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  حممود ميعاري

  أثر االنتفاضة يف الهوية اجلماعية
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة

هذا البحث إىل دراسة أثر انتفاضة األقصى، التي اندلعت يف الضفة الغربية  يهدف
الهويـــة اجلمـــاعيـــة يف هـــاتين املنطقتين. ، يف 2000وقطـــاع غزة يف أيلول/ســـــــــــبتمبر 

وبالتحديد،يحاول البحث اإلجابة عن األســئلة اآلتية: كيف يعرّف ســكان الضــفة الغربية 
وقطــاع غزة هويتهم؟ مــا األهميــة التي يعطونهــا ألبعــاد (أو مركبــات) هــذه الهويــة؟ هــل 

  أثرت انتفاضة األقصى يف الهوية ويف خمتلف أبعادها؟

  ***أوالً: إطار نظري
من أهم القضــــــــــــايــا التي تواجــه اجملتمعــات النــاميــة، أو مــا   (Identity)تعتبر الهويــة

كان يعرف قبل انهيار املعســـــــــــكر الشـــــــــــيوعي بالعامل الثالث. والهوية، باختصـــــــــــار، هي 
. وما يعنينا هنا هو أحد أنواع الهوية، أال "من أنت؟"تعريف الشــخص لنفســه إذا ما ســئل 

والهوية اجلماعية تعني تعريف الشـــــــــــخص . ctive Identity)(Colleوهو الهوية اجلماعية
لنفســــــــــــــه من خالل اجلمـــاعـــة، أو اجلمـــاعـــات التي ينتمي إليهـــا. بكلمـــات أُخرى: الهويـــة 
اجلماعية لشـــخص ما تعني شـــعوره باالنتماء إىل جماعة، أو جماعات معينة هو عضـــو 

  .فيها
رعية)، وذلك بعدد تتكون الهوية اجلماعية للشـــــــخص من عدة مركبات (أو هويات ف

اجلمــــاعــــات أو الــــدوائر التي ينتمي إليهــــا. فــــالفلســـــــــــطيني، مثالً، ينتمي إىل حمولــــة (أو 
                                           

)(  أستاذ مساعد يف دائرة علم االجتماع يف جامعةبير زيت. 
)(  هذه الدراســـــــــــة جزء من بحث مشـــــــــــترك بين جامعةبير زيت يف فلســـــــــــطين ومعهد أبحاث الســـــــــــالم والتنمية 

(PADRIGU)  يف جامعة غوتبورغ يف الســـويد بدعم مؤســـســـة ســـيدا/ســـارك الســـويدية. والكاتب يقدم جزيل شـــكره
 .إىل هذه املؤسسة

)(   ،ديمقراطيون بال هوية"اجلزء األكبر مما يرد يف هذا اإلطار النظري ســــــــــبق أن نشــــــــــر يف: حممود ميعاري" ،
 .10 - 7)، ص 2000(ربيع  1، العدد 28(جامعة الكويت)، اجمللد  "جملة العلوم االجتماعية"
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عشـــــــــــيرة)، وإىل جمتمع حملي (مدينة، أو قرية، أو خميم)، وإىل شـــــــــــعب فلســـــــــــطيني وأمة 
عربية وعامل إســـــالمي أو مســـــيحي. وباإلضـــــافة إىل هذه اجلماعات ذات االنتماء اإلرثي 

لـــد فيهـــا)، هنـــالـــك جمـــاعـــات انتمـــاء ذات طـــابع طوعي، مثـــل احلزب (ألن الشـــــــــــخص يو
واملنظمة املهنية. وهكذا، فإن الهوية اجلماعية للفلســـــــطيني يف الضـــــــفة الغربية وقطاع 
غزة تتكون من عدة هويات فرعية، أهمها الهوية احلمائلية (أو العشــــــــــــائرية)، واحمللية 

ة)، والوطنية (الفلســـــــــطينية)، والقومية (أو املنطقية)، والدينية (اإلســـــــــالمية أو املســـــــــيحي
  .(العربية). هذا فضالً عن هويات فرعية طوعية، مثل الهوية احلزبية والهوية املهنية

والهوية ليســـت ثابتة، وإنما قابلة للتغير من فترة إىل أُخرى. فالهوية الســـائدة لدى 
، ية اإلســـــــــــالميةالفلســـــــــــطينيين، ولدى بقية العرب يف أواخر العهد العثماين، كانت الهو

. فقد نظر املسلمون العرب إىل اإلمبراطورية العثمانية باعتبارها  وربما العثمانية أيضاً
، 1995دولة اخلالفة، ورأوا أنهم يعيشـــون يف دولتهم ويســـاهمون يف خدمتها (البديري 

). وخالل احلرب العاملية األوىل، وبصــــــورة خاصــــــة بعد انهيار اإلمبراطورية 8 -  7ص 
ة يف نهــايــة تلــك احلرب، تقــدمــت الهويــة العربيــة على منــافســـــــــــتيهــا، العثمــانيــة العثمــانيــ

واإلســـــالمية، وحظيت بتأييد شـــــعبي واســـــع. ذلك بأن الوحدة العربية، أو وحدة فلســـــطين 
مــع ســـــــــــــوريــــــة، اعــتــبــرت الــوســـــــــــــيــلــــــة الــوحــيــــــدةملــنــع إقــــــامــــــة الــوطــن الــقــومــي الــيــهــودي 

  .Porat 1975, pp. 121)-(122فيفلسطين
ملية األوىل، ومع فصل فلسطين عن سورية، ووضعها حتت االنتداب بعد احلرب العا

البريطــاين، وتكثيف االســـــــــــتيطــان الصـــــــــــهيوين فيهــا، بــدأت تنمو بــالتــدريج هويــة وطنيــة 
فلســطينية تقوم على االنتماء إىل فلســطين باعتبارها وحدة منفصــلة عن ســورية (براند 

ية يف عهد االنتداب ضــــــعيفة ). ومع ذلك بقيت الهوية الوطنية الفلســــــطين14، ص 1991
نســبياً بســبب تعزز الهويات الضــيقة، وخصــوصــاً الهوية احلمائلية (أو العشــائرية). ولقد 
تمثل ذلك يف النزاع احلاد واملســتمر بين عائلتي احلســيني والنشــاشــيبي بشــأن الســيطرة 

ة وفضــــــــــالً عن الهويات العائلية واحمللي. (Nashif 1977, p. 120)فلســــــــــطين والزعامة يف
واحلزبية الضـــــــــــيقة، تعززت الهوية القومية العربية حتى غدت الدول العربية اجملاورة، 
منذ أواسط الثالثينات، صاحبة القول الفصل يف قضايا أهايل فلسطين العرب (البديري 

  ).16، ص 1995
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مل يحقق اعتمــاد عرب فلســـــــــــطين على الــدول العربيــة نتــائجــه املرجوة. فقــد انتهــت 
بخســـــــــارة العرب وإقامة دولة إســـــــــرائيل على جزء من أرض فلســـــــــطين. أمّا  1948حرب 

بقية فلســــــــطين فقد وُضــــــــع جزء منها (قطاع غزة) حتت اإلدارة املصــــــــرية، وضــــــــم اجلزء 
عربي  700,000اآلخر (الضفة الغربية) إىل األردن. وأدى قيام إسرائيل إىل تشريد نحو 

ة وقطـــاع غزة والـــدول العربيـــة فلســـــــــــطيني من ديـــارهم، وتوزيعهم يف الضـــــــــــفـــة الغربيـــ
 1948اجملاورة (وال ســـيما األردن، ولبنان، وســـورية). وعززت خســـارة العرب يف حرب 

وبقيت . (Porat 1975, p. 125)عملية تعريب الصـــــراع ضـــــد اخلطر الصـــــهيوين يف فلســـــطين
الهوية القومية العربية هي األقوى بين العرب الفلســـطينيين، يف أغلب جتمعاتهم، خالل 

  .1948"نكبة"عقدين اللذين أعقبا ال
بقيت الهوية الفلســــــــــطينية ضــــــــــعيفة حتى قيام منظمة التحرير الفلســــــــــطينية ســــــــــنة 

. وبقيت هذه الهوية ضـــعيفة، بصـــورة خاصـــة، لدى الفلســـطينيين داخل إســـرائيل، 1964
إىل أقليــة حمبطــة، ومن دون قيــادة، معزولــة عن أمتهــا  1948الــذين حتولوا بعــد حرب 

وممزقــــة (أو مفككــــة) بســـــــــــبــــب تطبيق نظــــام احلكم العســـــــــــكري عليهــــا  وبقيــــة شـــــــــــعبهــــا،
). وكانت الهوية الفلســـــطينية 217 -  216، ص 1986؛ 44 -  42، ص 1992(ميعاري

ضـــعيفة أيضـــاً لدى الفلســـطينيين يف األردن والضـــفة الغربية، إذ اتخذت الدولة األردنية 
، ص 1983يغ ؛ صـــــــــــا8، ص 1995خطوات نشـــــــــــيطة إلضـــــــــــعافها أو أردنتها (البديري 

136.(  
مثَّل قيام منظمة التحرير الفلســــــــطينية يف أواســــــــط الســــــــتينات، لدى الفلســــــــطينيين، 
نقطـــة حتول نحو االســـــــــــتقالل. وتعزز هـــذا امليـــل (أو الطموح) بعـــد حرب حزيران/يونيو 

1967 (Porat 1975, p. 125)  التي أدت إىل احتالل إســـرائيل بقية أجزاء فلســـطين: الضـــفة
غزة. وجنم عن ذلك أن تضـــــــــــاءلت ثقة اجلماهير الفلســـــــــــطينية باألنظمة الغربية وقطاع 

العربية، وتعزز لديها االعتقاد أن على الفلســـــــطينيين أن يؤدوا دوراً نشـــــــيطاً وقيادياً يف 
). وبــــالنســـــــــــبــــة إىل األراضـــــــــــي 184، ص 1983معركتهم لتحرير فلســـــــــــطين (صــــــــــــــايغ 

تفاعل االجتماعي بين الفلســـــــــــطينية فقد تعزز، بعد احلرب، االتصــــــــــــال الشـــــــــــخصـــــــــــي وال
الفلســـــطينيين الذين يعيشـــــون حتت الســـــيطرة اإلســـــرائيلية (داخل إســـــرائيل، ويف الضـــــفة 

  .الغربية، ويف قطاع غزة)، وانتعشت هويتهم الوطنية الفلسطينية
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يف العقود الثالثة األخيرة تعززت الهوية الفلســـــــــــطينية يف التجمعات الفلســـــــــــطينية 
ت، مثالً، تعزز هذه الهوية وسيطرتها بين الفلسطينيين كافة. فهنالك دراسات كثيرة أثبت

 ;Smooha 1989 & 1992؛1992و 1986؛ ميعاري1997و 1990داخل إســـــرائيل (حيدر 

Rouhana 1984 .( أمّا يف الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة، فإن اندالع انتفاضــــــــتين كبيرتين
مؤشــــــر إىل ، لهما أصــــــدق 2000ويف أيلول/ســــــبتمبر  1987يف كانون األول/ديســــــمبر 

تعزز الهوية الوطنية الفلســـــــــــطينية. ويف بحث ميداين أُجري على طلبة جامعة بير زيت 
، أي بعد توقيع اتفاق أوســـلو ببضـــعة أشـــهر، وجد أن الهوية الفلســـطينية هي 1994ســـنة 

املدينة  األقوى بين طلبة اجلامعة، تليها، بحســــــــب الترتيب، الهوية احمللية (االنتماء إىل
اخمليم)، ثم الهويــة العربيــة، فــالهويــة الــدينيــة، وأخيراً الهويــة احلمــائليــة أو أو القريــة أو 

  .(Mi’ari 1998, p. 59)العشائرية

  ثانياً: منهجية البحث
  أ) جمتمع البحث والعينة(

يتكون جمتمع البحث من ســـــــــــكان الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة البالغين، أي الذين 
عـــامـــاً فـــأكثر. ويرتكز البحـــث على بيـــانـــات تم جمعهـــا يف تشـــــــــــرين  18تبلغ أعمـــارهم 
، وعلى بيــانــات أُخرى تم جمعهــا يف تموز/يوليو وآب/أغســـــــــــطس 1997األول/أكتوبر 

أشــــــــخاص؛  1410من عينة ممثِّلة تتكون من  1997. وقد تم جمع بيانات ســــــــنة 2001
  املرحلة األوىلوهي عينة عشــــوائية عنقودية طبقية تم اختيارها على ثالث مراحل. يف

وحدة أو خلية) تمثل جمموع الوحدات  60تم اختيار عينة وحدات جغرافية أو خاليا (
اجلغرافية التي تتكون منها الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة. وكل وحدة جغرافية تكونت 

أسرة. ويف املرحلة الثانية تم اختيار عينة أسر يف كل وحدة جغرافية  120باملعدل من 
ا يف املرحلــة الثــالثــة، فقــد تم اختيــار أحــد األفراد البــالغين (أســـــــــــرة تق 26(  18ريبــاً). أمــّ

. ومن اجلدير ذكره "كش"عاماً فأكثر) من كل أســــــرة يف العينة، وذلك باســــــتخدام جداول 
أن الباحثين امليدانيين اختاروا، عشــــــــــوائياً، أحد األفراد البالغين يف كل أســــــــــرة خمتارة 

، (cluster sample)ى ذلك. وباإلضافة إىل كون العينةعنقوديةبعد أن تم تدريبهم جيداً عل
 stratified)ذلــك بــأنهــا تتكون من وحــدات جغرافيــة أو خاليــا، فهي أيضـــــــــــــاً عينــة طبقيــة

sample) . (أو فئـــات) بحســـــــــــــب احملـــافظـــة (تمثـــل كــل  "طبقـــات"وقـــد تم توزيع العينـــة إىل
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يمات)، وحجم التجمع احملافظات، وضــــــــمنها القدس)، ومكان الســــــــكن (مدن وقرى وخم
(أو الفئـات) تهـدف إىل زيـادة فعـاليـة  "الطبقـات"الســـــــــــكـاين. ومن اجلـدير بـالـذكر أن هـذه 

  .تصميم العينة بحيث تصبح العينة أكثر تمثيالً جملتمع البحث
.  1492، فقد تم جمعها من عينة ممثِّلة تتكون من 2001أمّا بيانات ســـنة  شـــخصـــاً

عنقودية طبقية، وتم اختيارها على ثالث مراحل  وهذه العينة أيضــــــــــــاً عينة عشـــــــــــوائية
  .1997وبالطريقة نفسها التي تم اختيار عينة سنة 

ومن اجلدير ذكره أن جهاز اإلحصـــــــــــاء املركزي الفلســـــــــــطيني قام بتصـــــــــــميم العينة 
واختيارها، وأشــــــرف أيضــــــاً على عملية جمع البيانات. فقد قام فريق العمل امليداين يف 

، وبيــانــات 30/10/1997 -  14ات املســـــــــــح األول يف الفترة هــذا اجلهــاز بجمع بيــانــ
  .5/8/2001 - 19/7املسح الثاين يف الفترة 

وعلى الرغم من أن تصـــــــــــميم العينة أخذ يف احلســـــــــــبان توزيعها بحســـــــــــب احملافظة 
البيانات وفق هذه (weighting)ومكان الســـــــــــكن وحجم التجمع الســـــــــــكاين، فقد تم توزين

العينة بنُســـــــــــبها نفســـــــــــها يف اجملتمع. هذا مع العلم أن ال األبعاد، لضـــــــــــمان تمثيلها يف 
  .فوارق ملحوظة بين التوزيعات التكرارية املوزنة وغير املوزنة

 ب) املتغيرات وقياسها(

املتغير الرئيســـــــــــي يف هذا البحث هو الهوية اجلماعية. وقد تم قياســـــــــــها بواســـــــــــطة 
باالنتماء إىل جماعات جمموعتين من األســـــــــــئلة. ركزت اجملموعة األوىل على الشـــــــــــعور 

  :متباينة، وشملت األسئلة التالية
 كم تشعر أنك تنتمي إىل حمولتك؟  
 كم تشعر أنك تنتمي إىل بلدك (مدينتك، أو قريتك أو خميمك)؟  
 كم تشعر أنك تنتمي إىل جماعتك الدينية (أي أنك مسلم أو مسيحي)؟  
 كم تشعر أنك فلسطيني؟  
 كم تشعر أنك عربي؟  

أّما اجملموعة الثانية، فقد ركزت على االســـــــــــتعداد للتضـــــــــــحية من أجل خدمة كل 
واحــــدة من اجلمــــاعــــات التــــاليــــة: احلمولــــة (أو العشـــــــــــيرة)، واجملتمع احمللي (أو البلــــد)، 
واجلماعة الدينية، والشعب الفلسطيني، واألمة العربية. ففيما يتعلق بالهوية احلمائلية، 



ة دراسات ع  58، العدد 15د المجل  مجلة الدراسات الفلسطین   59)، ص 2004(ر
 

6 

 

كم أنت مســــتعد للتضــــحية (باجلهد واملال والوقت) من أجل "مثالً، صــــيغ الســــؤال التايل: 
  .وصيغت أسئلة مشابهة بالنسبة إىل الهويات األُخرى "خدمة حمولتك؟

تدرجت اإلجابات عن أسئلة اجملموعة األوىل كاآلتي: تشعر قليالً جداً، تشعر قليالً، 
. أمّا اإلجابات   عن أسـئلة اجملموعةتشـعر بدرجة متوسـطة، تشـعر كثيراً، تشـعر كثيراً جداً

  .الثانية فقد تدرجت: غير مستعد، مستعد إىل حد ما، مستعد، مستعد كثيراً
وباإلضــــــــــافة إىل هذه األســــــــــئلة املتعلقة بالهوية، ســــــــــئل أفراد العينة ســــــــــؤاالً مقفًال 

وكــــانــــت  "لو طُلــــب منــــك أن تعرّف هويتــــك بكلمــــة واحــــدة، مــــاذا كنــــت تقول؟"كــــاآلتي: 
  .مسلم أو مسيحي، عربي، فلسطيني، وغير ذلكاإلجابات عن هذا السؤال: 

  ج) طريقة التحليل(
ترتكز طريقـــة التحليـــل املتبعـــة يف هـــذا البحـــث على مقـــارنـــة التوزيعـــات التكراريـــة 

. وبما أننا نفترض أن انتفاضـــة األقصـــى، 2001و 1997لألســـئلة املتعددة يف مســـحي 
، هي أكبر 2000ســــــبتمبر التي اندلعت يف الضــــــفة الغربية وقطاع غزة يف أواخر أيلول/

حدث تعرض له ســـــــــــكان هاتين املنطقتين يف األعوام القليلة املاضـــــــــــية، فإننا نرجع 
  .) إىل انتفاضة األقصى1997(قياساً بمسح  2001التغيرات يف الهوية يف مسح 

  ثالثاً: نتائج البحث
تتكون الهويـــة اجلمـــاعيـــة، كمـــا أوضـــــــــــحنـــا، من عـــدة هويـــات فرعيـــة، وذلـــك بعـــدد 

التي ينتمي الشخص إليها. فهوية الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  اجلماعات
تشـــــــــتمل على هويات فرعية، أهمها الهوية احلمائلية (أو العشـــــــــائرية)، والهوية احمللية، 
والهوية الدينية، والهوية الفلســطينية، والهوية العربية. وقد تم قياس كل هوية بواســطة 

ء إىل اجلماعة املعينة، وآخر عن االســــتعداد للتضــــحية ســــؤالين: ســــؤال عن شــــعور االنتما
  .من أجلها

  أ) ترتيب الهويات(
أدناه أن الهويات التي تمت دراســــتها هي كلها هويات قوية  1يوضــــح اجلدول رقم 

بصـــــــــــورة عامة. فأغلبية كبيرة من أفراد العينة تشـــــــــــعر باالنتماء إىل احلمولة، ومكان 
الفلســــطيني، واألمة العربية. وأغلبية واضــــحة منهم الســــكن، واجلماعة الدينية، والشــــعب 

مســـــتعدة أيضـــــاً للتضـــــحية من أجل خدمة هذه اجلماعات. من ناحية أُخرى، فإن الهوية 
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، هي الهوية الوطنية الفلســـــــطينية. فالشـــــــعور األكبر 2001و 1997األقوى، يف مســـــــحي 
عداد ني، واالستباالنتماء لدى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هو إىل الشعب الفلسطي

  .األكبر للتضحية لديهم هو من أجل خدمة هذا الشعب

  
إن حتليل كل مؤشــر للهوية على انفراد يشــير إىل أن الشــعور الوطني الفلســطيني هو 
األقوى، كما أوضـــحنا، بينما الشـــعور احلمائلي هو األضـــعف، يف املســـحين، لدى ســـكان 
الضــــــفة الغربية وقطاع غزة. فنســــــبة أفراد العينة الذين يشــــــعرون باالنتماء إىل احلمولة 

د العينة الذين يشــــعرون باالنتماء إىل أي جماعة أُخرى. (أو العشــــيرة) أقل من نســــبة أفرا
ويتوســـــــط هذين الشـــــــعورين باالنتماء (الوطني واحلمائلي) الشـــــــعور باالنتماء إىل األمة 
العربية، ومكان الســــــــكن، واجلماعة الدينية (العامل اإلســــــــالمي بالنســــــــبة إىل املســــــــلمين، 

  ).والعامل املسيحي بالنسبة إىل املسيحيين
إىل االســــتعداد للتضــــحية، تشــــير النتائج إىل أن هذا االســــتعداد يزيد، كما وبالنســــبة 
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أوضـــحنا أيضـــاً، عندما يوجه إىل خدمة الشـــعب الفلســـطيني، ويضـــعف أكثر عندما يوجه 
إىل خدمة األمة العربية. فاالســتعداد للتضــحية من أجل األمة العربية أقل من االســتعداد 

ى. ومن الواضــــــــــح أن هنالك فجوة كبيرة بين للتضــــــــــحية من أجل أي جماعة انتماء أُخر
)، 2001ســــنة  %90، و1997ســــنة  %87نســــبة أفراد العينة الذين يشــــعرون بأنهم عرب (

على  %60و %63وبين أفراد العينة املســــتعدين للتضــــحية من أجل خدمة األمة العربية (
  ).التوايل

قوية بصــــورة يتضــــح مما تقدم أن الهويات التي تمت دراســــتها يف هذا البحث كلها 
عامة. فاملواطنون الفلســطينيون يف الضــفة الغربية وقطاع غزة، يف أغلبيتهم، يشــعرون 
باالنتماء يف آن واحد إىل الشعب الفلسطيني واألمة العربية واجلماعة الدينية واجملتمع 
احمللي واحلمولــة، ومســـــــــــتعــدون للتضـــــــــــحيــة، يف آن واحــد أيضــــــــــــاً، من أجــل خــدمــة هــذه 

اآلن هو: ما هي الهوية الرئيســــــــية (أو األهم) بالنســــــــبة إىل ســــــــكان  اجلماعات. والســــــــؤال
لو طُلب منك أن تعرّف هويتك بكلمة واحدة، ماذا "الضـــــــــــفة والقطاع؟ فردّاً على ســـــــــــؤال 

)، بــــــأنهم %55، يف معظمهم (2001، أجــــــاب أفراد العينــــــة يف مســـــــــــح "كنــــــت جتيــــــب؟
أو مســــيحية. أمّا يف مســــح ) بأنها مســــلمة %36فلســــطينيون، وأجابت أقلية كبيرة منهم (

، فقد تســـاوت تقريباً نســـبة الذين عرّفوا أنفســـهم بأنهم فلســـطينيون ونســـبة الذين 1997
  ).2عرّفوا أنفسهم بأنهم مسلمون أو مسيحيون (أنظر اجلدول رقم 
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  ب) أثر االنتفاضة يف الهوية(
نا ســـــــــــابقاً، إن املنهجية الصـــــــــــحيحة لدراســـــــــــة أثر االنتفاضـــــــــــة يف الهوية، كما ذكر

تقتضـــــــــــي جمع بيـــانـــات عن الهويـــة قبيـــل انـــدالع االنتفـــاضـــــــــــــة، وبيـــانـــات أُخرى خالل 
االنتفاضــــــــة، ومقارنة هذه البيانات بعضــــــــها ببعض. وبما أن من املتعذر جمع بيانات 
قبيل االنتفاضــــــــــــة بســـــــــــبب عدم معرفة موعد حدوثها، فإننا نســـــــــــتعيض عن مثل هذه 

). ونحن نفترض 1997مسة أعوام (أي يف سنة البيانات ببيانات تم جمعها قبل نحو خ
أن انتفاضــــــة األقصــــــى هي أهم حدث تعرض له ســــــكان الضــــــفة الغربية وقطاع غزة يف 

وســنة  1997األعوام القليلة املاضــية. ولذلك فإننا نرجع التغيرات يف الهوية بين ســنة 
  .إىل انتفاضة األقصى 2001

ســـــــــــحين املـذكورين. وتشـــــــــــير هـذه لنقـارن البيـانـات يف امل 1نعود إىل اجلـدول رقم 
، أي تغيرات كبيرة يف مؤشـــري 2001وســـنة  1997املقارنة إىل أنه مل يحدث بين ســـنة 

الهوية. ففي املسحين نالحظ، كما ذكرنا، أن هنالك أغلبية كبيرة من أفراد العينة تشعر 
 باالنتماء إىل اجلماعات املتعددة، وأغلبية واضـــــــــــحة أيضـــــــــــاً من أفراد العينة مســـــــــــتعدة
للتضـــــــــــحيـــة من أجـــل خـــدمـــة هـــذه اجلمـــاعـــات. مع ذلـــك نالحظ أن الهويـــات احلمـــائليـــة 

الشـــــــــــعور  2001واحمللية والدينية تعززت قليالً خالل االنتفاضـــــــــــة. فقد زاد يف مســـــــــــح 
باالنتماء إىل احلمولة ومكان الســــــــــكن واجلماعة الدينية، وزاد قليالً أيضــــــــــاً االســــــــــتعداد 

وقــد تعود هــذه الزيــادة إىل املمــارســـــــــــــات  للتضـــــــــــحيــة من أجــل خــدمــة هــذه اجلمــاعــات.
اإلســـــــــرائيلية يف الضـــــــــفة والقطاع خالل االنتفاضـــــــــة (ممارســـــــــات اإلغالق، واحلصـــــــــار، 
وتقطيع األوصــــــــــال، وإيقاف احلركة، واالتصــــــــــال بين خمتلف املناطق). وبالنســــــــــبة إىل 

أنهمامل تتغيرا بصـــــــورة ملحوظة  1الهويتين الفلســـــــطينية والعربية يوضـــــــح اجلدول رقم 
  .الل االنتفاضة، ذلك بأن الفوارق بين املسحين ضئيلة جداً ويمكن إهمالهاخ

أوضـــــــحنا أنه مل يحدث تغير كبير بشـــــــأن الهويات الفرعية، وخصـــــــوصـــــــاً الهويتين 
). لكن من املالحظ أن تغيراً 1الفلســـــــــــطينيــة والعربيــة، خالل االنتفــاضــــــــــــة (اجلــدول رقم 

يوضـــــــــــح أن الهويـــة الوطنيـــة  2قم كبيراً حـــدث بشـــــــــــــأن الهويـــة الرئيســـــــــــيـــة. فـــاجلـــدول ر
الفلســــــطينية، كهوية رئيســــــية، تعززت خالل االنتفاضــــــة، وأصــــــبحت هي الهوية األقوى. 

إىل  1997ســــنة  %44فقد زادت نســــبة الذين يعرّفون هويتهم الرئيســــية كفلســــطيني من 
إىل  %45. ويف املقابل تراجعت الهوية الدينية، كهوية رئيســـــــــية، من 2001ســـــــــنة  55%
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التوايل. ويعود تعزز الهوية الوطنية كهوية رئيســـــــــــية وتراجع الهوية الدينية على  36%
كهوية رئيسية أيضاً، خالل االنتفاضة، إىل كون االنتفاضة تمثل صراعاً وطنياً، وليس 

  .دينياً، ضد االحتالل اإلسرائيلي

  خالصة
تناولنا يف هذا البحث موضـــــــــوع الهوية اجلماعية يف الضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة 
وأثر انتفاضـــــة األقصـــــى يف هذه الهوية. وأوضـــــحنا يف اإلطار النظري أن الهوية ليســـــت 
جامدة أو ثابتة، وإنما قابلة للتغير من فترة إىل أُخرى. فقد تغيرت الهوية الرئيســـــــــــية 

(وربما عثمانية)، يف أواخر احلكم العثماين، إىل  للعرب يف فلســــــطين من هوية إســــــالمية
هوية عربية (مرافقة بهوية فلســــــــطينية نامية) يف عهد االنتداب البريطاين ويف العقدين 

، واحتالل إســــرائيل الضــــفة 1967. وبعد حرب حزيران/يونيو 1948اللذين أعقبا حرب 
ق طينيين يف املناطالغربية وقطاع غزة، أخذت الهوية الفلســـــــــــطينية تتعزز لدى الفلســـــــــــ

  .احملتلة، ويف إسرائيل أيضاً، إىل أن أصبحت الهوية األقوى يف العقدين األخيرين
يوضــــح البحث احلايل أن ســــكان الضــــفة الغربية وقطاع غزة يعرّفون أنفســــهم بعدة 
هويات فرعية. فاألغلبية الكبيرة منهم تعرّف نفســـــــــــها يف آن واحد بأنها فلســـــــــــطينية 

ســــيحية، وأنها أيضــــاً تشــــعر باالنتماء إىل حمائلها (أو عشــــائرها)، وعربية ومســــلمة أو م
وأماكن ســـــكنها. كما أن أغلبية واضـــــحة منهم تعرب عن اســـــتعدادها للتضـــــحية من أجل 
خدمة جماعات االنتماء هذه. مع ذلك يوضـح البحث أن الهوية الوطنية الفلسـطينية هي 

. وإ ذا ما سئل سكان الضفة والقطاع عن األقوى بين هذه الهويات الفرعية، القوية أصالً
هويتهم الرئيســــــــية جتيب أغلبيتهم بأنها فلســــــــطينية، وأقلية كبيرة منهم تعرّف نفســــــــها 

  ).دينياً (مسلمة، أو مسيحية
وبالنســـــــــبة إىل أثر االنتفاضـــــــــة يف الهوية، تشـــــــــير نتائج البحث إىل أن االنتفاضـــــــــة 

ة، كهويات فرعية. ومن اجلدير ســـــــــــاهمت يف تعزيز الهويات احلمائلية واحمللية والديني
ذكره أن هذه الهويات التقليدية كانت قوية أيضــــاً قبل انتفاضــــة األقصــــى، وأن الســــلطة 

؛ "ةالزبائني"الفلســــــطينية ســــــاهمت يف تقويتها من خالل بناء نظام ســــــياســــــي قائم على 
 ىلذلك النظام الذي يســــيطر فيه احلاكم الفرد بشــــكل مباشــــر على اإلدارة العامة، ويلجأ إ

، 1998نســـــــج عالقات تقوم على الوالء الفردي له وحتويل املوارد إىل مشـــــــايعيه (هالل 
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). وجاءت انتفاضة األقصى فعززت هذه الهويات، القوية أصالً، بسبب 196-  195ص 
السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إغالق الضفة والقطاع، ويف فرض احلصار على املدن 

ا الهويــــة  والقرى واخمليمــــات، ويف إيقــــاف احلركــــة والتنقــــل بين خمتلف املنــــاطق. أمــــّ
الفلســــطينية، كهوية فرعية، فكانت أقل من الهويات التقليدية تأثراً باالنتفاضــــة. ويعود 
ذلك إىل أن هذه الهوية كانت قوية جداً قبل االنتفاضــــــة، ولذلك فإن أي زيادة يف قوتها 

م العينة الذين يشــــــــــعرون بأنه خالل االنتفاضــــــــــة تبقى طفيفة. فقد ارتفعت نســــــــــبة أفراد
خالل االنتفاضــــة. ومن الصــــعب، وربما  %96قبل االنتفاضــــة إىل  %93فلســــطينيون من 

  .من غير املمكن، أن ترتفع هذه النسبة أكثر
من الواضــــح أن الهويات الفرعية كانت كلها قوية قبل االنتفاضــــة، وبقيت قوية، أو 

أن الهوية الفلســــــــــطينية كانت قبل  زادت قوة، خالل االنتفاضــــــــــة. ومن الواضــــــــــح أيضــــــــــاً
االنتفاضــــــــــــة، وبقيت خاللها، أقوى هذه الهويات. ويتضـــــــــــح ذلك أكثر عند احلديث عن 
الهوية الرئيســـــــية (أو األهم) بالنســـــــبة إىل ســـــــكان الضـــــــفة والقطاع. فتشـــــــير النتائج هنا 
بوضــــوح إىل أن االنتفاضــــة ســــاهمت يف تعزيز الهوية الفلســــطينية كهوية رئيســــية، ويف 

. إذ زادت نســــــــبة الذين يعرّفون هويتهم إضــــــــ عاف الهوية الدينية كهوية رئيســــــــية أيضــــــــاً
، وتقلصــت نســبة الذين 2001ســنة  %55إىل  1997ســنة  %44الرئيســية كفلســطيني من 

على التوايل. ويعود  %36إىل  %45يعرّفون هويتهم الرئيســــــــية كمســــــــلم أو مســــــــيحي من 
اجع الهوية الدينية كهوية رئيســــية أيضــــاً، تعزز الهوية الفلســــطينية كهوية رئيســــية، وتر

خالل انتفاضـــة األقصـــى، إىل كون االنتفاضـــة تمثل صـــراعاً وطنياً أكثر منه دينياً ضـــد 
االحتالل اإلســـــــــــرائيلي. هــذا بــاإلضـــــــــــــافــة إىل تبني االنتفــاضـــــــــــــة قيم املقــاومــة والتحرر 

طاع، ة والقواالســـتقالل، من ناحية، وإىل تكثيف ممارســـات القمع اإلســـرائيلية يف الضـــف
  .من ناحية أُخرى
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