرائيلحتدى،2025مدنكافدةالندواحي
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الديمغرافيدددة،السياسد ددية،العسد ددكرية،اإلقتصد ددادية،وغيرهدددا(،جمعد ددة،2011،ص،)80وكد ددانالخطد ددر
الديمغرافيقداستحوذاإلهتماماألكبر،بحكمأنهالقنبلةالتيستغيرالمعادلةفيفلسطين .
قدمالدراسةأكبرعلماءالديمغرافيا"أرنونسوفر"،حيثقالإنعددغيراليهودفيجميع
أنحاءفلسطينالتاريخيةوبمعدالتالنموالحالية،سيصلإلى%60فيسنة،2025وسيكوناليهود

أقلية يشكلون  ،%40من السكان  فقط (جمعة،2011،ص ،)80ويعتبر بناء الجدار أحد عمليات

التحايلالكبرىعلىالقانونالمدني،إلحاطةوحصارمدينةالقدس،حيثأوكلتعمليةالبناءللجيش

للحيلولةدوناإلعتراضالقانونيفيالمحاكمالمدنية،علىإعتبارأناألمرالعسكرينافذ لمايخدم

المصلحةالعلياللدولة،خاصةالمصلحة  األمنية(إسحق،سلمان،2004،ص،)91-90وبالتالي
يمكنإعتبارالجدار،هوأكبرعمليةاستئصالبالتاريخ،يحاصرفيهمدينةالقدس،ويستأصلالوجود
الفلسطينيداخلالمدينة،التيسوفتخسرمكتسباتهاالحساسةالتيتشكلمكوناتهاالخاصة،كمعلم

وتاريخوحضارة،والجداريعتبرضربةبالعصبالفلسطيني(اسكافي،2005،ص .)15

لكناليمكننافصل النشاطاإلستيطانيعن جدارالفصل العنصريالمرتبط بمدينة القدس

وعزلها،ألنتأثيرالجدارسيكونهواألكثرشدة ،واألكثرأهميةلإلستيطان،نظ ارلمصادرةمزيدمن
األراضي لضواحي القدس والضفة الغربية ،والجدار حسب المخطط سوف يمر بمناطق مأهولة

بالسكانتحولتبفعلهلمعسكرإعتقالكبير ،فبعدتنفيذبناءالجدارالعازلسيبقيداخلهنحو150

يؤدي إلى إنقطاع شبه تام في العالقات
ألف فلسطيني ،في حين يستبعد  70ألفًا خارجه ،ما ب

االجتماعية واإلقتصادية بين الفلسطينين سكان القدس ،كما ستتقلص نسبة السكان الفلسطينيين في

المدينةالمقدسةإلى%22حيثتزيدنسبةالمستوطنينألعلى من،%35وهينسبةكانتاللجنة

ائيلية"لشؤونالقدسقررتعام1973ضرورةالوصولإلىمستواها(إبراهيم.)2008،
الو ازرية"اإلسر
ب
لكن ال يمكننا الفصل بين ق اررات وسياسات الحكومات اإلسرائيلية   في بناء الجدار ،عن

سابقتها ،ألنها جزء إستكمالي تتويجي لتلك السياسات ،التي تهدف في المحصلة إلى قطع أوصال
المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عن بعضها البعض وتواصلهم عن مدينة القدس .وليس ذلك

فحسب،بلأيضاالوصولللمدينةأصبحمنالصعوباتالكبرى،وعنوانالجدارلميكنمستحدثاً

يخية،عندمادعامنظراليمينالصهيوني"زئيفجابوتنسكي"* لبناءجدار
بقدرماأنلهجذورتار
ُ

حديدي،1923طالبفيهمنعالعربمنالحقوقوعدممنحهماإلستقرار،لكندعواهرفضتمنقادة
الحركة الصهيونية (،الهندي ،2006،ص ،)167ألنهم كانوا مؤمنين بسياسة التهجير للفلسطينيين

باشرافقادةالجيش،منهمفيذلكالوقت"رحبئامزئيفي"،وبتعليماتمنرئيسهيئةاألركانللجيش

*

أحدأقطابالحركةالصهيونية،واألبالروحيلحزبالليكود
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اإلسرائيلي "اسحق رابين" قاموا بتشجيع الفلسطينيين من القدس للهجرة طوعًا (الهندي2006،

،ص .)167

ولم تكن فكرة الجدار بعهد رئيس الوزراء اريئيل شارون 2006-2001بجديدة قدر ماهي
إنسجام  معرؤيتهالقديمةفيبناءجدارفصلوهوعضوكنيست،1976حيثكانيكرردائماً إن
الجداريكونمثل"سورالصينالعظيم""لكنهالمتنفذ ،وانتعشتالفكرةمرةأخرىعام 1994في

مشروع قدمه "موشيه شاحل" وزير الشرطة بالحكومة  25برئاسة اسحق رابين للفصل وحماية

المستوطنين(العارضة،2007،ص،)5خطةمبيتةتنتظرالتطبيقعنداللحظةالمناسبة .

لميعدادعاءالحكومةاإلسرائيليةمن وراءبناءالجدارمقنعا ،بأنهمجرددرءاً للخطراألمني

ومنع تنفيذ عمليات للمقاومة الفلسطينية في داخل العمق اإلسرائيلي ،فالحقيقة تؤكد أن القائم على

أرض الواقع ،خلق واقعاً جغرافياً يصعب تغييره ،باعتبار الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية  .وفي
فبراير،2005بعدصدورقرارالمحكمةالعليافييونيو 2004بتفريغجزءمنالسياجعلىأساس
منعدمالتناسب،وافقت الحكومة اإلسرائيلية علىالمسار المعدللجدار الفصلككل.إن تغييرات

كبيرةل مسارالجدارقدأحدثتوأصابتمختلفالمجاالت،لكنهتركالقدسفيالطريقالسابقدون
تغيير إلى حد كبير ،باستثناء إضافة أربعين كيلومترا .من شأنها أن تحيط مستوطنة معاليه أد وميم

ومنحولها(كفارأدميم،ذات المناظرالخالبةفيبيرثوكيدار).ومعذلك،فانالحكومةلمتوافق

إالبعدالحصولعلىموافقةقضائية( ،بيتسيلم ،2011،ص .)49

ساهم إقامة جدار الفصل بين شرقي القدس والضفة الغربية ،في إبراز المكانة الخاصة
لفلسطينيالقدسوالفرقبينهموبينأبناءشعبهموطرحعالمةسؤالدائمةعلىمستقبلهم.حيثيعتقد

المقدسيونأن السلطةالفلسطينية تنصلتمنهموأيضااإلسرائيليونيتنصلون من إحتياجاتهم ،تمييز

كهذاينمياليأسوالشكوانعداماألملبينسكانشرقيالقدس(،رمون،لهيرس،2014،ص .)35
سادسا :ادار الفصل العنصري والتعليم.

اتجهت الحكومات اإلسرائيلية إلى المضي قدمًا في سياسة تهويد مدينة القدس كجزء مهم

ومكمل للسياسات التي تنفذ على أرض الواقع بحق المدينة ،ومن الواضح أن كافة هذه الممارسات
تؤخذبالتكاملدونالتناقضفيمابينها.أيمناتجاهاتوعناوينوفروع،بلكليصبفيخندق
الوصول للهدفالواضح،تفريغالمدينةمنسكانهااألصليين،وانبقي أقليةتذكر ،تجريعليهم

األسرلةالتيتسيرعلىقدموساق(،أبوركبة،2014،ص،)119ولننخرجعنهذهالسياسات،
والتدمير للجهاز التعليمي ،
فجدار الفصل العنصري الذي لم يترك دون المساس والتضييق والقتل 

وعمليةالتعليمبرمتها،وبكافةمستوياتها،منالمدارس اإلبتدائيةوليسانتهاءبالدراسات الجامعية
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،فالحواجز ونقاط التفتيش الموزعة  بكل اإلتجاهات واألماكن التي تطأ قدم الفلسطيني المقدسي ،
لحرمانه من الوصول لمبتغاه في التحصيل العلمي  ،خاصة ونحن نتحدث عن جدار عمل عملية
فصل واضحة  ،وتقطيع العملية التعليمية  ،من مدارس أو من طالب أو الكليات والجامعات التي

أصبحتخلفالجدار،األمرالذييحولدونوصولالطلبةالمقدسيين،ألماكندراستهم(،المدني
،2012،ص .)213
وقدفرضالجدارصعوباتجديدةعلىالطواقمالتدريسيةوالطالبمنتجاوزالجدارلغرض


الوصول للمدارس والجامعات في الضفة الغربية ،ال بهدف عرقلة المسيرة التعليمية في القدس

(القدرة)2014،بللتعزيزدورالمدارسالتابعةلو ازرةالمعارفاإلسرائيلية،واإلعتمادعلى"בגרות "،
البجروتأوالثانويةاإلسرائيلية،بدلالتوجيهيفلسطينيا،وفتحأبوابالجامعاتاإلسرائيلية .
إن ما تصبوا إلية السياسات اإلسرائيلية في القدس من أسرلة وتهويد له تأثير واضح على

الهوية،في ظلالتغيراتالعاصفةالتيطرأتعلىواقعالمدينةوالزحفالمتسارعلتنفيذالمخططات
والسياساتاإلسرائيليةالرامية الىتفريغالمدينةمنسكانهاعلىأنالتتجاوزنسبةالفلسطينينفها

% 22منإجماليعددسكانالمدينة،مستندةإلىسياسةالتمييزواإلقصاءالممنهجة(تمراز،2017،
ص .)141
وذلك إلتمام عملية عزل باقي أبناء القدس الفلسطينين الذين سيخضعون لحكم االحتالل

اإلسرائيلي سعيًا ألسرلتهم ومحي وعيهم الوطني إلضعاف إنتمائهم الوطني لقضيتهم وهويتهم

الفلسطينية ،وتغليب الخاص بالهوية المقدسية على العام الفلسطيني من أجل تفكيك الهوة التاريخية

وتشتيتها ،لكن الصمود الفلسطيني المقدسي أمام هذه السياسات والتصدي لها بكل وسائل المقاومة

المتاحة ،والشك إن إنتفاضة القدس  2015قد كسرت حلجز الرهبة في مواجهة و تعطيل تنفيذ
المخططاتاإلسرائيليةمؤقتاً،خاصةوانالق ارراتالتياتخذتهاالحكومةاإلسرائيليةبشأنالقدسبعد

إعالن الرئيس األمريكي ترامب  2017إعتبار القدس عاصمة إسرائيل ستزيد من الضغط على

الفلسطينين المقدسين بشكل كبير وملحوظ ،يؤدي لزيادة عزلتهم وقهرهم وافقارهم وتجيلهم لتحقيق
األهدافالمرجوةمناألسرلة،ألجلحجبوتزويرالحقيقةالتاريخيةلصالحإثبات إنهويةالمكان

والتاريخواإلنسانإسرائيليةوالتنفصلعنالمدينةواإلنسانأيكان .
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الفصل السادس
الدور الفلسطيين واهلوية املقدسية
 المبحث األول :دور م.ت.ف والفصارل في تعزيز صمود المقدسيين.
 المبحث الثاني :دور السلطة الفلسطينية في القدس(.)2015-1994
 المبحث الثالث :دور النخبة المقدسية.


مقدمة
إنمامربهالشعبالفلسطينيبعدالنكبة،1948جعلهيدخلفيشروطسياسيةواجتماعية

أثرتعلىالنسيجاالجتماعيالعام،فتأثير التشتتالذيطالكلمالهعالقةباإلنسانالفلسطيني،
جعلللفلسطينيقضيةيلزمهاحليضمنعودةالحقألصحابهالشرعيين،والتأخيرفيإيجادحلولد

الشعوربالضياعوتمزقالهويةوفقدانالبوصلة .
لذلك جاءت والدة م.ت.ف بمثابة طوق النجاة التي إنتظره الشعب الفلسطيني ،وأصبحت

المؤسسة المركزية له ،وجاءت هزيمة  1967واستكمال احتالل باقي األراضي الفلسطينية لتعطي

أبعاداًأخرىلم،ت،ففياألراضيالمحتلة،تحاكيالمستقبلوالمصيرالواحدللقضيةالفلسطينية.
لذلك حملت م.ت.ف وفصائلها ال مقاومة على عاتقها المسؤولية كاملة تجاه حماية الهوية ووضع
السياساتالكفيلةلتعزيزهابينأبناءالشعبالمشتتفيالداخلوالخارج .

في هذا الفصل سوف نتناول بشكل معمق وفق المباحث المرفقة دور م.ت.ف في القدس،

ففي المبحث األول يتطرق الباحث للدور الذي لعبته منظمة التحرير الفلسطينية ،في تعزيز صمود

المواطنينالمقدسين ،وكيفساهمتفيحمايةهويتهمالوطنية ،وكذلكعندورالفصائلالفلسطينية
في الحفاظ على الهوية الوطنية في القدس ،في المبحث الثاني يستعرض الباحث إهتمام السلطة

الفلسطينيةمنذقيامها،1994بمدينةالقدسوتعزيزصمودأهلهافيمواجهةالخطرالمحدقأمامهم،

وفي المبحث الثالث بين الباحث الدور الذي لعبته النخبة الفلسطينية المقدسية في تعزيز صمود

المواطنين،ودورهمفيحمايةالهويةالوطنيةمنالضياع .
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المبحث األول
دور م ،ت ،ف والفصائل في تعزيز صمود المقدسيين
وسطحالةالتناقضالتيتعيشالقدس،بينالسيطرةاإلسرائيليةالشديدةالتعقيد ،وبينإرتباط
المواطنالمقدسيبالضفةالغربية،استطاعتالمدينةومواطنوهاإيجادواقعسياسيينسجممعالطبيعة

التي تعيش وفق أنماط تميزها عما هو معمول به في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ،أو حتى

والفصائل والحركات
األراضي الفلسطينية عام  .1948وقد إنعكست نشأة وظروف تأسيس م.ت.ف 
الفلسطينية على طبيعة تعاملها معقضية القدس من حيث سلوكيات هذه الفصائل ونشأتها وطبيعة

عملهافيداخلمدينةالقدس .
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او ًال :دور م.ت.ف.

تأسست م.ت.ف سنة  1964بصورة التعبر عن نضج العامل الذاتي الفلسطيني الدور

البارز،رغمالحاجةالملحة ،ف طبيعةالظروفالذاتيةوالموضوعيةالتيعصفتفيالقضيةالفلسطينية
وتطوراتها وبشكلخاصبعدإيجادصيغةتحالفيهلفصائلالمقاومةالفلسطينية ،التيخطتطريقها

يزقوةومكانةالمنظمةفيالشارعالفلسطيني،وتعزيزالتواجد

الكفاحيةبذاتالوقت،مماساهمفيتعز
الفصائلي لكل تنظيم رفع شعار الوطن والتحرير ،لترتقي مكانة وحضور م ،ت ،ف خصوصا عند

تغير نمطها وتحولت للطابع الوطني بدل القومي ،لتشكل عنوانًا لقارب النجاة للشعب الفلسطيني

المشتت .

فقدعبرتم.ت.فعنالكينونةالفلسطينيةالمفقودة،علىإثرالنكبة،بلوالتعبيرالجليعن

الهويةالوطنيةالفلسطينية،لكنهالمتبقكذلكنظرالألحداثالتيلحقتبالقضيةالوطنيةالفلسطينية،

وتأثيرها على مكانة المنظمة أو الهوية خصوصا عند بروز إنشقاقات داخلية ،بين الفصائل

الفلسطينية ،وكذلك فان قيام السلطة  1994بعد توقيع اتفاقية أوسلو ،بين المنظمة ودولة االحتالل
1993قدأضعفالمكانةالرمزيةلهاولدورها .

لقدأقحمتم.ت.فثقلهامنذالتأسيسفيمدينةالقدس،عندماأقرتعقدالمجلسالوطني

التأسيسي األول  ،1964-5-28بعد حوارات مضنية مع المملكة األردنية  ،وافقت األردن بعد

التوضيح الذي قدمه زعيم المنظمة أحمد الشقيري  ،منطلقا من أن المنظمة ال تشكل تهديدًا على
القدسالتيتحتالسيطرةاألردنية،بلتستهدفالجزءالغربيللمدينةالخاضعللسيطرةاإلسرائيلية

،حيثكانتأهمنتيجةللمجلس،إعتمادالقدسكمكانإقامةمقرالمجلسالوطنيالفلسطيني،كجسم
يشكل البرلمان الوطني للمنظمة  ،لكنه لم يعقد بعدها حتى تاريخنا الحاضر أي دورة للمجلس في

المدينة(،كلين،1999،ص .)73

وقد إعتمدت قيادة المنظمة ركنين واضحين أولهما فلسطيني داخلي لتحقيق طموح الشعب

الفلسطينيفيإقامةكيانهالمعبرعنتواجدهوعنالحالةالفلسطينيةكممثلللكلالفلسطيني.وثانيهما
عربيا،باإلعترافبهذاالجسمالتمثيليودعمهدونالدخولفيصراعاتمعالدولالعربيةالمضيفة

لجزءمنأبناءالشعبالفلسطينيفيدولهم،علىالرغمأنم.ت.فبزعامةالشقيريسعتللحفاظ

علىالمنظمةوتواجدها ،فيظلالظروفالموضوعيةالصعبة(وكالةوفا،)2011،لذلكرأت
الفصائلالفلسطينيةالمقاومة،أنالجانبالتمثيليللمنظمةاليفيبالغرضالمطلوبمنه،فيظل

سيطرةالحكومات العربيةعليها  ،ومنقبلهمكانإلمعانالشقيريفي تأكيدإستقالليةالمنظمةبعد

نشأتها واص ارره على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء كيانه المستقل بعيداً عن الوصايا العربية
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(أبوسعدةأبونحل)2009،75،والطموحأنتكونقادرةعلىالجمعبينالضروراتالفلسطينيةوالعالقة
معاألنظمةالعربية،حتىوجدتصيغةأبدتإرتياحالفصائلالمكونةللمنظمة،هيكاطارتمثيلي

للفصائل،ضمنحصصتقاسميه ،أوصيغة"الكوتا"التيتحققتبعدسيطرةهذهالفصائلعليها

(،1969فروانة .)2009،

وقدكانلغياب اإلقليم الواحد الذييجمعالكل الفلسطيني،إشكالية حقيقية لفصائلالعمل

الوطني،وذلكفيإيجادصيغةالتعاملمعكلتجمعوالظروفالتييعيش،ويختلفعنغيرهمن

التجمعات في  الدول األخرى  ،بمعنى أن الحالة الفلسطينية حوكمت في هذه التجربة نظ ار لطبيعة
العدواإلسرائيليوطبيعةواقعالشتاتالفلسطينيالمفروضقسرا،وطبيعةالتدخلالعربيبالقضية

الفلسطينية(،الزين،)2017،لكنهاكمنظمةلمتثبتحضورهاالتمثيليومكانتهاالفعلية،إالبعد

سيطرةفصائلالمقاومةعليها،خاصةحركةفتحالتيبادرتفيالدورةالخامسةللمجلسالوطني

المنعقدفيالقاهرة،1969دونحضورجميعالفصائلالتيإستخفتبالطبيعةالتمثيليةوالخصوصية
الجغرافية،لكنهاكانتاإلنطالقةالحقيقيةلمنظمةالتحريروالتعبيرعنالكيانيةالفلسطينية،ألنهضم

جميع أطياف العمل الكفاحي والسياسي الفلسطيني  ،وشكلت القيادة السياسية والعسكرية لها كاطار
جامع(محمد،2005،ص )62،65

يعتقدالباحثأنإشكاليةم.ت.فكانتمنذالبدايات،إفتقارهالخص وصيةالتجربةالفلسطينية

الذاتية،التيإنزوتفيظلرؤيةالنظامالعربيللحالةالفلسطينية،هذهكانتإحدىأعقداإلشكاليات

العربية،معإدراكناأنمشروعهاالتحرريألرضفلسطينيلزمهثورةأكثرمنأشكالهيكليةبنائيةلها

ارتباطقويفيهاكمسلوبةاإلرادة،ألنهاولدتبالشتاتواستحوذتعلىكلشيءوهمشتبصورةشبه
كاملةالقابعينتحتاالحتاللفيبداياتها .
وتضافرتالجهودالفلسطينيةلمحاولةالحفاظعلىالمواقفاإلستراتيجيةالثابتةقدراإلمكان،

لكن لم تأت الظروف بما يخدم ذلك ،فاضطرت قيادة م.ت.ف البدء بتبني الواقعية السياسية

البراغماتية،لتتمكنمنالبقاءفيمركزاألحداثالمتسارعة.وقدتجلتالبراغماتيةفيموافقةالمجلس
الوطنيالفلسطينيالعشرينعلىالردباإليجابعلىالمقترحالداعيلعقدمؤتمرمدريد،بعد أنيتم

الموافقةعلىالشروطالتالية :

 -1المؤتمر يعقد على أساس قراري مجلس األمن الدولي  338،242والذي مضمونهما،
االنسحابالكاملاإلسرائيليمناألراضيالمحتلةحتىمنالقدس.
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 -2شرطاإلنسحابمنالقدس،هذايعنيإنفصالالوفدالفلسطينيمنالوفداإلردنيالفلسطيني
المشترك ،لكن رسالة ق اررات رئيس المنظمة ،المشاركة بالمؤتمر دون شروط ال للقدس وال
لق ارراتالمجلسالوطنيالفلسطيني(بنحاس ،1999،ص .)23

منظمةالتحريرالفلسطينيةبرؤيتهالقضيةالقدس،تستندلألساسالكنعانيفيملكيةالمدينة
فيزماننا،فهيتنددباإلحتاللاإلسرائيليلهامنذ،1967واسرائيلتدعيأنأحقيتهافي
المدينة نابعة من سقوط المدينة بيد الملك داوود كتبرير ألحقيتها التاريخية  ،لكن الجانب

الفلسطينييرىباألقدميةماقبلاإلسالم،إبانالكنعانيينواليبوسيين،وهذاساعدبأنتعلن

المنظمةموقفهاالرسميحيال القدس-15،نوفمبر،1988إعالن القدسكعاصمةللدولة

الفلسطينية (كلين،1999،ص()74נסיגה ישראלית מכל האגדות הפלסטיניות והערביות

אשר כבשה אותן מאז שנת  -1967כלל ירושלים הערבית) يلزمنا التأكيد على أن

اإلنسحابالذيتطالببهم.ت.فيشملالقدسالعربية،هذاليسمطلبفتحكأكبرفصيل

بالمنظمة،بلهيمطلبكلالفصائلوالمؤسساتالتيتشكلم.ت.فوالشعبالفلسطيني،

بدولةلهاسيادةعاصمتهاالقدسالشريف(كلين،1999،ص. )11وبهذاالصدداتخذتالمنظمة
إجراءاتمختلفةلتقويةتواجدهافيمدينةالقدس،تمهيدا ألنتكونالعاصمةالشرعيةلدولة

فلسطين .
أوال-المناهج التعليمية:
كانواضحًا عندماتمنقلالقطاعالتعليميفيالقدسللسلطةالفلسطينيةب-15نوفمبر-

 1994إن المطلوب منها معالجة المناهج بالمدارس العامة في شرقي القدس ،وقد أقر المجلس
التشريعيالفلسطينيخطة المناهجالفلسطينيةالتي أعدتهاو ازرةالتربيةوالتعليمالعالي،حيث إقتضت
إنتاج مناهج فلسطينية متخصصة ،تجمع كل المقررات الدراسية ،ويعتبر ذلك مصدر فخر للدولة
الفلسطينيةالقادرةعلىتوحيدالشعبالفلسطينيوتجسيدهويتهالوطنية(حماد،2012،ص .)85،86

ثانيا – مقاطعة الممسسات اإلسرائيلية:
منذ بدايات اإلحتالل  ،1967كان هنالك موقف شعبي عام بعدم اإلنصياع للق اررات

اإلسرائيليةالقاضيةبمنححقالمشاركةفيإنتخاباتالمجلسالبلديللمدينة،ممايعنيأنالمحاوالت

اإلسرائيليةلتطبيعالمواطنينالعربسكانالقدس،باءتبالفشل،لرفضهمكليامبدأالمشاركة،رغم

أنهاخدماتيةوليستسياسية،ومنشاركمجردأعدادقليلةوصلتذروتهاسنة،1969حيثكانت

نسبةالمشاركة%21،5منعددالسكانالفلسطينيين،لكنهاتالشتتدريجياعندكلإنتخابات،لحين
توقيع اإفاقية أوسلو بين م.ت.ف واسرائيل ،حيث سعت إسرائيل لزج المقدسيين بدوامة اإلنتخابات

101

البلدية،لهدفسياسيفيعدمالسماحلمرشحاليمينبالفوز،رغمأناإلتفاقيةالموقعةأثرتبالسلب
علىالمقدسيين،منجهةرؤيتهملذاتهمكجزءمنالعمليةالسياسية(كلين،1999،ص .)135
ثالثا – بناء الممسسات الوطنية :
لميكنأمامم.ت.فمتسعمنالوقتللقيامبماهومطلوبكليافيمدينةالقدس،فقدكانت

الفرص محصورة لتثبيت موطئ  قدم لها في المدينة  ،ولفتح مؤسسات وطنية  ،بدأ الحراك لذلك

بطريقةغيررسميةبأواسطسنواتالثمانيناتمنالقرنالماضي،بفتحبيتالشرق"אוריינת האוס "

كمقر بحكم األمر الواقع ل م.ت.ف في القدس ،وكان لذلك دو ًار بار از في عملية الدعم السياسي

والمادي لتعزيز صمود المواطنين في القدس(أبوعرفة )2017،لكن عند توقيع اتفاقية أوسلو 1993

التيمنعتأينشاطفلسطينيرسميفيالمدينة،رغمأنإسرائيلأغمضتعيونهاعنجزءيسير
ومتواضعلنشاطفلسطينيرسمي،مثلاألوقافاإلسالمية،وتكليفمفتيلفلسطينوللمدينة 

(مجموعةاألزمة،2012،رقم .)135

وكذلك فتحت م.ت.ف ما قبل إتفاقية أوسلو العديد من المؤسسات واإلتحادات المختصة،

كمثال إتحاد المهندسين ،اإلقتصاديين ،الصحفيين ،المحامين ،الممرضات ،األطباء ،الصيادلة،
الفنانين،األدباء،العمال ،الفالحين،نقابات العمالالمختلفةالمنظماتالشبابية ،المجالس التعليمية،

االتحادات النسائية ،ومكتب اإلحصاء الفلسطيني .وكذلك في ميدان التعليم فتح جامعة القدس،
الجامعةالمفتوحة،الكليات المعاصرةالمختصة ،وأسستالعديدمنالمؤسساتالدينيةلكافةالطوائف
والمحكمةالشرعية(كلين ،1999،ص .)136

وقدأسستالمنظمدةجمعيدةالد ارسداتالعربيدة،1988والتديفديداخلهداالعديددمدنمجداالت

العملالمختصةالتيتعنىبدعمالمقدسيينبالمستوىالخدماتياإلجتماعي،الثقدافي،التعليمي،الصدحي

والترب ددوي،وم ددنض ددمنهام ارك ددزأبرزه ددامركدددزالتوثي ددقوالمعلوم دداتودائد درةالخد درائطونظ ددمالمعلومدددات

الجغرافيددةومركددزأبحدداثاأل ارض ددي(،الجزيددرةن ددت،)2016،وللمنظمددةأيض ددانشدداطاتأخددرىته دددف
لتوسدديعنفددوذالدددعائمالفلسددطينيةداخددلحدددودمدينددةالقدددس،وتفعيددلدورالمنظمددةبددالكموالكيددففددي
المدينددةمنهدداإعددادةإحيدداءمحافظددةالقدددسللمسدداهمةبحددلقضدداياالم دواطنينالفلسددطينيينفيهددا،علددى

طريقاالستقالليةالذاتية(احيمائير،2001،ص.)276
القدس نسريا موحدر وعمليا مقسمة:

الحقيقةالتيحاولتاسرائيلمنذاحتاللالقدسعام 1967فرضأمرواقعثابتوراسخال
لبسفيه،بأنالمدينةموحدةوغيرخاضعةللتقسيمالجغرافيأوالسياسيأواإلداري،خاصةبعدإعالنها

القدسالعاصمةاألبديةالموحدةلها ،لكنفيظلالرفضلمحاوالتهاأسرلةالمدينةجغرافياوسكانيا،
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تكون إسرائيل قد فشلت بمحاوالتها دمج شطري المدينة( ،عميرف ،2002،ص ،)49لقد أبان

الفلسطينيونبشكلصريحسياساتهمبشأنالقدس،وهيسياسةصمود"צומוד"إلحكامقبضةم.ت.ف
ٍ
فيها،لهذافشلتإسرائيلفيسياسةالدمجبالعناوينالتالية :

أولهما-البعداإلقتصادياإلجتماعي 
ثانيهما–البعدالجغرافي 

ثالثهما-البعدالم ؤسساتيوالسياسي(عميرف ،2002،ص .)45

مدينةالقدسحقاليستبالمدينةالطبيعية،فهيليستمجردمدينةالدياناتالسماوية،وليست

مدينةجمعتالحضاراتالمتنوعة،والهيحكايةأسطورةأودربمنخيال،هيمدينةالسياسةالتي
تجمعبينكلممارسةوتصرفمنأيجهةتريداالستحواذ بها ،لذلكهيعالمخاصبالغدوالذي

سيحسم المستقبل الخاص بها ،وبالهوية المقدسية ،الهوية الجغرافية التاريخية ،وهوية المكان ،وهوية

اإلنسانالفلسطينيالصامدفوقأرضها .

لكنم.ت.ففيالعقديناآلخرينتمتهميشهابشكلتراكمي،فأقصتنفسهافيالقيامبدورها

الوطنيالتا ريخيوتخلتعنملفاتعدةمنهاالقدسلصالحالسلطةالوطنية(أبوعرفة )2017،بقصد
المسبمكانتها ،باعتبارهاالحاضنةالموحدةللشعبالفلسطينيبكافةأماكنتواجدهبالداخلوالشتات،
وقدزاد
حيثتحولتلمجردأداةطيعةووسيلةيتم الرجوعإليهاعندالضرورةلتمرير ق ارراتمعينة  ،
الوضع صعوبة بعد إتفاقية أوسلو  ،1993حيث تم القفز عنها واحالل السلطة الفلسطينية مكانها،

األمرالذيعكسذاتهعلىالواقعبرمته ،باعتبارهاالمرجعيةالعلياللشعبالفلسطينيومنهاالقدس،

(بدوان،2012،ص،)6بلالمنظمةاليومعبارةعنجسموطنيمترهليمرفيمرحلةالشيخوخة
سياسياوتنظيمياومؤسساتيا،اليمكنهاوفقذلكأنتقومبماهومنوطبها،وهذاالحالينسحبعلى

أعضاءاللجنةالتنفيذية  كممثلينلميعدلهمذلكالتاثير،االمرالذييؤكدفقداندورم.ت.فلدورها

(عبدالقادر )2017،

ثانياً :دور الفصائل الفلسطينية في تعزيز الهوية الوطنية في القدس.

القدس في أاندر الفصائل الفلسطينية:

لمترقىالفصائلالفلسطينيةلمستوىالموقفالذيتتطلبةمدينةبهامنالمكانةالكثيركمدينة

القدسلذاكانواأكثرخطابييندعماًواسناداًلها،وليسواأصحابفعلممارسعلىارضالواقع .

عقدتمؤسسةالقدسالدولية ،2012فرعغزة ،ندوةحواريةمعمختلفالفصائلالفلسطينية

حول القدس في البرنامج الفصائلي ،وهي مسجلة فيديو ،ولها ملخص على الصفحات اإللكترونية،
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وبذاتالسياقعقدتندوةأخرىفيبيروت  ،2014حولالقدسفي الخطاب اإلعالمي والسياسي
ةوانعكاساتهاعلىالقدس .
للفصائلالفلسطينية،خاللحربغز 
يستنتج من هذه الندوات ،أن موضوع القدس كعنوان له من األهمية الكبيرة في القضية
الفلسطينية ،وماتشكلهفيمركزيتهافيالصعدالمختلفة،سواءدينياأوسياسياأووطنيامنخالل
هذهالعناوينالرئيسيةيمكناستنباطالمواقفالرسميةوالبرامجيةللفصائلتجاهمدينةالقدس،وكيفية

التصديلكلالمخططاتاالستعماريةالهادفةللنيلمنهاومنعروبتها،والنيلمنهويتهاوازاحتها
من وعي كل مواطن بغض النظر عن أصولة الطائفية .والسؤال الذي يفرض نفسه عند كل وقفة

مرتبطةفيالقدس،ماالذيتقدمةالفصائلعلىالمستوياتالمختلفة،إنكانتكتيكياآماستراتيجيا
للقدس،مقابلالمقدمللمدينةمنقبلالجانباإلسرائيلي؟أوماهيالخططالمدروسةوالمرصودةمن

قبلالفصائللتعزيزصمودأبناءالقدس؟وللحقيقةالعلميةوالموضوعية،فانماقدمفيالندوةالحوارية

،لميرق للمسؤوليةالتيتفرضهاقضية
المنعقدةفيغزة ،2012بمشاركةجلالفصائلدونإستثناء
ا

القدس  ،كقضية مركزية وحساسة ،ليس من السهولة تهميشها بمكانتها وبمكانة إنسانها وتركه لقمة
سائغةبينأنيابالعدوالمحتلالهادفمنسياستهتجاهالمدينة،التغييرالجذريالذيالرجعةعنه

وبما يخدم مصالح دولة االحتالل والمستوطنين ،لذا يعتقد الباحث أن ال أحد من هذه الفصائل
الفلسطينيةقدممايلبيالحداألدنىالمطلوبللقدس،بلمقصرونللدرجةالتييصعبالتعبيرعنها

  ،وال يوجد في جعبتهم وال برامجهم  وأجنداتهم السياسية  ،أوفي البرامج التكتيكية أو على البعد

االستراتيجي،غيرماقدممن شعاراتوخطبكالميةعاطفيةمؤشرهانحوالمدينة،شعاراتهمكبيرة
للدرجة التي يصعب أن يصل صدى صوتها لعتبات أبواب القدس  ،يضاف لذلك عدم وجود

إستراتيجية وطنية عامة موحدة ومتفق عليها حول موضوع القدس ،وهذا يصب في مسار واحد،

استمرار الحالة الفلسطينية أسيرة لردود األفعال في مواجهة الممارسات اإلسرائيلية بالقدس ( ،القدس

الدولية.)2014،وهذامايعكس دورالفصائلالذيتراجععماكانماقبلإتفاقاوسلو،1993حيث

البرامج والفعالية السياسية واإلعالمية ،لكنها بعد ذلك سجلت حالة الضعف الواضح والتغيب الكبير

للدورالفصائليفيالمدينة (عبدالقادر،)2017،وهذماأكدعليهأبوعرفةفيأنالقدسحاضرةفي

أجنداتالفصائلنظرياكرسالةتحملهالألجيالالقادمةفقط،أماعلىالمستوىالعمليفهناكغياب

وضعفواضح(أبوعرفة .)2017،

فددالتخطيطالفلسددطينيعمومددافدديمدينددةالقدددس،لددهأوجددهمختلفددة،اليقتصددرعلددىجانددبدون

األخ ددر،فالمرجعي دداتالمتع ددددةفلس ددطينياوتنافس ددها،ب ددلوتض دداربهاس ددعياإلفش ددالك ددلمرجعي ددةمنافس ددة
،يضددافالفش ددلف دديبلددورةرؤي ددةموح دددةوت ددأثيرإغددالقبي ددتالش ددرقعلددىكام ددلالمؤسس دداتالوطني ددة

المقدسيةحيثالتعكسبرامجهمالمعالجةالعمليةللقضية،والاإلهتمدامعلدىالمسدتوىاليدوميالحيداتي
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للقضدداياالعاجلددةالتدديالتحتمددلالتأجيددل،والتبلددورتلددكببدرامجإسددتراتيجيةشدداملةتعكددسالخصوصددية
التديتحتلهدداالمدينددة(،المصددري،2016،ص،)3-2وهددذايحمدلفدديطياتددهالمسددتقبلالغددامضألهددل
المدينةالفلسدطينيين،بعدزلهمسياسدياعدنبقيدةالشدعبالفلسدطيني،وكدأنقضديتهممفصدولةعدنالقضدية
الوطنيددةالعامددة،مددايجعلهددميقفددونبأنفسددهمفدديصدددارةالنضددالضددداالحددتالل،مسددتخدمينأسدداليب
نضاليةمختلفةللتصديللممارسداتاإلسدرائيليةوللمسداهمةفديتعزيدزإرتبداطهموصدمودهمفديقدسدهم

المتروكددةسياسددياوليحددافظوابأنفسددهمعلددىهددويتهمالوطنيددةوسددطالميدددانالسياسددياإلس درائيليولدديس

الفلسطيني(اسكافي .)2016،

إنإخفاقالحركةالوطنيةالفلسطينيةالمعاصرةكمامثلتهاالمنظمة،فقدشكلتفيبدايتها
عاملنهوضوطنينوعي،أكانعلىصعيدالهويةأواإلنتماءللوطن،أوفيالبعدالكفاحي،لما

مثلهالنضالالوطنيوالمقاومةحالةتحريريةعززتالوعيالوطنيواإلنتماءوادراكالهوية،لكن
الظروف المحيطة بنشأة م.ت.ف بفصائلها المتعددة وأطرها الجماهيرية والمهنية  ،ولدت مكامن

ضعف  ظهرتإبان الرهانعلىإتفاقية أوسلو،كخطوةمرحليةفيطريق إنجازالدولةالفلسطينية

المستقلة،معالتأكيدأناإلتفاقيةذاتها،تركتمصيراآلالفمنالفلسطينيينفيأراضي،48الذين
يعيشونتحتالقانوناإلسرائيلي،عدىعنالكشفعنمدىاستعداديهالقيادةالفلسطينيةللمساومة

علىالحقوقالتاريخيةللشعبالفلسطيني(هالل .)2014،

اإلسرائيلية في القدس الهدف منه كان،

إن الواقع الذي سعت لفرضه حكومة االحتالل

التقليصالجذريمنأعدادالفلسطينيينفيالمدينة،لصالحنسبةالمستوطنينفيها،ومحاولةخلق
تكاملوتعايشيخدمتوحيدالمدينةتحتسقفاالحتالل،سعياألسرلةالسكانالمقدسيين.وماأن

إنطلقتاإلنتفاضةاألولى،التيقدمتدليالًواضحاًوصريحاًأنهاليمكنفيظلالترابطالفلسطيني-

الفلسطيني بكل أماكن تواجده ،والوحدة القائمة سياسياً في الداخل أو الشتات  أن تضعف لخدمة
سياساتاإلحتالل(عميرف،2002،ص ،)41وكانمنأبرزمظاهراألزمة الفلسطينية،هيغياب

التمييزبينقضيةالقدسومعركتها،وبينقضاياالسلطة،البقصدالفصلالتعسفي،قدرالتمييزبما
يفيد الخصوصية واألولوية  ،بعيدا عن إقحام المشاكل السياسية في القضايا المتعلقة بالمدينة ،فكل

التناقضاتوالمواقفالمختلفةأمامالتحدياتالمفروضة التيتجابههاالمدينةومقدساتها ،إنعكسسلبا
عليها وعلى أهلها ،فغياب المرجعية وغياب الرؤية المشتركة والخطة الشاملة ،وغياب التنسيق بين

األجسام والقوى المختلفة ،التي تتعامل مع القدس من خارجها  ،أضعف وشتت الجهود ،وأبقى كل
طرفيخدمالمدينةبطريقتهوبأسلوبه(عبدالهادي .)2007،

105

وقد باتت المدينة وحيدة وفي وضع ال تحسد عليه ،حيث أنها الوحيدة في تصديها للهجمة
الشرسة  .بعد عزلها عن محيطها الجغرافي في الضفة الغربية بشكل تعسفي ،وضعف الرد الرسمي
والوطنيإعتراضاعلىممارساتاالحتالل ،واحالةالكالموالشعاراتبالمناداةللقدس،لبرامج وخطط

عملية،إلنقاذالمدينة،التيتذهببطريقالالعودة(عنبتاوي .)2015،
نشاط المنسمات ير الحكومية في القدس:

تدرك جميع األطراف أن موضوع القدس الزال ضمن األمور الخالفية في الصراع  بين

الجانب اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني ،واألخير الذي يستغل في سبيل تقوية مواقفه كمفاوض في

قضية القدس  ،وقد سعت الفصائل الفلسطينية منذ بدايات سنوات الثمانين من القرن الماضي على
تأسيس منظمات غير حكومية وأهلية ،وقد عملت المنظمات الفلسطينية غير الحكومية للهامش
المعطى لها من قبل إسرائيل للعمل في شرقي القدس ،وكذلك في إستغالل الدور األوروبي الداعم

للحقوق اإلنسانية ،بما يساعد في تقوية األطراف الفلسطينية في القدس( ،مركزالشوؤن العامة

،)2009،مدينةكالقدستستحقأنتكونالمركزالسياسيالفلسطيني،لماتتمتعبهمنخصوصيات
بكل المجاالت  ،هذا سيعطيها الحق في بناء مجتمعها المدني بالطريقة التي ترتأيها  ،وللدور الذي

يجب أن تلبيه وتبعا للتحديات التي تمر  ،وقد ساعد بذلك التطور السياسي الذي تمر به القضية

الفلسطينية( ،عودة  ، 2009،ص ، ) 31-29لقد ظهرت المؤسسات والمنظمات غير الحكومية
وتعززتإلىجانباألطرالسياسيةفيالقضاياالحياتيةالهامةفيالمجتمعالمقدسي،وهذايساهمفي

الحفاظع لىالوجودالسياسيالفلسطينيفيالمدينة،وعلىمدارسنواتاالحتاللالسابقةلعبتهذه
المؤسساتدوراسياسياواضحا،هذاالدورالذيتفقدهالمدينةفييومناهذا،خاصةبعدقيامسلطات
االحتاللباغالقالعشراتمنها(،عودة،2009،ص .)32
بعدقيامالسلطةوعودةالقيادة الفلسطينيةمنالشتات،تغيرتالمعادلةالداخلية،منجهة

تغيرمركزالقرارالسياسيليصبحفياألراضيالفلسطينية،تغيرتالمفاهيموأساليبالعملالنضالي

 ،لصالح السياسي الجماهيري ،واخفاق العمل العسكري الذي كان يتفوق قبال ،التغيرات هذه التي
حدثتبم.ت.فوبالقوى  السياسية لديها،أثرتبشكلملحوظعلىمكانةالمنظمةفياألراضي
المحتلة ،وقدتركتأثارهاعلى الحياةالسياسيةالفلسطينية،والفصائل الفلسطينية المنضويةتحت

لوائها ،في برامجها السياسية و أأليديولوجية   ،األمر الذي حال دون قدرة الفصائل على اإلستمرار

بذات النهج المرسوم ببرامجها وأجندتها  السياسية والتنظيمية وحتى أضعف دورها ودور نخبتها
السياسيةفيإدارةالمنظماتغيرالحكومية .
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التغيير الجذري الذي نقل الحالة السياسية الفلسطينية من الثورة وواجباتها إلى عهد السلطة
"نحوالدولة"ومايتطلبهذلكمنتغيرفيأنماطومفاهيموأدواتتنسجممعهذاالتغير،ولكنالنتيجة
بروز الخالفات إلى حد االنقسام السياسي  ،يضاف إلى بروز حركات اإلسالم السياسي بقوة على

األرض ،في ظل التراجع الذي حدث لفصائل منظمة التحرير ،نظ اًر للتناقضات التي عمقت األزمة
الوطنيةبداخلجسمالحركةالوطنيةالفلسطينية،حتىحزبالسلطةلميسلممنذلكرغمالقوةالتي

يتمتعفيها،فلميبق البرنامجكماهووالبقيتالممارسةكماهي،وعمتبالكلالوطنيالتناقضات
ا
حتىداخلالفصيلالواحد،نظ ًارإلنعكاسماحدثعلىالمستوىالوطنيبعدإتفاقيةأوسلو،األمر

الذي أضعف اإلهتمام المطلوب بالقضايا الوطنية والهم الوطني كقضية القدس ومؤسساتها ،وما

تتعرضلهمنإنتهاكاتبصورةيوميةودائمة،وهيكأحدأهمالقضاياالوطنيةلمتعدكذلك،ولمتعد
في مقدمة األولويات السياسية ،مما فسح المجال واسعا لالحتالل للتغول في سياسته تجاه مدينة

القدس،فمنجهةعزلالمدينةومنجهةأخرىالواقعالفلسطينيالصعب وتراجعدورالفصائلفي

المدينةواغالقالمؤسساتالوطنية .
أسرى القدس:

كأحد أهم روافد الحركة الوطنية الفلسطينية ،واحد أهم دعائم الفصائل المقاومة ،لم يكن

األسرىمجردعنوانللثورةالوطنية الفلسطينيةفيوجهاإلحتالل ،ولميكونوافقطالصورةالمشرقة

للنشاطالوطنيالعاموالذيجسدهكلأسيرفلسطينيبتضحياته،شكلوااألسرىالحصنالمنيعوالدرع
الواقي،لحمايةالقيمالوطنيةوالثورية،والمحافظينعلىالهويةالوطنيةبكلماللكلمةمنمعنى،فهم

نبراس وقدوة للشارع الفلسطيني ،ال ألنه قام بعمل بطولي ،بقدر إستم ارره بالعمل الوطني المناهض
لسياسةطمسالهوية،وصهرالوعيالوطني،رغمأنحالاألسرىلميعدكماكانفيالماضي،

فبعدتسلمالسجونمنقبل"يعقوبجانون"مديرمصلحةالسجوناإلسرائيلة،2007-2003أصبح

لسانالواقعحسباألسرىالقدامى،بأنه مكلفمادياوهابطمعنويا،الهدفمنهذهالسياسةتحويل
األسيرمنذاتفاعلةلهاشخصيتهاوقناعتهاوحضورها،إلى موضوعسلبي،حيثحولتدريجيا
من مهتم بالشأن الوطني والقضية إلى جل اهتمامه ينصب بالشأن المادي واإلستهالكي (دقه

،2009،ص .)22
أسرىالقدسكمامدينةالق دس،همفيقلبالشعبالفلسطينيوالحركةالوطنيةاألسيرةفقد

قدم المقدسيون خالل سنوات اإلحتالل االف األسرى والمعتقلين ،باإلضافة إلى  17أسي ار استشهدوا

خلفقضباناألسر،أولهمكانالشهيدقاسمأبوعكرعام(1969فروانه،)2017،والزاليقبعفي
ال
سجون االحتالل ،قرابة  650أسي ًار مقدسياً  480،منهم يحملون البطاقة الزرقاء ،بينهم  75طف ً

،ويشكلون  %25من عدد األطفال األسرى ،وكذلك  22أسيرة ونائبان في المجلس التشريعي ،وقد
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صعدت سلطات االحتالل مع بدء إنتفاضة القدس أكتوبر ، 2015حمالت اإلعتقال والمداهمات،
حيثسجلنحو 3669حالةإعتقالفيالقدس،بمايشكلنسبة%31.5منمجموعاإلعتقاالت

(فروانه .)2017،

لمتكنعملياتاإلعتقالعفويةأومرتبطةبحقبةزمنيةمعينة ،أونتيجةلألوضاعاألمنية

كماتدعيسلطاتاإلحتاللأوتزامنامعالمناسباتالوطنية.كمالميأخذاإلعتقالشكالًواحداً ،إنما
بأشكال عدة جماعية وفردية في إطار سياسة ممنهجة لها أبعادها وأهدافها اآلنية والمستقبلية ،على
ٍ
حياةاألسيروعائلتهومحيطهاإلجتماعي،بلعلىالمجتمعالفلسطيني(فروانه،2010،ص .)4

الئحة االتهام جاهزة لكل مواطن مقدسي ،مهما كان ظرفه أو وضعه الخاص ،فاإلتهام
باإلنضمام ألحد الفصائل الفلسطينية ،أو المشاركة في األعمال التخريبية ،أو مخالفة قوانين المنع
والحظرالمفروضةعليه،منهاشروطاإلقامةالدائمةالمهددةدائمابالسحبأوالحرمان،حتىصوت
األذانمنعفيمكبراتالصوتمنالمساجدويعاقبعليهاالقانون.وبسببإدعاءسلطاتاإلحتالل،
بأنأسرىالقدس شأنداخليكونهميحملون البطاقاتالزرقاء ،فانهميسلطونعليهمأشدأساليب

التعذيبالجسديوالنفسي ،يتبجحونبأنهؤالءخرقواقوانيندولتهم،ومسوابأمنهاوجب أنيعاقبوا

بالشكل الذي تراه الدولة يليق بهم ،وهي تقوم بعزلهم عن باقي األسرى الفلسطينيين أبناء الضفة
والقطاع،وتضعهمفيأقساملوحدهمأوبعزلأعدادمنهمبصورةفردية،فيمحاولةلتدميرنفسيتهم

كأسرى مقدسيين ،والعمل على تهميش وتبديد قناعاتهم والتشكيك بانتمائهم ،واعتباره في كثير من

األحيانالعالقةلهبالعملالوطنيوالقضيةالوطنية(أبوعصب،2011،ص .)1

يعاني األسير المقدسي االم األسر مرتين ،مرة بسبب إعتبار سلطات اإلحتالل أن قوانينها

تنطبقعليهمثلهمثلالسجناءاليهود،وبالتالياليمكنأنيدخلضمنأيصفقةلتبادلاألسرى

،بينأيجهةفلسطينيةكانتأمعربية،كمااليجوزأنيكونموضوعاألسرىالمقدسيينم وضوعا

للنقاشفيعملياتالتفاوضبينالطرفالفلسطينيممثلبالسلطةوفريقهاالتفاوضي.ومرةأخرى
بسببمعاملتهالهكباقياألسرى الفلسطينيين،من ناحيةسوءظروفاإلعتقالوقساوتهاووحشية

المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانية (مركز المعلومات الوطني  ، )2011،والهدف الذي
تريد مصلحة السجون تحقيقه  ،هو إعادة صياغة وعي األسرى وفق رؤيا إسرائيلية  ،عبر صهر

الوعي،السيماصهروعيالنخبةأعضاءالفصائلالمقاومةفيالسجون،عنطريقتجريدهممن
المفاهيمالوطنيةوالقيمالنضالية(دقه،2009،ص .)3
ووفق رؤية الباحث الذي خاض تجربة األسر بمراحلها المختلفة  ،حقا تمكنت إدارة

مصلحةالسجونمنالنيلمنالجسمالوطنيالموحدللحركةاألسيرة،حيثجزءوتحوللواقعبعيد
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نسبيا عن األهداف المرجوة من الحركة األسيرة ،فعدى عن خلق نفسية اإلنسان المستهلك والمتلقي
والمستفيد ماديا ،مما يساعد في تنمية الروح اإلستهالكية على حساب الروح الوطنية الكفاحية
والصدامية،كانللتقسيمالجغرافيداخلالسجوناألثرالنفسيعلىحياةاألسر،مابينفصلأسرى

القطاعوالضفةالغربيةعنبعضهماالبعض،كذلكالفصلالتعسفيبحقأسرىالقدسوفلسطيني48

،مماكانيعكسذاتهعلىكلتوجهاتالحركةاألسيرة،هذافيالمحصلةالنهائيةأضعفالبناء
الصلبداخلجسمالحركةاألسيرةوأضعفمكانتهاحتىوطنيافيالشارعالفلسطيني،األمرالذي

ُيسجل كنجاحات حققتها إدارة مصلحة السجون في مواجهة األسرى لكنها فشلت في السيطرة على

وعيهمالوطنيوصهره .
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المبحث الثاني
دور السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس )2015-1994
عندالوقوفأماممصطلح النظام السياسي الفلسطيني،فاننانقف أماممفهوميحملبداخله
حالةمناإللتباسفيالعلومالسياسية،خاصةوأنالحديثعنالنظامالسياسيمقترنبالدولة،ألنها

مرتبطة في أنظمة المجتمع  والسلطة وادارة الشؤون العامة  وطبيعة الحكم والعالقات بين الشعب
والسلطةالسياسية،علىالرغممنأنالعلومالسياسيةتوسعتبدراسةالنظمالسياسيةفيالعالم،

وقارنتهابعضهاالبعضلكنهالمتدرسخارجإطارالدولة–األمة(حمودة،2012،ص،)80وعليه
يمكن تعريف النظ ام السياسي الفلسطيني بأنه منظومة الفكر السياسي بما تضمنته من مواثيق

ونصوص وأشكال أخرى من أشكال الخطاب ،ومجموعة المؤسسات والبنى السياسية والفصائل
والحركات الثورية والسياسية التي أنتجها الشعب الفلسطيني  ،استنادا إلى التجربة التاريخية الطويلة

علىأرضه(حمودة،2012،ص .)81

إن االنتقال التاريخي الذي جاء بعد إتفاقية أوسلو  ،كمقدمة تمهيدية للحكم الذاتي وبناء
السلطة الفلسطينية ،بزعامة ياسر عرفات كمرحلة إنتقالية على طريق الدولة الفلسطينية (بينحاس،

 ،1999ص ،)242أعتبرنقلةنوعيةخاصةبعددخولالقيادةالفلسطينيةمنالخارج،فقدنظرت
إليهالنخبة الفلسطينيةكخطوةباالتجاهالصحيح،نحوبناءالدولةالوطنية المستقلة،ضمنحدود

،1967والتيتستندلشرعيةق ارراتالمجلسالوطني،12باقرارالبرنامجالمرحليسنة،1974وقد

غزة  ،ضمن صالحيات محدودة
تم إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

ومنزوعةالسيادة(لبيئا،1999،ص،)245وقدقدمتالوالياتالمتحدةاقتراحلطرفيالمفاوضات،ما

قبل التوقيع على إعالن المبادت  ،بين م.ت.ف واسرائيل إلخراج قضية القدس من خطة الحل

المرحلي،وتأجيلهالمفاوضاتالحلالنهائي(كلين،1999،ص .)23

دخولالسلطةالوطنيةالفلسطينيةللضفةالغربية،1995أعطىمكانةرفيعةلمنطقةراماهلل

والبيرة ،وقد إنقلبت لمركز للسلطة في مختلف المجاالت الحيوية ،السياسية ،اإلقتصادية ،الثقافية،
الفنية ،وكل المؤسساتالتيتعنىبادارةالضفةالغربية ،المراكزاإلعالميةوالصحفية ،البن وكوفقط
برام اهلل وحدها فتحت عام  669 ،1996مؤسسة وشركة ومراكز تجارية وغيرها (كلين،1999،

ص  ،)25هذاالتطورفيمدينةراماهللومدنالضفةالغربيةالحدوديةمعالقدس ،أكدتأهميةالبعد

السياسيباتجاهينحيويين :

األول-دخول السلطة الوطنية الفلسطينية للمدن المحاذية حدوديا مع القدس ،من الشمال والجنوب،
بيتلحموراماهلل،قلصتوظيفةالحدودالبلديةلشرقيالقدس .
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ثانيا –الخط السياسي وتخوم الحدود السياسية اإلسرائيلية في القدس أصبحت تستخدم كبوابات عند
الحاجزفياإلغالق .
لذلك فان إرتباط مدينة القدس وانخراطها بالسلطة الفلسطينية ،ليس بسيطا ،فعجلة إرتباطها
بالداخلالفلسطينيقلص،وأصبحصعباأكثرمماكانفيالسابق(كلين ،1999،ص .)25
رغمأنإتفاقيةأوسلوأنتجتإرتباطاًبينسكانالقدسالشرقيةوالسلطةالفلسطينيةالمؤسسة

 ، 1994رغم  أن موضوع القدس ال تتضمنه اإلتفاقية المرحلية  ،بالمقابل هنالك هامش لحراك
السلطة في المدينة عبر السماح لسكانها بالمشاركة باالنتخابات التشريعية للمجلس التشريعي

الفلسطيني،لكننسبةالمشاركةبالعمليةالديمقراطيةفيالمرتين1996و،2006لمترتق للمستوى
الذييتناسبمععددالسكانفيالمدينة(كوهين،2007،ص،)158ممايعطيبعضمنالمساحة
لعمل السلطة الفلسطينية في شرقي القدس ومع سكانها الذين يتلقون من الحكومة اإلسرائيلية

والمؤسساتاإلسرائيليةالمختلفةالعديدمنالخدمات،الصحية،اإلتصاالت،التعليموالتأمينالوطني،

الالعديدمنالمدارسيعتمدالمناهجالفلسطينية،فيتعليمها

لكنهمبذاتالوقتبالشأنالتعليميالز

وخططهاالسنوية،والمحكمةالشرعيةالفلسطينيةالتيتعملوفقمامنحلهامنمجالللعملالشرعي،
وأيضا بعض خدمات صحية سواء ممرضات أو أطباء تابعين للمؤسسة الوطنية الخاصة بالسلطة

الفلسطينية(،رمون،لهيرس،2014،ص .)31

وقدنشطتأجهزةالسلطةالفلسطينيةاألمنيةالمختلفةللعملفيمدينةالقدس،بضوءأخضر


إسرائيلي  ،لكنه شكل أرقًا للجانب اإلسرائيلي على إعتبار أنه مس بالسيادة كدولة  لها أجهزتها
الشرطيةواألمنية،كيفتسمحلذاتهاباقتحامأجهزةأخرىالعالقةلهابهاأنتعملداخلحدودها،

لذا اتخذتإسرائيلق ار اًرفيالعام 1997بمنعرجالاألمنالفلسطينيمنالعملشرقيالقدس،ألنها
مارستالعديدمنالنشاطاتواإلعمالغيرالقانونية،ولذاتاألسبابإعتقلتالسلطاتاإلسرائيلية

 66من رجال األمن الفلسطيني(كلين،1999،ص ،)139ففي ظل الفراغ السياسي والقيادي الذي

تعيشهمدينةالقدس،وبشكلخاصبعدموتعمدة المدينةفيصلالحسيني،واغالقبيتالشرق

صيف،2001لميأت قياديبالمستوىالذيكانالراحلبحضورهوتأثيرهيغطيالمطلوب،وحتى
مشاركةالمواطنينالمقدسينباإلنتخاباتالتشريعيةلمتقدملهمالقياديالبديلالذيتحتاجهالمدينة،
فهذا يعكس الواقع الصعب الذي يحيط  بالمواطن المقدسي من حالة سلبيته تجاه الواقع السياسي

المفروضمنإسرائيلكحاملللهويةاإلسرائيلية ،هويةالقاطن،واإلنتماءلفلسطين(رمون ،لهيرس،

 ،2014ص.)34ويؤكدأنمجردمرورأشهرقليلةعلىموتالحسيني،أثنىعددمنالمسئولين
اإلسرائيليين على موقف أرئيل شارون  ،والمواجهات التي اندلعت آنذاك عكست نفسها سلبا على
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السلطة الفلسطينية ،فقد تم إستغاللها للتنافس الحزبي الداخلي اإلسرائيلي ،وتم إقرار اإلغالق الدائم
للمؤسسة ،وأعتقلوزيرشؤونالقدسزيادابوزياد ،وأغلقتالعشراتمنالمؤسساتوالمراكزبالمدينة
إلرتباطها برام اهلل (مجموعة األزمة،2012،ص ،)3هذه اإلحداث لم تمنع من أن تشكل السلطة

الوطنيةالفلسطينيةمصد اًر ألعمالالربحآللفالمقدسينمنالذينيقعون تحتمسؤولية السلطة،
بالعملالرسميمثل المعلمينورجالاألوقافوالقضاة،لكنتبقىسياسةالسلطةتجاهمدينةالقدس

تعانيمنعدمانسجاموضعفبالخطةواإلستراتيجية ،ناجمعنتعددالمرجعياتواإلطرافالذينلهم

شأنفيها(مجموعة األزمة،2012،ص .)5
نشاطات فلسطينية في القدس:

النشاطاتالفلسطينيةفيالقدستميزتبالشجاعةالمصممةلتأسيسوتوسيعالبنىالتحتيةالفلسطينية

فيالمدينةمنها .

 -1توسيع حجم النشاطات للتنظيمات والمؤسسات الفلسطينية في القدس ،مثل تقوية الرموز
الوطنيةفيبيتالشرقوالمنظماتالمختصة.

 -2تكثيفالنشاطلعملمحافظةللقدس،والمخططالذيأعدتهالسلطةالفلسطينية،ألجلالتقسيم
اإلداريلمناطقالحكمالذاتيوالقدسجزءمنها.

 -3البناء القانوني وغير القانوني ،كاستجابة لحاجة المواطنين سكان القدس وبشكل خاص
بالمناطقالمحيطةبالبلدةالقديمة.

 -4دعمالترميماتالداخليةللمدينةمنقبلدولالخليجعبرالسلطة.
 -5تقويةسيطرةالسلطةعلىمؤسسةاألوقاف اإلسالميةفيالمدينة ،تحديداللحدمنالسيطرة
األردنية.

 -6اعتماد العلم الفلسطيني في مدينة القدس  ،ورفعه في المؤسسات التابعة للسلطة مثل بيت
الشرق(احيمائير ،2001،ص.)14

ولكنمقابلالتشدداإلسرائيليفيشرقيالقدسواغالقالمؤسساتالفلسطينيةفيها،وتحطيم
النظام االجتماعي ،يبقى في القدس  هناك فلسطينيون كثر وصلوا الستنتاج مفاده إن كلمة "נחיה

ונראה" نحياونرى،لمتعدقائمةفيالعشرسنواتاألخيرة،فقدرةالعملاإلجتماعيهبطتنتيجة
تأكلالروحاالجتماعيةمنذأواسطالتسعينات،وانعكاسإتفاقيةأوسلو،الذيأضعفالهويةالوطنية

الفلسطينيةفيالقدس،للدرجةالتيوجدواأنفسهمأكثرمقدسيينمنكونهمتابعينللسلطةالفلسطينية،

ومع رحيل فيصل الحسيني في ظل الفراغ السياسي واالجتماعي ،فسح ذلك المجال لعودة البديل
العشائريوالحمائليوالعائلي(مجموعة األزمة،2012،ص .)19
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شعور اإلنفصام لدي المقدسيين:
بعد 50سنةمناإلحتالل ديشعرالمواطنالمقدسيأنهيعانيمنإنفصامسياسي،ثقافي،

ففيأحيانيشعرونأنهممتواصلونمعالمحيطالفلسطيني ،وفيأحياناأخرمنفصلينعنالمناطق

المحاذية :رام اهلل والضفة الغربية بالشرق ،والقدس الغربية واسرائيل بالغرب ،وهم اليوم بمرحلة عدم
الثقةوالشك،القدسالشرقيةكانتعاصمتنا،األن نحنفيالمحصلةالنهائيةنقعبينإسرائيلورام

اهلل  ،وللمواطن المقدسي مشاعر مختلطة مع الضفة الغربية ،وهم مضطربين بسبب فشل السلطة
الفلسطينية التي أهملتهم .كمجموعة ينتمون لتاريخ وثقافة في المدينة ،وهذا يعتبر تمييز من جانب

السلطةعليهم(مجموعة األزمة ،2012 ،ص.)24إندمارالمجتمعالسياسيفيالقدس،هينتيجة
لضعفوفشلواضحين:

أولهما-ضعف وفشلإرتباطهمبالعمليةالسلميةالتياليثقونبهاواليثقونبمايقالعنقضاياالحل
النهائي.وكذلكوصولذاتالمسارالتفاوضيلطريقمسدود،الخروجمنهليسباألمراليسير .

ثانيهما– فشلتعزيزحالةالصمودالتيكانإلنتفاضةاألقصىالدورالبارزبها،معتبرين أنالقدس
الزالت تحت سيطرة السلطات اإلسرائيلية ،وهي سلطة غريبة عنهم ،ما يعني بقاء حالة النضال

الشرعيفيالمدينةضداإلحتاللاإلسرائيلي .

ونظرالماتتمتعبهالمدينةوالمواطنالصامد ،رغمكلالعواملالمجافيةبحقهوبحقصموده،

والبقاء في المدينةفوقكلالسياساتالقمعيةالضاغطة ،بمايؤشر أن االضطرابهومجردحالة
مؤقتة ،التعفيالسلطةوالقادةالفلسطينيينمنمسؤولياتهمتجاهالمدينةوسكانها ،ومهمابذلتدولة

االحتالل منسياساتعنصريةهدفهاخلقأقليةمهزومةمتأسرلة ،لنتستطيعمحوأوكيالوعي
للذاتالفلسطينيةفيالمدينة .
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المبحث الثالث
دور النخبة المقدسية
النخب في النظريات
(النخب) (باالنجليزية ،)Elite ،وتعرف ُ
النخبة كلمة مفردة جمعها  ُ

السياسية واإلجتماعية ،بأنها" مجموعة صغيرة من األشخاص المسيطرين على موارد مالية ضخمة،
النخبةاليمكنحصرهافيإطارأومجالنشاطيإنسانيدوناألخر،
وقوةسياسيةتأثيريةكبيرة".و ُ
فهناك النخب االجتماعية والنخب السياسية ،والنخب البيئية ...الخ وغيرها الكثير من المجاالت،

(يكيبيديا بالعبري) .أما المعنى العلمي لمصطلح النخبة ،والذي يطلق على علية القوم أو األعيان،
بأنها أقلية ذات نفوذ تسود جماعة أكبر حجما ،وهي جماعة من األفراد يشغلون مراكز لنفوذ في
مجتمعمعين(،الطيبمولودزايد،2007،ص .)188
ياتالنخبة()Elite Theoryحسبالسياسةالعامةالمحلية،هينشاطيخرجمن
ووفقنظر
ُ

القضاياالمرتبطةبالنخبة،فيمجالمعينأوعدةمجاالتلتأمينمصالحهم،وهممجموعةصغيرة
جداممسكةبمواردقادرة،حيثيتضمنذلكالقيادةالسياسية،إذالمتكنهيذاتالتأثيرالواضح

ارالسياساتفيالبلد.والنخبةيمكنهاأنتنظموتؤثروأنتكون

علىطريقةاتخاذالق ارراتوعلىاستقر

المباليةألمرما دوما(يغل،إتاي،2007،ص،)151-150استخدمتكلمة"صفوة"فيالقرنالسابع
عشرلوصفالسلعذاتالنوعيةالممتازة،ومالبثهذااالستخدامأناتسعإلىاإلشارةللجماعات

العليا،كبعضالوحداتالعسكريةأوالمراتبالعليامنالنبالة،وأولمااستخدمفيقاموسأكسفورد
كلمة"صفوة"سنة،1823لكنهكمصطلحتماستخدامهفيالكتاباتاإلجتماعيةوالسياسيةاألوروبية

في نهاية القرن التاسع عشر  ،وفي ثالثينات القرن العشرين في بريطانيا وأمريكا  ،حيث انتشر

استخدامهفيالنظرياتالسوسيولوجيةللصفوة(بوتومور،1988،ص .)25

فيفلسطينتكونتالنخبةكبنيةإجتماعيةسياسية،ماقبلاالحتاللاإلسرائيليلها،منكبار

مالكياألراضيوالتجار ،وقدتمركزتهذهالبنيةفيالمدن ،موظفةقوتهابكلمالديهامنممكنات

لتقوية مكانتها السياسية (هالل ،2001 ،ص ،)29ويمكن النظر بذات السياق الى الفترة ما بين
الحربين العالميتين األولى والثانية ،باعتبارها السنوات التكوينية الحاسمة في نشأة الحركة القومية

الفلسطينيةبصورتهاالحديثةوالمعروفة .ففيتلكالفترةتبلوردورالمدينةالفلسطينيةالساحلية ،مثل
يافاوحيفاوغزة ،وتعززدور القدسكعاصمةسياسيةلإلقليم،حيث تمركزتبالمدنطبقةوسطىمن

المهنيين والحرفيين والتجار والمثقفين وصغار الموظفين ،إلى جانب الشرائح اإلجتماعية التقليدية،
ويمكنرصدظواهرساهمتبتوفيرالبيئةلنشوءالنخبة،والصحافة،واألحزاب،والجمعيات،فيبداية

شروعاالستيطانيالصهيوني(خضر،2003،ص .)13-12
الصراعمعالم 
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تبيرات ا رية يرت بشكل ملموس بنية النخبة السياسية الفلسطينية:
عندالحديثعنالنخبةالسياسيةالفلسطينيةاليمكنناعزلهاعنالواقعالملموس الذييمر

فيهالمجتمعالفلسطينينتيجةالظروفالخاصةللقضيةالفلسطينية،بمايؤكدعلىأنالظرفماقبل

قيامالسلطة1994يختلفعماقبلها،والنخبةالفلسطينيةهيجزءمنهذاالتاثير .
أوال:الزيادةالعدديةالملموسةجدابعدسنة،1967فيشريحةالعمال .

ثانيا :مصادرة  "إسرائيل" لمساحات واسعة من األراضي الفلسطينية ،مما زاد من ضعف شريحة

الفالحين .

ثالثا:توفرالدراسةالجامعيةفيالضفةالغربية،والزياداتالكبيرةفيالكادرالجامعي،مماأدىلبروز

شرائح ذات تفاعل اجتماعي مختلف عن السابق ،األمر الذي أدى لتهميش دور النخبة التقليدية

(البرغوتي،2009 ،ص،)123فعشيةاستكمالاحتاللاألراضي الفلسطينيةوانتقالهامنالمسؤولية

األردنية،كنتيجةلحرب، 67أدركتسلطةاإلحتاللطبيعةالتركيبةاإلجتماعيةللمجتمع
المصريةو 

الفلسطيني،الخاضعةتحتتأثيراتالعشائريةوالعائليةالعريقةوالقديمة،وحتىاإلنتماءالحزبيفيتلك

الفترة  ،كانحسبالتوجهاألسري.الوضعالذياستغلهاالحتالللمحاولةمنعتبلورنخبوطنية
جديدة،والمحافظةعلىالنخبالتقليديةلسهولةالتعاملمعها(لبيئا ،2009،ص .))120

وقدبقيتم.ت.ف تملكالشرعيةمنالحالة الكفاحية التيتقدمهاالفصائلالمنضويةتحت

لوائها،حتىأخذتمكانقيادةالمنظمةوفقبرنامجوطني،يحميحقالعودةوحقتقريرالمصير
للشعب الفلسطيني ،الذي إتفقت علية الفصائل كأهم المبادت الكتساب الشرعية الوطنية من الشعب

(هالل،2013،ص،)11وفيظلغيابالدولةالفلسطينيةتبقىالنخبةالفاعلالرئيسيالذييستحوذ
علىعمليةصنعالقراروعلىتوزيعوتقاسماألدواروالمغانموتأطيرالمشهدالسياسي،لكنذلكال
يعنيأنالنخبةالفلسطينيةوفقالمفهوم،أنهامتجانسةومنسجمة،أونخبةيتميزأفرادهاباألفضلية

والتفوقالقيميواألخالقيوالسياسي،هيكذلكألنفييدهازماماألموروتمارسسلطتهاكم.ت.ف

منمنطلقتمثيلهاوفقرؤيةجماهيرالشعبالفلسطيني(ابراش .)،2012،

ويرى الباحث أن تبلور النخبة السياسية الفلسطينية الحديثة ،تزامن مع تأسيس م.ت.ف

،1964وتكوينها أولجسمسياسيفلسطيني،يمتلك شرعيةمكتسبةبفعلالنشاطالكفاحي هذامن

جهة ،وهومنفعلوجهداالحتضانالشعبيالفلسطيني،بكافة أماكنتواجدهمنجهةأخرى ،وليس
ذلك فحسب ،بل كانت م.ت.ف مصدر إلنتاج النخب السياسية في مختلف الميادين السياسية

والفكرية،ومنضمنهمالمستقلينالذينتبوأوامناصبعليافيمؤسساتالمنظمة .
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وكان للمنسمة الدور األبرز والحقيقي في تشكيل تلك النخ  ،بمعنى النخ السياسية المحترفة ،من
خال أربعة اوان :
أ ولهما :إنتاج النخبة الوطنية في الحقل السياسي ،الذي ساهم في تشكيل روابط مكونات المجتمع
الفلسطيني،وتعزيزمفرداتالهويةالوطنيةالفلسطينية .

ثانيهما :تدوير الحالة القيادية التي باألصل تعود ألصول طبقية برجوازية صغيرة ،ليأخذ مكانها

شخصياتقياديةمنخريجيالجامعاتالعربية .

ثالثهما:توسعالقاعدةاإلجتماعيةللمنظمةمنمحددةبالتنظيموالتعبئة،إلىالمخيماتكركيزةأساسية
فيالتجنيدالسياسي .

رابعهما:إكتسابالخبرةللقيادةمستمدمنتلكالتجاربالثوريةالعالمية،األمرالذيساهمفيالتحول
الفكريللقيادةالجديدة(هالل،2002،ص .)42-39
إنتخابات الماالس البلدية :1974
صحوةالحركةالوطنيةالفلسطينيةوبلورتهاكجسموطنيراسخباألراضيالفلسطينية،خاصة

الضفةالغربية ،بدأبالمنعطفالثانيلسنواتالسبعيناتمنالقرنالماضي،وبشكلخاصبمبادرةمن
الشيوعيينوتأييدالجبهاتاليساريةفينجاحهمفيتشكيلالجبهةالوطنية1973،وانتخابمرشحيهم
في إنتخابات المجالس المحلية والبلدية بالمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية سنة ،1976

وبروزالنخبالسياسيةالفلسطينيةالمحليةوالذيساهمفيتطويرالروحالكفاحيةالوطنية،األمرالذي

جعل  الجماهيرتخرجمنالدائرةالتقليديةللسياسةالفلسطينية،وبدأالتأثيرالواضحلقيادةم.ت.ففي
األراضيالفلسطينيةالمحتلة( 1967ليبئا،2009،ص،)142وكونمدينةالقدسجزءمناألراضي

الفلسطينية التي تم احتاللها  1967وخضعت رغم الخصوصية في التعامل اإلسرائيلي معها  ،من

حيثالضمومنحاإلقامةالدائمةلسكانها،لإلحتاللكباقيالمدنالفلسطينية،وبقياالرتباطالجغرافي
واالجتماعيواالقتصاديمتماسكولمينقطع،حتىبناءجدارالفصلالعازلبينمدنالضفةالغربية

ومدينةالقدس( 2002كوهين،2007،ص،)100والقدسكانتجزًء مهمًا وحيويًا للتغيراتالسياسية
في تلك الفترة ،ومنها تأثير الفصائل الفلسطينية خاصة الوطنية ،أو النخب المستقلة ذات التوجه

الوطني،والتييمكنتقسيمهالشقينكالهمامرتبطباألخرجاءالفصلهنابقصدالتوضيحمابين

النخبالفردية،والنخبكمؤسساتفيالقدس .
أوال-النخبة في مدينة القدس:

إنالحديثعنالنخبةالوطنيةفيمدينةالقدساليمكنفصلهعنواقعالنخبالفلسطينية
بباقي األراضي الفلسطينية  ،رغم الهامش البسيط لها وضدها  كونها في القدس  ،وما يعني ذلك

بالنسبةلإلحتاللودولته،ورفضاإلحتاللمنقبلالشخصياتالمقدسية،كانيظهربعدة أساليب
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منهااإلهتمامبالقيامبأعمالونشاطاتالهدفمنهاالتأثيرعلىالفلسطينيينمنسكانالمدينةللحفاظ
علىهويتهموتوعيتهمعبرالتعليم،حفاظاعلىالقيمالوطنيةللجيلالجديد،وعندوجودتعارضمابين

الشخصيات المقدسية والقيادة أو تداخل بالمصالح ،يكون الدور ال وطني هو األكثر برو از كحامل

وحامي الحلم الفلسطيني في القدس (كوهين،2007،ص ،)100على الرغم من المحاوالت التي
تعرضتلهاالمدينةسعياإلزاحتهاعنالهويةالوطنيةالفلسطينية،خاصةبعدضمهالألردنماقبل

حرب، 67بمايخدمتعميموتوعيةالهويةاألردنيةللفلسطينيين الخاضعينتحتالسيطرةاألردنية،
واستكملتالمحاولةللتأثيرعلىالنخبةالمقدسيةللتسليمبأمرالواقع،لكنهاكانتواعيةوحريصةلقيمة
وخصوصيةالهويةالوطنيةالفلسطينيةللمقدسيين،وقدجاءإنعقادالمجلسالوطنيبدورتهاألولىفي

القدس1964بمثابةتجسيدلتلكالممارسةواعطائهادفعةلألمام(كوهين،2007،ص .)101

وقدزادتأثيرالنخبةالفلسطينيةفيالقدسفيأواسطسنواتالثمانيناتمنالقرنالماضي،

رغم اإلختالفات الواضحة في المدينة ،بين العائالت األرستقراطية التي بدأ تأثيرها يضعف ،والفقراء

والفالحين ،نتيجة الدور الذي يلعبه القادم ون للمدينة من المحيط الجغرافي ،والذين ساهموا في نشر

الوعيالوطني،وذلك بافرازحالةجديدةداخلها،وهي عدماقتصارالسياسةوالوعي السياسيعلى
تلك األقلية من النخبة األرستقراطية .فالمدينة تحولت لحالة سياسية ،مما زاد من طموح النخبة
مسيس ،في ظل انخفاض مكانة القيادة التقليدية
الصاعدة بالعمل مع مجتمع المدينة كمجتمع ُ

اقعلميبقعلىحالهفاسقاطاتاتفاقيةأوسلو،كانلهابالغ
(كوهين،2007،ص،)105-104لكنالو
ا

األثرعلىالنخبةالفلسطينيةعموماوالمقدسيةعلىوجهالخصوص،فاإلنتقالمنأيديولوجياالتحرير

إلىأيديولوجيابناءالدولةومؤسساتهامعغيابالشرعيةالكفاحيةللنخبالسياسية،معبقائهارافدمن

روافد م.ت.ف المتشعبة ،سواء الفصائل أو القطاعات المهنية المختصة ،وبشكل أوضح النخبة
السياسيةفيالمنظمةأخذتدورالمأسسة،بالمعنىتولتوجهالمقاومةووجهالقيادةبذاتالوقت،

مماأضفىالطابعالشرعيعليهاوعلىنخبها(هالل،2013،ص .)10-9
ثانيا – النخبة المقدسية والممسسات.

عكست القدس كعاصمة رمزية للفلسطينيين بكل ما حملته بتاريخها من محطات هامة،

أهميتها كمركز لكل من خطا نحوها ألي سبب ،فمدينة بهذا الحجم والتأثير واألهمية ،الزالت رغم

إحتاللها من قبل إسرائيل ،تأخذ مكانتها من إنسانها الذي يعيش الواقع ويفرز نخبته لتقدم ما يخدم
لتطويروتحسينظروفالحياةفيالقدس .

لم يمنع االحتالل اإلسرائيلي من إظهار المدينة بشكلها الذي يعكس الروح الوطنية فيها،
ورفضهااإلنسالخعنفلسطينيتهااألصيلة.وقدعززذلكليسمجردالنخبةالفلسطينيةالوطنيةفيها،
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بل  أيضاالمؤسساتالتيتقودهاالنخبوماأفرزهالمجتمعالمدنيمنمؤسساتوجمعياتومنظمات
وتنظيمات وأطر وأشكال مختلفة قد مثلت وتمثل بمجموعها هوية القدس ،وهي كمؤسسات كانت

متنوعةباإلختصاصوفقالحاجةالمجتمعيةالمحليةوال وطنية.ووفقاللتحدياتالتييفرضهااالحتالل

(عودة ،2009،ص ،)29فمؤسسات متعددة لها خطتها اإلستراتيجية وذات الطابع الوطني ،ولها
مساهماتها الواضحة والجليلة للمدينة وللمواطن المقدسي ،بهدف التخفيف مما يتعرض له اإلنسان

المقدسي من حملة شرسة مأربها واضحة في عزل المدينة وتهجير سكانها وأسرلة المجتمع .لكن

للمؤسسات الوطنية الدور البارز واإليجابي في المدينة (شبكة هون اإلعالمية ،)2015،وحقا
للمؤسساتالدورالملفترغمكلمايمارساالحتاللوتسعىالمؤسساتبمالديهامنبرامجوخطط

لمنع تمرير سياسة األسرلة ،مع أن المقاومة الفلسطينية لم تُضمن أهدافها حماية هذه المؤسسات

الوطنية والتاريخية ،والتي أصبحت جزء من الهوية المقدسية الوطنية ،ألنها حافظت عليها وعلى
تواجدهاوعطائهابالمدينة(عودة،2008،ص .)31

هذاالتشخيصللنخبةالوطنيةفيمدينةالقدسيعكسمدىاإلهتمامالذاتيالمقدسي،أكثر

مما أولتذلكاالهتمامالقيادةالسياسيةللشعبالفلسطينيبكلتجلياتها،وصحيحمثلماذكرجميل

هاللفيالدورالذيلعبتهم.ت.فوالفصائلالمنضويةفيها،فيمأسسةوحالةالتزاوجبينالمقاومة

والقيادة،حيثاكتسبتالشرعية،لكنالباحثيختلفمعه،فذلكلميعدحتىيومناهذافيظل
غيابتلكالنخبةحتىضمنالمنظمة،فيالوقتالذيلمتعدتقدمم.ت.فالدورالمنوطبهاخاصة

بعدقيامالسلطةالوطنيةالفلسطينية ،1994وسحبالبساط"الشرعية"منهاتدريجياواضعاف دور

المنظمة لصالح تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،هذا عدى عن الدور
الذي لم تعد تلعبه النخبة الوطنية  ،كما كانت سابقا  ،في ظل بروز النخبة المعولمة المستفيدة

والمنتفعة  ،باسم العديد من العناوين الحقوقية والديمقراطية والنسائية  .ويكفي الحديث عن تصنيف

فلسطينكمنطقةمابعدالنزاع ،ممايعنيأنطبيعةالدعمالمقدممنالدولالمانحةللمنظماتغير

الحكومية،ضمنشروطالسيطرةاالستعماريةورؤيةالساسةالتيتصفبانالنزاعانتهى(حنفي،ليندا
،2016،ص .)15
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الفصل السابع
قراءة مستقبلية حول اهلوية املقدسية
 المبحث األول :أفاق المشروع األسراريلي في موضوع القدس.
 المبحث الثاني :السلطة الفلسطينية ومستقبل القدس.
 المبحث الثالث :مستقبل الموقف األردني من القدس.

مقدمة
 إنالمحاوالتلوضعحلوللمدينةالقدسمنذبدايةالصراعاإلسرائيلي-الفلسطيني،خاصة

بعدحربحزي ارن،1967التيزادتالقضيةتعقيدا،أمامماتمارسهالسلطاتاإلسرائيليةفيالمدينة،
منسياساتواضحة تحولدونالتوصلأليإتفاقيذكر،رغمأنالمقترحاتوالمشاريعالتيتناولت

قضية القدس ومكانتها  ،سواء إبان العملية السلمية التي بدأت خطاها ما بعد إنعقاد مؤتمر مدريد

،1991وماقبلذلك وصوالألخرمقترحكانبمفاوضاتكامبديفيدالثانية *،2000حيثكان

محتلة ،بالجهود المبذولة ألجل التوصل لحل عادل
واضحا استخفاف الطرف اإلسرائيلي كسلطة ُ
يرضيالطرفينفيقضيةالقدس،خاصةوأنمكانتهاعندالشعبالفلسطينيرفيعة،ويعتبرتحريرها

أحداألهدافاإلستراتيجيةفيالكفاحوالنضالالوطني.

في هذا الفصل س وف نستعرض السيناريوهات ذات الدالالت المهمة حول مستقبل القدس

والهويةالمقدسيةفيظلالصراعالقائم .ويتناولالمبحثاألولالسيناريواإلسرائيليفيتصفيةمدينة

القدسوحسممكانتها،علىأنالتعودلماقبل،1967وتبقىهويتهاإسرائيلية .

والمبحثالثانييتطرقللدورالذييمكنأنتلعبهاألردنورؤيتهاللمستقبلفيمسؤوليتهاعن
مدينة القدس  ،وطبيعة اإلتفاقات الثنائية بين األطراف ،أما المبحث الثالث فهو يخص الدور
الفلسطينيالرسميومكانةالقدسفيالمشروعالوطنيالفلسطيني،الذيلميحققأحالمهفيالتحرر

مننيراالحتاللواقامةالدولةالفلسطينية.إنالبحثفيمستقبلالقدسوارتباطذلكبالهوية،ماهي
إال محاوالت متواضعة من الباحث الستشراف السيناريوهات المحتملة ،أو الممكن إعتبارها ضمن

السياقالتاريخيللمدينةفيظلالصراعالقائمعليها ،إلثباتهويتهاالمتنازععليها.إناستشراف
مستقبل المدينة ال يعني إعطاء أحكام مطلقة وجازمة حول المدينة ،قدر ما هي إال رؤية مستقبلية
مستوحاةمنمضمونالدراسةالتيأجراهاالباحث ،وسخرهافيخدمةما يمكنأنينتظرالقدسمن

وقائعجديدةتثبتأوتنفيجدليةالعالقةمعالقدس .

وتكمنأهميةاإلستشرافلمستقبلالمدينةوالهويةفيعدةأسباب :
 -1الظرف الخاص الذي تعيشه المدينة والمواطن المقدسي ،من ناحية إقتصادية ،إجتماعية،
تعليميةوسياسيةقاسيةوصعبة .

*

قميية كام ي ديفيييد  2000هدديقمددةبدداءتبالفشددلعقدددتمددنأجددلايجددادحددلسددلميللص دراعاإلس درائيليالفلسددطينيعقدددتفددي

منتجع كامبديفيد في11يوليو تموز 2000م وجمعتبينالدرئيساألمريكديحينهدا بيدلكلينتدون،رئديسالدوزراءاإلسدرائيلي إيهدود
بدراك،ورئديس السدلطةالفلسدطينية ياسدرعرفدات  .دامدتالقمدةلمددةاسدبوعينتدماالتهدامعلدىاثرهداالدرئيسالفلسدطينيال ارحدلياسدر
عرفاتبافشالها.
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 -2القوة اإلسرائيلية المسيطرة على المدينة وقدرتها اإلستراتيجية المرتبطة في القدس كخطة
وكتنفيذ.

 -3ماخلفهإتفاقأوسلو،1993بحقالمدينةوالمواطن.وعليهفانالمتوقعحدوث

السيناريوهاتالتيمنخاللهاتظهرمالمحالقدسفيالمستقبل:

أولهما :السيناريواإلسرائيلي  :الذييرىفيالهجمةاإلسرائيليةعلىالمدينةمنذأكثرمن 50عاماً،

بدأتترخيبظاللهاوتؤثرعلىمعالمهابكافةالمناحيالحياتية،بمايؤكدأنالقدسستكونوستبقى

العاصمةالموحدةلدولةإسرائيل،دونتقديمأيتنازليمسسيادتهاعلىالمدينةألحد .

ثانيهما :السيناريوالفلسطيني  :السلطةالفلسطينيةمنذقيامهالمتكنتملكاإلستراتيجياتالقادرةعلى

مواجهةالسياساتالمقابلة،وكانلتأجيلالبتفيقضيةالقدس،فرصةذهبيةللطرفاإلسرائيليالذي

سارعفي التغييرالجذري ،بمايمنعالعودةعنتلك التغييرات،واألمر مسحوبعلىم.ت.فالتي
كانتعاجزةمنأنتقدممايخدمالتحديالقائمفيالمدينة .

ثالثهما :السيناريو األردني :إعطاء هامش للمملكة الهاشمية في المسؤولية على األماكن المقدسة،

إستنادا لإلتفاقيات الموقعة اإلسرائيلية –األردنيةوالفلسطينية -األردنية،التي تمنحدولة األردنلعب
دورإشرافيعلىاألماكنالمقدسة،اليعنيمنحالمملكةشرعيةولوجزئيةبالمدينة .

إنالحديثعنالسيناريوهاتالثالثة ،اليعنيالبتة ،أنالسيناريوهاتأخرىقدتحدث،فمن

الممكنبروزتغيراتتنفيالسيناريوهاتالمذكورة.المعنىإنالحديثعنالمستقبليعنيالحديثعن

وحدةزمنيةناجمةعنعمليةتفاعلية تمازجيةبينخبرةالماضيومعطياتالحاضر ،ممايعنيإن
الباحثالمستقبليإذاأريدلهدراسةوتحليلإيظاهرةإجتماعيةأو سياسيةمعينة،يجبأنيضعها

فيسياقهاالزمنيالمتواصلللوقوفعندكينونتها:كيف كانتالظاهرةفيالماضي،وكيفأصبحت
في الحاضر ،وكيف ستكون في المستقبل .فالظاهرة السياسية ليست سجينة ماضيها ،وليست رهينة

حاضرها فحسب ،وانما مستقبلها أيضا ،ألنها ظاهرة تتميز بالتغير الزمكاني المستمر.فقد يسلم

الباحثبطبيعتها  اليوم ،ولكنها قد تتغير في المستقبل المنظور ،وبالتالي لم تعد تلك المسلمة قائمة

(جندلي .)2017،

121

المبحث األول
أفاق المشروع اإلسرائيلي في موضوع القدس
التحتاجدولةاالحتاللإلىتبريرسياستهاتجاهمدينةالقدس ،واليلزمهاإخفاءنواياهاتجاه
مشروع التهويد واألسرلة للمدينة والمواطن ،فممارساتها البينة واجراءاتها العملية بحقها وحق اإلنسان

الفلسطيني المقدسي ،تشير إلى مضيها قدما نحو تحقيق األهداف ،ولم تنكر يوما االيدولوجيا
الصهيونية،ماذا تشكلالقدسبالنسبةلها ،وسبقوصرحمؤسسالدولة"دافيدبنغوريون""انهال
معنىإلسرائيلبدونالقدس....والمعنىللقدسدونالهيكل؟؟"(الزاغة .)2010،

وقدعمدتالحكوماتاإلسرائيليةالمتعاقبة،منذاستكمالهااحتاللالجزءالشرقيمنالمدينة
،1967وتوحيدشطريها،إلىفرض سيادتهاعلىحدودبلدية القدس الكبرى ،المرسومةوالمخطط

لها ،بالطريقةالتيتحققرؤيتها،وذلكعبرضمالعديدمنالمستوطناتالمحيطةبالمدينةوبنيتفوق

أراضي الضفة الغربية ،بحيث تصبح حدودها التي تسعى إسرائيل لترسيخها وفرضها على الجانب

الفلسطيني ،ما بين البحر الميت شرقا ومنطقة اللطرون غربا ،ومن الشمال رام اهلل والبيرة ،ومن
الجنوب بيت لحم ،هذا عدى عن الجدار الفاصل العنصري العازل للمدينة عن محيطها وامتدادها

الجغرافي الفلسطيني  ،وسيحيط القدس الكبرى بطول  270كم ما يعادل %17من مساحة الضفة

الغربية،حتىيعزلالمدينةومنهاعزلأحياءوقرىعربيةتابعةللقدس،مثلمخيمشعفاط،رأسخميس
،ضاحيةالسالم،كفرعقب،كمناطقبهاكثافةسكانيةويحملاألغلبيةالعظمىمنسكانهاالبطاقة

الزرقاء،يعتبرونخارجحدودالمدينة،تضافلسياساتتشجيعالهجرةمغادرةالمدينة،والذييطال
كلفلسطينيمقدسيوبأساليبمختلفة .

 كانأول  منوضعالخطوطالرئيسيةلإلستراتيجيةاإلسرائيليةفيقضيةالقدس،وزيرالدفاع

اإلسرائيليموشيهديان،بعدالعاماألولالحتاللالمدينةنيسان(،1968عبدالهادي،)2007،كان
الهدف من تلك الخطة واضح وجلي  ،وعبرت عنه السياسات المتبناة من قبل الحكومات والبلدية

والصبغة اإلسرائيلية  ،كجزء من
والحالة الحزبية في أسرلة المدينة وسكانها وجعلهم يلبسون الطابع 

دولةإسرائيل،المعنيةبأنتعكسالمدينةوتنسجممعالحالةالثقافيةاليهوديةفيالشارعاإلسرائيلي

،وتعززالقناعةلديكلإسرائيلي"يهودي"بأنالقدستاريخياهيملكهموحقهمالذيالينازعهمعليه

احد .

ولمينتظركثيراالجانباإلسرائيليبعد ،1967ألنيضعالخططالمرصودةللتطبيقوترجمة
األقوالباألفعالالميدانية،ألجلتحقيقاألحالموالمطامعالمدعومةبالقصة التاريخيةالتوراتيةلتنسجم
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معماينظرللمدينةمنرموزلهاعالقةباألسطورةالتاريخية،لذلك سعتوالزالتدولةاالحتاللبأن
تحققعمليااألحالمالصهيونيةمنخاللالممارساتالتاليةكوسائللتهويدوأسرلةالهوية الفلسطينية

المقدسية :

 -1مصادرةاألراضيوأمالكالغائبين.
 -2هدمالمنازل،والحرمانمنالبناءكحاجةإنسانية.
 -3مصادرةالبطاقاتالزرقاءوحقاإلقامةالدائمة.

 -4التهجيرالقسريعبرالعزل،واخراجأحياءكاملةخارجحدودالمدينة.

 -5حرمانالمقدسيينمنحقلمالشملمعأفرادالعائلةمنالضفةالغربية.

 -6تغييراألسماءالعربية،بأسماءلهاعالقةبالتاريخاليهوديللشوارعواإلحياء.
 -7األسرلةباشكالهاالمختلفة.

أ -أسرلةالتعليموالمناهجالدراسيةفيالمدينة.

ب -إغالق المؤسسات الوطنية والقومية والدينية المساهمة في الحفاظ على الهوية

الوطنية.

ت-أسرلةاالقتصاد ،وذلكبمحاصرةاإلقتصادالوطنيالمقدسيوفكإرتباطهباإلقتصاد

الفلسطينيوجعلهتابعاًلإلقتصاداإلسرائيلي.

ث-االعتداءاتالمتكررةعلىالمسجداألقصىومحاولةتقسيمهزمانياومكانيا.


ج -أسرلةالقضاءالفلسطينيقيالقدسسعيالفرضالقضاءاإلسرائيلي.


ح -التسهيلفيكثيرمناألحيانمنحالجنسيةاإلسرائيليةألصحاباإلقامات الدائمة،

كأقليةسكانية.

خ -فرضالخدمةالمدنية،كأسلوبجديدلفرضالوالءلدولةإسرائيل.


 -8عزل المدينة باعتبارها غيتو كبير ،يحظر الدخول إليها دون إذن مسبق ألبناء الضفة
الغربيةوقطاعغزة.

 -9عدمذكرالقوميةبالهويةالمدينةللمواطنالفلسطينيالمقدسي.
ومن ددذ1967والمجتم ددعالفلس ددطينيالمقدس ددييم ددربتغيد دراتعاص ددفةودراماتيكي ددة،ناجم ددةعم ددا

تفرضددهس دلطاتاالحددتاللعليهددامددنإج دراءات،أقسدداهادمددجالمدينددةوالم دواطنمددعالواقددعاإلجتمدداعي
والثقددافيواإلقتصددادياإلسدرائيلي،وفصددلهاعددنالضددفةالغربيددةوالسددلطةالوطنيددةالفلسددطينيةكليددا،ممددا
فاقماألزمةالداخليةفيالمجتمعالفلسطينيالمقدسيوأضافلظروفهمالصعبةأزماتجديدة،فديظدل

الغيددابالفلسددطينيعنهدداواضددعافروابددطالم دواطنالمقدسدديمددعالحالددةالفلسددطينية،األمددرالددذيزرع
الشدكوعدددمالثقددةالمقدسدديةبالسدلطةالفلسددطينية،هددذاأدىالنكفدداءالمدواطنالمقدسددي،وسددعىلإلنسددجام
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معالواقعالمعاش،ويتعايشمعهمنجههومناألخرىالتوجدهنحدوطلدبالجنسديةاإلسد ارئيلية،لتجندب
الغد دامضال ددذيفرض ددتهاألوض دداعالسياس ددية،وق دددك ددانلعام ددلالش ددعوربالوح دددةوش ددبهاإلنفص ددالع ددن
المح دديطواإلمت دددادالطبيع دديللض ددفةالغربي ددة،والالمب دداالةالرس ددميةالفلس ددطينيةبح ددقالمدين ددةوالمد دواطن،

القبدولبحكدمالواقدعالمفدروضعليده وصدعبالقبددولبالبدديلاإلسد ارئيليفديظدلغيدابالبددائلاألخددرى،
كجزءمناإلستراتيجيةاإلسدرائيليةفديتحويدلالمدواطنيتعدايشمدعواقعدهويقبدلالوجدودضدمنالضدائقة

والخناقالمتعمدله(الجعبري )2017،

لكن الحرب األقسى التي تتعرض لها المدينة وسكانها الفلسطينيين ،هي الحرب الديمغرافية

كسياسةواضحةتستخدمألجلضمانسيطرةإسرائيل،بعدأنتمتفريغالمدينةمناآلالفمنالسكان

العرب،وتشجيعاليهودللهجرةإليهاكبديلعنهمفيالقدسالشرقية،بهدففرضاألمرالواقع :

 -1فرض األمر الواقع ،بحيث يصبح من الصعوبة بمكان الحديث عن القدس الشرقية كأغلبية
فلسطينية،ممايعنيتقويةالوج وداليهوديفيالشطرالشرقيلخلقحقائقجديدةتحولدون

إمكانيةتقسيمالمدينةفيأيمفاوضاتكانت.

 -2القبولالدوليوالتسليمبأمر الواقعكأغلبيةيهوديةفي القدس،خاصةالحلفاء اإلستراتيجيين
الذين سيكون لهم دور في ترويج الرؤية اإلسرائيلية بشأن القدس كمدينة إسرائيلية وعاصمة

لها  .كماقررالرئيساألمريكيترامبفيإعتبارالقدسعاصمةالدولةاإلسرائيليةوهذاليس

مجردأحاديثيتمتناولهافقدباتمنالواضحانهليسمجردالمخططاتالمتعلقةبالمدينة،

بل كذلك خطورتها على سكان المدينة الفلسطينين ،وقد تراوحت هذه المخططات مابين

االستراتيجيالطويلالمدىواالستراتيجيعلىالمدىالمنظور،كمخططتهويدالقدس-2010

 2020وهي خطة لتغير البنى التحتية االقتصادية واالستيطانية واألمنية والشؤون الدينية
والتعليميةوالصحيةفيالمدينة،وأيضا  منضمنالخططتثبيتالتواجداليهوديفيالقدس

الكبرى 2020علىمساحة 600كم( 2عالونة)2014،إذاكانتالفرضيةتفريغالمدينةمن
سكانهاواخضاعمنتبقىلعمليةأسرلةتخضعهمهماآلخرينلإلقتناعبتغييرالحقائق ،مما

يجعلهمقسرايتعاطون معهذهالحقيقةالواقعيةالقائلةأناألقليةالمقدسيةأقليةمهمشةالحول
لها والقوة  ،في الرفض أو المقاومة السياسات اإلسرائيلية ،لكن ذلك لن يمحي هويتهم

الوطنية،ا ألمر الذييعطيداللةواضحةعلىأن القدسبشطريها ستكونالعاصمةالدائمة
والموحدةلدولةاإلحتالل،وكانلتصريحاتالرئيساألمريكيالجديددونالدترامبعننيةنقل
السفارة األمريكية إلى القدس ،وكذلك تصريح أفي ديختر رئيس "الشاباك"جهاز المخابرات

اإلسرائيلي السابق،أن القدس لن تعود لما قبل ، 1967وقد أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنياميننتنياهوأيار،2017-أننقلالسفارةإلىالقدسسوفيحولدونتقسيمالمدينةالتي
ستبقىعاصمةموحدةلدولةإسرائيل .
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المبحث الثاني
السلطة الفلسطينية ومستقبل القدس
مماالشك  فيهقبلالبدءفيالحديثعنالسيناريوالفلسطينيوالسلطةالفلسطينيةفيمدينة
القدس،التيلهامنالخصوصيةالكثير،بمافيذلكفيالحياةاليوميةفهيتحملمنالرموزالشيء
الغاليفيالذاكرةالفلسطينية،فالحلم الذيالزال يحملهأبناءالشعبالفلسطيني،في أنيرىالقدس
عاصمة دولة فلسطين المستقبلية ،وليس كذلك فحسب ،بل لما للمدينة من مكانة تاريخية ودينية

وسياسية،هيكذلكألنهاعلىالمستوىالدينيتجمعبينديانتين :

 -1الديانةاإلسالميةبرمزيةالمسجداألقصىوقبةالصخرة،والعديدمناألماكنالدينيةوالمساجد
اإلسالمية.

 -2الديانة المسيحية كنسية القيامة والسيدة العذراء وغيرها العديد من األديرة واألماكن المقدسة
لكافةالطوائف.

أما على المستوى السياسي ،فالقدس هي بؤرة الصراع الفلسطيني –اإلسرائيلي ،منذ بداية
اإلحتاللاإلستيطانيفيها،ويكفي القول إنثالث انتفاضاتتعدأسبابانطالقتهامدينةالقدس،بعد
انطالقةالثورةالفلسطينيةالمعاصرة،التيإرتبطتبالقدسإرتباطاًراسخاً .

 -1اإلنتفاضة األولى  ،1987انتفاضة الحرية واالستقالل لدولة فلسطين عاصمتها القدس
الشريف،وفقإعالناالستقالل.1988-11-15

 -2إنتفاضةاألقصى،2000وكانسببإندالعهازيارةرئيسالمعارضةفيالبرلماناإلسرائيلي
أريئيل شارون ،للمسجد األقصى ،حيث إعتبرها الشعب الفلسطيني مساً وتدنيساً لإلماكن
المقدسة.

 -3إنتفاضةالقدس،2015والتي إندلعتلمواقفاليمينوالحكومةاإلسرائيليةفيسعيهالتقسيم
المسجد األقصى زمانيا ومكانيا ،وكأمتداد طبيعي لها كانت هبة نجدة األقصى 2017التي

حاولاالحتاللاإلسرائيليبفرضمعادلةجديدةفياالمدينةتخدمرؤيتةاألمنيةبوضعبوبات

االكترونية وتركيب كاميرات خاصة في ساحات المسجد األقصى مقدمة لفرض معادالت

سياسيةووقائعجديدةداخلالمسجد،لكنجماهيرالقدسالغقيرةمنمختلفالطوائفالدينية
واأللوان السياسية ،شكلت صورة مشرقة للوحدة الشعبية النموذجية في الصمود بالعراء أمام

الواإلنسانالفلسطينيالمقدسيثانيًا .
بواباتاألقصىحفاظًاعلىهويةالمكانالفلسطينياو ً

وهذامايؤكدأنالصراعمعاإلحتالل،أشدضراوةفيالقدس،عنغيرهامناألماكناألخرى،
نتيجة لماتتعرضلهالمدينةمنممارساتإحتالليةإستيطانيةمباشرة،فال يخلوشارعأوزقاقدون
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تواجدلحرسالحدودوالشرطة،ورجال البلديةوالمستوطنينويضافإليهمالكاميراتالمعلقةلمراقبةكل
تحركمقدسي.أيأنحالةاإلحتكاكواإلشتباكاليوميالمباشروما يمارسبحقالمواطنالمقدسي،
يجعلهمستعداًللمواجهةالفرديةالعفويةالمستمرة،رفضالكلالسياساتاإلسرائيلية(المسلماني )2017،

لقدساهمتاالنتفاضةاألولى،1987وحالةاإلنخراطالجماهيريبالعمليةالنضالية،وأعادت

لم.ت.ف المكانةاألخذهفيالتالشي،نظراألنمركزنشاطهاالسياسيخارجالوطن،وكذلكمعضلة
محدودية اإلستراتيجية تظهر ضعف امكانات م.ت.ف في مواجهتها للتفوق اإلسرائيلي ،فقدمت
إستراتيجيةالسالمالفلسطينية،القنواتالتفاوضيةوصوالإلقامةالسلطةالفلسطينيةعلىأرضالواقع

 ،وهذهودخلتمساهمةفينقلالحالةالكيانيةمنالمتخيلةم.ت.ف،لحالةالسلطةالتيتمارسالكيانية
ضمن حدود صالحياتها المشروطة والمقيدة ،وقد ساهم ذلك بالتخفيف من حدة الجدل بين المنفى

والوطنولوبصورةجزئية،وخلقحالةمناإلهتمامفيكيفيةالتكيفمعهذاالتغيروبناءعليهما

يمكنأنيفيدبالجوانبالقانونيةواإلقامة(أبورحمة،2011،ص .)107

تشكلالهويةالوطنيةالفلسطينية الحالةالنضاليةالمقاومةإلثباتالوجودوالذاتالفلسطينية،

وحفاظاعليهامنالنفيواالندثار،لذاهيمشروعوتصديونداللمشروعالمعادي،وهنايبرزالتساؤل
عنأثرإتفاقأوسلووقيامالسلطةالوطنيةالفلسطينيةوفقاللشروطالتيقدمهااتفاقأوسلوالمقيدةوال

ترقىبالسلطةللدولةفعليا،علىالهويةالوطنيةالفلسطينيةفيظلالنزعةالسائدةللسلطةكنهجمبني

على المفاوضات والتهادن مع اإلحتالل ،دون إنجاز أي خطوة تساهم في التقريب إلنجاز المشروع
الوطني،بلأضافتالتسويةتجزئةجديدةعلىالشعبالفلسطيني،التعاملمعهكوحداتوتجمعات

بشرية معزولة ،فلسطيني  ،1948فلسطيني الشتات ،فلسطيني القدس( القلقيلي ،ابوغوش،
،2012ص ،)49بما يشير داللة على أن قيام سلطة وطنية يكون دورها التنسيق والتفاوض مع

االحتالل،فيظلتعرضمناطقفلسطينيةلإلنتهاكالصارخوالمسوالعزلواإلستبعادبدالمنالبقاء
والحفاظعلىالترابطبينمحافظاتالوطنالمتعددة،كوحدةواحدة،وهذايعكسحقيقةمدىالعجز

الذيقبلتبهالقيادةالفلسطينية،ومدىإنعكاسذلكعلىالهويةال وطنية،التيتأثرتنتيجةإف ارزات
إتفاقية أوسلو وشوشت بالوعي الوطني لها ،من ضمنها مدينة القدس بمواطنيها  ،فالممارسات

اإلسرائيليةبحق المدينةوزيادةوتيرتهاعلىطريقتحقيقالحلمالصهيونيفيتفريغالمدينةوأسرلة

األقليةالمتبقية،بالمقابلعجزخانقوغيرمبررمنقبلالسلطةالفلسطينية،أوكمايقولهاالمواطن
المقدسيالمباالةالجهاتالرسميةالفلسطينيةتجاهالمدينة،وهذاخلقشرخاكبيرامليءبعدمالثقة
منقبلالمواطنالمقدسيبالسلطةالفلسطينية،وتمثيلهاكسلطةللفلسطينيينأبناءالقدسحيثلمير

لهاأيأثر،عدىعنالته ميشالواضحللمنظمةالتيكانيرىفيهاالفلسطينيقاربالنجاةللقضية.
وبالمقابلإسرائيللمتكتفبمافعلتوغيرتبالمدينةماقبلأوسلو،بلعززتاإلتفاقيةخطةالهجوم
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اإلسرائيليةعلىالمدينة،ونفذتأهممشروعينفيالفترةاإلنتقالية،خطةمايسمىتعزيزالقدسوخطة
متروبوليتيانالقدساإلسرائيليتين(ابوحلو،2002،ص،)119فاسرائيلوجدتأمرتأجيلالبتفي

قضيةالقدس ،فرصتهاالذهبيةإلتماممشروعهافيأحكامقبضتهاعلىكاملالمدينة،وهذهكانتأحد
اتيجيةفلسطينيا،يضافإليهاالالمباالةالرسميةبحقالمدينةوالمواطنالتائهفي

أهماألخطاءاإلستر
متاهات السياسات التي ال تعبر عنه وعن الطموح الفلسطيني المقدسي ،على الرغم من المقومات

العديدةللموقفالفلسطينيالتييمكناستخدامهاواستغاللهالتدعيمالدورالرسميفيالقدسوتعزيز

صمودالسكانومنها :

أ -التمسكبالحقالفلسطينيباعتبارالقدسعاصمةالدولةالفلسطينية.
ب -الممارساتاإلسرائيليةفيالمدينةباطلةومخالفةللقانونالدولي.

ت -اإلستنادللق ارراتالدوليةالتيتعتبرالقدسمدينةمحتلة.


 وقدسبقأنحاولت السلطةالفلسطينية إيجاد ثغرةضعففياإلجماعاإلسرائيليالرسمي

حولالقدسالموحدةعاصمةدولةإسرائيلاألبديهوصواللتقسيمالمدينةلشطرين،لكنهالمتتمكنمن

ذلك  ،علىالرغمالنقاشالذيتناولمكانةالقدسومستقبلهافيالمفاوضاتالثنائيةفيكامبديفيد
،2000حيثتوقعالجانبالفلسطينيأنتحدثانطالقةفيهابقضيةالقدس ،لكنها كانتالسببفي

إفشالالمفاوضات(موشى ،2002،ص .)9

  وللحقيقةالموضوعيةمنالناحيةاإلستراتيجية،أغفلتالسلطةالفلسطينيةالعديدمنالعناوين

الهامة في القدس ،التي يلزمها خطة إستراتيجية فلسطينية خاصة لتعزيز وتقوية االنتماء الوطني

الفلسطينيللمواطنينالمقدسين،تشملكلمالهعالقةبتقويةالصمود والتمسكبالهويةالوطنية،وهذا
غيرمتوفرعمليا،لذاتبقى األمورذاهبةباتجاهإضعاف الجانبالفلسطينيداخل المدينةوحدود
السيطرة اإلسرائيلية ،خاصة في ظل المتغيرات التي طالت أوجه الحياة بكل المقاييس في القدس و

فرضتها الحكومة اإلسرائيلية ممثلة في مجلس الوزراء والمجلس البلدي والحركة اإلستيطانية ،على

أرضالواقع،ممايزيدالواقعتعقيدًا،لذايمكنتحديدسيناريوالمطالبالفلسطينيةالواقعية .

 -1إنأمرتحقيقالحلمالفلسطينيفيأنتكونالقدسالعاصمةلدولةفلسطين،أمرغاية
فيالصعوبةولنيخرجعنإطارالحلموالتمني.

 -2يمكنأنيعطيشبهشرعيةدينيةلألماكنالمقدسةإماباإلشتراكمعالمملكةاألردنيةأو
للفلسطينيينلوحدهم.

 -3منحالفلسطينييتصاريحزيارةلألماكنالمقدسةألداءالواجبالديني.
 -4التعاملمعاألقليةالفلسطينيةفيالقدسكفلسطيني1948بالجانبالقانوني.
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المبحث الثالث
مستقبل الموقف األردني من القدس
كانتوالزالتوستبقىالقدسمحورإهتمامكبيربالنسبةللمملكةاألردنيةالهاشمية  ،ولميتغير
ذلك منذ بدايات المملكة ،رغم التغيرات السياسية واإلتفاقيات المبرمة بين الدول العربية واسرائيل

الجانبالفلسطينيواسرائيل،بلزادمنإصراراألردنعلىإعتبارالقدسالروحيةهيمكانخاص

و

بالنسبةلهم،ومايشكلذلكمنالعالقةوالرؤيةلهاكمدينةمقدسةللديانتيناإلسالميةوالمسيحية .

لكنعندمانتحدثعنمستقبلالدوراألردنيفيمدينةالقدسيضطرالباحثألنيفصلبين

الغربية،1967ومنها
الرؤية الدينية وبعدها،والرؤية السياسيةوبعدها،فبعدإحتاللإسرائيل للضفة 
القدس،رفضتاألردنذلكوكانتتطالبباإلنسحاباإلسرائيليمناألراضيالمحتلةوفيمقدمتها

القدس ،واعادة سيادتها على إعتبار أنها أراضي أردنية   ،لكن الموقف لم يبق كذلك وبدأ بالتغير
التدريجيوفقاللظروفوالمعطياتالسياسيةالمرتبطةبالقضيةالفلسطينية،وكانهذاحاسماخاصة
بعد قمة الرباط العربية  ،1974التي أقرت الدور التمثيلي الفلسطيني لمنظمة التحرير للشعب

الفلسطيني بما فيها القدس بموافقة األردن  ،مع بقاء شكل التنافس بين الجهتين ،لحين إنطالق

اإلنتفاضة األولى  ،1987ليزداد الضغط على األردن وعلى أثرها قرر الملك حسين  ،1988فك

اإلرتباطاإلداريوالقانونيمعالضفةالغربية،باستثناءمدينةالقدس،معتبراالقدسأراضيعربية

إسالمية يجب أن تبقى تحت المسؤولية األردنية  ،لذلك استثنيت من قرار فك االرتباط األوقاف
والمقدسات اإلسالمية والمحاكم الشرعية  ،إلصرار األردن على لعب دور في إبقاء الرابط قويا مع
المدينةعبراألماكنالمقدسة .
وبعدإنطالقالمسيرةالسلمية،1991واستخداماألردنخبراتهالدبلوماسيةلمساندةم.ت.ففي

مواجهةالضغوطاإلسرائيليةالساعيةلتهويدالمدينة،لذاكاندائمالتصريحأنالقدسستبقىهاجس

األردناألول،وأنال حلللقضيةالفلسطينيةدونالقدس،وتأكيدالدورهالمميزوالخاصفيكلما
يتعلق بمدينة القدس (أبوركبة ،2012،ص ،)270وقد استطاعت األردن بأن تضمن لها دور في

المعاهدة األردنية اإلسرائيلية  ،1994بنص واضح يؤكد على اإلعتراف بالدور األردني في مدينة

القدس ،وكذلك تضمنت اإلتفاقية إشارة أن  على إسرائيل أن تعطي أولوية واضحة للدور األردني

التاريخيفيالمقدساتاإلسالمية(الجزيرةنت)2008،وكانتصريحالملكعبداهللالثانيلجريدة

الدستور األردنية "إن القدس هي القضية المركزية واألبرز في النزاع العربي اإلسرائيلي وأي مساس

بهويتها العربية واإلسالمية مرفوض بالكامل،ونؤكد أن السيادة على المقدسات هي مسؤولية أردنية
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سنحتفظبهالحمايةالمسجداألقصىوسائراألماكنالمقدسة،حتىقيامالدولةالفلسطينيةالمستقلة"
(جريدةالدستور .)2008،
امإسرائيلاإلتفاقياتالموقعة،خاصةتلكالمرتبطةبالمملكة،ومواصلةعدمإحترام
إنعدماحتر 
الق اررات الدولية ،وعدم إحترام الدور األردني في المدينة ،في المس باألماكن المقدسة ،والتي شكل
موقفها العامل الضاغط والرافض لكل اإلنتهاكات الصارخة بحق القدس ،فقد حذر الملك من أي

استفزازجديدبالمدينة،ألنذلكسيؤثرعلىالعالقةبيناألردنواسرائيل،ولنيكونأماماألردنحال

واصلتإسرائيلسياستها،غير أنتتخذاإلجراءاتلمنعتدهورالوضعفيمايتعلقبالمسجداألقصى

(أبوركبة،2012،ص .)280

وأيضاعلىالصعيدالدينيبقياألردنينظربمسؤوليةكبيرةللحفاظعلىالمقدساتاإلسالمية،

ويعتبر ذلككأمانة لدىالمملكة ،ستبقىتحافظعليهاألجل حمايةالمسجداألقصى،وان السيادة
عليها لغير اهلل  ،وكذلك سيبقى األردن دولة مساهمة ألن ينال الفلسطينيون الحق في إقامة دولتهم

المستقلةوعاصمتهاالقدس ،معإحترامالمكانةوالدور األردنيفيأيمفاوضاتنهائية لمالهامن

إرتباطاتمتعلقةبالقدسوفلسطين .

ويمكنتلخيصمستقبلالعالقةاألردنيةبالقدس :

 -1إعتباراألماكنالمقدسةأرضاً عربيةإسالميةيجب أنتعودألصحابها ،بمايشيرللمسؤولية
األردنيةعليها

ال،يضمنحقوقالفلسطينيين .
العاد ً
 -2يرىاألردنبضرورةحلالقضيةالفلسطينيةح ً

 -3اليعارضأنتكونالقدسعاصمةلدولتينالفلسطينيةواإلسرائيلية،دوناستبعاددورهفيها
 -4اإلستمرارفيرعايةالمقدساتداخلالقدس،وانبقيتتحتالسيادةاإلسرائيلية.
 -5اليمانعبأنيشاركالفلسطينيينبأيحلللقدسيكونلهدورفيها.

ويمكنأننستنتجمماسبق ،أنهناكسيناريومحتملالحدوث ،وأنقضية القدستسيراالن

فيذلكالسيناريوالمتشائمفلسطينيا ،وهوإحتفاظدولةإسرائيلالمحتلةللقدسمنذ ،1967بالمدينة
في ظلغيابسيناريوفلسطينيأوأردنيواضحكبديلشرعي ،بلحتىاليسعى لذلك،وهذا ما
يستشف من موقف المواطن المقدسي من السلطة الفلسطينية ،وهذا األمر ملموس حتى في ظل

انتفاضةالقدس،2015لمتتوقفإسرائيلعنتنفيذسياساتهاالهادفةالحسمالنهائيفيالمدينة .
وهذايؤديإلتجاهينحولالهويةالمقدسية :

أوال-البقاء كأقليةتحافظعلىحقاإلقامةالدائمة ،فيدولةإسرائيل،مما يعنيالدفعنحوعدمالدمج
الكليللمواطنينالمقدسيين،الذينسيبقونمرفوضينوغرباءبالدولةيجبالتخلصمنهم .
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ثانيا –  منح الجنسية اإلسرائيلية فرضا وبقوة القانون على األقلية الفلسطينية في القدس ،ومحاولة
دمجهم ضمن الخيارات اإلسرائيلية الواضحة ،بما يشابه فلسطيني  ،1948وهنا يضطر المواطن

المقدسيالقبولشكال  ،وبالمضمونسيحافظعلىالحبلالسريفيالعالقةالروحانيةالتاريخيةوحتى
العقائديةمعالشعبالفلسطيني،دونأنينجحاإلحتاللانتزاعدمجاكلياواضحامنقبلهم .
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أو ًال :النتائج

يمكناإلستنتاجمنالدراسةوفقمايقدمفياإلطارالنظريأنالهويةالوطنيةالتبرزفقط

اإلحتدامالذييظهر
فيالشعوربالرموزالمتصلةبالهويةومكوناتها،بعيداًعنتأثيراتحالةالصراعو
ُ

الهويةبأوضحمشاهداتها.وقدخلصتالدراسةإلىإ برازنتائجالسياساتاإلسرائيليةوتداعياتهاعلى
المواطنالمقدسيوالهويةالفلسطينيةالوطنيةفيعدةنقاط .

 -1المجتمع الفلسطيني المقدسي يعيش بوضع مركب ومعقد بالمقارنة مع باقي أبناء الشعب
الفلسطينيبكافةأماكنتواجده.

 -2المجتمعالفلسطينيالمقدسيمهمشفلسطينيًاوينقصهالقيادةالسياسية.

 -3أضافتالسياساتاإلسرائيليةالهادفةألسرلة المواطنينالفلسطينينفيالقدس،تعقيداًفيظل
تعدد اإلنتماءات ،اإلسالمية ،العربية القومية ،الوطنية الفلسطينية وشبه المواطنة األردنية،

وشبهالمواطنةاإلسرائيلية.

السياساتاإلسرائيليةالهادفةألسرلةالمناهجالتعليميةفيالقدس،يمسبشكلمباشربالوعي

-4
الوطنيواإلنتماءوتشويهالهويةالوطنية.

 -5تعمدت إسرائيل بعد إحتالل مدينة القدس  ،خوض الحرب الديمغرافية باستهداف المواطنين
بقسوةالظروفاإلقتصاديةواإلجتماعيةللنيلمنهم.

 -6بناءجدارالفصلالعنصريعام،2002ساهمبفصلمدينةالقدسعنإمتدادهاالجغرافي،
وترتبعلىذلكضعفاإلرتباطالفلسطيني-الفلسطيني.

 -7تهويدوأسرلةمدينةالقدس،عبر التعاملمعهاكعاصمةلدولةاإلحتالل ،عبرربط الشؤون
الحياتيةللفلسطينيينفيالقدسمعالمؤسسةاإلسرائيلية.

 -8شكلتعمليةالسالمواإلتفاقياتالموقعةمعدولةاإلحتاللصدمةكبيرةللمقدسيين،خاصة
بعدتأجيلأمرهاللحلالنهائي.

 -9المجتمعالفلسطينيالمقدسيمعزولعنإمتدادهومحيطةالثقافيواإلجتماعيالفلسطيني .
-10إنتهاكاإلحتاللالق ارراتالدوليةفيالتعاملمعالمدينة،وبحقاإلنسانالفلسطيني.

-11تفريغمدينةالقدسمنالمؤسساتالوطنيةالفلسطينية،وتأمينالبديلاإلسرائيليلها.

 -12سيبقىاإلنتماءالفلسطينيالمقدسيللهويةالوطنيةالفلسطينية،رغم كلالمحاوالتلطمسها
وتشويهها،وحرفهاعنمسارهاالوطنيالسليم.

إنتأثيرالسياساتاإلسرائيليةعلىالمواطنينالمقدسيين،خاصةبعدإتفاقأوسلوالذيكان

له الدور البارز ،كبير جداً في حصار المدينة فلسطينياً ،لكن كل هذه المحاوالت ضد المواطن

المقدسيعلىالرغممنكلاألساليباألدواتالمستخدمةلمتستطعدولةاإلحتاللالنيلمنهوية
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المواطنالفلسطينيالمقدسي،الذيقاوموال ازليقاومويثبتعلىمدارالحياةاليوميةداخلبصموده
واإلرتباطالكبيرالذيالفكاكمنهبينالمقدسيوباقيأبناءالشعبالفلسطيني،وهذامادلتعليه

هبةاألقصى  2017والصموداألسطوريالبناءالقدسالعزلفيباحاتوابوابالمسجداألقصى،

للتصديللسياساتاإلسرائيليةالهادفةليسمجردتركيبالبواباتاألكترونيةبقدرمالهعالقةاكبر
بالتقسيمالزمانيوالمكانيللمسجداألقصى ،وللتصديأيضاً لقرارالرئيساألمريكيرونالدترامبفي

اإلعترافبالقدسكعاصمةلدولةاالحتالل 2017-12-6وأيضًا الدورالمقدسيفيمواجهةالق اررات

التيإتخذته االحكومةاإلسرائيليةفيإعتبارالقدسموحدةوسلسلةأخرىمنالق ارراتبحقالمواطن
الفلسطيني المقدسي  ،فقد جسدوا بدون ادنى شك عمق الهوية الوطنية المتجذرة  بين صفوف أبناء
القدس ،وحالة الوحدة للفسيفساء االجتماعية الدينية المقدسية ،قد ساهم بتحطم المؤامرة االحتاللية

الواضحة ،بمحاولة االستفراد بالفلسطينين أبناء القدس ،في ظل الضعف السياسي الرسمي للسلطة

والفصائلفيالمدينة .

وال شك ان بقاء مدينة القدس تحت سيطرة االحتالل ،اعطى لها من الخصوصية الكثير

وجعلهاتتميزعنسائرالمدنالفلسطينيةاألخرىفيالضفةالغربيةالالتييخضعنلسيطرةالسلطة
الوطنيةالفلسطينية،وتاثيراتذلكعلىالواقعالفلسطينيفيهاعلىالمستوياتالمختلفة،لكن القدس

وأبناءها 

كانوافيمواجهة اإلحتاللبكلممارساتهالتهويديةإلسقاط المدينة وسكانهاوأسرلتهمعلى

طريقتفريغهممنانتمائهمالوطنيوتنكرهملفلسطينيتهموهويتهمالوطنية،وفشلالحكوماتاإلسرايلية

ومؤسساتهافيتحقيقذلكواضحفيالتصديالفلسطينيالمقدسيالخالصلهذهالسياسات .
توصيات الدراسة:
توصيالدراسةباألموراآلتية -:

او ًال :توصيات متعلقة بمنسمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

 -1وضعخطةإستراتيجيةخاصةبمدينة القدس تساهمفيتعزيزالصمودالفلسطينيواالنتماء
للهويةالوطنيةالفلسطينية.

 -2توصيالدراسةببذلالجهودالمطلوبةلفكالحصارعنالمدينةونشرثقافةالترحالإليها.
 -3توصيالدراسةبرصدميزانيةخاصةترقىللمستوىالذيتحتاجةالمدينةوسكانها.
 -4توصيالدراسةتوحيدالمرجعياتالمتعددةضمنمرجعيةواحدةلكلمجال.
 -5تفعيلدائرةالقدسفيم.ت.ف.
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 -6توصي الدراسة فصائل العمل الوطني كافة باالرتقاء ببرامجها السياسية ،واعطاء القدس
والمواطنالمقدسيالمكانةالتييستحقونفيالبرامج.

 -7فضحوتعريةأساليبوسياساتالحكوماتاإلسرائيليةتجاهمدينةالقدسوالمواطنالفلسطيني
المقدسيدوليا.

ثانياً :توصيات للممسسات والماتمع المدني والمحلي.

 -1النضالبكلالوسائلالمتاحةقانونياودوليًالفرضثباتالمؤسساتفيالمدينة.

 -2توصيبعدالموافقةعلىخياراالغالقوتركالمدينةفارغةمنالمؤسساتودونبدائل.
 -3تعزيزانتماءنخبالمجتمعالمدنيللمدينةلمايعولعليهمبالدورالوطني.
 -4إيجادالياتمناسبةلتوفيرالدعمالمطلوبللمدينةوسكانها.
 -5المساهمةفيحمايةالهويةالوطنيةالفلسطينيةفيالقدس.

ثالثاً :توصيات لاامعة الدول العربية.

 -1توصيالدراسةانتتبنىجامعةالدولالعربيةخطة استراتيجيةتساهمفيالحفاظعلىعروبة
المدينةالمقدسة.

 -2تبني خطة لفضح سياسات االحتالل الرامية لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها االصلين،
وأسرلةمنسيبقىفيها.

 -3تامينصندوقماليلدعمصمودالشعبالفلسطينيفيمدينةالقدس.
 -4تفعيللجنةالقدسعلىالمستوىالعربيوالعالمي.

 -5مالحقةاالحتاللعلىجرائمةالمرتكبةبحقالمدينةومعالمهاالتاريخيةوالحضارية.
 -6مالحقة االحتالل على جرائمة بحق المواطن الفلسطيني المقدسي ،والمس بقدسية اإلنتماء


القومي .
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او ًال :الكت :

 .1أبوعليانعزمي((:)2012معالمالقدسالحضارية)المكتبةالوطنية،عمان.

 .2أبوغوشأحمد،عبددالفتداحالقلقيلدي((:)2012الهويدةالوطنيدةالفلسدطينيةوخصوصدية:التشدكل
واإلطارالناظم)،المركزالفلسطينيلمصادرحقوقالمواطنةوالالجئين،بيتلحم،فلسطين.

 .3أحمددديوسددفسددامي(:)2010(،الجبهددةالشددعبيةلتحريددرفلسددطينالجذور.التكوين.المسددارات)
مكتبةجزيرةالوردللنشر،القاهرة.

 .4اسددحقجدداد،سددلماننائددل(()2004القدددسوتحدددياتطمددسالهويددة)،المنظمددةالعربيددةللتربيددة
والثقافةوالعلوم،فلسطين.

 .5إس ددكافيإبتس ددام((:)2013الهوي ددةالوطني ددةالفلس ددطينيةف دديظ ددلالعولم ددة)،الناش ددرالباح ددث،
فلسطين.

 .6إس ددكافيإبتس ددام(:)2005(،القددددسالهوي ددةواإلقدددتالع)المرك ددزالفلسد ددطينيللد ارس دداتوالنشدددر
واإلعالم،فلسطين.

 .7بايارفرانسواجان((:)1998أوهامالهوية)ترجمةحليمطوسون،القاهرة.

 .8الب د ددديريموس د ددى((:)1999الديمقراطيد د ددةوتجرب د ددةالتحدد ددررالدد ددوطنيالحال د ددةالفلسد د ددطينيةفد د ددي
الديمقراطية)،المؤسسةالفلسطينيةلدراسةالديمقراطية"مواطن"،راماهلل.

 .9البرغد ددوثيسد ددمر(:)2009(،سد ددماتالنخبد ددةالسياسد دديةالفلسد ددطينية،قبد ددلوبعد دددقيد ددامالسد ددلطة
الوطنيةالفلسطينية)مركزالزيتونةللدراساتواإلستشارات،بيروت.

 .10بشارةعزمي((:)2005منيهوديةالدولةحتىشارون)،دارالشروق،القاهرة.
 .11التويجريعبدالعزيز(()2011التراثوالهوية)،مطبعةاإليسيكو،الرباط.

 .12الج ددابريعاب دددمحم ددد(إش ددكاليةالفك ددرالعرب دديالمعاص ددر)،)1990(:مرك ددزد ارس دداتالوح دددة
العربية،بيروت.

 .13الجابريعابدمحمد((:)1999التراثوالهوية)،مركزدراساتالوحدةالعربية،بيروت.

 .14جبرونمحمد(): )2013اللغةوالهويةفيالدوطنالعربدي)،المركدزالعربديلألبحداثوالد ارسدات
السياسية،بيروت.

 .15جبريددلسددمير(:)2008(،تعددددمرجعيدداتالتعل دديمفدديالقدددس)اإلئددتالفاألهلدديللدددفاععددن
حقوقالفلسطينيينفيالقدس،فلسطين.

 .16حجازيمصطفى((:)2005التخلفاإلجتماعي:مددخللد ارسدةسديكلوجيةاإلنسدانالمقهدور)،
المركزالثقافيالعربيالدارالبيضاء-المغرب.
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 .17حلبدديأسددامة(:)2008(،المكانددةالقانونيددةلسددكانالقدددسمنددذالعددام1967واسددقاطاتالضددم
علىحقوقهمالمدنيةواالجتماعية)االئتالفاألهليللدفاععدنحقدوقالفلسدطينيينفديالقددس،

فلسطين.

 .18حمد ددودةسد ددميح(:)2012(،النظد ددامالسياسد دديوالبرند ددامجالد ددوطنيوموقد ددعالتيد دداراتاإلسد ددالمية
الفلسطينية)المركزالفلسطينيلألبحاثالسياسيةوالدراساتاالستراتيجية-مسارات،راماهلل.

 .19الحميدددمهنددد((:)2015إختدراعشددعبوتفكيددكأخددر،عوامددلالقددوةوالمقاومددةوالخنددوع)،المركددز
الفلسطينيألبحاثالسياساتوالدراساتاإلستراتيجية"مسارات"،راماهلل.

 .20حنفيحسن((:)2012الهوية)المجلساألعلىللثقافة،القاهرة.

 .21حنفدديسدداري،طبددرليندددا((:)2006بددروزالنخبددةالفلسددطينيةالمعولمددة)المؤسسددةالفلسددطينية
لدراسةالديمقراطية،مواطن،راماهلل.

 .22خضرإبراهيملطيفة((:)2000دورالتعليمفيتعزيزاإلنتماء)،عالمالكتاب،القاهرة.

 .23خضددرحسددن((:)2003نشددوءوتكددوينالنخبددةالفلسددطينية)،معهدددأبددوالغدددللد ارسدداتالدوليددة،
جامعةبيرزيت.

 .24خضددرحسددن(:)2003(،خصوصدديةنشددوءوتكددوينالنخبددةالفلسددطينية)معهدددأبولغددد،جامعددة
بيرزيت.

 .25دقددةوليددد(:)2009(،ص ددهرالددوعياوفدديإع ددادةتعريددفالتعددذيب)س ددجنالجلبددوع،مجم ددوع
فلسطين.48

 .26ال ددزروص ددالح(:)1988(،التعل دديمتح ددتاإلح ددتالل)1987-1967رابط ددةالج ددامعيينمرك ددز
األبحاث،الخليل.

 .27سارترجانبول((:)1964الوجوديةمذهبانساني)ترجمةعبدالمنعمحنفي،القاهرة.

 .28سعيداحمد((:)2010الجبهةالشعبيةالجذوروالتكوين،المسارات)مكتبةالجزيرةالورد،القاهرة.

 .29الشد دداميرشد دداد((:)1997إشد ددكاليةالهويد ددةفد دديإس د درائيل)،المجلد ددسالد ددوطنيللثقافد ددةوالفند ددون
واآلداب،الكويت.

 .30الشدريفمداهر((:)1995البحدثعدنكيدان)،مركددزاألبحداثوالد ارسداتاالشدتراكيةفديالعددالم
العربي،نيق وسيا.

 .31صايغيزيد(:)2003(،الحركةالوطنيةالفلسطينية،1993-1949الكفد دداحالمسد ددلحوالبحد ددث
عنالدولة)مؤسسةالدراساتالفلسطينية،بيروت.

 .32الصورانيغازي(:)2010(،المشهدالفلسطينيالراهن)الناشرمطبعةاألخوة،غزة.
 .33الطيبمولودزايد(:)2007(،علماإلجتماعالسياسي)دارالمكتبةالوطنية،بنغازي،ليبيا

137

 .34عبيدددمحمدددأشددرف((:)2005فدديالخطددابالسياسدديالسددوداني)،المكتبددةالعربيددةللمعددارف،
القاهرة.

 .35عزيدزحيددر((:)2013الهويددةوقضداياهافديالددوعيالعربديالمعاصدر)،مركددزد ارسداتالوحدددة
العربية،بيروت.

 .36عفي ددفالب ددوني((:)2013الهوي ددةوقض دداياهاف دديال ددوعيالعرب دديالمعاص ددر)،المرك ددزالعرب ددي
لألبحاثوالدراساتالسياسية،بيروت.

 .37عليسعيداسماعيل((:)2005الهويةوالتعليم)،عالمالكتابللنشر،القاهرة .
 .38العيسويعبدالرحمن((:)2002نظرياتالشخصيةاإلسكندرية)القاهرة.

 .39غلي ددونبره ددان():)1995حد دواراتمدددنعص ددرالح ددرباألهليدددة)،المؤسس ددةالعربي ددةللد ارس ددات
والنشر،بيروت.

 .40فرنسونسميح((:)2003فلسطينوالفلسطينيون)،مركزدراساتالوحدةالعربية،بيروت.

 .41فروان ددةعب دددالناصدددر(:)2010(،حري ددةاألسدددرىم ددابينص ددفقاتالتبدددادلوالعملي ددةالسدددلمية)
الحقوقمحفوظةللباحث،غزة.

 .42كناعنةشريف((:)2001مننسيقديمةتاه،دراساتفيالتدراثالشدعبيوالهويدةالفلسدطينية)،
مؤسسةاألسوار،عكا.

 .43محمدجبريل(:)1998(،دراسةحولفاقديالهوية)الهيئةالفلسطينيةالمستقلة،راماهلل.

 .44مصدداروةإيمددان(:)2014(،أثددراإلحددتاللاإلس درائيليعلددىالتعلدديمفدديالقدددس)دائ درةالنشددر،
و ازرةالثقافةالفلسطينية،البيرة.

 .45مصطفىنادية،ماجدةإبراهيم،أسامةمجاهد((:)2015دوائراإلنتمداءوتأصديلالهويدة)،دار
البشيرللثقافةوالعلوم،القاهرة.

 .46معلوفأمين(( :(1999الهوياتالقاتلة)،وردللطباعةوالنشروالتوزيع،دمشق.

 .47مكشفيللياليكس((:)1993الهوية)ترجمةعليوطفة،دارالوسيمللخدماتوالنشر،دمشق.

 .48مددوربوتددو(:)1988(،الصددفوةوالمجتمددع)د ارسددةفدديعلددماإلجتمدداعالسياسددي،ترجمددةوتقددديم
محمد دددالجد ددوهري،محمد دددعلد دديمحمد ددد،عليد دداءشد ددكري،السد دديدمحمد دددالحسد ددني،دارالمعرفد ددة

الجامعية،اإلسكندرية.

 .49مددورانادغددار((:)2009الددنهجإنسددانيةالبشدريةوالهويددةالبشدرية)ترجمددةهندداءصددبحي،الكلمددة
للنشر–ابوضبي.

 .50ميعدداريمحمددود((:)1995مفهددومالهويددةلددديالفلسددطينيينالعددربفدديإس درائيل)،ورقددةعمددل
مقدمة،هلإسرائيلدولةجميعمواطنيهاوالجئيها،بيرزيت-الناصرة.
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 .51نزارأيوب(:)2008(،الحقفياإلقامة)االئتالفاألهليللدفاععنحق وقالفلسدطينيينفدي
القدس،فلسطين.

 .52هاللجميل(:)2002(،تكوينالنخبةالفلسطينية:مندذنشدوءالحركدةالوطنيدةالفلسدطينيةإلدى
مابعدقيامالسلطةالوطنية)المؤسسةالفلسطينيةلدراسةالديمقراطية،مواطن،راماهلل.

 .53هدداللجميددل(:)2013(،إضدداءةعلددىمددأزقالنخبددةالسياسدديةالفلسددطينية)مؤسسددةالد ارسددات
الفلسطينية،بيروت.

 .54هنتنجتددونصددمويل(:)2000(،أمريكدداان دداواألخددر)ترجمددةاحم دددمختددارالحجددال،المؤسس ددة
العربيةللدراساتوالنشر،بنغازي.

 .55وطفددهعلدديأسددعد((:)2013الهويددةوقضدداياهافدديالددوعيالعربدديالمعاصددر)،المركددزالعربددي
لألبحاثوالدراساتالسياسية،بيروت.

 .56الددوغيريعبدددالعلددي((:)2013اللغددةوالهويددةفدديالددوطنالعربددي)،المركددزالعربدديلألبحدداث
والدراساتالسياسية،بيروت.

ثانيا :الموسوعات والمعاام

 -1الجرجانيالشريف) )1984(،التعريفات) دار الكتيب العلمية لبنان ،بيروت.
 -2صليباجميل((:)1994المعجمالفلسفي)،دارالكتاباللبناني،بيروت .
 -3المعجمالوجيز(:)1989الناشرو ازرةالتربيةوالتعليم،القاهرة .
 -4أنيسإبراهيموآخرون((:)1985المعجمالوسيط)،إدراةإحياءالتراثاإلسالمي،قطر 
 -5وهبةمراد((:)2007المعجمالفلسفي)،دارقباء،القاهرة.
ثالثا :رسائل المااستير والدكتوراه 
 -1األغا احمد يوسف( :)2014( ،أزمة الهوية في إسرائيل بين العلمانية والمتدينين) رسالة
ماجستيرمنشورة،جامعةاألزهر،غزة.

 -2أبو رحمة عماد(: )2011( ،أثر عملية التسوية السياسية على الهوية الفلسطينية) ،رسالة
ماجستير،دراساتشرقأوسطية،جامعةاألزهر-منشورة،غزة.

أبودحويعقوبرلى(:)2014(،الحركةالفلسطينيةاألسيرة 1992-1967النضالمنأجل

-3
الهويةالوطنية)رسالةماجستير،غيرمنشورة،جامعةبيرزيت،منشورة،راماهلل.

 -4أبوعمر ياسمين (: )2010( ،قضية الالجئين الفلسطينيين وأثرها على العالقات األردنية
الفلسطينية)،رسالةماجستير،قسمالدراساتالدولية،جامعةبيرزيت-منشورة،راماهلل.

 -5العارضةتيسيرريم(:)2007(،جدارالفصلالعنصريفيالقانونالدولي)جامعة النجاح،
الدراساتالعليافيالقانون،منشورة،نابلس.
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 -6خليفة أحمد محمد(: )2005( ،منظمة التحرير الفلسطينية مشروع ثورة تحررية ام مشروع
كياني)،رسالةماجستير،جامعةبيرزيت-منشورة،راماهلل.
رابعا :مقابات شخصية:
 -1مقابلةشخصيةمعاألستاذإسماعيلالمسلمانيفيالقدس،2017-10-28،ناشطمقدسي،
واستاذتاريخوتربيةفيمعهداوميغاوكيةاالنوار.

 -2مقابلةشخصيةمعاألستاذحاتمعبدالقادرفيالقدس،2017-10-26،وهومسؤولملف
القدسفيحركةفتح،ووزيرالقدسبالسابق.

 -3مقابلة شخصية مع األستاذ خالد أبوعرفة في رام اهلل ،2017-10-29،وهو عضو مجلس
تشريعيعندائرةالقدس،ووزيرالقدس،2006ومبعدلراماهلل.

 -4مقابلةشخصيةمعاألستاذزيادالشماليفيالقدس،2017-10-22،وهورئيسإتحادأولياء
أمورطالبمدارسالقدس.

 -5مقابلةشخصيةمعاألستاذمازنالجعبةفيالقدس،2017-10-18،وهومديردائرةتنمية
الشباب-جمعيةالدراساتالعربية.

 -6مقابلةشخصيةمعاألستاذمحمودالصفديفيالقدس،2017-10-28،ناشطمقدسي،وهو
نائبعميدشؤونالطلبةجامعةالقدس.

خامسا :دراسات باللبة العربية:
 -1أبوعصب أمجد(2011،ورقة مقدمة حول أسرى القدس في سجون اإلحتالل اإلسرائيلية)
مؤتمرجنيف.

 -2الريماويأحمد(2011،المقدسيون وسياسةالتهجيراإلسرائيلية)دراسةمقدمةلمؤتمرالقدس
حقإنسانومسؤوليةأمة،عمان،منشوربموقعhttp://www.wata.cc.

 -3أبوركبة محمد(2016،الموقف األردني من قضية القدس) مؤسسة القدس الدولية ،مؤتمر
القدسالعاشر،غزة.

 -4أبوركبةمحمد(2014،السياساتالرسمية"اإلسرائيلية"تجاهعملياتالتهويدفيمدينةالقدس)
مؤسسةالقدسالدولية،مؤتمرالقدسالثامن،غزة.

 -5األسطلكمال(2007،مستقبلالقدسفيظلالسياساتواإلجراءاتاإلسرائيليةالهادفةلتغيير
الواقعالجغرافيالديمغرافيفيالمدينةبعدعام)1967كليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،جامعة

األزهر،غزة.
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 -6المدنيرشاد(2012،إجراءات وممارساتاإلحتاللاإلسرائيليوأثرهاعلىالعمليةالتربويةفي
القدس)مؤسسةالقدسالدولية،مؤتمرالقدسالسادس،غزة.

 -7الف ار نصر ميسون ،حماد خليل عبيد الفتاح(2012،التعليم في مدينة القدس منذ العهد
العثمانيوحتىاليوم)مؤسسةالقدسالدولية،مؤتمرالقدسالسادس،غزة.

 -8تسيمل ليئا ،جاسنر أنجرد ،جرادات محمد(1996،المصيدة اإلسرائيلية على شفى اإلطباق
علىفلسطينيالقدسالعربية)مركزالمعلوماتالبديلة–القدس.

 -9جامعة الدول العربية( ،2016،إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة) جامعة الدول
العربية،القاهرة.

 -10حمادعبدالفتاحخليل(2012،القدسفيالمناهجالفلسطينية"رؤيةمستقبلية")مؤسسةالقدس
الدولية،مؤتمرالقدسالسادس،غزة.

 -11زاكموشيه،شفتيندان،روبنشتاينالياكيم،قام افرايم،سندلر شموئيل(العالقاتاإلسرائيلية
األردنية) أبحاث األمن القومي االسرائيلي ،جامعة با اريالن-تل أبيب ،ترجمة علينا الهندي،

موقعأميناإلعالميةhttp://blog.amin.org.

 -12سالموليد(2010،القدسبينالسياسات اإللحاقيةاإلسرائيليةوالرد الفلسطيني)مؤتمر القدس
حاضرومستقبل،تنظيماللجنةالتنفيذيةم.ت.ف،سلسلةاوراق،2دائرةشؤونالقدس.

-13شعثمحمد،الشوا إيمان(2015،أثرسياسةاإلحتاللالصهيونيفيتهويدالتراثالعمراني
المقدسي)مؤسسةالقدسالدولية،مؤتمرالقدسالتاسع،غزة.

 -14عليانالهندي(2006،جدارالفصلالعنصري فيالقدس الواقعالعلميلفرضحل إسرائيلي
نهائي)باحثبالشؤوناإلسرائيلية.

 -15محسن ناهض محمود إبراهيم(2012،اإلدارات التربوية والجهات المشرفة على التعليم في
القدسأثرهاوانعكاساتهاعلىاألمورالحياتية)مؤسسةالقدسالدولية،مؤتمرالقدسالسادس،
غزة.

-16يقين تحسين ،أبوكرش عدي ،شرقاوي روان(2015،التعليم في القدس وأثره على الهوية
الفلسطينية)المؤسسةالفلسطينيةللتمكينوالتنمية،القدس.

 -17يونس حسام(2015،سياسة حكومة دولة اإلحتالل في التهويد الثقافي والديني لمدينة
القدس")"2015-2000مؤسسةالقدسالدولية،مؤتمرالقدسالتاسع،غزة.
سادسا :الدوريات
 -1امان اهلل مرام( :(2012( ،االستعمار وتخلق الهويات) مجلة عود الند ،العدد  ،67فصلية
فلسطين .
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 -2أبوالنداأشرف(:(2014(،الهويةالفسطينيةالمتخيلةبينالتطوروالتأزم)،المستقبلالعربي،
فصلية،عدد،432بيروت.

 -3أبو نحلأسامة ،أبوسعدة مخيمر(:)2009(،نشأةمنظمةالتحرير الفلسطينيةبينالمصالح
العربيةوالطموحالفلسطيني)جامعةاالزهر،عددخاص،1غزة.

 -4الغولأسماء(: )2012(،تساؤالت بشأنالهويةالثقافيةلغزة)الدراسات الفلسطينية،فصلية،
عدد،109بيروت.

 -5ابراش إبراهيم(: )2009( ،جذور اإلنقسام الفلسطيني ومخاطره على المشروع الوطني)
الدراساتالفلسطينية،عدد،78بيروت.

 -6الشريفماهر)1993(،خمسونعامعلىقياممنظمةالتحريرالفلسطينية)مؤسسةالدراسات
الفلسطينية،عدد،10بيروت.

 -7عز الدين أحمد أسعد  ( (: )2014الهوية المقدسية :صراع الصهينة والعبرنة واألسرلة)
شؤونفلسطينية،فصلية،عدد،256راماهلل.

 -8أبوهنية حليمة(: )2016( ،مراحل تشكيل وعي الهوية عند الفلسطينيين) شؤون فلسطينية،
فصلية،تصدرهام.ت.ف،العدد.265راماهلل.

 -9الخالدي رشيد :()1998( ،الهوية الفسطينية بناء الوعي الوطني الحديث) الدراسات
الفلسطينية،فصلية،عدد،35مجلد،9بيروت.

 -10احمد محمد صالح(: )2016( ،هوية فلسطيني  48بين إستراتيجيات األسرلة وجهود
الفلسطنة)دارالمنظومة،عدد،27األردن.

 -11التفكجي خليل( :)1997(،االستيطان في مدينة القدس االهداف والنتائج) مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مجلد ،8عدد،31بيروت.

 -12الكرميغادة(:)2010(،الذاكرةوالهوية-التجربةالفلسطينية)،المجلةالثقافية،عدد،28دار
المنظومة،األردن

 -13أبورمضانمحسن(:)2003(،المواطنةهيالوعاءالحقوقيللتسامح)مجلة تسامح،دورية،
عدد،2مركزراماهلللدراساتحقوقاإلنسان،راماهلل.

 -14الجعبةنظمي(:)2014(،القدسخمسعقودمنالتهويد)مجلةحوليات،فصلية،تصدر
عنمؤسسةالدراساتالفلسطينية،بيروت.

 -15أبوحلومسلم(:)2002(،سياساتالتهويدالديمغرافيوالجغرافيلمدينةالقدس)مجلةجامعة
القدسالمفتوحةلألبحاثوالدراسات،عدد .1

 -16الجذبة سعيد فوزي(: )2011( ،اإلستيطان اإلسرائيلي في شرقي القدس) مجلة جامعة
األقصى،المجدل،15عدد،2غزة.
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 -17العليرقية(:)2004(،مفهومالهويةتاريخةواشكاالته)مجلةالعلومالسياسيةباللغةالفرنسية،
عدد،151ترجمةالياسبلكا.

 -18العزامجهاد،ظهير أمير(:)2011(،اإلستيطانفيالقدسبينالجغرافياوالديمغرافيا)مجلة
لونارد،علميةمحكمة،عدد،5لندن.

 -19بدوان علي (: )2012( ،م.ت.ف والواقع الراهن وأفاق التطوير) شؤون فلسطينية ،فصلية،
عدد،248راماهلل.

 -20تمراز سعيد( :)2017(،القدس مائة عام من االحتالل ،)2017-1917عين على بيت
المقدس،مجلةغيردورية،عدد،6مؤسسةالقدسالدولية،غزة.

 -21جمعةجمال(:)2011(،الجداروتهويدالقدس)الدراساتالفلسطينية،عدد،85بيروت.
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