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استهالل

َيُسرُّ مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، أن تقوم بنشر مجموعة 
االجتماع  علم  أستاذ  كناعنة،  شريف  الدكتور  لألستاذ  والدراسات  املقاالت  من 
أعماله ودراساته  التي تعطي فكرة عن بعض  وعلم اإلنسان في جامعة بيرزيت، 

املتعلقة بفلسطني.

وهي ال تشكل ُجل ما نشره الدكتور كناعنة، بالعربية اضافة الى االجنليزية ولكنها 
تشكل عيّنة عن توجه أبحاثه واجلوانب التي سعت إلى معاجلتها.  وكل من يعرف 
دراسات  إنتاجه من  وأن  احلقل،  هذا  ريادي في  أنه  يعرف  كناعنة،  الدكتور  إنتاج 
وأبحاث ومقاالت متنوعة أغنت حقل الدراسات األنثروبولوجية، مبعناها األعم، أي 

تداخلها مع علم النفس وعلم االجتماع، والعلوم االجتماعية عامة.

ومتنوعة  متعددة  مجالت  في  نشرت  واملقاالت  واألبحاث  الدراسات  هذه  ولكون 
ليست جميعها في متناول القارئ، فإن وجودها في كتاب واحد يسعف ألغراض 
اجلامعات،  في  والطلبة  والباحثني  للدارسني  منها،  واإلفادة  عليها  اإلطالع  عملية 

ولغرض اجلمهور العام أيضاً.

ولكن هذا العمل يشكل أيضاً شهادة عرفان وتقدير ألبرز علماء فلسطني في هذا 
احلقل، ويشكل عينة محدودة من جهد متواصل عبر ما يزيد على أربعة عقود 

من الزمن.



ونحن كفلسطينيني يجب أن نفخر بأن الدكتور كناعنة قرر أن يعمل في فلسطني، 
بيننا ومعنا، بدالً من أن يعمل في إحدى اجلامعات في اخلارج، حيث كانت الفرص 
على مستوى عاملي على  غزيراً  إنتاجاً  أن يحقق  أيضاً متكن من  وأنه  له،  متوفرة 
املناسبة  البيئة  دائماً  التي ال توفر  العمل واحلياة في فلسطني،  الرغم من ظروف 

لإلنتاج العلمي.

وعليه، نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب ما يسعف ويلقي الضوء على فهم ظواهر 
العلوم  يثري  وما  وبيئتهم،  محيطهم  مع  وتفاعلهم  الفلسطينيني  حياة  من  محددة 

االجتماعية بعامة.

وإذ نكرر الشكر والتقدير للدكتور كناعنة على مجهود حياة بأكملها في خدمة العلم 
نفخر  أننا  أخرى  مرة  نكرر  اجلانب،  هذا  في  املميز  وإسهامه  بفلسطني،  واملعرفة 

بنشر هذا الكتاب ونتمنى للدكتور كناعنة دوام العطاء.

جورج جقمان        
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تقـدمي

الكتاب  هذا  العرب  القراء  جمهور  إلى  أقدم  أن  وافتخاري  سروري  دواعي  ملن  إنه 
الذي يحوي بني دفتيه ثالثة وأربعني مقاال مما ألـّفه عالم اإلنسان وباحث الفلكلور 
البحث  من  عقود  ألربعة  كمحصلة  كناعنة  شريف  الدكتور  املعروف  الفلسطيني 
تدور  املقاالت دون غيرها بحكم كونها  اختيار هذه  امللتزم. ولقد مت  والفكر  اجلاد 
حول الثقافة والتراث والهوية، حيث أن هذه املواضيع الثالثة هي في الواقع جوانب 
مختلفة لنفس املوضوع، أو هي من وجهة النظر الفلسفية ثالثة نظم جتريدية لنفس 
الواقع اإلنساني، واملتخصصون في العلوم اإلنسانية )وفي األنثروبولوجيا وعلم 
ظواهر  هي  والهوية  والتراث  الثقافة  أن  يعرفون  اخلصوص(  وجه  على  النفس 
ولغرض  حتليلياً  إال  بينها  الفصل  ميكن  ال  بحيث  ومتالزمة  متداخلة  إنسانية 
الدراسة والتنظير، وأنه ال ميكن تناول أحد هذه املواضيع الثالثة دون التطرق إلى 

املوضوعني اآلخرين. 

فبعد  الكتاب،  هذا  في  اعتمدته  الذي  للنظام  والتبرير  التفسير  هو  احلقيقة  في  هذا 
بالنسبة  موقعة  ويحددان  املؤلف  يعّرفان  أنهما  ارتأيت  اللذين  األوليني  املقالني 
ملوضوعه وعالقته الفكرية والنفسية واحلياتية مبا يبحث فيه، تأتي بقية املقاالت 
للكتاب:  الرئيسية  األقسام  إلى ثالث مجموعات يشكل كل منها قسما من  موزعة 
الثقافة، والتراث، والهوية. وترتيب هذه املواضيع الثالثة بهذا الشكل ليس عفوياً، 



وإمنا هو نابع من التوجه التحليلي املطروح في مضمون املادة نفسها، فمن خالل 
القراءة املعمقة ملجمل املادة يتضح أن املؤلف يعتبر أن الثقافة هي األساس، فالثقافة 
هي التي متيز اإلنسان عن بقية الكائنات احلية، وهي في نفس الوقت احللقة األوسع 
التي حتتوي في داخلها على كل جوانب وعناصر ومجاالت الواقع اإلنساني املـُعاش. 
ثم يأتي التراث كعنصر مالزم للثقافة ُينتجها وَينتج عنها، وهو ذاك العنصر الذي 
جهة  من  الزمن  عبر  واستمرارية  وثباتا  جهة،  من  وفاعلية  جتسيدا  للثقافة  يعطي 
فالهوية  الهوية،  فهم  ميكن  والتراث  الثقافة  فهم  من  األساس  هذا  وعلى  أخرى. 
الوحدات  إلى  انتمائه  له( من خالل  لذاته )وتعريف اآلخرين  اإلنسان  هي تعريف 
أن  حني  في  فيه،  عضو  هو  الذي  للمجتمع  االجتماعي  املبنى  تكّون  التي  املختلفة 
التي  املبنى االجتماعي مبختلف وحداته ومستوياته، وهي  التي حتدد  الثقافة هي 
حتدد مواقع األفراد في شبكة العالقات االجتماعية التي تكّون نظامه االجتماعي. 
أما التراث فهو مجمل الرموز التي “حتمل” الهوية ومتثـّلها وجتسدها وتعبر عنها، 
وهذه الرموز تستمد معانيها وشحناتها العاطفية من الثقافة. وبهذا املعنى نستطيع 
أن نقول أن التراث يتوسط ما بني الثقافة والهوية، فهو يستمد من الثقافة أشكاله 
ومعانيه، فتستمد الهوية منه حدودها ومضامينها. والقسم املخصص للتراث في 
هذا الكتاب يقع في الواقع في الوسط بني الثقافة والهوية لكي يؤدي هذه الوظيفة 
ويوصلنا إلى الغاية األسمى التي كرس املؤلف حياته من أجلها، أال وهي احلفاظ 
وتهدد  بها  حتيق  التي  اجلمة  األخطار  من  وحمايتها  الفلسطينية  الهوية  على 
وجودها. إال أن القارئ سيكتشف خالل قراءته لهذا الكتاب أن هذا التقسيم حتليلي 
وتنظيمي فقط، وأن الفصل بني املواضيع الثالثة بهذا الشكل احلاد ال يلغي العالقة 
املوضوعية الفعلية بينها، ال في الواقع اإلنساني املـُعاش وال في ذهن الباحث الذي 
يدرسه ويكتب عنه. ولذلك فسيجد القارئ أن املقاالت املخصصة للثقافة تتطرق إلى 
التراث والهوية، واملقاالت املخصصة للتراث تتطرق إلى الثقافة والهوية، واملقاالت 
املخصصة للهوية تتطرق إلى الثقافة والتراث، وما الفصل بينهما إال من باب التركيز 
على جانب من هذه اجلوانب في كل قسم. ومبا أن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة 
من املقاالت التي كـُتب كل واحد منها على حدة ومبعزل عن املقاالت األخرى، فإن 
التكرار والتداخل، وإدخال نص من مقال في مقال آخر، هو أمر ال ميكن تالفيه في 
كثير من األحيان. ولقد حاولت كل ما في وسعي للتقليل من هذا التكرار إلى احلد 
األدنى، إما عن طريق جمع مقالني في مقال واحد أو عن طريق عطف مقال على مقال 
آخر. وأما ما تبقى في الكتاب من تكرار وتداخل على الرغم من كل هذا اجلهد، فعلى 

القارئ أن يتقبله على أنه مؤشر على الطبيعة اخلاصة للظاهرة املبحوثة ذاتها. 

في  باإلجنليزية  ألفت  قد  كانت  الكتاب  هذا  يتضمنها  التي  املقاالت  من  العديد  إن 
مختلفون  أشخاص  بترجمتها  قام  وقد  بعد،  فيما  العربية  إلى  ترجمت  ثم  األصل 
وليس شخصا واحدا، ولذلك فإن لغة هذه املقاالت تختلف من حيث املتانة واألسلوب 
باختالف املترجم ومقدرته اللغوية وأسلوبه في الصياغة باللغة العربية. ومع أنني 
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بعض  خالل  من  حاولت  أنني  إال  جذري،  بشكل  املقاالت  هذه  نص  في  أتدخل  لم 
ِّد أسلوبها وأقّربها إلى بعض من حيث املستوى اللغوي  التغييرات الطفيفة أن أوحـ
بحيث تصبح متشابهة بقدر اإلمكان. أما املقاالت التي كانت قد ألفت بالعربية في 
على  األحيان  بعض  في  يطغى  اإلجنليزية  اللغة  في  الكتابة  أسلوب  فإن  األصل، 
استعمال  طريق  عن  وربطها  اجلمل  بفصل  يتعلق  فيما  )خصوصا  العربي  النص 
على  املؤلف  تعّود  إلى  حصرا  يعود  وذلك  العطف(،  وأدوات  والنقاط  الفواصل 
احلاالت  هذه  مثل  وفي  بالعربية،  الكتابة  على  تعوده  من  أكثر  باإلجنليزية  الكتابة 
كان ال بد من إدخال بعض التعديالت الطفيفة من أجل تغيير املبنى اللغوي إلى ما 
هو مقبول وشائع ومعتاد في اللغة العربية. ثم إن كل من يعرف الدكتور شريف 
كناعنة عن قرب يعرف أنه ال يستعمل احلاسوب أو اآللة الطابعة بنفسه، بل إنه يكتب 
نصوص محاضراته وأوراقه البحثية بخط اليد ثم يسلمها ألحد معاونيه أو إحدى 
السكرتيرات في املؤسسات التي يعمل فيها لطباعتها على احلاسوب. ومبا أن هؤالء 
املعاونني يعيدون كتابة نصوص ليست لهم )وفي بعض األحيان ال يكون املوضوع 
قريبا من تخصصاتهم(، ويفعلون ذلك بشكل آلي محض، فإن النصوص املطبوعة 
التي سلمت إلّي إلعداد هذا الكتاب كانت تزخر باألخطاء املطبعية والهجائية، إضافة 
أو وضعها في مواضع خاطئة. ولقد استغرق مني  الفواصل والنقاط  إلى إسقاط 
تصحيح هذه األخطاء الكثير من اجلهد والوقت، ولن تأخذني املفاجأة إن اكتشف 
أنني غفلت عن بعضها سهوا. ومما استغرق مني جهدا كبيرا كذلك توحيد  قارئ 
خطوط الطباعة، وحجم اخلط، وتوزيع الفقرات، والهوامش، وأسلوب ترقيم البنود 

وفروعها وغير ذلك. 

سوف يالحظ القارئ لهذا الكتاب أن هناك فرق شاسع بني املقاالت املنشورة فيه 
من حيث منهجيتها في طرح املعلومات، ومن حيث درجة التعقيد أو التبسيط فيها. 
فبعض هذه املقاالت هي مقاالت أكادميية منشورة في مجالت علمية محـَكـّمة، وفي 
هذا النوع من املقاالت يكون احلديث موجها إلى جمهور من األكادمييني املتخصصني 
معرفته،  ومقوالت  علمه  ونظريات  حقله  بديهيات  معظم  املؤلف  يشاركون  الذين 
الفكري  اإلقناع  أجل  من  التحليلي  النظري  النقاش  على  معتمدا  منهجها  ويكون 
“احلقائق” وتثبيت بعض الفرضيات. ولذا فإن القارئ  للوصول إلى إثبات بعض 
العادي )أي غير املتخصص أكادمييا في هذا احلقل( يجد بعض الصعوبة في فهم 
ويشرح  يفسره  ما  هناك  يكن  لم  إْن  منه  املقصود  واستيعاب  النوع  هذا  من  مقال 
املوضوع،  ومسلمات  احلقل  بديهيات  من  يحتاجه  ما  للقارئ  ويعطي  تفاصيله 
وهذا كله متوفر بغزارة في بقية مقالت الكتاب، ولقد تعمدت أن أضع هذه املقاالت 
اكتسب  قد  العادي  القارئ  يكون  حتى  قسم  كل  نهاية  في  املتخصصة  األكادميية 
الكتاب  تبقى من مقاالت في  ما  أما  املوضوع.   املعرفة بأساسيات  ما يحتاجه من 
فهي إما نصوص ألوراق قدمها املؤلف كمحاضرات في مؤمترات أو ورشات عمل 
محلية أو عاملية، وإما مقاالت أعدت للنشر في صحف محلية أو مجالت غير محـَكـّمة، 
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التراث  دراسات  “مركز  عن  تصدر  التي  واملجتمع”  “التراث  مجلة  وباألخص 
واملجتمع الفلسطيني” ويرأس املؤلف نفسه هيئة حتريرها. في كال هذين النوعني 
الناس عامة مبختلف  العام، وإلى  إلى اجلمهور  املقاالت يكون احلديث موجها  من 
نزعاتهم واهتماماتهم وخلفياتهم املعرفية، وتكون الغاية منها إيصال املعلومة من 
خالل الشرح ونشر املعرفة من خالل التفسير، من أجل إحداث التغيير في الواقع 
مارس  كمعلم  كناعنة  شريف  الدكتور  طبيعة  تبرز  هنا  وعاملياً.  وعربياً  فلسطينياً 
في  تضاهى  ال  التي  براعته  تبرز  وهنا  يزال،  وال  قرن  نصف  من  ألكثر  التدريس 
ُّب ظواهر احلاضر وعناصره  تبسيط املعقد وشرح املَُركب وتفسير الغامض، وتعقـ

إلى بداية البدايات.

كحقل  والهوية  والتراث  بالثقافة  للمهتمني  بثمن  تقدر  ال  منفعة  الكتاب  هذا  في  إن 
والهوية  والتراث  بالثقافة  وللمهتمني  النظري،  املستوي  على  املعرفة  حقول  من 
الفلسطينية بالذات والعربية بشكل عام، ولكل من يريد أن يتعمق في واقع احلالة 

الفلسطينية ويساهم في رسم مصيرها وبناء مستقبلها.

                          د. مصلح كناعنة

2010/7/29         
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القسـم األول

مدخـل
عـالقة املؤلـف مبوضـوعه

“لقد ولدُت في قرية فلسطينية في اجلليل عام 1935، وقريبا سأبلغ السبعني من 
ورمبا  وعاطفيا،  فكريا  أعاني  زلت  وما  كنت  أنني  لي  بالنسبة  يعني  وهذا  العمر. 
طوال  شعبي  ضد  والصهيونيون  البريطانيون  يفعله  يزال  وال  فعله  مما  جسديا، 
سبعني عاماً. وما بني ميالدي وحاضري، كلما تقدم بي العمر وأصبحت أشد وعيا 
وأحد إدراكا للظلم املمارس على شعبي بال انقطاع، كلما زاد األلم في ذهني، وفي 
“لآلخر”  روحي. ومع مرور الوقت أصبَحت مشاعر االستياء تسيطر على نظرتي 
الصهيونية  يتضمن  استيائي  محط  هو  الذي  و“اآلخر”  عام.  بشكل  وللحياة 
ثانيا،  االستعمارية  األوروبية  والعقلية  والثقافة  أوال،  البريطاني  واالنتداب 
عن  تقل  ال  بدرجة  ولكن  وأخيرا  ثالثا  اجلديدة  االستعمارية  األمريكية  والهيمنة 
سابقيها. وقولي هذا ال يعني بأي شكل من األشكال أنني أعتقد أن شعبي هو سرب 
من املالئكة، أو أنه أفضل من باقي شعوب العالم. ولكـنه شعبي... ولطاملا علمتني 

ثقافتي أن “يدَك منَك ولو ُشـلـت”.”

)1994(





لقد كنت حاضرًا *

وبحكم  اجتماع.  وعالم  أكادميي  باحث  أنني  على  نفسي  أعـّرف  العادة  في  إنني 
تعريفي الذاتي هذا، فقد كتبت وقدمت العديد من املقاالت واألبحاث األكادميية التي 
كانت في معظمها تتناول موضوعات فلسطينية وتتمحور حول هذا اجلانب أو ذاك 
من القضية الفلسطينية. ولكنني لم أكتب إطالقا عن مواضيع تهز كياني وتأثر على 
نفسي بالقدر الذي يفعله موضوع “عـودة الالجئني الفلسطينيني إلى وطنهم”. فهذا 
مجرد  بأن  أشعر  فيها  يجعلني  درجة  إلى  األعماق،  في  ميسـني  بالذات  املوضوع 
قبيل  من  هي  عنه،  هادئة،  مجردة،  علمية،  “موضوعية”،  ورقة  تقدمي  في  التفكير 
“االشتراك في اللعبة”، أو من قبيل “خداع الذات واآلخر”. ولذلك، فعوضا عن أن 
أقرأ لكم ورقة أو ألقي عليكم محاضرة، قررت أن أسرد عليكم قصتي أنا شخصيا 
نظرتي  على  أطلعكم  ثم  ومن  الفلسطينيني،  الالجئني  مشكلة  ووقائع  تاريخ  مع 

الشخصية حول تلك املشكلة والفرص املمكنة )أو غير املمكنة( إليجاد حل لها.

لقد ولدُت في قرية فلسطينية في اجلليل عام 1935، وقريبا سأبلغ السبعني من العمر. 
وهذا يعني بالنسبة لي أنني كنت وما زلت أعاني فكريا وعاطفيا، ورمبا جسديا، مما 

*  قدمت هذه الورقة أصال في مؤمتر دولي حول “عودة الالجئني: نظرة مقارنة”، عقد في مركز الالجئني 
والشتات الفلسطيني –شـمل- في رام اهلل، 6-8 آذار 2004



فعله وال يزال يفعله البريطانيون والصهيونيون ضد شعبي طوال سبعني عاماً. وما 
بني ميالدي وحاضري، كلما تقدم بي العمر وأصبحت أشد وعيا وأحد إدراكا للظلم 
املمارس على شعبي بال انقطاع، كلما زاد األلم في ذهني، وفي روحي. ومع مرور 
الوقت أصبَحت مشاعر االستياء تسيطر على نظرتي “لآلخر” وللحياة بشكل عام. 
أوال،  البريطاني  واالنتداب  الصهيونية  يتضمن  استيائي  محط  هو  الذي  و«اآلخر« 
االستعمارية  األمريكية  والهيمنة  ثانيا،  االستعمارية  األوروبية  والعقلية  والثقافة 
اجلديدة ثالثا وأخيرا ولكن بدرجة ال تقل عن سابقيها. وقولي هذا ال يعني بأي شكل 
من األشكال أنني أعتقد أن شعبي هو سرب من املالئكة، أو أنه أفضل من باقي شعوب 

العالم. ولكـنه شعبي... ولطاملا علمتني ثقافتي أن “يدَك منَك ولو ُشـلـت”. 

سبعون عاما وأنا أشاهد شعبي يتعرض لعملية بطيئة من اإلبادة العرقية. ولكن في 
األعوام األخيرة أخذت هذه العملية في التحول إلى حرب إبادة جماعية. 

عبر كل هذه األعوام السبعني، كنت أقوم بدور املراقب لألحداث وليس بدور املشارك 
فيها. وبحكم ظروف حياتي وطبيعة تدريبي املهني ونشاطي األكادميي، تعودت على 
أن أقـف جانبا وأتخذ لنفسي موقف املتفرج الذي يسجل الوقائع بدال من أن أشارك في 
اللعب السياسية أو العسكرية التي كانت تدور من حولي، والتي أدت إلى تدمير شعبي 
الـ  “االنتفاضة األولى” )أي ثورة  النهاية. ففي الوقت الذي انتهت فيه ما تسمى  في 
1936(، كنت في اخلامسة من عمري. وما زلت حتى اآلن أستحضر في مخيلتي صوراً 
غير واضحة املعالم ملمارسات التدمير واإلذالل التي كان يقوم بها اجلنود البريطانيون 
ذوو الشعر األشقر والعيون الزرقاء ضد قريتنا وأهلها. وأستطيع أن أرى في مخيلتي 
“املونة”  أال يدمروا  إلى اجلنود  القرية في حينه، يتوسل  صورة عمي، وكان مختار 
التي كانت موجودة في بيوت أهل القرية ويخلطوا موارد الغذاء الشحيحة املتمثلة في 
زيت الزيتون، والقمح، والعدس، والفول. وال أزال قادرا كذلك على أن أستحضر صور 
شباب القرية وهم يحاولون جاهدين أن يكسبوا رضا اجلنود البريطانيني من خالل 
أمام  ويطعمونها  اجلنود  هؤالء  خيول  فيربطون  واملساملني،  الودعاء  مبظهر  الظهور 
تلك  واللنب؛  واللحم  باألرز  “مناسف” مليئة  لهم  قليل يجلبون  بعد  ثم  مضافة عمي، 
األطعمة التي كنا نحن محرومني منها كليا. وإذا كانت مالمح العجز تبدو واضحة على 

عمي املختار، فبإمكانكم أن تتخيلوا كيف كنا نشعر نحن األطفال.

معنوياتهم  وحتطيم  وإذاللهم  للناس  البريطاني  االنتداب  جنود  اضطهاد  استمر   
حتى عام 1948، وفي هذه األثناء متت تصفية معظم قيادات الشعب الفلسطيني 
إلينا  احلضارة  لنقل  البريطانيون  جاء  لقد  البريطاني.  االنتداب  سلطات  قبل  من 
إلى  وصلنا  قد  نكن  لم  عاما  ثالثني  بعد  غادرونا  حني  ولكن  لالستقالل،  وإعدادنا 
درجة من التحضر بحيث نقوم بتسليم أراضينا وبيوتنا وممتلكاتنا بصمت وسالم 
األوروبيني. هكذا  الصهيونيني  اليهود  أي  األوروبيني،  الغزاة  للموجة اجلديدة من 

بدأنا نحن الفلسطينيني مسيرتنا “كإرهابيني”. 
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لقد بدأ االستعمار الصهيوني في فلسطني في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا. 
وكنت   ،1947 عام  من  الثاني  النصف  في  أتت  الكبرى  الصهيونية  الهجمة  أن  إال 
حينها في الثانية عشرة من العمر، فكنت شاهدا حيا على اغتصاب فلسطني. وكان 
و“تصفق  تدعمهم  الصهيونيون،  اليهود  ارتكبه  جماعياً  اغتصاباً  االغتصاب  ذلك 
من  وأرسلت  اليهود  ذبحت  التي  املسيحية  أوروبا  نفس  املسيحية...  لهم” أوروبا 
تبقى منهم إلى الشرق األوسط ألنهم لم يكونوا أوروبيني أنقياء بل ساميني. ومن 
سخرية األقدار أنه عندما جاء هؤالء اليهود أنفسهم إلى الشرق األوسط استعادوا 
وعادت  كأوروبيني،  األوسط  الشرق  في  يعيشوا  أن  وقرروا  األوروبية  هويتهم 
أوروبا تصر على أنهم أوروبيون وتستخدمهم كرأس حربة لالستعمار األوروبي 
آسيا  كل  وفي  والبترول،  والعسل  احلليب  بالد  العرب،  املسلمني  بالد  في  اجلديد 

وأفريقيا. لقد أضحت إسرائيل دولة مرتزقة في خدمة الغرب. 

على أية حال، لقد كنت في الثانية عشرة من العمر حينما مت تكثيف وتصعيد الهجمات 
ما  وسرعان   ،1947 عام  الفلسطينية  واملدن  القرى  على  اليهودية  للقوات  اإلرهابية 
حتولت هذه الهجمات إلى حملة كاملة لتهجير الفلسطينيني من وطنهم. كنت طفال في 
الثانية عشرة في ذلك احلني، وما زلت أذكر كم كنت خائفا عندما رأيت عشرات اآلالف 
بعض  وفي  واألبقار،  واخليول  واحلمير  والكالب  واألطفال،  والنساء  الرجال  من 
األحيان عددا من الفراخ الصاخبة مربوطة من أرجلها ومحمولة على رأس امرأة أو 
البشر واحليوانات يهرول عبر قريتنا  البهائم... كل هذا احلشد من  على ظهر إحدى 
في حالة من الهلع والفوضى واالرتباك. وكم كان مروعاً أن أرى رجاال ونساء بالغني 
وأصحاء يبكون كاألطفال ويتوسلون من أجل قطعة خبز أو جرعة ماء. كان هؤالء أهل 
اللبنانية.  احلدود  نحو  شماال  نزوحهم  طريق  في  وطبريا،  بالناصرة  احمليطة  القرى 
وأذكر على وجه اخلصوص أهل قرية صفورية، ألن لهجتهم كانت تختلف عن لهجة 
الكاف  اللواتي كن يلفظن حرف  النساء،  السن من  املتقدمات في  أهل قريتي، خاصة 
كالهمزة. لقد كان ذلك املشهد يبث في نفسي أشد الرعب، ألنه كان يبدو لي في تلك 

اللحظة كمشهد “يوم احلشر” الذي كان يصفه لنا معلم الدين بكل دقة وتفصيل. 

بعد ذلك بأشهر قليلة جاء دور قريتنا والقرى املجاورة. ولم تكن هناك أية مقاومة 
في هذه القرى، فجيش اإلنقاذ كان قد انسحب في اليوم السابق، وأصبح السكان 

على يقني تام بان كل شيء ضاع وانتهى، وبأنه ال جدوى من املقاومة.

 هنا أتذكر تفاصيل املشهد بوضوح: جاء اجلنود اإلسرائيليون إلى القرية عند بزوغ 
الفجر، من منطقة اجلبال الواقعة جنوبي القرية، وكانوا يطلقون النار من أسلحتهم 
الرصاص  صوت  املجاورة  والعائالت  عائلتي  أفراد  سمع  أن  وما  األوتوماتيكية. 
حتى استولت عليهم حالة من الذعر واالرتباك، وذلك ألن عددا من نساء احلي، ومن 
بينهن أختي الكبرى، كن قد خرجن قبل الفجر إلى الهضاب الواقعة شرقي القرية 
إلى  واألخريات  أختي  عادت  احلظ،  وحلسن  ولكن،  بعد.  يعدن  ولم  احلطب  جلمع 

البيت ساملات بعد برهة وجيزة. 
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دخل اجلنود القرية، وجمعوا كل الرجال القادرين في مركز البلد، وأحاطوا بهم من 
كل اجلهات، وأخذوا يطلقون النار في الهواء بشكل متقطع. ووقف النساء واألطفال 
اجلنود  أطلق  وكلما  يجري.  ما  الستيعاب  منهم  محاولة  في  البيوت  مداخل  على 
الرصاص في الهواء، انفجرت حشود النساء واألطفال بصراخ مذعور، فقد كانوا 

يظنون أن اجلنود يقومون بإعدام الرجال. 

ورباطة  بصمت  يجري  ما  يتابعون  بيته،  أمام  كل  األرض،  على  السن  كبار  وجلس 
جأش، ويطلبون بني الفينة واألخرى من النساء أن يتوقفن عن الصراخ مطمئنني إياهن 
بأن األمور ستكون على ما يرام. وكان أبي أحد هؤالء الرجال. لم يكن أبي في الواقع 
طاعنا في السن، فلعله كان في أوائل اخلمسينيات من عمره في ذلك الوقت، ولكنه كان 
قد اعتاد على أن يبدو بسلوكه وتصرفاته وكأنه رجل أكبر سنا مما هو في الواقع، 
لكي يحظى بأكبر قدر من احترام الناس له. ثم حدث أمر في أثناء هذا املشهد أعتقد أنه 
أقسى وأصعب جتربة مررت بها في حياتي: كان أحد الضباط اإلسرائيليني يجوب 
أحياء القرية طالبا من كل عائلة أن تسلمه قطعة سالح واحدة على األقل. وكان هذا 
الضابط معروفا لدى أهل القرية، وكانوا يدعونه “اخلواجة غزال” )أو “أبو غزال”، ال 
أذكر بالضبط(. فقبل اندالع القتال كان “اخلواجة غزال” هذا يأتي إلى القرية ليشتري 
املاشية من أهل البلد، وقد تناول العديد من الوجبات في مضافة عمي املختار. ولذلك 
الشعور باالمتنان، وأن يبدي  أدنى من  أن يكون لدى هذا اخلواجة حد  توقع والدي 
بعض االحترام لقاء “األيام اخلوالي”. إال أن الضابط تقدم نحو والدي شاهرا مسدسه 
أن يسلمه مسدسا. بقي  النار، طالبا من والدي  وهو يصرخ ويتوعد ويهدد بإطالق 
والدي جالسا، محاوال اإلبقاء على رباطة جأشه وكرامته، فتقدم منه اخلواجة غزال 
وصفعه على طرف رأسه صفعة أوقعت حطته وعقاله. ثم فقد اخلواجة غزال األمل 
وانتقل إلى البيت التالي. إنني في الواقع اشك في مقدرة العديدين على استيعاب ما 
ذلك  من  الرغم  وعلى  والستني،  التاسعة  في  اآلن  أنا  لي!  بالنسبة  احلادثة  تلك  تعنيه 

فإنني ما زلت حتى اآلن أبكي وتنهمر دموعي كلما تذكرت تلك احلادثة. 

في  الرجال  حتميل  ومت  اليوم،  ذلك  في  الحقا  القرية  إلى  كبيرة  حافالت  جاءت 
احلافالت ونقلهم إلى مكان مجهول. وبدت القرية كأنها تصرخ وتنوح لساعتني أو 

أكثر، ثم خيم عليها احلزن والسكون. 

بل  ُيؤخذوا لإلعدام كما حصل في قرى أخرى،  لم  الرجال  أن  بعد  لنا فيما  وتبني 
عام  بني  تراوحت  لفترات  احتجازهم  مت  حيث  السخرة”  “معسكرات  إلى  نقلوا 

وثالثة أعوام. 

القرية في ما أصبح يعرف بإسرائيل. وأصبحنا ُنعرف  وبقيت عائلتي كبقية أهل 
الـ48”. وبقي منا في البالد حوالي 150 ألفا فقط من  “عرب  “بعرب إسرائيل” أو 
بني املليون فلسطيني الذين كانوا يقطنون البالد حتى عام 1948، أما الباقون فقد 

أرغموا على النزوح إلى الدول العربية املجاورة. 
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ومحاوالت  للعزل  وأخضعوا  العسكري،  احلكم  حتت  البالد  في  بقوا  الذين  ُوِضع 
ولكن  اآلن  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  لسكان  يحدث  مثلما  والترويض،  التذليل 
بشكل أشد ضراوة وقسوة. وملا أصبحوا شبه مذللني ومرّوضني، مت استخدامهم 
الغالبية  وكانت  محاصيلهم.  وزراعة  اإلسرائيليني  اليهود  بيوت  بناء  في  للعمل 
البيوت  من  ُتـنتزع  اليهود،  منازل  لبناء  تستعمل  كانت  التي  احلجارة  من  العظمى 
املدمرة في القرى واملدن الفلسطينية املجاورة التي مت إخالؤها قبل بضعة أعوام، 
اليهود  من  اجلدد  “ملالكيها”  يفلحونها  العرب  العمال  هؤالء  كان  التي  احلقول  أما 
اإلسرائيليني، فكانت ملكا للفلسطينيني العرب الذين طردوا من أراضيهم قبل ذلك 
بأعوام قليلة. وفي الكثير من احلاالت كان العمال الذين يقومون بهدم بيوت القرى 
العربية املدمرة ونقل حجارتها إلى “مشاريع اإلعمار” اليهودية اجلديدة، يعرفون 
شخصيا أصحاب هذه البيوت، ولرمبا شاءت الصدف في بعض احلاالت أن يكون 
بالنسبة  احلال  كان  كذلك  أقربائهم.  أو  أصدقائهم  بني  من  البيوت  هذه  أصحاب 
وكان  اجلديدة.  اليهودية  للمستوطنات  يفلحونها  العرب  العمال  كان  التي  للحقول 
في  بقوا  الذين  للعرب  املتوفر  الوحيد  العمل  هو  والزراعة  البناء  فرعي  في  العمل 
هؤالء  ظروف  تكن  ولم  القرويني.  من  غالبيتهم  في  كانوا  والذين  اجلديدة،  الدولة 
معسكرات  إلى  نقلهم  مت  الذين  الرجال  أولئك  عمل  ظروف  من  بأفضل  العمال 
أن معسكرات نوم هؤالء  الدولة، باستثناء فارق وحيد، وهو  السخرة عشية قيام 
العمال كانت بيوتهم وقراهم هم أنفسهم. فالعمال من كال النوعني كانوا يتعرضون 
 )Natives( ”لالزدراء والتحقير والقمع واإلذالل، وكانوا بنوعيهم “سكانا أصليني
أرغموا على العمل كعبيد لدى أسياد كانوا هم أنفسهم قد حترروا للتو من العبودية 

ألسيادهم األوروبيني. 

عاش من بقوا في الوطن من الفلسطينيني في ظروف مرعبة، ولكن مبا أنهم كانوا 
أنهم  ومبا  والعنصرية،  بالعداء  مشحون  جو  وسط  تعيش  ضئيلة  أقلية  يشكلون 
كانوا معزولني كليا عن العالم اخلارجي، فإنه لم يتمكن أحد قط من اكتشاف ما قد 

مروا به من معاناة. 

كان حوالي الثلث من العرب الذين بقوا في إسرائيل “الجئني داخليني”، أو - حسب 
العبارة املستوحاة من سجالت القانون اإلسرائيلي - “حاضرين-غائبني”. هؤالء 
التي  املجاورة  القرى  إحدى  إلى  ووصلوا  قراهم  عن  نزحوا  قد  كانوا  قرويون  هم 
ال تبعد سوى بضعة كيلومترات عن قريتهم األصلية، أو أنهم اختبئوا في احلقول 
واجلبال القريبة لكي يتجنبوا ما كان ينزله اجليش اإلسرائيلي من ويالت بأهل القرى 
التي كان يحتلها. وحلقتهم احلرب وأمسكت بهم، فظلوا حيثما كانوا، وحتولوا إلى 
مواطنني إسرائيليني فيما بعد. وبعد النزوح بفترة قصيرة حاول البعض من هؤالء 
لزراعة بعض  يعودوا  أن  أو  األصلية،  قراهم  بيوتهم في  إلى  يعودوا  أن  املهجرين 
احملاصيل في أراضيهم، فأطلق اإلسرائيليون عليهم تعريف “املتسللني”، فكان هذا 
النهاية  وفي  وجودهم.  اكتشاف  مبجرد  قتلهم  لتسويغ  كافيا  ذاته  بحد  التعريف 
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حتى  يحاولوا  ولم  األصلية،  قراهم  خارج  واستقروا  املهجرون  هؤالء  استسلم 
املطالبة بإعادة توطينهم في قراهم، بل إنهم كانوا يتحاشون التعريف عن أنفسهم 

ألال ينكشف أمرهم ويتم طردهم من الدولة. 

وعملت  منها  تخرجت  ثم  الناصرة،  في  البلدية  الثانوية  باملدرسة  التحقُت  حني  بعد 
كمدرس في مدرسة ابتدائية في قرية بدوية. وكان جهاز التعليم في املدارس العربية 
آنذاك يدار رسميا من قبل وزارة املعارف، إال أنه في الواقع العملي كان )وال يزال إلى 
حد بعيد( يدار من قبل جهاز املخابرات اإلسرائيلي – الشني بيت. وكان معظم املدراء 
والعديد من املعلمني في املدارس االبتدائية العربية يعملون كمخبرين جلهاز املخابرات 
لقاء حصولهم على وظائفهم دون أن تكون لديهم املؤهالت املطلوبة. وقد شاعت في 
الوسط العربي آنذاك طرفة حول ذلك الوضع في جهاز التعليم، مفادها أن طالبي وظيفة 
التدريس في املدارس العربية كانوا يبصمون على الطلب ألنهم لم يكونوا قادرين على 
كتابة أسمائهم. وكمدرسني، كنا جُنـبَر بالقوة على االحتفال “بعيد استقالل إسرائيل”، 
وكنا جنبَر على أن جنبِر طالبنا على االحتفال بهذه املناسبة، أما من لم يظهر حماسا 
كافيا في الرقص والغناء من بني املدرسني فكان يفقد وظيفته بعد وقت قصير. وعلى 
التي  األناشيد  إحدى  من  األولى  األبيات  أذكر  زلت  فما  عاما  أربعني  مرور  من  الرغم 
كان يغنيها املدرسون والطالب العرب في ذلك احلني، حيث يقول البيت األول: “بعيد 

استقالل بالدي قلبي فرحان – غني يا طير الشادي وقول األحلان.” 

كان العمل في جهاز التعليم العربي مجحفا إلى درجة لم أستطع معها االستمرار 
إلى  البالد  وغادرت  الوظيفة  تركت  األمر  نهاية  وفي  طويال،  وقتا  وظيفتي  في 
بكثير من اجلذب  أقوى  الداخل كان  الدفع من  أن  األمر  املتحدة، وحقيقة  الواليات 
إلى  العلم  آخر من فروع  إلى  انتقلت من فرع  املتحدة  الواليات  نحو اخلارج. وفي 
أن استقر بي األمر في علم اإلنسان )األنثروبولوجيا(، ومكثت فيه إلى أن حصلت 
على الدكتوراة. وكان أن أدى تخصصي هذا في األنثروبولوجيا إلى تعزيز وتدعيم 
وتسويغ ميلي إلى املراقبة عن بعد واالنسحاب إلى مكان آمن حني تستاء األمور. 
ولقد تعلمت من خالل تخصصي العلمي هذا أن أراقب “السكان األصليني” دون أن 

أتدخل في شؤونهم، لكي ال “ألوث أو أدنس احلقل”. 

في عام 1975 حصلت على وظيفة في جامعة بيرزيت، حيث ال زلت أعمل. ومنذ ذلك 
احلني وأنا أراقب املشهد الفلسطيني وأدرسه وأكتب عنه دون أية محاولة “للتدخل” 
ومجتمعي  لشعبي  واملنظم  البطيء  التدمير  عملية  راقبت  لقد  احلقل”.  “تلويث  أو 
وثقافتي وتراثي ملدة تقرب من سبعني عاما. وقد ساعد تدريبي في األنثروبولوجيا 
أرجاء  مختلف  من  لألدبيات  قراءاتي  أما  أفضل،  بشكل  العملية  هذه  أعي  أن  على 
كان  عما  شيء  في  يختلف  ال  للفلسطينيني  يحدث  ما  أن  أدرك  جعلتني  فقد  العالم 
قد فعله األوروبيون للسكان األصليني في أنحاء مختلفة من العالم؛ في أجزاء من 

أفريقيا، وفي األمريكيتني، وبولينيزيا، وميكرونيزيا، واستراليا، وتسمانيا. 
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الفلسطينيني  العرب  اقتالع  عملية  سارت  كيف  للفلسطينيني؛  حصل  ماذا  لننظر 
واستبدالهم بنظام يديره اليهود األوروبيون بهدف خدمة املصالح الدينية والسياسية 
واالقتصادية والعسكرية لألوروبيني. عندما تأسست احلركة الصهيونية حوالي 
عام 1880، كانت نسبة اليهود في فلسطني حوالي 4%. وارتفعت هذه النسبة إلى 
حوالي 14% عند بدء االنتداب البريطاني. وملا وصل االنتداب البريطاني إلى نهايته 
كانت نسبة اليهود في فلسطني قد وصلت إلى ما يقرب من 30%، لكنهم لم يكونوا 
املتحدة  األمم  قررت   1947 عام  وفي  فلسطني.  أراضي  من   %7 من  أكثر  ميلكون 
األوروبية:  القوى  فئتان من  القرار  الشعبني. وقد دعم هذا  أن تقسم فلسطني بني 
اليهود وما زالوا يبدون رغبة في طرد  األكبر من  العدد  الذين كانوا قد قتلوا   )1(
البقية الباقية منهم خارج أوروبا، و)2( الذين كانوا يطمحون إلى استخدام الدولة 
اليهودية الصهيونية كوسيلة لتوسيع مصاحلهم االستعمارية في آسيا وأفريقيا. 
وكانت الواليات املتحدة األمريكية، وهي القوة االستعمارية اجلديدة التي كانت في 
طور النشوء والصعود في حينه، ترغب بشكل خاص في إنشاء الدولة اليهودية في 
فلسطني. وباستخدام قدر كبير من “لّي األذرع” لبعض الدول “املستقلة” األضعف 

واألصغر واألقل شأنا، استطاعت الواليات املتحدة أن مترر هذا القرار. 

وفي قرار التقسيم لعام 1947، حصل اليهود الذين كانوا يشكلون 30% من سكان 
البالد )وهم القادمون اجلدد من أوروبا( وميتلكون أقل من 7% من األراضي، على 
56% من أرض فلسطني. وكان هذا القسم الذي منح لليهود يشمل أفضل وأخصب 
األراضي في البالد، بحجة أن السبعة باملائة التي كانوا ميلكونها فعال كانت تقع في 
املستوطنون اجلدد يسيطرون  نهاية عام 1948 أصبح  بالذات. وفي  املناطق  تلك 
بالفعل على ما يقرب من 78% من البالد، تاركني 22% فقط من فلسطني االنتدابية في 
أيدي العرب. وفي عام 1967 عادت إسرائيل واحتلت الـ22% املتبقية من فلسطني، 

باإلضافة إلى مناطق من الدول العربية املجاورة: سوريا، ولبنان، ومصر. 

اتخاذ  عن  إسرائيل  وتتحدث  مستقلة،  فلسطينية  دولة  عن  احلديث  يدور  حاليا، 
أجل  من  األهمية  وبالغة  عظيمة  بتنازالت  القيام  وعن  الصعوبة  غاية  في  قرارات 

السماح للفلسطينيني مبمارسة حقهم في تقرير املصير

فما هو املعروض حاليا على الفلسطينيني؟ خلية نحل في قطاع غزة محاصرة من كل 
اجلهات، مبا فيه اجلو والبحر، ومحاطة باملستوطنني والقوات العسكرية اإلسرائيلية، 
لتشكل أضخم سجن في العالم وأكثرها اكتظاظا، وبداخله مليونا ونصف املليون من 
املعتقلني. وستتضمن “الدولة” الفلسطينية باإلضافة إلى السجن األعظم في قطاع 
وسلسلة  القدس،  باستثناء  ولكن  والقدس،  جنني  بني  املمتدة  اجلبال  سلسلة  غزة، 
اجلبال املمتدة من القدس جنوبا إلى اخلليل، باستثناء القدس. وباإلضافة إلى ذلك 
فستحتوي الدولة الفلسطينية على سجن صغير مكون من أريحا. وهكذا فستتكون 
مدينة  من  منها  واحد  كل  يتألف  اعتقال  معسكرات  ثمانية  من  الفلسطينية  الدولة 
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حلم،  وبيت  الله،  ورام  وقلقيلية،  وطولكرم،  ونابلس،  جنني،  بها:  احمليطة  والقرى 
واخلليل، وأريحا. وسيكون كل واحد من هذه السجون الثمانية مفصوال عن السجون 
التنقل ما بني هذه السجون عبر  اليهودية، وسيمكن  األخرى بسد من املستوطنات 
بوابات ضخمة يحرسها ويتحكم بها جنود من اجليش اإلسرائيلي. وهكذا فإنه من 
“دولة فلسطني” القادمة من أحد عشر سجنا؛ ثمانية في الضفة  املخطط أن تتألف 
الغربية، وثالثة في قطاع غزة تفصل بينها بوابات ضخمة. أما ما تبقى من فلسطني، 
فقد قامت إسرائيل باالستيالء على كل األراضي الزراعية إلى الشرق )غور األردن(، 
والى الغرب )السهل الساحلي ومنطقة اللطرون( والى الشمال )مرج ابن عامر( والى 
اجلنوب )بئر السبع والنقب(، في حني استولت املستوطنات اليهودية على األراضي 
الزراعية في األودية ما بني اجلبال. وقد مت بالفعل إقامة “البوابات” املستقبلية حتت 
مساء  كل  البوابات  هذه  إغالق  يتم  احلاالت  من  العديد  وفي  تفتيش”،  “نقاط  اسم 

وتبقى مقفلة طوال الليل بقفل ومفتاح حقيقيني. 

املساحة اإلجمالية لهذه السجون األحد عشر ستصل إلى ما يقارب 40% من املناطق 
احملتلة، أو ما يقارب 8.8% من مجمل مساحة فلسطني االنتدابية. هذه كمية كبيرة 
أن  يجب  إضافي  أمر  هناك  يبقى  ولكن  األصليني!  السكان  من  حلفنة  األرض  من 
يؤخذ بعني االعتبار: تشكل التالل التي ستخصص “للسكان األصليني” )أي للدولة 
الفلسطينية( - كما يقول لنا يسرائيل فينكلشتاين في كتاب صدر له مؤخرا- املنطقة 
الوحيدة من فلسطني التي سكنها العبريون القدماء، أي اململكتان العبريتان في يهودا 
والسامرة؛ الوطن األول لليهود الذي من املفترض باليهود جميعا أن “يصعدوا إليه”. 
فإذا كانت أراضي الشعوب املجاورة للعبريني - أراضي الكنعانيني والفلسطينيني- 
قد مت “استعادتها” و”تطهيرها”، أفلن يحدث نفس األمر ألراضي العبريني أنفسهم، 

“السامرة”، حتى وإن كانت هذه األراضي قاحلة جرداء؟! “يهودا” و 

من املمكن أن يحدث ذلك حني يصبح الوقت مناسبا، ولكن في الوقت احلاضر يجري 
العمل على إنشاء “دولة” فلسطينية في السجون األحد عشر في يهودا والسامرة، 
وفي غزة واخلليل وأريحا، بحيث يكون كل واحد من هذه السجون محاصرا بجدار 
ويحتفظ  يحرسها  حديدية  بوابة  مع  األقل،  على  أمتار   9 ارتفاعه  يبلغ  أسمنتي 

مبفتاحها اجلنود اإلسرائيليون. 

إلى  الالجئني  إعادة  العودة،  الدولة،  الوطن،  فلسطني،  عنه؟  نتحدث  الذي  ما  إذاً، 
غير  هذا  حديثنا  في  نخدع  ومن  اآلخرين؟  وعلى  أنفسنا  على  نكذب  أال  الوطن... 

أنفسنا وشعبنا؟!

ُيعّرفه  ما  إلى  بالعودة  املطالبة  عن  تخلت  قد  الفلسطينية  القيادة  أن  طبعا  نعرف  نحن 
قادتنا  أن  بيد  والتي تشمل 91% من وطننا فلسطني،  أنه دولتهم،  اإلسرائيليون على 
ال يزالون مستمرين في اخلداع والكذب على شعبهم. وال شك أن العديدين منا، مبن 
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فيهم القادة الفلسطينيني، يعلمون حق العلم انه ليس هناك متسع للعودة إلى ما يسمى 
“الدولة الفلسطينية” التي حتتوي على أقل من 9% من وطننا األصلي، والتي تتكون من 
“حكومة”  التالل الصخرية اجلرداء؛ دولة تديرها  أعالي  عدد من السجون مقامة في 
كان  مهدم  شرطة  مركز  وسط  في  واحد  وحمام  غرفتني  من  مكون  مقر  في  قابعة 
يستخدمه البريطانيون ومن ثم األردنيون، حتاصره املركبات العسكرية اإلسرائيلية. 

ولكن حتى إذا تنازل الفلسطينيون كليا عن حق العودة ووافقوا على أن يستسلموا 
لألمر الواقع ويعيشوا بهدوء وخنوع في السجون املخصصة لهم، وحتى إن قبلوا 
التي تطالب بها إسرائيل،  املائية  بالتنازل من تلقاء أنفسهم عن األراضي واملوارد 
السجون؟  القلق حول مستقبل حياتهم في هذه  أن يساورهم  املفروض  أليس من 
يطالب  فيما  والسامرة”  “يهودا  في  التالل  قمم  باحتالل  لهم  سيسمح  متى  فإلى 
معظم اإلسرائيليني واليهود الصهيونيني في كافة أنحاء العالم، بالسر وبالعالنية، 
العبريني  وطن  خاصة  شعب”،  بال  “أرض  الصهيوني  للشعار  الكامل  بالتحقيق 
العام  الرأي  إن  والسامرة”؟  “يهودا  في  الشتات  يهود  أجداد  ووطن  القدامى 
اإلسرائيلي )مبا في ذلك سياسيني مرموقني وأكادمييني وعلماء( يطالب “بنقل” كافة 
الفلسطينيني، ومن ضمنهم “عرب إسرائيل”، إلى الدول العربية. ويقدر أهم مؤرخ 
عسكري إسرائيلي، وهو من اشد مناصري خطة الترانسفير، أن بإمكان إسرائيل 
أن تنجز هذه املهمة خالل ثالثة أيام. ويعتقد هذا املؤرخ العسكري أنه يتوجب على 
إسرائيل أن تقتل ما بني 5 و10 آالف فلسطيني، األمر الذي سيسهل ويسرع عملية 
اإلسرائيليني اجلدد  املؤرخني  بني  من  شهرة  األكثر  املؤرخ  ويعتقد  “الترانسفير”. 
)أي الذين يدعون أنهم يكذبون حول ما حدث عام 1948 أقل مما يكذب املؤرخون 
اإلسرائيليون القدامى( أن اإلسرائيليني ارتكبوا خطأ في حرب عام 1948 ألنهم لم 
يطردوا كل الفلسطينيني من الدولة، وبناء على ذلك فإنه يدعو القادة اإلسرائيليني 
إلى أن يصححوا هذا اخلطأ في أول حرب تنشب مع العرب. وهو ال يعتقد أن ذلك 
ضرب من اخليال أو التمني وإمنا من قبيل الفكر الواقعي، ويتوقع أن يحدث ذلك 

بالفعل خالل خمسة إلى عشرة أعوام. 

إنني أتفق مع املؤرخ املذكور في موضوع التقدير الزمني، إال أنني متشائم أكثر مما 
هو متفائل. فأنا أعتقد أن “عملية القتل والنقل” املذكورة رمبا ستحدث في وقت أقرب 
مما توقع، وإذا ما بقي شارون في السلطة وأعيد انتخاب بوش، فان األمر سينحرف 

من “الترانسفير” باجتاه أقرب إلى “اإلبادة اجلماعية” )اقرأ “اإلبادة العرقية”(. 

لقد فرض على الفلسطينيني بعد توقيع اتفاقية أوسلو أن يغيروا نص ميثاقهم الوطني، 
في حني أنه لم يطلب من إسرائيل أن تغير “إعالن االستقالل” اخلاص بها لتدرج فيه 
عبارة صريحة وواضحة حول حدودها الدولية. وشارون ال يبدي أي نوع من التحفظ 
أو الوجل حني يعلن على املأل التزامه بفكرة “إسرائيل الكبرى” التي تنص ضمنا على 
التخلص من معظم، إن لم يكن كل، العرب داخل حدود فلسطني االنتدابية. وقد صرح 

ً 25لقد كنت حاضرا



شارون مؤخرا أن حرب عام 1948 لم تنته بعد، واعتقد أن شارون كان يقصد )وإن 
لم يقلها صراحة( أن الوقت قد حان للعودة إلى تلك احلرب حيث توقفت، الستكمالها 
حدود  داخل  الفلسطينيني  من  الباقية  البقية  من  التخلص  طريق  عن  مهمتها  وإجناز 

فلسطني االنتدابية، فطبيعة املشروع الصهيوني تستوجب إجناز هذه املهمة. 

إن املشروع الصهيوني الذي أخرج إلى حيز التنفيذ قبل أكثر من 120 عاما، ال يزال 
قيد التنفيذ حتى يومنا هذا، وقد مت إجناز 90% منه. والظروف اآلن مواتية إلمتام ما 
تبقى من هذا املشروع، غير أن ذلك سيتطلب ارتكاب مذابح أكبر من تلك التي ارتكبت 
بالفعل عام 1948. ففي عام 1948 ارتكبت إسرائيل ما بني 40 و 50 مذبحة في 
على  املستهدفني  الفلسطينيني  حلمل  كافيا  ذلك  وكان  فلسطني،  من  مختلفة  مواقع 
النزوح من املناطق التي احتلتها إسرائيل. أما اليوم فاألمور مختلفة عما كانت عليه 
عام 1948، فقد تعلمت األطراف الثالثة املعنية - إسرائيل، والفلسطينيون، والدول 
يتركوا  أال  الفلسطينيون  تعلم  لقد   .1948 أحداث  من  درسا   - املجاورة  العربية 
إلى  بالدخول  الجئ  ألي  تسمح  أال  العربية  الدول  وتعلمت  حصل،  مهما  منازلهم 
أراضيها، وتعلمت إسرائيل أن الالجئني ال يختفون، وال ينسون. فالطريق الوحيد 
الكبرى هو  الفلسطينيني داخل إسرائيل  لعدد  املرجو  التخفيض  للحصول على  إذاً 
إنهاء  يتوجب  أنه  إال   .1948 عام  ارتكبت  التي  تلك  من  بكثير  أكبر  مذابح  ارتكاب 
هذه املهمة، ويتوجب إنهاؤها في أقرب وقت، ألن التحالف الالمقدس بني إسرائيل 
والواليات املتحدة يتطلب وضع حد نهائي للقضية الفلسطينية لكي يحولوا اهتمامهم 
إلى بسط هيمنتهم على بقية العالم، وعلى األخص العالم العربي املسلم. لطاملا أرادت 
تركيا قبل احلرب العاملية األولى أن تتخلص من األرمن، والرغبة التي كانت تبديها 
الفلسطينيني.  من  للتخلص  إسرائيل  تبديها  التي  الرغبة  عن  تقل  ال  ذلك  تنفيذ  في 
وكانت أملانيا أكبر قوة في العالم في ذلك الوقت. وقد أتاح التحالف مع أملانيا واندالع 
احلرب العاملية األولى لتركيا أن تنفذ رغبتها دومنا عقاب أو عتاب، ومت إبادة أكثر 
موجود  أمريكيا-إسرائيليا  حتالفا  إن  خاطفة.  وبسرعة  بصمت  أرمني  مليون  من 
فعال، وحتاول إسرائيل جاهدة أن جتر الواليات املتحدة إلى حرب ضد سوريا و/
أو إيران. وبطبيعة احلال، فإن الواليات املتحدة ليست بحاجة إلى الكثير من احلث 
والتحفيز لتقدم على شن حرب كهذه. فإذا ما حدث ذلك، فإن أغلب الظن أن إسرائيل 

ستحصل على فرصتها لتنفيذ رغبتها واإلفالت من العقاب.
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* هذه هي الكلمة التي ألقاها املؤلف مبناسبة يوم التكرمي الذي نظمته على شرفه دائرة علم االجتماع 
وعلم اإلنسان في جامعة بيرزيت، في الثاني عشر من أيار 2008

“أمناط في حياتي”

... أعتقد أنه في مناسبة كهذه* يحق لي أن أحتدث عن نفسي، وهذا ما سأفعله. 

في السنوات األخيرة كنت أّدرس في الفصل الثاني من كل عام دراسي مساقاً بعنوان 
املاجستير في دائرة علم االجتماع، وكثيراً  الكيفي” لطالب  البحث  “حلقة دراسية في 
ما كنت استعمل سيرة احلياة كأداة جلمع البيانات لغرض البحث، ثم أطلب من الطالب 
حتليل تلك السير، وكنت أقول لهم أن حتليل سيرة احلياة يتلخص في اكتشاف أمناط 
جتعل من حياة الشخص وحدة متكاملة ومتماسكة فال يظهر في سلوك الشخص في 
حلظة ما اعتباطياً أو عشوائياً وإمنا منطقيا ومتوقعاً على ضوء ما نعرفه من سلوكه في 
مواقف وأماكن وظروف أخرى، ويأتي ذلك عن طريق التساؤل عّما إذا كان في حياة 
العالم  مع  للتفاعل  طرق  األمور،  ملعاجلة  طرق  تصرف،  طرق  توافق،  طرق  الشخص 
الطبيعي أو االجتماعي، تظهر في سلوك الشخص عبر الزمان واملكان واألطر املختلفة. 

وعندما ُطلِب منّي أن أُقّدم كلمة بهذه املناسبة، وجدت فيها إمكانية لتطبيق ما أقوله 
لطالّبي على نفسي، ومتكنت من رؤية عدد من األمناط في حياتي، خصوصاً في 

طرق تفاعلي مع البيئة االجتماعية )وليس مع البيئة الطبيعية والظروف العامة(. 



النمط األول هو وجود نوع من البرودة واجلفاء، ورمبا العدوانية، جتاه األشخاص 
أو  أحابيه  أو  أن أسايره  أو توقع منّي  املسئول  أراد  إذا  املسئولني عني، خصوصاً 
استعالئياً جتاهي. في  أو  أبوّياً  يأخذ موقفاً  أن  أراد  أو  أو اخلنوع  التذلل  له  أظهر 
حاالت كهذه فإنني عادة آخذ موقفاً عدوانيّاً جتاه املسئول وأحاول البقاء بعيداً عنه، 
وكي أحافظ على املسافة املطلوبة بيني وبينه فإنني أحاول القيام بواجبي على أكمل 
وجه كي ال أفسح له املجال للتدخل في عملي وألشعره أنني لست بحاجة له، وقد 
فان  أريد  كما  األمور  استتبت  وإذا  املسافة.  تلك  تخطي  حاول  إذا  حده  عند  أوقفه 
أو  بالثورة  لنفسي  العالقة تبقى رسميّة وباردة ومستقّرة، ولكني عادة ال أسمح 

العصيان املعلن ضد النظام. 

أما إذا عاملني املسئول عني على أنني زميل ومساير له وأشركني في اتخاذ القرار، 
فإنني أصبح صديقاً مخلصاً ومعيناً له وأشعره بالدعم والتأييد واالحترام. 

املدرسة  سنوات  منذ  واملكان  الزمان  عبر  سلوكي  في  النمط  هذا  أرى  أن  واستطيع 
الطالب  يتهمني  أن  من  خوفاً  املعلمني  عن  بعيداً  أبقى  كنت  حيث  والثانوية  االبتدائية 
بـ«الوجهنة« والتقرب من “األستاذ”، وحتى سنوات الدراسة اجلامعية حيث لم ألتق 
أياً من أعضاء اللجنة املشرفة على رسالة الدكتوراه إالّ وقت الدفاع عن الرسالة، وكنت 
قد قدمت لهم رسالة كاملة ومطبوعة وُقبِلَْت كما هي، وحيث لم أحضر أي من حفالت 
البكالوريوس، ومنذ أول وظيفة كمعلم في مدارس اجلليل االبتدائية  تخّرجي سوى 
املعارف،  ومفتش  املدارس  مدراء  مع  وخالفاتي  مباشرة  الثانوية  من  تخرجي  بعد 
جامعة  في  قليلة  سنوات  عدا  )ما   1975 سنة  منذ  بيرزيت  جامعة  في  عملي  وحتى 
النجاح بعد إنهاء عقدي من قبل إدارة جامعة بيرزيت بسبب عملي النقابي ثم عودتي 
إلى بيرزيت(، وعدم حضوري ألي من حفالت التخرج سوى األولى. أما االستثناءات 
التي تثبت القاعدة فكانت قليلة، كان من ضمنها عالقة صداقة مع اثنني من أساتذتي 
في إحدى اجلامعات األمريكية وقد عشت مع أحدهما ملدة عام في شقة واحدة، وكذلك 

عالقة صداقة وزمالة وموّدة مع اثنني من أعضاء مجلس أمناء جامعة النجاح. 

الثانية  سن  في  وأنا  اليوم،  حتى  حياتي  يسود  زال  ما  الذي  النمط  هذا  أن  واعتقد 
والسبعني، هو عبارة عن إسقاط لنمط عالقتي مع والدي في مقتبل حياتي، والتي 
على  العالقة  تلك  إسقاط   ...1961 عام  وفاته  حتى  الوقت  معظم  متوترة  كانت 
عالقتي مع كل من أشعر أنه يشغل، مجازاً ، دور األب، وتلك قصة طويلة ال أستطيع 

تفصيلها في هذا املقام. 

النمط الثاني الذي استطيع أن أتبينه في حياتي، يكمن في كيفية حل الصراعات 
مع اآلخرين، خصوصاً مع األفراد، ولكن أحياناً كثيرة مع الفئات أو املؤسسات أو 
أو  آخر،  مع  مكشوف  صراع  أو  خالف  في  نفسي  أجد  فعندما  الرسمية.  اجلهات 
آخرين، فإنني أخرج من ذلك الصراع سريعاً ثم أجتاهل أو أتناسى الطرف اآلخر 
أو  التظاهر بإقناع نفسي، بأن الطرف اآلخر تافه  أو  إقناع نفسي،  كليّا عن طريق 
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سخيف وأن املوضوع أو الشيء الذي يدور حوله اخلالف أو الصراع هو سخيف 
وتافه وضئيل، وأنني فوق املنافسة أو الصراع مع مثل ذلك الطرف وعلى مثل ذلك 
املوضوع، وذلك ميكنني من االنسحاب من ذلك املوقف وإدارة ظهري عليه وجتاهل 
األمر وكأنه لم يحدث باملّرة. وقد تتطلب إستراتيجية االنسحاب تلك اعترافي بأنني 
اجلمل  بعض  فأقول  ما،  نوعاً  فوقيّة  بطريقة  ولكن  ذلك  فأفعل  املذنب،  أو  املخطئ 
مثل: “طيّب يا أخي، أنا مخطئ، احلق علّي، وكل املوضوع مش حرزان، وما بستاهل 
نعمل منه قضية”، ثم أجتاهل أو أتناسى املوضوع وأرفض إقامة أية عالقة مع ذلك 

الشخص أو أوالئك األشخاص بعد ذلك. 

ومن األمثلة على هذا النمط ما حدث لي مع إدارة جامعة بيرزيت عام 1980/79 
عندما أنهت اإلدارة عقدي نتيجة مساهمتي في إقامة أول نقابة عاملني في اجلامعة 
جداً  سيئاً  علّي  القرار  ذلك  وقع  وكان  حياتها.  من  سنتني  أول  في  لها  ورئاستي 
البقاء في بيرزيت وأخبرت جامعة  إذ أنني كنت قد قررت قبل ذلك بفترة قصيرة 
ويسكنسون في أمريكا، والتي كنت قد أخذت منها إجازة بدون راتب، أنني لم أكن 
أنوي العودة إليها. وتدبرت أموري مع جامعة النجاح، وحتى هذه اللحظة، بعد ما 
يزيد على ثالثني عاماً، فإنني لم أعاتب أحداً من تلك اإلدارة ولم أفتح املوضوع مع 
أّي منهم، ولكن بقيت عالقتي معهم جافة وباردة مع أنني عدت للعمل في بيرزيت 
بعد حوالي خمس سنوات ولكن من خالل أحد اعز أصدقائي وهو املرحوم الدكتور 
عبد اللطيف البرغوثي الذي كان نائب رئيس النقابة عند إنهاء عقدي ثم أصبح نائباً 
لرئيس اجلامعة للشؤون األكادميية بعد سنوات قليلة. نفس هذا النمط حدث عندما 
أعضاء  بعض  وبني  بيني  خالف  وحصل  نابلس  في  النجاح  جلامعة  رئيساً  كنت 

مجلس أمناء اجلامعة فتركت املنصب وعدت دون سؤال أو جواب إلى بيرزيت. 

ومن األمثلة الواضحة على هذا النمط في حل اخلالف مع األفراد ما جرى لي قبل 
الله أسفر عن  أيام قليلة، إذ حدث معي حادث طرق بسيط قرب املنارة وسط رام 
خدوش صغيرة في كلتا السيارتني. وجتمع عدد من أفراد الشرطة ومن املارة حول 
بأعلى صوته  الثانية من سيارته وأخذ يصرخ  السيارة  السيارتني، وخرج سائق 
محاوالً بذلك أن يقنع اجلميع أن الذنب كان ذنبي وحدي، وكان اجلميع من شرطة 
وماّرة يصغون إلى صياحه. خرجت من سيارتي واقتربت من السائق الثاني وقلت 
“يا أخي فش حاجة للصياح! شو بّدك؟ اتفضل، روح صلح سيارتك وأنا  بهدوء: 
األخ  هاي  بّدك؟  شو  أخي،  يا  “طيب  الشرطة:  رجال  أحد  له  تكلفتها.” فقال  بدفع 
إشي،  بّديش  “خلص،  وقال:  إلّي  نظر  ثم  السائق  التصليح.” سكت  يدفع  مستعد 

مبني عليك زمله آدمي”، وانتهت القضية. 

هذا النمط كسابقه، أشعر أنه يعود إلى أيام طفولتي )وهل هناك منط في حياة أي 
إنسان ال يعود إلى أيام طفولته؟( وإلى عالقتي مع والدي ونظرتي إليه. فعلى الرغم 
دائماً وال يزال هو مثلي  أنه كان  إالّ  التوتر في عالقتي معه  عن  مما ذكرته سابقاً 
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مستوى  على  وإمنا  الواعي  اإلدراكي  املستوى  على  ليس  الرجل،  لإلنسان  األعلى 
والنوم.  اليقظة  أحالم  في  لي  يظهر  زال  وما  كان  وكما  الالواعي،  الباطني  عقلي 
واعتقد أنه حظي بتلك الصورة في ضميري بسبب النظرة التي نظر بها  إلى نفسه 
وإلى اآلخرين، والتي عّرف بها نفسه بالنسبة إلى اآلخرين، وبسبب قبول اآلخرين 
في مجتمعنا القروي الصغير في حينه بنظرته وتعريفه لنفسه ولآلخرين. فقد كان 
رجال  من  قليل  عدد  مع  إال  بالتفاعل  لنفسه  يسمح  وال  اآلخرين،  فوق  نفسه  يقيّم 
القرية، وُيِشعر اآلخرين بأنه يسدي لهم معروفاً باحلديث معهم أو زيارتهم، كما 
تلك  أن  الطبيعي  ومن  اآلخرين.  مع  املباشر  التنافس  أو  الصراع  عن  يترفع  كان 
التوجهات كانت تتسرب إلى عقولنا، نحن أطفاله، بشكل الواٍع ٍ وغير مباشر. ولكن 
كانت لدى والدي طرق مباشرة أكثر إليصال توجهاته إلينا، فقد كان يبدي امتعاضه 
القرية، ومنهم كثيرون  أّي من عدد كبير من أطفال وأحداث  عندما يرانا نلعب مع 
من أقرب أقاربنا، وكان يقول لنا أحياناً عن بعض أصدقائنا عبارات مثل: “بتلعب 
يعتبروننا  عامة  القرية  أهل  معاه؟” وكان  تتلعب  هو  مني  “ابن  فالن؟” أو  ابن  مع 
ويتوقعون منا أن نكون أفضل أهل القرية عامة؛ يعتبروننا ويتوقعون منا أن نكون 

أفضل أطفال القرية أخالقاً وقيماً وسلوكاً. 

النمط الثالث في حياتي والذي أستطيع أن أتبينه بسهولة، هو أنني كنت وما زلت 
أرى نفسي دائماً في دور املراقب )وليس مجّرد متفّرج( في لعبة احلياة، وليس بدور 
الالعب الذي يرغب بالتأثير في نتائج اللعبة، وإمنا دور من يحاول فهم أصول اللعبة 
وقوانينها. فأنا لم أنضم طيلة حياتي إلى ناٍد أو فريق من أي نوع، ولم أنضم إلى 

فصيل أو حزب سياسي معني، ولم ألتزم بإيديولوجية أو مدرسة فكرية معينة. 

صندوق  إلى  وصلت  فقد  االقتراع،  حق  ويقدس  الدميقراطية  ميّجد  عالم  وفي 
االقتراع وأدليت بصوتي مرة واحدة في حياتي، وكان ذلك عام 1957. 

وعندما سافرت إلى الواليات املتحدة عام 1961 فقد كانت قوة الطرد املؤثرة علّي 
أريد  كنت  الذي  احلقل  ما  أعرف  أكن  لم  ولذلك  اجلذب،  قوة  من  أقوى  حينه  في 
دراسته، وإمنا كنت أعرف أن حجتي للسفر كانت الدراسة، فتنقلت في اجلامعة 
بني علم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد، ثم اكتشفت وجود علم اإلنسان 
“علم  اسمه  هجني  حقل  على  النهاية  في  فرسوت  املاجستير  مرحلة  بداية  عند 
اإلنسان النفسي” أو علم “الثقافة والشخصية”، ووجدت نفسي أسير مع التيار 
عن  أعرف  أكن  لم  الذي  احلقل  ذلك  في  الدكتوراه  أحمل  سنوات  بعد  وأصبحت 
وجوده من قبل، ورمبا كانت متابعتي في هذا احلقل هو أنه يعتمد على الوقوف 

جانباً ومالحظة ما يجري أمامك. 

ويظهر هذا النمط في حياتي وسلوكي بشكل عام من خالل حرصي الشديد في 
احلفاظ على استقالليتي. وأفعل ذلك بأن أضع لنفسي معايير وحدود ال أتخطاها، 
وبذلك فإنني ال احتاج إلى إرضاء اآلخرين أو احلصول على دعمهم، وال احتاج إلى 
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أو ما  أقوم بواجبي، وإمنا أعمل على تطبيق قيمي ومعاييري  الثناء كي  أو  املديح 
ميكن أن أسميه بتحفظ “ضميري” دون حاجة إلى التظاهر واالستعراضية. وأي 
حتيّز أو ميل، يظهر في سلوكي أو توّجهاتي إلى فئة دون أخرى، أو وجهة نظر 
دون أخرى، يكون عادة مؤقتاً ومشروطاً. ويذكرني ذلك دائماً بقصة جاءت في 
أحد كتب “القراءة الرشيدة ” للسكاكيني تقول ما فحواه: “ُسئِل رجل: أي أبنائك 
إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، واملريض حتى يبرأ، والغائب حتى يعود.”  أحب 
وجذور هذا النمط تعود بوضوح إلى نفس اجلذور التي نبع منها النمطان السابقان 

وال حاجة هنا إلى التكرار.

في  األكادميية  بالناحية  يتعلق  املناسبة  بهذه  أذكره  الذي  واألخير  الرابع  النمط 
حياتي وبإنتاجي األكادميي في التراث. وهو ينبع، حسب رأي، من نفس املصدر 
الذي ذكرناه في النمط الثالث السابق، وهو حرصي على استقاللية الرأي واحلكم 

على األمور، وعدم احلاجة إلى إرضاء اآلخرين أو احلصول على املديح والثناء.

وبهذا اخلصوص فإنني أشعر بأن إنتاجي األكادميي مبجموعه أقل مما كان ممكنا 
أرى  كما  ذلك  في  والسبب  ومؤهالتي.  وجهودي  ومقدراتي  طاقاتي  إلى  بالنسبة 
يعود إلى عدد من نقاط الضعف في سلوكي وتوجهاتي األكادميية. ونقاط الضعف 
هذه هي أمناط فرعية لنفس النمط. فالنمط األساسي هو أنني أبحث وأدرس وأشقى 
وأتعب لكي أعرف، إلشباع حب االستطالع لدي، وليس من أجل اإلنتاج، أو حب 

الظهور. فنتج عن ذلك : 

أ. أنني نشرت نفسي على حقول كثيرة ألنني أتابع املعرفة من أجل املعرفة، وذلك 
ذكرت  وقد  والطبيعية.  االجتماعية  للعلوم  التقليدية  احلدود  عبر  يأخذني 
تخرجي  وبعد  الدراسة.  مرحلة  في  املختلفة  احلقول  بني  تنقلي  كثرة  سابقا 
دّرست على املستوى اجلامعي مساقات في أربعة حقوله املختلفة على األقل، 
وهي علم النفس وعلم اإلنسان وعلم االجتماع وعلم الفولكلور. وقد تراوحت 
اهتماماتي من التطور البيولوجي واآلثار إلى علم النفس التحليلي والصحة 
السياسية، وكتبت  والنكتة  القصة اخلرافية  النكبة، وحتى  النفسية، وتاريخ 
وهذا  واملواضيع.  احلقول  من  آخر  عدد  إلى  باإلضافة  جميعها  في  ونشرت 
يعني أنه أصبح لدي معرفة، رمبا سطحية، في مساحات شاسعة من العلوم، 

وليس لدي اختصاص أو تعمق كبير في أي موضوع دقيق ومحدد.   

ب. مظهر آخر لهذا النمط هو أنني أبحث وأدرس ملدة طويلة كي أصل إلى اجلواب 
لسؤال يراودني، وعندما أصل إلى جواب يرضيني ويقنعني فإنني ال أرغب 
في العودة إلى املوضوع بعد ذلك وأجد من املّمل جّدا أن أجلس وأمّنق مقاالً 
أو دراسة متكاملة حول ما عملته وما توصلت إليه. ولذلك توجد لدّي أطنان 
من البيانات التي جمعتها ولكن لم أحللها بطريقة علمية ولم تصل إلى مرحلة 
تصلح فيها للنشر، مع أنها كانت في حينه قد أشبعت حب االستطالع لدّي. 
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أم  استنتجته،  أو  إليه  توصلت  ما  اآلخرون  عرف  إذا  كثيراً  يهمني  ال  أّنه  ت. 
مقاالت  بشكل  جاء  األكادميي  إنتاجي  معظم  أن  ذلك  عن  ونتج  يعرفوا.  لم 
مؤمترات  أو  ندوات  في  لتقدميها  بسرعة  أصال  كتبت  قصيرة  أبحاث  أو 
أكادميية، بناء على دعوة أو طلب من القائمني عليها وليس على رغبة أو طلب 

من قبلي، ثم جرى جمع هذه الدراسات في كتب. 

إال أنه على الرغم من كل تلك السلبيات فإني اعتقد أن هناك أربعة مواضيع، ورمبا 
أكثر، كنت أنا الرائد في دراستها، على املستوى الفلسطيني على األقل، ثم جاء عدد 
من زمالئي وطالّبي فتابعوا العمل عليها وأنتجوا إنتاجاً جيداً مما وسع وعمم نتائج 

عملي، وهذه احلقول هي: 

1. دراسة القرى املّدمرة وكيفية تهجير الفلسطينيني سنة 1948. وقد بدأت ذلك 
إدارة  إلى  اخلصوص  بهذا  بحث  اقتراح  قدمُت  عندما   1977 سنة  املشروع 
جامعة بيرزيت، ثم نقلت املشروع معي إلى جامعة النجاح سنة 1980، وأعدته 

معي إلى مركز األبحاث في بيرزيت سنة 1985. 

2. مشروع احلكاية الشعبية الفلسطينية، والذي بدأته سنة 1978 ونتج عنه كتاب 
“قول يا طير” بالعربية واالجنليزية، ونتج عنه سنة 2005 اعتراف اليونسكو 
التي  املاّدي  اإلنساني غير  التراث  الفلسطينية كإحدى روائع  الشعبية  بالقصة 

يجب احلفاظ عليها. 

وقد   ،1987 سنة  بدأته  والذي  الفلسطينية،  السياسية  النكتة  دراسة  مشروع   .3
صدر عنه حتى اآلن عدة مقاالت بالعربية واإلجنليزية وكتاب باللغة األملانية. 

نتج  والذي  الفلسطينية،  الوطنية  والهوية  اجلمعية  الذاكرة  دراسة  مشروع   .4
بعنوان  العربية، ومؤمتر عاملي  باللغة  املقاالت  اآلن كتاب، وعدد من  عنه حتى 
إلى أين؟” في شهر آذار 2008 في إطار مركز دراسات  الفلسطينية  “الهوية 

التراث واملجتمع في جمعية إنعاش األسرة. 

إن ذكر هذه املشاريع األربعة يكاد يجعلني أتراجع عن نقاط الضعف التي ذكرتها 
سابقاً!
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القسـم الـثـاني

الثقافة
وسيلة اإلنسان للتـأقلم مع بيئته





القسـم الـثـاني

الثقافة

وسيلة اإلنسان للتـأقلم مع بيئته

“احليوان يتعلم من التجارب املباشرة فقط، أّما اإلنسان فيتعلم مما مّر 
السنني. ومن خالل مقدرة اإلنسان  أو ماليني  البشر عبر آالف  به بنو 
لدى  أصبح  الرموز،  استعمال  على  ومقدرته  التعلم  على  الكبيرة 
البقاء، كما يستعني احليوان على  بها على  اإلنسان “ثقافة” يستعني 

البقاء بأساليب السلوك الغريزّية...

أو  املتعلمة  اإلنسان  بني  توافق  طرق  مجمل  على  “ثقافة”  تدل كلمة 
جميع  تضم  اجلماعات  من  جماعة  ثقافة  أن  أي  اجتماعياً،  املنقولة 
طرق وأساليب حياة تلك اجلماعة ما عدا ذلك اجلزء الغريزي املنقول 

بالوراثة اجلينية البيولوجية.”





أصل األسرة عند اإلنسان

بنو  بها  مر  التي  واملالبسات  الظروف  على  الضوء  إلقاء  املقال  هذا  في  سنحاول 
وأخذها  اإلنساني،  املجتمع  بناء  كوحدة  األسرة  ظهور  استوجبت  والتي  اإلنسان 

الصيغ التي هي عليها في الوقت احلاضر. 

وأوضح هنا أننا سنستعمل في هذا املقال منطق نظرية التطور، وهذا يتطلب توضيح 
نقطتني، تدور األولى حول ما تقوله نظرية التطور، والثانية حول صحة ما تقوله 

تلك النظرية. 

بأن  تقول  التطور  نظرية  بأن  شعبياً  تصوراً  هناك  فان  األولى،  للنقطة  فبالنسبة 
أصل اإلنسان قرداً، وهذا ليس صحيحاً، بل إن هذا القول نوع من التّجنّي على هذه 
اآلن ومن  املوجودة  الكائنات  أن جميع  التطور تقول  أن نظرية  النظرية. واحلقيقة 
ضمنها اإلنسان، جاءت من أصل واحد على نحو ما يحصل لشجرة تنبت من بذرة 
واحدة وتتشعب إلى فروع، ثم إلى أغصان، ولذلك فإن أصل اإلنسان ال يلتقي فقط 
والنباتات،  والطيور واألسماك  األخرى  أجداد احليوانات  بل مع  القردة،  مع أصل 
أجداد  فيها  تفرع  التي  تلك  هي  املراحل  هذه  آخر  وأن  مختلفة،  مراحل  في  ولكن 

القردة وأجداد اإلنسان عن بعضهم. 

والنقطة الثانية التي حتتاج إلى توضيح هي أن استعمال منطق نظرية التطور ال يعني أن 
هذه النظرية هي حقيقة ثابتة ال تساؤل فيها، وإمنا يعني أن هذه النظرية هي أفضل ما 

هو موجود في الوقت احلاضر لتفسير أصل الكائنات وعالقتها مع بعضها البعض. 



نعود اآلن إلى أصل األسرة عند اإلنسان، فنبني أن جميع املجتمعات اإلنسانية 
وذات  الفرد  مستوى  فوق  وحدات  من  تتكون  وثقافاتها  ألوانها  اختالف  على 
مواصفات مشتركة، بحيث ميكن أن نطلق عليها جميعاً اسم “أسرة”، وميكننا 
أن نعرف األسرة في أي مجتمع بأنها مجموع األفراد الذين يعيشون في مسكن 
واحد مشترك ويكونون وحدة اقتصادية واحدة ويشتركون في املسؤولية في 
توفير الطعام جلميع أفراد املجموعة وفي تربية األطفال، واملسؤولية عن سالمة 
إلى آخر  الوحدة. وقد تختلف تركيبة األسرة من مجتمع  األفراد واستمرارية 
من حيث حجمها ونوع العالقة التي تربط بني أفرادها، ولكنها تشترك جميعها 
في  األسر  أمناط  جميع  بني  املشترك  القاسم  تكون  نواة  حول  تتمحور  بأنها 
جميع املجتمعات اإلنسانية، وتتكون هذه النواة من أبوين وأطفالهم. وتختلف 
تشكيلة األسرة من مجتمع إلى آخر من حيث عدد األفراد الذين يلتحقون بهذه 
هي:  ثالث  بطرق  عادة  االختالف  ويأتي  بأفرادها.  عالقتهم  وطبيعة  النواة، 
التحاق واحد أو أكثر من أقارب أحد األبوين أو كليهما باألسرة النواة، أو بقاء 
األطفال مع األسرة النواة، أو قيام أحد األبوين بهذا الدور في أكثر من أسرة 
نواة في نفس الوقت، كأن يكون للرجل أكثر من زوجه أو للمرأة أكثر من زوج 

في نفس الوقت. 

ال يقتصر وجود األسرة على املجتمع اإلنساني، بل إن لدى الكائنات األخرى وحدات 
تشبه إلى درجات مختلفة وحدة األسرة لدى اإلنسان. وتتراوح الكائنات احلية بني 
عالقة  فيها  تنقطع  والتي  التلقيح،  عند  إال  واألنثى  الذكر  فيها  يجتمع  ال  التي  تلك 
األم مع أطفالها منذ حلظة إلقاء البيض، إلى تلك التي يكّون فيها ذكر وأنثى وحدة 
مستمرة طيلة احلياة وتشترك في تربية الصغار الذين يبقون مع األبوين ملدد قد 
تصل إلى عدة سنوات، مثل أسر الذئاب وبعض أنواع الطيور. أما لدى بعض أقارب 
اإلنسان من الرئيسيات، فإن العالقة بني الذكر واألنثى ال تستمر سوى أيام قليلة 
أثناء فترة اإلخصاب لدى األنثى، وال توجد فيما بعد أية عالقة مميزة بني األب واألم 
العالقة بني األم واألطفال في معظم حياتهم.  أو بني األب واألطفال، بينما تستمر 
إال اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يقضي طيلة حياته في أسرة جتمع األب واألم 
واألطفال، إذ ينتقل اإلنسان الفرد عادة من األسرة التي يولد فيها مباشرة إلى أسرة 

يكون هو أحد األبوين فيها.

تركيبة األسرة هذه لدى اإلنسان لم تأت بشكل عفوي أو اعتباطي، بل جاءت نتيجة 
مرور أجداد اإلنسان عبر مراحل طويلة امتدت عشرات املاليني من السنني بظروف 
البيولوجية والسلوكية لإلنسان، نتج  التركيبة  بيئية واجتماعية تطلبت تطوراً في 
تكّون  أن  باختصار  يعني  وهذا  اآلن،  جندها  كما  األسرية  التركيبة  جميعا  عنها 
األسرة لدى اإلنسان هو من أهم أساليب توافقه مع البيئة في مجال تنافس البقاء 

بني الكائنات واستمرار بقاء النوع اإلنساني.
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تكوين  إلى  طريقهم  في  اإلنسان  أجداد  بها  مر  التي  املراحل  تلخيص  وميكن 
األسرة بشكلها احلالي بثالث مراحل، وهي مرحلة الثدييات، ومرحلة الرئيسات، 
بتكوين  املتعلقة  األساسية  التغيرات  يلي  فيما  وسنلخص  اإلنسان.  ومرحلة 

األسرة في هذه املراحل.

الثدييات. وقد  من  تفرعت  والرئيسيات  الرئيسيات،  فرع من  اإلنسان  الثدييات: 
ظهرت الثدييات قبل حوالي 200 مليون سنة، ومع ظهور الثدييات ظهرت ميزة 
غذاء  وجود  هي  امليزة  وهذه  اإلنسان،  لدى  األسرة  ظهور  نحو  الطريق  مهدت 
في  أي  األم،  جسم  داخل  الكائنات،  تطور  تاريخ  في  مرة  وألول  اجلديد،  املولود 
الثدي. وهذا تطلب ارتباط الطفل باألم نتيجة اعتماده الكلّي عليها في غذائه حتى 
يصل إلى مرحلة يستطيع معها االعتماد على نفسه في احلصول على الغذاء من 

البيئة الطبيعية خارج جسم األم. 

الرئيسيات كفرع  الثدييات، وقد ظهرت  الرئيسيات فرع من  أن  قلنا  الرئيسيات: 
دخلت  أيضاً  املرحلة  ومع هذه  مليون سنة،   70 قبل حوالي  الثدييات  مميز ضمن 
تطورات بيولوجية أدت إلى تطورات في العالقة بني األم والطفل، مما مهد الطريق 
الرئيسي بهذا اخلصوص  البيولوجي  التطور  اإلنسانية. وكان  العائلة  نحو ظهور 
هو زيادة حجم الدماغ في الرئيسيات بالنسبة إلى أحجام أجسامها، ومعها زيادة 

تعقيد اجلهاز العصبي لدى هذه الكائنات وحتسن نوعية هذا اجلهاز. 

هذا أدى إلى بطء نضوج اجلنني والطفل في هذه الكائنات، وبذلك أطال مدة اعتماد 
املولود على األم، وفي نفس الوقت أصبح لدى الرئيسيات ثقافة معقدة نسبياً تطلب 
من األم أن تقوم بتدريب الطفل ملدة أطول، وجعل ارتباط األطفال باألم يقوم إلى حد 
كبير على أسس ثقافية اجتماعية متعلمة، باإلضافة إلى األسس والدوافع الغريزية 
التي تشترك فيها مع باقي الثدييات. وقد نتج عن هذا التطور ظهور أسرة بني جميع 
أنواع الرئيسيات تشبه إلى حد كبير األسرة لدى اإلنسان مع اختالف جذري واحد، 
إذ أن “أسرة ” الرئيسيات من غير اإلنسان تضم األم وجميع أطفالها ملعظم حياتهم، 
ولكنها ال تضم األب. وتدوم العالقة بني األب واألم لدى هذه الكائنات أليام قليلة 
فقط خالل فترة اإلخصاب، وال يعرف الطفل أباه وال األب أطفاله وال تكون بينهم 

أي عالقة خاصة. 

اإلنسان: ظهر نوع “اإلنسان” كنوع مستقل ومميز عن باقي الرئيسيات قبل مدة 
زمنية قصيرة نسبياً في عمر تطور الكائنات، وال تزيد هذه املدة على أقصى تقدير 
عن عشرة ماليني سنة. في هذه املرحلة حصلت تطورات بيولوجية بني أفراد هذا 
النوع اجلديد )اإلنسان( تطلبت تغيرات اجتماعية أكملت املشوار على طريق تكون 
الرئيسيات.  لدى  املوجودة  األسرة  إلى  األب  إضافة  طريق  عن  اإلنسانية  العائلة 
بدأت  التالي:  النحو  على  والسلوكية  البيولوجية  التطورات  هذه  تفاعلت  وقد 
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سلسلة التطورات التي أدت إلى ظهور اإلنسان كنوع مستقل بتحول مجموعة من 
الرئيسيات من حياتها العادية على الشجر، ملدة تقارب 50 مليون عاما، إلى احلياة 
إلى  بالنسبة  الدفاع  وسائل  وعدمية  ضعيفة  الكائنات  هذه  وكانت  األرض.  على 
احليوانات املفترسة التي كانت تعيش على األرض. اضطر أفراد هذه املجموعة إلى 
الدفاع عن أنفسهم واحملافظة على بقائهم عن طريق الذكاء واالختراع والتعلم بدالً 
من أساليب التكيف البيولوجية والغريزية املتوفرة للكائنات األخرى. هذا الوضع 
الكم والكيف بالنسبة  إلى تغيرين بيولوجيني هامني، أولهما طفرة كبيرة في  أدى 
كبيرة  زيادة  إلى  هذا  أدى  وقد  لإلنسان،  األوائل  األجداد  لهؤالء  العصبي  للجهاز 
في بطء منو اجلنني والطفل، وفي إطالة مدة الضعف التي يعتمد فيها الطفل على 
أجداد  اضطرار  فهو  الثاني  البيولوجي  التغير  أما  وبقائه.  سالمته  أجل  من  الكبار 
الدفاع  كوسيلة  الستعمالها  اليدين  حترير  أجل  من  منتصبني  السير  إلى  اإلنسان 
والبقاء األساسية. هذا أدى إلى تغيرات في عظام حوض األنثى من هذه الكائنات، 
مما زاد في صعوبة الوالدة وتطلب خروج اجلنني إلى خارج جسم األم في مرحلة 
مبكرة من نضوجه، أي في مرحلة يكون فيها الطفل ما زال ضعيفاً عدمي التناسق 
بني أجزاء جهازه العصبي ومعتمداً اعتماداً كلياً وملدة طويلة جداً على األم. تزامنت 
اإلنسان، وهو  أجداد  أسلوب حياة  تغير جذري في  البيولوجية مع  التغيرات  هذه 
التحول من كائنات نباتية تعتمد في غذائها على الفواكه والبذور وأوراق الشجر إلى 
كائنات مفترسة تعتمد في غذائها على حلوم ما تصطاده من احليوانات األخرى. 
أسلوب احلياة هذا، مضافا إلى العبء الذي وضعه ضعف طفل اإلنسان واعتماده 
الكلي على األم، جعل من غير املمكن أن تستطيع أنثى اإلنسان أن تقوم، باالعتماد 
االستمرار  الوقت  نفس  وفي  أطفالها  وغذاء  غذائها  على  باحلصول  نفسها،  على 
في إجناب األطفال واحملافظة على سالمتهم من أجل بقاء النوع ككل. هذا الوضع 
تطلب أن يوجد في كل أسرة منذ بدايتها ذكر ناضج واحد على األقل لضمان الغذاء 
واحلماية لألم وأطفالها، وبذلك وجد الدور االجتماعي لألب داخل األسرة البشرية، 
األسرة  الدور في  هذا  الذكر  قبل  أما كيف وملاذا  البيولوجي.  الدور  إلى  باإلضافة 

فهذا ما قد يتسنى لنا احلديث عنه في مناسبة أخرى. 
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سوف  الناس  من  الكثير  فإن  احليوانات،  بعض  بسلوك  اإلنسان  سلوك  شبهت  إذا 
يستاءون. فنحن عندما نريد أن نسيء إلى إنسان ما نقول أنه يسلك مثل احليوان، أو 
نقول له ببساطه “يا حيوان” فيغضب الشخص املقصود وقد يكيل لنا الصاع صاعني 
فيشير إلى أن الطبيعة احليوانية ليست طارئة على من وجه التهمه له، بل هي موروثة 

أباً عن جد، فقد يرد عليه بتهمة أكبر قائالً “يا حيوان يا ابن احليوان” وهكذا.

احلقيقة أن اإلنسان كائن مغرور ومّدعي، وإال لكان واضحاً له بأن وصف شخص 
اإلنسان. فاحليوان،  إلى  إلى احليوان، وليس  الكثير من اإلساءة  بأنه حيوان فيها 
“كلب ما  على سبيل املثال، ال يقتل أبناء نوعه، واملثل الشعبي صادق عندما يقول 
ِبُعْض أخوه”، فهل رأى أي منّا كلبني أو قّطني أو ذئبيني يقتتالن دون تدخل اإلنسان 
حتى موت أحدهما أو كليهما؟ أنا أحتدى من يقول أنه رأى ذلك، ولكن ذلك قد يحدث 
الكائنات  إن  الحقاً.  سنرى  كما  اإلنسان  بني  وبتدخل  جداً  نادرة  حاالت  في  فقط 
األخرى )أي ما عدا اإلنسان( ال تقتل حتى أفراداً من نوع آخر إال لسّد جوعها. أما 
اإلنسان فيقتل أبناء نوعه، وحتى أبناء جنسه وعرقه، باملاليني بشكل يومي، وألتفه 
األسباب، وال حاجة للتذكير بالكذب والنصب والتآمر والشذوذ اجلنسي وغيره مما 
هو مقتصر على اإلنسان دون احليوان. هذا ليس هو “بيت القصيد”، ولكني أريد أن 
أستنتج درساً لبني اإلنسان من سلوك احليوان: عندما يريد مختبر طبي الوصول 
إلى عالج ملرض ما عند اإلنسان، فإن الدواء ال يجري جتريبه عادة على بني اإلنسان 
بل على بعض احليوانات، ويتبع في ذلك منطق نظرية التطور في عالقة القرابة بني 
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إلى  ينتقل  ثم  الفئران،  مثل  القوارض  لبعض  الدواء  بإعطاء  فيبدأ  الكائنات،  أنواع 
بعض أنواع الرئيسيات مثل بعض القردة السفلى، وإذا جنحت التجربة فقد ينتقل 
إلى بعض أنواع القردة العليا مثل الشمبانزي أو الغوريال، وفقط عندما تنجح مثل 
هذه التجربة تنتقل إلى تطبيقها على بني اإلنسان. وراء هذا املنطق تكمن الفرضية 
القوارض،  عند  بها  شبيهة  اإلنسان  جسم  وفسيولوجية  بيولوجية  بأن  القائلة 
وأشبه بها عند القرده السفلى، وتكاد تكون مماثلة لها عند القردة العليا، فإذا جنحت 

التجربة نطمئن إلى إمكانية إعطاء الدواء إلى بني اإلنسان.

احلقيقة أن التشابه ال يتوقف عند الصفات البيولوجية والفسيولوجية، بل يتخطاه 
إلى النواحي السلوكية، ولكن اإلنسان ينكر ويستنكر تلك احلقيقة ويحاول جتاهلها 
متظاهراً بعدم معرفتها. ولكن ملاذا؟ أليس السلوك نابع من تفاعل الكائن البيولوجي 
مع بيئته من أجل بقاء الفرد، ومن ثم بقاء النوع؟ حتى العقل الذي نفخر ونتعالى به 
على الكائنات األخرى، فإنه يرتكز على الدماغ  واجلهاز العصبي ككل وهو جهاز 
بيولوجي ال أكثر، إال أن جودة ذلك اجلهاز عند اإلنسان قد بلغت درجة أعلى منها عند 

الكائنات األخرى، ويشاركنا في الكثير منها بعض أقاربنا من الرئيسات العليا. 

من  عدد  على  أجريت  كثيرة  جتارب  أن  هو  الطرح  هذا  في  القصيد”  و“بيت 
والعليا، وقد ظهر  السفلى  الرئيسيات  أقاربنا من  الثدييات، ومن ضمنها بعض 
في  فتحبس  الطبيعية  بيئتها  من  تنقل  عندما  الكائنات  هذه  أن  التجارب  تلك  من 
صعبة  ظروف  إلى  ُتّعرض  ثم  احليوانات  حدائق  في  أو  املختبرات  في  أقفاص 
تقليل كميات  أو  فيها  االكتظاظ  زيادة  أو  األقفاص  تقليص حجم  وضاغطة مثل 
أو  كهربائية  لصدمات  تعريضها  أو  ضربها  أو  املقبول،  املستوى  حتت  الطعام 
غير ذلك من أساليب الظلم والتعذيب، فإن هذه الكائنات تلجأ إلى استراتيجيات 
بيولوجية وسلوكية شاذة وغير مألوفة حتت ظروف بيئتها الطبيعية. ومن أبرز 
إذ  التكاثر،  عن  تتوقف  احلالة  هذه  مثل  في  احليوانات  أن  االستراتيجيات،  هذه 
أنها ال تتزاوج، وإذا تزاوجت فإن اإلناث ال حتمل. ومن االستراتيجيات السلوكية 
بحيث  البعض،  بعضها  جتاه  العدواني  والسلوك  العنف  بينها  يكثر  أنه  األخرى 
تلجأ إلى عض ونهش بعضها البعض، وتكون هذه هي احلاالت الشاذة التي تقتل 
فيها احليوانات أبناء نوعها، وقد تلجأ اإلناث التي حتمل إلى إهمال أطفالها بعد 

الوالدة، أو قد تقتلها، وقد تصل بها احلال إلى أكل أطفالها. 

اإلنسان،  بني  عند  االجتماع حاالت مشابهة  األنثربولوجيا وعلم  علماء  لقد الحظ 
اجتاحها   التي  املستعمرات  في  األصلية  الشعوب  لدى  خاص  بشكل  ذلك  وحدث 
واستولى عليها الرجل األوروبي األبيض، مثل سكان األمريكيتني واستراليا وجزر 
احمليط الهادي. فـ“الهنود احلمر” في أمريكا والزنوج في استراليا والبولونوجيني 
تناقصت  األخرى،  املستعمرات  من  العديد  وفي  نيوزيلندا  وفي  الهاواي  جزر  في 
عدد  هؤالء  يكن  ولم  اإلبادة.  على  قاربوا  أو  أبيدوا  حتى  كبيرة  بسرعة  أعدادهم  
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قليل من “الزنوج املتوحشني”، إذ يقّدر اآلن أن عدد “الهنود احلمر” في أمريكا عند 
الرجل  يصلها  لم  لو  وأنه  نسمه،  مليون  املائة  يقارب  كان  إليها  كوملبوس  وصول 
األوروبي في حينه لكان فيها اآلن من السكان األصليني أكثر من مجموع سكانها 

من البيض والسود والهنود في الوقت احلاضر. 

صحيح أن الكثير من السكان األصليني أبيدوا بالقتل عمداً، وأن الكثيرين ماتوا نتيجة 
انتشار األمراض التي أدخلها الرجل األبيض معه والتي لم يكن لديهم مناعة ضدها، 
وأن الكثير منهم ماتوا نتيجة اإلدمان على الكحول التي أدخلها إليهم الرجل األبيض. 
ولكنه صحيح أيضا أنه مما سّرع في إبادتهم التراجع  السريع والّدرامي في نسبة 
اخلالفات  انتشار  وكذلك  مبررة،  أو  واضحة  أسباب  بدون  الوفيات  إلى  الوالدات 
والصراعات املميتة بينهم، وكأن اإلحباط املزمن وانقطاع األمل من التغلب على القوة 
اخلارجية التي ال يستطيعون التحكم بها، ولدت لديهم نزعة بيولوجية وسلوكية إلى 

عدم االستمرار في احلياة وإلى الهرب من معركة خاسرة عن طريق املوت.

 وقد ال نرى أنفسنا نحن الفلسطينيني في وضع مشابه، ولكن هناك تشابه كبير بني 
ما جرى ويجري للفلسطينيني خالل القرن األخير، وما جرى للسكان األصليني في 
أمريكا ونيوزيلندا واستراليا، فاملجموعات التي أرسلت الستعمار هذه املناطق كانت 
بشكل عام تعتبر مجموعات زائدة عن حاجة البلدان األوروبية، ورمبا كان وجودها 
وأرسلت  سجونها  فّرغت  بريطانيا  أن  نذكر  فنحن  األم،  الوطن  مبصلحة  ضاراً 
نزالءها إلى استراليا الستعمارها، وأوروبا ككل  أرسلت الفئات الدينية األصولية 
واملتزمتة إلى أمريكا الستعمارها واستغاللها لصالح الوطن األم، وبنفس الطريقة 
بدأت أوروبا بإرسال املجموعات اليهودية إلى فلسطني الستعمارها والتخلص من 
وذلك  العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  األصليني  سكانها 
المتالك بقعة في الشرق األوسط لصالح أوروبا واألوروبيني. وال شك أن شعوب 
أوروبا الغربية والشمالية كانت تنظر إلى اليهود كفائض سكاني غير مرغوب فيه 
ويجب التخلص منه ولكن بطريقة تخدم الوطن األم. وتكونت احلركة الصهيونية 
بشكل رئيسي من يهود مثقفني فهموا الوضع متاماً واتفقوا مع األوروبيني أن ال 
بقاء لليهود في أوروبا، فاستغلوا الشعور األوروبي لبلورة وتنفيذ موجة استعمارية 

استيطانية تخدم أهدافهم كما تخدم أهداف الوطن األم. 

يّدعى الكثيرون اليوم أن سبب هجرة اليهود من أوروبا وتفتيشهم عن وطن مستقل 
لهم جاء نتيجة املذابح النازية لليهود أثناء احلرب العاملية الثانية، ولكن في هذا القول 
كثير من املغالطة، إذ أن احلركة الصهيونية والهجرة االستيطانية إلى فلسطني كانت 
قد بدأت قبل احلرب العاملية الثانية مبا يزيد على نصف قرن، والتفكير عند األوروبيني 
بالتخلص من اليهود عن طريق استغاللهم الستعمار أجزاء من الشرق األوسط كان 
قد بدأ قبل ذلك بقرون. ومن جهة أخرى، صحيح أن النازية أبادت أعداداً هائلة من 
اليهود، ولكن توجه الهجرة اليهودية إلى فلسطني بالذات أثناء احلرب العاملية الثانية 
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وبعدها لم يكن عفوياً وال حتمياً، وإمنا جاء نتيجة إغالق أمريكا والدول األوروبية 
األوروبية  والدول  الصهيونية  احلركة  بني  التعاون  ونتيجة  أمامهم،  حدودها 
إلى فلسطني لدعم وترسيخ استعمارها  النازية  الهاربني من  اليهود  لتوجيه هجرة 
واستيطانها، والذي كان قد بدأ قبل ذلك مبدة طويلة كما أشرنا سابقاً. استنتج من 
هذا أن قيام دولة إسرائيل لم يأت نتيجة توجه ديني أو قومي عند يهود أوروبا، وإمنا 
كجزء من تيار أوسع بكثير، هو التيار االستعماري االستيطاني األوروبي الساعي 
وإحالل  األصليني  سكانها  وإبادة  العالم،  من  جديدة  مساحات  على  االستيالء  إلى 
الفائض السكاني األوروبي مكانهم، وفي نفس الوقت خدمة مصالح السكان الذين 
أرسلوهم ودعموهم  في الوطن األم أوروبا. وما زالت إسرائيل تقوم بهذه الوظيفة 
مصالح  وخدمة  الفلسطيني  للشعب  التدريجية  اإلبادة  طريق  عن  وجه  خير  على 

أوروبا وأمريكا في الشرق األوسط والعالم العربي واإلسالمي ككل.

أعود هنا إلى التشابه اجلذري البيولوجي والسلوكي بني اإلنسان والرئيسيات األخرى، 
تشابه،  هناك  أن  صحيح  توضيحها.  في  الالزم  من  أكثر  أطلنا  قد  نكون  رمبا  والتي 
إلى  سبيل  الفروق  هذه  إلى  االنتباه  يكون  وقد  فروق.  هناك  أن  أيضاً  صحيح  ولكن 
تفادي الفلسطينيني وغيرهم من الشعوب املعرضة لالستعمار احلديث ملصير شبيه 
مبصير الشعوب األصلية في أمريكا وأستراليا، كما جنحت في تفاديه بعض الشعوب 
األصلية كاجلزائريني والفيتناميني. ذلك الفارق هو وجود الوعي بالذات عند اإلنسان 
وعدم وجوده عند الرئيسيات األخرى . أي أن اإلنسان يستطيع أن يخرج بوعيه خارج 
ذاته، وأن يرى نفسه من خارجها، ويفّكر فيها، ومبا يحدث لها ويحيط بها ويؤثر عليها، 
وبذلك قد يستطيع التحكم ببعض امليول والتوجهات الغريزية البيولوجية والسلوكية 

النابعة كرد فعل غريزي للظلم والقهر واإلحباط واليأس وفقدان األمل. 

وأصل هنا إلى الرسالة التي أردت إيصالها. لقد الحظت في السنوات األخيرة، أن نوعاً 
من الشعور باإلحباط ورمبا اليأس بدأ يظهر بني شبابنا، وأن الظروف الضاغطة التي 
تقود إلى مثل ذلك الشعور قد أخذت تتسارع في املدة األخيرة، فتحكمنا باملتغيرات التي 
تسيطر على حياتنا تقل كل يوم، وجدران األقفاص تضيق علينا، واملصادر الضرورية 
للحياة تقل، والظلم والكبت واحلرمان يزيد... فإذا شعرت، أخي الفلسطيني، برغبة 
لوم  أو  أو طفلك،  أو تفريغ غضبك على زوجك  أخيك  أو  جامحة لالنتقام من جارك 
صديقك أو قريبك على مشاكلك، فتأّنى وفّكر أوالً وطويالً: هل من املمكن أن يكون 

السبب في كل ذلك هو السّجان الذي يتحكم بحجم القفص وكمية الطعام. 

هم  أين  ولكن   – أكون  أن  آمل  وأنا   - متشائماً  أو  مخطئاً  أكون  قد  أخيرة:  وكلمة 
هم  وأين  النفس؟  وعلماء  واإلنسان  االجتماع  علماء  هم  أين  واملتعلمون؟  املثقفون 

رجال الفلسفة ورجال احلكمة وعلماء الدين؟ 

أدلوا بدالئكم! 
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وأعني  بالثقافة،  املتعلقة  املفاهيم  من  عدد  توضيح  احملاضرة  هذه  في  سأحاول 
بـ“التوضيح” أمرين: األول، تقدمي تعريف إجرائي لكل من هذه املفاهيم، والثاني، 

توضيح عالقة كل مفهوم باملصطلحات األخرى املطروحة في هذا النص.

املصطلحات التي سأحتدث عنها هي: الثقافة، واحلضارة، والثقافة الرسمية، والثقافة 
بسبب  تأتي  املعاجلة  هذه  مثل  إلى  واحلاجة  والهوية.  والفلكلور،  والتراث،  املادية، 
وجود نوعني من اخللط: األول، خلط بني معاني هذه املصطلحات، والثاني هو اخللط 

بني معنى املصطلح نفسه في اللغة الدارجة وبني معناه في العلوم االجتماعية.

الثقافة واإلنسان
دعونا نبدأ احلكاية من أولها فنقول أّن اإلنسان يختلف عن غيره من الكائنات، حتى 

أرقاها وأذكاها، بأن لإلنسان “ثقافة” وهذا ما ال يوجد عند الكائنات األخرى.

هل هناك ما يبرر قولنا هذا، أم أنه مجرد اّدعاء نابع من استعالء بني اإلنسان على 
غيرهم من الكائنات؟ 

قلنا أّن لإلنسان “ثقافة”، وال نقصد بهذا املصطلح املعنى السائد للثقافة، كأن نصف 
املعنى  بل  الراقية،  والفنون  بالعلوم  أنه على معرفة  “مثقف” أي  بأنه  ما  شخصاً 
املتعارف عليه في العلوم االجتماعية، مبعنى أسلوب حياة مجتمع من املجتمعات، 
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أي أمناط السلوك والتفاعل في حياة الناس اليومية العادية. ولكن األسلوب العادي 
حلياة اإلنسان يختلف عن أساليب حياة الكائنات األخرى في صفتني هامتني على 
حياة  أسلوب  عن  ومنيّزه  “ثقافة”  اإلنسان  حياة  أسلوب  نسمي  جتعالننا  األقل 

الكائنات األخرى: 

الصفة األولى هي أن ثقافة اإلنسان كلّها ُمتعلَّمة، يتعلمها كل جيل من اجليل السابق، 
“بالّدم”.  الناس  عامة  يقول  كما  أو  البيولوجية  املوروثات  أو  باجلينات  يرثها  وال 
ويشار إلى االنتقال بالتعلّم جيالً عن جيل باصطالح “الوراثة االجتماعية” متييزا 
غير  األخرى،  الكائنات  تكتسب  طريقها  عن  التي  البيولوجية”  “الوراثة  عن  لها 

اإلنسان، القسم األكبر من سلوكها وأساليب حياتها. 

صحيح أّن احليوانات تستطيع أن تتعلم بعض أنواع السلوك من بعضها البعض، 
وكذلك يستطيع اإلنسان أن ُيدّرب بعض احليوانات لتسلك بطرق لم تكن تعرفها 
من قبل، كما هو احلال في تدريب كالب الصيد أو العديد من احليوانات املستعملة 
الهامة  الثانية  الصفة  إلى  يوصلنا  وهذا  ولكن،  لتقدمي العروض في “السيرك”، 
ألساليب سلوك اإلنسان، يتعلم اإلنسان عن طريق الرموز. وأهم أنظمة الرموز 
إلى  يعود  أن  مثالً  أب  يستطيع  اللغة  طريق  فعن  اللغة،  اإلنسان  يستعملها  التي 
عائلته ويخبرهم عّما حدث له أثناء العمل، وقد يقّص عليهم ما حدث له قبل أيام أو 
أشهر أو سنوات، وقد ُيَحدث أطفاله عن أمور حدثت قبل آالف أو ماليني السنني، 
وقد ُيحدثهم عن أشياء لم حتدث بعد بل يتوقع أن يفعلها في املستقبل القريب أو 
البعيد. أما احليوانات األخرى فال تستطيع استعمال رموز مثل الرموز اللغوية، 
فال ميكن لقّط أو فأر أن يخبر أطفاله عّما حدث له في املاضي أو ما يريد أن يفعله 
في املستقبل. فاحليوان يتعلم من التجارب املباشرة فقط ، أّما اإلنسان فيتعلم مما 
مّر به بنو البشر عبر آالف أو ماليني السنني. ومن خالل مقدرة اإلنسان الكبيرة 
على التعلم ومقدرته على استعمال الرموز، أصبح لدى اإلنسان “ثقافة” يستعني 

بها على البقاء، كما يستعني احليوان على البقاء بأساليب السلوك الغريزّية. 

الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية
األهم  اجلزء  يكّون  الشعبي  والتراث  شعبية.  وثقافة  رسمية  ثقافة  نوعان:  الثقافة 
إلى  الثقافة  تقسيم  كيفية  على  أوالً  نتعرف  دعونا  الشعبية.  الثقافة  من  واألكبر 

رسمية وشعبية، ثم نعود بعد ذلك إلى موضوع التراث الشعبي. 

ُتقسم ثقافة مجتمع من املجتمعات البشرية إلى قسمني رئيسني يطلق على القسم 
األول الثقـافة الرسمية، وقد يشير إليه البعض مبصطلح “الثقافة العليـا” أو “الثقافة 
الكبرى”، ويطلق على الثاني “الثقـافة الشعبية” ورمّبا أشار إليها البعض مبصطلح 

“الثقافة الدنيا”. “الثقافة الصغرى” أو 
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تنتقل الثقافة الرسمية من جيل إلى جيل من خالل املؤسسات واألجهزة الرسمية 
التربية والتعليم، واجلامعات واملعاهد، واملؤسسات  الرسمية مثل جهاز  أو شبه 
املعترف به رسميّاً،  العالي  الرسمية، واألدب، والفن  الرسمية، والقوانني  الدينية 
وتضمن  عليها  وحتافظ  ترعاها  التي  الثقافية  والرموز  املعارف  من  ذلك  وغير 
والوزارات  كاحملاكم  املجتمع  أو  الدولة  في  الرسمية  املؤسسات  استمرارها 
هذه  قبل  من  بها  املعترف  أو  عليها  املوافق  أو  املرخّصة  أو  احلكومية  والدوائر 

الدوائر الرسمية. 

اجلماعي  العفوي  النتاج  فهي  الشعبية  احلياة  أساليب  أو  الشعبية  الثقافة  أّما 
وليس  عام،  بشكل  الشعب  أبناء  وضمير  وحاجات  وعواطف  شعور  عن  املعبّر 
النخبة أو املجموعة اخلاصة، وتنتقل من جيل إلى جيل، كما تنتشر بني الناس 
من جماعة إلى أخرى ومن فئة إلى أخرى، بشكل عفوي، مشافهة أو عن طريق 

التقليد واحملاكاة واملالحظة. 

الثقافة والهوية
إن الرموز التي تكّون هوية شعب من الشعوب أو أمة من األمم تستقي مضمونها 
ولكنني  الثقافة.  من  والشعبي،  الرسمي  النوعني،  كال  من  وأهميتها  ومعانيها 
تكوين  في  األهم  العنصر  هي  الشعبية  الثقافة  من  املستوحاة  الرموز  أن  أعتقد 
الهوية اجلماعية للشعب أو لألمة، وهي اجلزء األهم في احلفاظ على هذه الهوية 
وضمان استمراريتها، وفي تعزيزها وتثبيتها، وذلك لعدد من الصفات تتوفر في 
الثقافة الشعبية دون الرسمية. فالثقافة الرسمية من صنع النخبة أو اخلاصة، 
وهي نتيجة تخطيط وتفكير واٍع وال تنبع بشكل عفوي من روح املجتمع، وهي 
العواطف وال  العاطفي فال تلهب  التعبير  ما تكون عملية منطقية ينقصها  كثيراً 
الهمم، وهي مألوفة عادة للنخبة من املتعلّمني واملثقفني، وقد ال يتمكن  تستثير 
تصلح  فال  عاملية،  تكون  ما  كثيراً  وهي  النخبة،  تلك  سوى  وتذوقها  فهمها  من 
لتمييز شعب عن شعب آخر أو مجتمع عن مجتمع آخر، وهي حتتاج إلى جهاز 
رسمي تقوم عليه عادة السلطة املركزية من حكومة أو دولة لنشرها وتعميمها 
ونقلها من جيل إلى جيل. أّما الثقافة الشعبية فهي من صنع عامة الشعب، نابعة 
من روح الشعب ومن شعوره وضميره، لها انتشار واسع بني عامة الناس، وهي 
الشعبي،  العواطف والشعور  أسهل على االستعمال والفهم واحلفظ، تعبّر عن 
وهي لذلك قادرة على إلهاب عواطـف عامة الشعب واستثارة هممهم. وهي تنتقل 
عبر الزمان واملكان من مجموعة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل بعفوّية وبساطة، 
عن طريق املشافهة واحملاكاة والتقليد، دون احلاجة إلى تدّخل أو حتكم سلطة 
أو جهاز أو إدارة رسمية، وميكن استعمالها في مناسبات وأطر أوسع، وكثيٌر 
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ببساطة  صاحبها  هوية  عن  التعبير  تسهـّل  ملموسة  ظاهرة  مادية  رموزها  من 
نواحي  من  ذلك  إلى  وما  الشعبية  األكالت  أو  الشعبية  املالبس  مثل  ووضوح، 

احلياة الشعبية. 

التراث وغير التراث 
وشعبي،  رسمي  نصفني،  إلى  عمودياً  املجتمع  ثقافة  قّسمنا  األخيرة  الفقرات  في 
وهناك طريقة أخرى لتقسيم الثقافة ميكن أن نصفها بأنها أُفقية، وهي أن نقسم 
الثقافة ككل، رسمية وشعبية، إلى قسمني: ما هو تراث، وما ال ميكن اعتباره من 
التراث. وبشكل عام فإن القسم التراثي هو اجلزء الذي نقّدره ونحترمه ومنجّده 
أكثر من غيره، فمثالً في الثقافة الرسمية نعتبر املعلقات “تراثاً” في حني أن ذلك 
ال ينطبق على كل شعر قالته العرب، فبعض الشعر الرسمي تافه وال يستحق أن 
نكّرمه بوصفه تراثاً. كذلك ال أحد يشك في كون قبة الصخرة في القدس وجامع 
احلمراء في األندلس من التراث املعماري العربي – اإلسالمي، ولكن ليس كل بيت 

أو عمارة بناها العرب تستحق اسم تراث معماري عربي أو إسالمي. 

بنفس املنطق، ليس كل جزء من حياة الشعب يستحق أن يوصف بأنه تراث شعبي، 
اليومية  حياتهم  في  الناس  يقوله  أو  ينتجه  أو  يستعمله  أو  ميارسه  مما  فالكثير 
التاريخ، وال نحتفظ به وال  العادية يذهب بعد فترة قصيرة من ظهوره إلى مزبلة 
منذ  ونرددها  بها  نحتفظ  زلنا  ما  الشعبية  األغاني  بعض  فهناك  شيئاً،  عنه  نعرف 
أيام الدولة العثمانية أو ما قبل ذلك بينما اختفت ماليني األغاني الشعبية التي رّددها 

رجال ونساء عرب أو فلسطينيون عبر التاريخ مما لم نحتفظ به. 

بهذا نكون قد وصلنا إلى تقسيم ثقافة املجتمع، أّي مجتمع، إلى أربعة أجزاء، فأصبح 
لدينا: 

1. ثقافة رسمية تراثية. 

2. ثقافة رسمية عادية )غير تراثية(. 

3. ثقافة شعبية تراثية. 

4. ثقافة شعبية عادية )غير تراثية(.



  "Toward a Psychology of Social Change"مت حتضير هذا املقال بتاريخ 1981/2/15 باللغة اإلجنليزية حتت عنوان *
وقدم إلى مؤمتر التنمية األول الذي دعا إليه ملتقى الفكر العربي. وقد ساعد في ترجمته إلى العربية 

مشكوراً األستاذ علي خليل حمد.

سيكولوجية التغير االجتماعي*

عملية  من  واحد  جانب  سوى  يفترض هذا البحث أن “التنمية االقتصادية” ليست 
التغير الثقافي االجتماعي التي هي أوسع كثيراً منه، وفي احلق أنها نتاج للعمليات 

العامة نفسها، وتخضع للمبادئ العامة ذاتها.

وبالرغم من أن بوسعنا من الناحية الفنية التمييز بني ما هو اجتماعي وما هو ثقافي 
بوصفهما مستويني مختلفني من مستويات التجريد، إال أننا سوف نستعمل الكلمة 
املركبة “الثقافي االجتماعي” لنشير بها إلى كل من قواعد السلوك األكثر إيغاالً في 

التجريد وإلى جتليات تلك القواعد على شكل عالقات إنسانية وظواهر اجتماعية.

وليست غايتنا من هذا البحث أن يصبح دليال يعتمد املرء فيه على ذاته في أمور التنمية 
االقتصادية أو االجتماعية، وإمنا غايتنا منه هي إلقاء الضوء على ظاهرة التغير الثقافي 

االجتماعي بغض النظر عن املجتمع أو الزمان أو املكان الذي حتصل فيه.

البقاء  ضمان  هو  اإلنسان،  ومنها  العضوية،  الكائنات  جميع  لدى  احلياة  جوهر 
واالستمرار عن طريق تلبية احلاجات العضوية الضرورية من خالل تفاعل الكائن 
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مع البيئة، وذلك هو التكيف.  وفي بداية تاريخ تطور احلياة كانت جميع الكائنات 
وتستجيب  )اجلينات(  املورثات  في  معني  سلوك  على  تكيفها  في  تعتمد  العضوية 
للتغيرات البيئية بتغيرات في املورثات تنتج عنها وتكون سمات سلوكية وبيولوجية 
“تتعلم  كانت  الطور  ذلك  في  العضوية  الكائنات  بأن  القول  املمكن  ومن  جديدة.  
دروسها” بطريق املورثات، أي أن التكيف لديها كان يؤدي إلى حدوث حتول في 

سمات املورثات لدى النوع.

وفي إحدى مراحل تطور احلياة وقع حادث غريب حقاً.  فقد أدت بعض محاوالت 
بيئية  بقوة  إلى نشوء عضو بيولوجي في اجلسم ال يعتبر رهناً  للتكيف  املورثات 
خاصة أو مبوقف بيتي خاص، وإمنا ميكنه التوسط بني املوروثات والسلوك بحيث 
يتيح للسلوك أن يتغير في نطاق معني دون اقتضاء تغيرات في املورثات. وقد مكن 
هذا العضو الكائن العضوي من التأقلم مع طائفة من التغيرات في البيئة دون حاجة 
منه إلى إعادة التكيف.  وهذا هو جوهر ما نسميه عادة الذكاء والتعلم، أي القدرة على 
استعمال التغذية املرتدة أو نتائج السلوك من أجل تعديل السلوك وجعله أكثر مالءمة 
للظروف.  وما هذا العضو سوى اجلهاز العصبي أو الدماغ الذي بلغ أوج تطوره 
لدى الرئيسيات، ولدى اإلنسان منها بوجه خاص. أما مجموع ما لدى اإلنسان من 
احللول املتعلمة )املكتسبة( أو غير املوروثة ملختلف املشكالت، أو مجموع ما تعلمه 
“ثقافة”. ويبدو أن  للتكيف، فهو ما يطلق عليه مصطلح  آليات واستراتيجيات  من 
قدرة الفرد على التعلم ليست ظاهرة بسيطة، وإمنا هي كفاءة متعددة الطبقات ذات 
نظام هرمي.  وهي كفاءة غير مفهومة متاماً من قبل اإلنسان، ولكن نستدل عليها 
من أننا نتعلم بأمناط شتى بدءاً من االستجابات اإلشراطية الكالسيكية غير الواعية 
التعلم بطريقة  الغريزي واملوروث لدى احليوانات، عبر  السلوك  التي تكاد تقارب 

التجربة واخلطأ، إلى أن تنتهي بالتفكير واإلدراك الرمزي املجرد.

وقد يعني هذا، إذا كان صحيحاً، كثيراً من األمور التي ال نقوى على استيعابها بشكل 
كامل، وان كان بوسعنا القيام على األقل ببعض التخمينات عنها.  فمن التخمينات 
املمكنة أن يكون للجهاز العصبي، ومن ثم العقل، بنية متعددة الطبقات ذات ترتيب 

هرمي من حيث وظائفها.

متعدد  نظام  هي  بل  األجزاء،  متجانسة  كتلة  ليست  الثقافة  أن  أيضاً  هذا  ويعني 
الطبقات ذو تسلسل هرمي ال يتغير عشوائياً وكيفما اتفق بل وفق ترتيب نظامي 

متليه طبيعة تركيب اجلهاز العصبي لإلنسان.

بيد أننا مضطرون لالكتفاء إلى حني فهم أنفسنا فهماً أفضل بنموذج مبسط لإلنسان 
مستويات.   ثالثة  ذو  منوذج  البحث  هذا  في  استعملناه  الذي  والنموذج  وثقافته. 
ولكي جنعل منوذج اإلنسان هذا أيسر فهماً فسوف نشبهه بنظام أبسط له أطوار 
املستويات  أما  االلكترونية.  احلاسبة  وهو  أال  وملموسية  متيزاً  أكثر  ومستويات 

الثالثة في هذا النموذج فهي:
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املمكن  ومن  العصبي،  اجلهاز  بنية  التخصيص  وبوجه  البيولوجي:  املستوى   .1
التي  البنية هي  مقارنة هذا املستوى بجهاز احلاسبة أي اآللة نفسها.  إن هذه 

تعني طبيعة النظام وحتدد وظائفه، أي ما ميكنه القيام به وما يعجز عنه.

2. املستوى السيكولوجي: وهو يشتمل على طائفة من القواعد، واملبادئ، والتعليمات 
التي توجه وظائف اجلهاز العصبي في معاجلته للمعطيات أو املعلومات الواردة 
أليه في هيئة مشاعر أو إحساسات من داخل الكائن العضوي أو معطيات حسية 
“بالبرنامج” في  البيئة.  وميكننا مقارنة هذا املستوى  أو منبهات خارجية من 
اآللة احلاسبة. ولكن في حني يقوم فرد واحد )أو قلة من األفراد على األكثر( 
بتصميم “برنامج” اآللة احلاسبة، جند أن البرنامج البشري، والذي تطلق عليه 
اإلدراكية.  اخلريطة  أو  الشخصية،  أو  النفسية،  البنية  مثل  من  شتى،  أسماء 
اخلبرات  مجموع  من  ومؤلف  حقاً  معقد  برنامج  هو  السيكولوجية  والبنية 
والتجارب التي مرت بالفرد طيلة حياته. ومن اجلدير بالذكر أن اخلبرات التي 
مير بها الفرد في سني حياته األولى لها أهمية خاصة، وذلك ملا لها من تأثير 

على إدراك اخلبرات الالحقة من خالل تكوين املواصفات األولى للبرنامج.

3. املستوى الثقافي االجتماعي: يشتمل هذا املستوى على قواعد السلوك، والسلوك 
ذاته، ونتائج السلوك مثل أمناط العالقات والبنية االجتماعية والثقافة املادية.  
)الداخلية،  البيئة  ملعطيات  العصبي  اجلهاز  ملعاجلة  نتيجة  تأتي  جميعها  هذه 
واخلارجية( ضمن محاولة الكائن العضوي للتكيف والبقاء. وميكننا تشبيه هذا 
املستوى بالنتائج التي تعطيها اآللة احلاسبة واملشتملة على احللول واإلجابات 

التي تقدمها اآللة لألسئلة املطروحة عليها.

وتأتي الصلة بني املستويني األولني والبيئة من خالل املستوى الثالث وهو السلوك.

وفي وسعنا التحدث عن ثالثة أنواع من التغير بحسب النموذج الذي قدمناه: 

1. النوع التطوري أو البيولوجي: وهو طويل املدى.

2. التغير في الشخصية، أو البنية النفسية، وهو متوسط املدى.

3. والتغير الثقافي – االجتماعي أو تغير السلوك، وهو قصير املدى.

وتنتظم أنواع التغير املذكورة آنفاً في تسلسل رأسي، بحيث يتذبذب كل منها ضمن 
حدود يقررها النوع الذي يعلوه في الترتيب. فليس في وسع السلوك لدى مجموعة 
البنية  أو  الشخصية  أنواع  تتيحها  التي  احلدود  ضمن  إال  يتغير  أن  السكان  من 
النفسية السائدة لدى تلك املجموعة. وكذلك شأن البنية النفسية التي ميكنها التغير 

ضمن احلدود التي تسمح بها بنية اجلهاز العصبي لإلنسان.
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بالدرس  نتناول  اآلن هي: كم من هذا كله يقع في نطاق سيطرتنا؟ دعنا  واملسألة 
أنواع التغيرات هذه واحداً واحداً:

التغير التطوري
من الناحية الفنية، نستطيع القول أن اإلنسان ميتلك اخلبرة الفنية التي متكنه من 

تسيير التغير التطوري إلى حد ما، ومن املمكن إجراء ذلك بطريقتني:

وظائف  من  بعض  على  اإلنسان  استحواذ  هذا  ويعني  النسل:  حتسني  علم  أ. 
االنتقاء الطبيعي، وذلك بتخلصه من األفراد الذين ال تعجبه سمات مورثاتهم، 
وتربيته األفراد اآلخرين الذين يرضى عن سمات مورثاتهم. وهذا أمر شبيه 
مبا دأب اإلنسان على فعله زمناً طويالً باألنواع األخرى كاملواشي أو اخليول 

أو الكالب، وإنتاجه طائفة متنوعة من السالالت املرغوبة.

ب. هندسة املورثات: ويقصد بهذا ما ميارسه اإلنسان من تدخل مباشر وتعديل 
التخزين  على  تشتمل  مختلفة  بطرائق  النسل،  مورثات  سمات  في  وحتكم 
الطويل األجل، وحفظ خاليا اجلنس التي حتمل سمات املورثات املرغوبة، 
اجلنسية  للخلية  الوراثية  احملتويات  في  والتعديل  االصطفائية،  واملزاوجة 
تخطيط  على  قادر  اإلنسان  بأن  القول  ميكننا  الفنية  الناحية  فمن  الواحدة. 
البرنامج  هذا  مثل  أن  بيد  نوعه،  في  التطورية  لالجتاهات  برنامج  وتنفيذ 

يعاني من ثالث مشكالت أساسية على األقل:

 االعتبارات األخالقية: من هو صاحب احلق في تصميم ما ينبغي أن 
يكون عليه اجليل التالي من بني اإلنسان؟

على  الناس  اتفاق  بإمكان  سلمنا  فلو  العقالنية:  املنطقية  االعتبارات   
شخص أو هيئة يكون حكماً بشأن سمات املورثات احلسنة والرديئة 
لبقيت مسألة أخرى وهي: كيف نستطيع أن نضمن بأن هذه السمات 
املرغوبة اآلن ستكون صاحلة فعالً لبقاء النوع في املدى الطويل من 
في  البيئة  تفرضها  التي  االصطفائية  واملتطلبات  الضغوط  حيث 
املستقبل، مثل تغيرات جو األرض أو األمراض اجلديدة أو األنواع 
اجلديدة من احلشرات، أو وجود إشعاعات جديدة قادمة من الشمس 

أو النجوم، أو وقوع غزو من الفضاء اخلارجي وما إلى ذلك.

 االعتبارات الزمنية: ليس من املمكن استعمال هذا اللون من املتغيرات 
في حل املشكالت املباشرة امللحة، وذلك ألنه يستغرق أجياالً كثيرة 

قبل أن يؤتى ثماره املبتغاة.
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برغم  النوع  مورثات  على  تعديل  إجراء  في  الكامن  البديل  هذا  أن  لنا  يتبني  وهكذا 
الثقافية  أو  االقتصادية  املشكالت  حلل  صاحلاً  بديالً  ليس  لإلنسان،  فنياً  تيسره 
االجتماعية في املرحلة احلاضرة من تاريخ اإلنسان، ولذلك فسنتوقف عن مناقشة 

هذا البديل فيما تبقى من هذا البحث.

تغير الشخصية
من املمكن إحداث التغير الثقافي االجتماعي أيضاً بتغيير البنية السيكولوجية لألفراد 
في املجتمع.  ويستند هذا التفكير إلى عدة فروض لم يجر التحقق من صحتها، وإن 

كانت مقبولة بوجه عام في أوساط العلوم االجتماعية، وهذه الفروض هي:

1. أن لدى الكائنات البشرية ما ميكن أن يطلق عليه مصطلح “شخصية” أو هيكل 
السيكولوجية  البنية  هذه  أن  املعتقد  ومن  السيكولوجية.  السمات  من  معني 
تتم بلورتها في سنوات الطفولة األولى، وتظل مستقرة إلى حد ما طوال حياة 
الفرد. ومن املمكن أن حتدث اخلبرات الالحقة بعض التغيرات الطفيفة في بنية 

الشخصية، ولكنها تتسرب في البنية األولى ويتم متثلها فيها.

االجتماعي  الثقافي  النظام  نفس  في  األعضاء  األفراد  من  الكبيرة  األغلبية  أن   .2
خبرات  بأثير  وذلك  السيكولوجية،  البنية  أو  الشخصية  نوع  نفس  لديهم 
الطفولة املشتركة. ويشار إلى هذا في العادة باسم “الشخصية األساسية” أو 

“الشخصية االجتماعية” لتلك املجموعة.

3. أن قدراً كبيراً من التناغم أو االرتباط قائم بني نظام الشخصية لدى مجموعة ما 
ارتباطاً  باآلخر  أحدهما  يرتبطان  هذين  وأن  االجتماعي،  الثقافي  نظامها  وبني 
دائرياً عن طريق التغذية املرتدة بحيث يكون كل منهما علة لآلخر، محدداً للتغيرات 

املمكنة فيه.

وهكذا نرى أنه إذا كانت التغيرات املرغوبة في النظام الثقافي تغيرات حاسمة، فإن 
األمر يستلزم أن تتغير بنية الشخصية في املجموعة أيضاً.  لكن مبا أنه ليس من 
املمكن إجناز تغيرات حاسمة في بنية الشخصية بني اليافعني من أفراد املجتمع، فإن 
هذا يقتضي إجناز التغيرات عن طريق تربية جيل جديد له بنية شخصية جديدة. 
ويعني هذا أن التغيرات املرغوبة ستستغرق جيالً واحداً على األقل إلجنازها، وهذا 

ما دعانا إلى إطالق اسم “متوسط املدى” على هذا النوع من التغير.

وإذا اتفقنا على أننا نريد إدخال التغيرات السيكولوجية الضرورية من أجل إتاحة 
استعمال  فباستطاعتنا  املرغوبة،  االجتماعية  الثقافية  التغيرات  حلدوث  الفرصة 

إحدى استراتيجيتني ممكنتني هما:
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االجتماعية  الثقافية  التغيرات  شأن  في  البت  على  تعتمد  األولى  اإلستراتيجية   .1
املرغوبة ثم حتدد السمات السيكولوجية التي تتناغم مع هذه التغيرات أو تسهل 
حدوثها. فإذا ما عـُلمت السمات السيكولوجية املرغوبة، استلزم األمر أن نقوم 
التي تتيح غرس مثل هذه السمات في األطفال.  باكتشاف الطرق واملمارسات 
وإذا بات هذا كله معلوماً، أصبح في وسعنا عندئذ تربية جيل جديد لديه بنية 
الثقافية  التغييرات  إحداث  اجلديد  اجليل  هذا  وسع  وفي  املرغوبة،  الشخصية 

االجتماعية املطلوبة.

2. اإلستراتيجية الثانية تسير في نفس املراحل التي اتبعتها اإلستراتيجية األولى، 
ولكنها بدالً من أن جتعل غايتها خلق طائفة من السمات السيكولوجية تتناسب 
مع مجموعة معينة من التغيرات الثقافية االجتماعية، ترمي هذه اإلستراتيجية 
إلى إنتاج طراز مرن من الشخصية قادر على احتمال التغير أو مجاراته مهما كان 
ذلك التغير صعباً، وإذا كان ذلك ممكنا )يبدو لنا أن الشخصيات مختلفة بالفعل 
إذا  الثقافية االجتماعية  التغيرات  املزيد من  البعد( فإنه سيتيح حدوث  في هذا 
دعت احلاجة إلى ذلك، دون اللجوء إلى خلق نوع جديد من الشخصية. ويغلب 
طوال  يحدث  كان  قد  بيناه،  الذي  املدى”  “متوسط  التغير  نوع  أن  الظن  على 
التاريخ البشري بطريقة آلية غير مخططة وال واعية. وإذا مت تطبيق هذا التغير 
باالعتماد على التخطيط الواعي واملدروس، فسيجابه كثيراً من املشكالت قد ال 

ميكن التغلب عليها، ومن هذه املشكالت ما يلي:

لتغيرات  والتخطيط  والرغبة  بالتصور  ما  جيل  من  الراشدون  يقوم  ولم  كيف  أ. 
اإلمكان  إن  السيكولوجية؟   بنيتهم  به  تسمح  الذي  املدى  خارج  اجتماعية  ثقافية 

الوحيد يكمن في أن يقوم أعضاء ثقافة ما بفرض خطة ما على ثقافة أخرى.

ب. كيف يتسنى لنا حتديد االرتباط بني السمات السيكولوجية من جهة واملمارسات 
الثقافية االجتماعية من جهة أخرى؟

ت. إن املدى الزمني الالزم ملثل هذه التغيرات غير مشجع.

نتيجة  هي  ما  جيل  في  الشخصية(  نوع  )أو  السيكولوجية  السمات  دامت  ما  ث. 
ملمارسات اآلباء الراشدين من اجليل السابق، فكيف يتسنى للجيل “غير الصحيح” 
أن ينتج اجليل “الصحيح” إذاً؟ إن اإلمكان الوحيد يكمن في استحواذ سلطة مركزية 

من اخلبراء على وظيفة تربية جميع األطفال في املجتمع اإلنساني.

 ما من شك في أن هذه القائمة ال تستنفذ جميع املشكالت املمكنة التي تتعلق بهذا 
ال  التغيير  من  النوع  هذا  أن  في  فكرتنا  لتوضيح  تكفي  ولكنها  التغيير،  من  اللون 
إذاً سوى بديل وحيد ممكن، أال وهو  للتطبيق حقا. فليس لدينا  قابالً  يشكل بديالً 

التغير الثقافي االجتماعي “قصير األجل” وهو ما سنتناوله بالدرس اآلن.
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التغير الثقافي االجتماعي “قصير األجل”
موضوع حديثنا هنا هو ذلك النوع من التغير الثقافي االجتماعي الذي ميكن حتقيقه 
في  القائم  الشخصية  منط  وضمن  لإلنسان،  احلالية  البيولوجية  املعطيات  ضمن 
وقت  في  التغير  من  النوع  هذا  إدخال  نظرياً  املمكن  فمن  ولذلك  املقصود.  املجتمع 
وقابالً  عملياً  التغيير  من  اللون  هذا  دام  وما  واحد.  جيل  مدى  يتجاوز  ال  قصير 
املوضوع  وسنتناول  التفصيل.  من  أكثر  بقدر  بالدراسة  سنتناوله  فإننا  للتطبيق، 
حول  يدور  الذي  اإلطار  و“االستجابة”.  “املؤثر”  هما  رئيسيني  إطارين  ضمن 
“املؤثر” سيهتم بشكل رئيسي بكيفية توليد “االبداعات” و“التجديدات” وإدخالها 
استجابة  كيفية  بالدرس  فسيتناول  “االستجابة”  موضوع  وأما  املجتمع،  في 

املجتمعات البشرية للتجديدات الدخيلة أو كيفية تعاملها معها.

“املؤثر” 
على الرغم من أننا أحياناً كثيرة جنسد النظام “الثقافي االجتماعي”، إال أنه في واقع 
األمر شيء معنوي مجرد ال وجود له إال في ذهن اإلنسان، وليس شيئاً قائماً بذاته. 
وأهم ما في األمر أن النظام “الثقافي االجتماعي” ليس كائناً عضوياً ينمو ويتغير 
أن  املعلوم  ومن  واملكان.  الزمان  أطر  في  ينتقل  أو  أخرى  إلى  منطقة  من  ويتحرك 
النظم الثقافية االجتماعية ال يتصل بعضها مع بعض وال تتفاعل وتتبادل التأثير، 
بل أن اإلنسان هو الذي يحمل هذا الشيء املجرد الذي نطلق عليه “النظام الثقافي 
سلوكهم،  أو  أفكارهم  بتغيير  يقومون  الذين  هم  والناس  رأسه.  في  االجتماعي” 

ويؤثر بعضهم في بعض، وينقلون األفكار وطرائق السلوك من جيل إلى آخر.

ميكننا وصف أي نظام ثقافي اجتماعي بأنه منط أو مجموعة أمناط مشتقة من عدة 
مستويات من مستويات احلقيقة:

1. في أعلى هذه املستويات جند نظام األفكار والقواعد التي يدرك الشخص العالم 
وفقاً لها، ويطلق عليه اسم “اخلريطة اإلدراكية”.

“اخلريطة  على  يعتمد  الذي  السلوك  مستوى  أيضاً  املستويات  هذه  ومن   .2
اإلدراكية”. هذا السلوك ينتظم في أمناط نسميها “الثقافة”.

3. يؤدي السلوك املنّمط ألعضاء مجموعة بشرية إلى قيام نظام أو شبكة عالقات 
نسميها باسم “البنية االجتماعية”.

4. يجد املرء أخيراً أن السلوك البشري الذي توجهه اخلريطة اإلدراكية والذي ينتظم 
ضمن البنية االجتماعية يؤدي إلى وجود املنتجات املادية التي نطلق عليها اسم 
“الثقافة املادية”.  ومن املفروض أن يقوم في املجتمع الطبيعي املستقر قدر كبير 

من االرتباط والتناغم بني هذه املستويات األربعة.
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أي  في  التغير  حدوث  ولكن  املستويات،  هذه  من  أي  في  التغير  يبدأ  أن  املمكن  من 
منها يقتضي من املستويات األخرى أن تعّدل نفسها كي حتافظ على التناسق وتعيد 

النظام الثقافي االجتماعي إلى حالة التوازن أو االستقرار.

داخل  من  الثقافي  االجتماعي  النظام  في  التغير  يطلق  الذي  “املؤثر”  يصدر  وقد 
النظام أو من خارجه.  فإذا كان التجديد ناجماً عن “مؤثر” داخلي فإننا نطلق على 
“منبه” التجديد والتغير آتيا من خارج النظام  “اختراع”، أما إذا كان  النتائج اسم 
فتطلق عليه عدة أسماء مختلفة. واالختراع في واقع األمر عبارة عن إعادة ترتيب 
أجزاء قدمية قائمة في النظام من قبل، وفقاً لفكرة جديدة أو بحسب ترتيب جديد 
مستعار من منوذج قائم من قبل في داخل النظام.  وبذلك يقوم االختراع بوضع 
األجزاء القدمية ضمن عالقات جديدة، فيكون كل من األجزاء والعالقة غير جديد 

ولكن نظام العالقة )أو الترتيب( يكون جديدا بالنسبة إلى هذه األجزاء بالذات.  

النظام  في  والتغيرات  التجديدات  تطلب  التي  للمنبهات  ميكن  أخرى  جهة  ومن 
نظام  قيام  املمكن  من  أن  ذلك  ومعنى  اخلارج،  من  تصدر  أن  االجتماعي  الثقافي 
سوى  بالطبع  هذا  وما  آخر.  اجتماعي  ثقافي  نظام  في  بالتأثير  اجتماعي  ثقافي 
املختلفة  البشرية  املجموعات  لدى  والسلوك  األفكار  أن  به  ُيقصد  مجازي  متثيل 
التأثير في أشكال مختلفة وعلى  أن يرد هذا  املمكن  يؤثر بعضها في بعض. ومن 

مستويات مختلفة من احلقيقة:

1. عندما تتخلى مجموعة من الناس عن نظامها الثقافي االجتماعي اخلاص وتتبنى 
كامالً ملجموعة أخرى، وتسير في طريق فقدان هويتها  اجتماعياً  ثقافياً  نظاماً 

التي تنفرد بها، فإننا نطلق على ذلك اسم “استيعاب”.

2. عندما تتبنى مجموعة من الناس قطاعاً كبيراً من نظام ثقافي اجتماعي ملجموعة 
اجلديد،  االجتماعي  الثقافي  نظامها  بها  ينفرد  التي  الهوية  فقدان  بدون  أخرى 

فإننا نطلق على ذلك اسم “تثاقف” أو “اكتساب ثقافي”.

فكرة  في  الوارد  للشرح  )وفقاً  “الترتيب”  أو  “الفكرة”  اقتباس  يجرى  عندما   .3
االختراع( عن نظام آخر وتطبيقه على أجزاء قدمية قائمة من قبل ضمن النظام، 

فإننا نطلق على هذه العملية اسم “انتشار املنبهات”.

4. عندما يأخذ أعضاء مجموعة أجزاء صغيرة من السلوك أو الثقافة املادية من نظام 
ثقافي اجتماعي ملجموعة أخرى ويقومون بتكييفها ضمن نظامهم اخلاص، فإننا 

نطلق على ذلك اسم “استعارة” أو “استيراد”.

ذكرنا حتى اآلن عدة مرات أن النظام الثقافي االجتماعي ال يتغير تلقائياً وليس في 
وسعه ذلك، بل أن اإلنسان هو وسيلة التغير.  ولكن ملاذا يقوم اإلنسان باستمرار 

بتغيير نظامه الثقافي االجتماعي، سواء عن طريق االختراع أو االستعارة؟
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تكاد جميع النظريات التي حتاول اإلجابة على هذه املسألة تستند إلى افتراض ضرب 
من ضروب الدوافع الغريزية للتغيير. واملنطق الذي تستند إليه هذه النظريات عادة 
الرئيسية لدى اإلنسان،  التكيف  آلية  الثقافي االجتماعي هو  النظام  يجري كما يلي: 
بقاء اجلنس  اآللية، وهو بذلك يزيد من فرص  إلى حتسني هذه  الطريق  والتغير هو 
البشري. أي أن للتغير قيمة تكيف أو قيمة بقاء. وقد أدت قيمة البقاء التي يتصف بها 
للتغير. ويتجلى هذا  إلى تدوينه في مورثات اإلنسان في هيئة دافع غريزي  التغير 
الدافع الغريزي في طرق شتى. ومن الطرق التي تذكرها النظريات املختلفة، الدافع 
الغريزي للعب، والدافع الغريزي لالستكشاف، والفضول الغريزي، والدافع الغريزي 

لطلب التمتع، والدافع الغريزي للتنظيم، والدافع الغريزي لتقليل التنافر اإلدراكي.

ولكن، إذا كان الدافع الغريزي للخلق واإلبداع )التجديد( والتغير مدّونا في مورثات 
من  وخلقاً  إبداعاً  أكثر  املجتمعات  بعض  جند  فلماذا  البشري،  النوع  أفراد  جميع 
الذي  والسبب  الثقافة،  إلى  أو  الشخصية  إلى  إما  يعزى  ذلك  في  السبب  سواها؟  
يعطَى عادة هو أن جميع أنواع الشخصية أو جميع الثقافات ليست سواء في إتاحة 
الغريزية ال تقوم في  الدوافع  إن  الغريزية وحتقيقها.  الدوافع  للتعبير عن  الفرص 
للمجتمع.  والثقافية  السيكولوجية  املطالب  وتقنيتها  بضبطها  تتحكم  وإمنا  فراغ 
وبذلك نرى أن املجتمعات املختلفة قد ال تتساوى في درجة اإلبداع واخللق، ويعود 
العقاب  نظام  إلى  أو  املجتمع  في  السائدة  االجتماعية”  “الشخصية  نوع  إلى  ذلك 

واملكافآت املتبلور في التقاليد واملمارسات الثقافية في ذلك املجتمع.

“االستجابة”
تناولنا بالدرس في القسم السابق قضية أصل التجديدات أو منبهات التغير، وسنتحدث 
هنا عما يحدث للتجديد عند إدخاله إلى املجتمع. تقابل التجديدات عند إدخالها إلى نظام 
ثقافي اجتماعي، إما بالقبول بدرجات متفاوتة من التعديل، أو بالرفض. إن قلة قليلة 
وتؤدي  فعالً  البقاء  على  تقوى  اجتماعي  ثقافي  نظام  أي  في  املدخلة  التجديدات  من 
إلى إحداث تغيرات في النظام، أما أغلبيتها فتمنى بالرفض وتقتل في مهدها دون أن 
تتاح لها فرصة ترك أي أثر ملموس في النظام. وكثير من التجديدات املدخلة يتعرض 

للتعديل والتخفيف بدرجات متفاوتة قبل اندماجه في النظام.

وليست مسألة معرفة العوامل التي حتدد مصير جتديد ما من األمور التي يسهل 
اإلجابة عنها.  ويذكر علم االجتماع مئات املتغيرات باعتبارها ذات صلة بالعملية، 
ولكن ليست هناك طريقة مضمونة حلساب مساهمة كل متغير في النتيجة النهائية، 
أو  القبول  من  معني  جتديد  أي  بحظ  التنبؤ  من  متكننا  طريقة  هناك  ليست  وكذلك 
على  ترتكز  التي  التخمينات  بعض  تقدمي  هو  عمله  نستطيع  ما  وأقصى  الرفض. 
املنطق وعلى الدراسات السابقة. ومن املتغيرات واالعتبارات التي ينبغي أن نأخذها 

في احلسبان عند القيام مبثل تلك التخمينات:
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سواء  شيء،  كل  أن  فالواقع  ثقافي:  لعنصر  الرمزية  والقيمة  الوظيفية  القيمة    .1
معه  والتعامل  إدراكه  ميكن  مادياً،  شيئاً  أو  سلوك  عنصر  أو  فكرة  أو  كلمة  أكان 
أن يستعمل  ذاته ميكن  في  الشيء بصفته شيئاً  التعامل مع  أوالً،  في مستويني: 
استعماال وظيفيا لتحقيق غاية ما. وثانياً، التعامل مع الشيء بصفته رمزاً يدل على 

شيء آخر ويشير استعماله إلى نوع من العالقة مع ذلك الشيء من خالل الرمز.

أ.  القيمة الوظيفية: يتوقف اعتبارها هنا كمحدد لقبول العنصر اجلديد أو رفضه 
تلبية  في  املساهمة  على  العنصر  ذلك  قدرة  بها  نتصور  التي  الدرجة  على 
القائمون  يالحظ  أن  وينبغي  إحباطها،  أو  الرغبات  أو  احلاجات  من  شبكة 

على إدخال التجديدات عدة أمور منها:

 أن احلاجات كما يشعر بها املستقبل ليست مماثلة بالضرورة للحاجات 
كما يعرفها أو يشعر بها املانح أو املخطط للتغير.

احلاجات  تلبي  التي  الغايات  إلى  توصل  التي  الوظيفية  الوسائل  أن   
حتظى مبكافآت، وبذلك تصبح هي نفسها حاجات ثانوية ويصبح 

من العسير االستغناء عنها.
 لذلك، ينبغي أن تعطي الوسائل اجلديدة نتائج سريعة من أجل اإلقناع 

وحتويل الوسائل اجلديدة إلى “حاجات ثانوية”.
القدمية  الوسائل  فعالية  تعزيز  أو  تكميل  بها  يراد  التي  العناصر  إن   

أيسر قبوال من تلك التي يراد بها احللول محل الوسائل القدمية.
 إذا لم تكن مجموعة من الناس تشعر بحاجة إلى عنصر ما، فمن املمكن 
خلق احلاجة في نفوس أفراد املجموعة )وهذا هو الهدف لإلعالن( 

من أجل زيادة الرغبة والطلب على ذلك العنصر.
 ان العنصر الوظيفي الذي يتالءم بطبيعته مع نظام القيم األيديولوجية 
قيم  إدخال  يتطلب  الذي  الوظيفي  العنصر  من  قبوال  أيسر  القائمة، 

جديدة أو طريقة جديدة من التفكير.

ب.  القيمة الرمزية: من املمكن أال يعود قبول عنصر ما أو رفضه إلى ماهيّته أو 
الوظيفة العملية التي ميكن أن يؤديها لنا، بل إلى ما يشير إليه أو ميثله أو 
يقترن به ذلك العنصر.  وينبغي أن يراعي املرء بعض األمور هنا، وال سيما 

إذا كان من املشاركني في إدخال التغير الثقافي االجتماعي

  أن العنصر الثقافي يصبح دائما مقترناً باملانح وممثال له، وبذلك يجري 
تعميم شعورنا إزاء املانح، سواء أكان حبا أو احتراما أو كراهية أو عداء 
أو غير ذلك، بحيث يضفى على العناصر التي نأخذها منه، ومن ثم ميكن 
أن تتحدد استجابتنا لذلك العنصر من خالل شعورنا نحو الذي أدخله.
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  من أفضل الطرق لزيادة فرص قبول عنصر ما هي حتسني صورة املانح 
في ذهن املستقبل.

  ومن الطرق التي تزيد إمكانية قبول عنصر جديد مقترن مبانح غير مرغوب، 
جتريد العنصر من أية إشارات أو عالقات مميزة تقرنه باملانح.

ملانح  برموز  شحنه  أي  العنصر،  ترميز”  “إعادة  ميكننا  مماثلة  بطريقة    
مختلف ولكنه مرغوب.

من  جزء  هي  واملفردات،  املنزل  وأثاث  كاملالبس  الشخصية،  العناصر    
هوية الشخص ولذلك تكون حساسة بشكل خاص إزاء القيمة الرمزية. 
الفكرة  عن  للتعبير  العناصر  هذه  مثل  يستعمل  أن  الشخص  وبإمكان 
التي  باملجموعة  وعالقته  باملانح  عالقته  وعن  نفسه  عن  يحملها  التي 

ينتمي إليها.

تقييم  املمكن  ومن  جماعية،  هوية  املجموعات  من  مجموعة  لكل    
هوية  مع  الرمزية  قيمتها  تناسب  مدى  بحسب  اجلديدة  العناصر 
التي تتصف  املجموعات  على  بوجه خاص  هذا  وينطبق  املجموعة. 
بهوية جماعية متينة وآمنة، وخالفا لذلك ميكن للجماعة التي تعاني 
تقبلها  سرعة  في  مسرفة  تكون  أن  والنقص  بالقلق  إحساس  من 
التي تقترن مبجموعات ذات  للعناصر اجلديدة أو األفكار اجلديدة 
العناصر  ربط  يعاد  أن  ينبغي  احلاالت  هذه  مثل  في  أعلى.  منزلة 
اجلديدة املرغوب إدخالها باملجموعات األعلى مركزاً ليسهل قبولها 

من قبل املجموعة األدنى مركزاً. 

  قد ترفض املجموعات املطمئنة إلى هويتها واملعتزة بها، بعض العناصر 
أجنح  تعتبر  احلاالت  هذه  مثل  وفي  أخرى،  مجموعات  بهوية  املرتبطة 
بإقناع  القيام  املجموعات  هذه  مثل  لدى  التجديدات  إدخال  في  الطرق 
قادة املجتمع احمللي “بتبني” هذه التجديدات، األمر الذي يؤدي إلى إزالة 

التنافر القائم بني العناصر وبني هوية املجموعة.

للتغير،  التخطيط  في  املشتركون  بها  يهتم  أن  ينبغي  التي  األمور  من    
حتققهم من أن طريقة إبصار الناس ألنفسهم وتصورهم لها قد تكون 
مختلفة عن طريقة إبصارهم للناس الذين تتم استعارة العناصر الثقافية 

اجلديدة منهم.

يحظى  أن  قبل  اجلديد  الثقافي  العنصر  على  يتوجب  االجتماعية:  الشخصية    .2
بالقبول أن يتناسب مع بنية “الشخصية االجتماعية” للمجموعة، ويقصد بذلك 

هنا مجموعة من التوجهات والقيم الثقافية العريضة، ومنها:

59



دراسات في الثقافة والتراث والهوية

أ. اهتمام املجتمع باألشياء املادية في مقابل اهتمامه بالقيم املعنوية املجردة.

االستقالل  مقابل  في  املجموعة  وتضامن  املتبادل  واالتكال  القرابة  توكيد  ب. 
والفردية.

ج. توكيد أهمية التقاليد في مقابل حتمل وقوع التغير.

د. مدى االهتمام بالقدمي في مقابل التجديد.

التي  الطريقة  التجديد شأن كبير في  بإدخال  القائم  أو  للمانح  املانح: قد يكون   .3
ُيستقبل التجديد بها:

أ. مقتضيات الهوية كما مت شرحها آنفاً.

ب. قد تكون النيات الكامنة وراء التجديد موضعاً للشك أو غير مقبولة بالرغم 
مبشر  أم  مستعمر  أم  محتل  املانح  فهل  مرغوبا.   نفسه  العنصر  كون  من 
معناها  حالة  لكل  إن  خائن؟   أم  محلي  مجتمع  زعيم  أم  إداري  أم  تاجر  أم 

وأهميتها اخلاصة.

فرعية  مجموعات  عدة  من  املجموعة  تكون  يؤدي  قد  الفرعية:  املجموعات   .4
مختلفة، ثقافية أو عرقية أو اجتماعية أو قرابية أو غير ذلك، بدال من كونها 
ذلك  مثل  في  التجديد  إدخال  بشأن  مهمة  نتائج  إلى  متجانسة،  مجموعة 

املجتمع.

القائمة،  املنافع  من  مختلفة  أنواع  املختلفة  الفرعية  للمجموعات  يكون  قد  أ. 
واملظالم، واملطامح، والرغبات، واحلاجات، تؤدي جميعا إلى طرائق مختلفة 

في إدراكها للعنصر اجلديد ومن ثم استجاباتها لذلك العنصر.

أي  حدوث  القائم  الوضع  من  املنتفعة  املجموعات  تعارض  أن  املمكن  من  ب. 
تغير، في حني يرغب احملرومون في حدوث أي تغير يساعد في القضاء على 

الوضع القائم.

حيث توجد عدة مجموعات فرعية متنافسة، قد يؤدي أي تغير يتم إدخاله  ج. 
من قبل أي مجموعة فرعية أو من خاللها إلى معارضة أو مقاومة تلقائية 
تقوم بها املجموعات الفرعية األخرى. ثم إن ملقتضيات الهوية التي ذكرناها 

آنفاً صلة مهمة في مثل هذه احلاالت.

قد ُيستغل تبني أي عنصر جديد كرمز للداللة على قيام أحالف وارتباطات  د. 
بني بعض املجموعات الفرعية.

60



سيكولوجية التغير االجتماعي

مستويات النظام الثقافي االجتماعي
لقد قلنا مرارا في هذا البحث أن النظام الثقافي االجتماعي هو نظام متعدد الطبقات 
التي ندرك  القواعد  يتألف من أربعة مستويات على األقل، أكثرها جتريداً مستوى 
بها العالم من حولنا، وأقلها جتريداً عناصر الثقافة املادية. أما أين وكيف تتم مواءمة 
عنصر جديد مع هذا النظام فأمر له شأنه من حيث قبول العنصر اجلديد أو رفضه.

أ.  بوجه عام، كلما ازداد املستوى الذي ينتمي إليه العنصر اجلديد جتريداً، زادت 
املقاومة التي يتعرض لها.

املستويات  في  الالزمة  التعديالت  زادت  جتريداً  املستوى  ازداد  كلما  ب. 
األخرى.

ج.  كلما ازداد املستوى جتريداً زاد التغير الكلي املتولد بعد قبول العنصر.

الضغط
أو  الفرد  له  الذي يتعرض  الضغط  للتجديد مبقدار  تتأثر االستجابة  أن  املمكن  من 
الضغط  هذا  يصدر  العادة  وفي  رفضه.  أو  جديد  عنصر  قبول  أجل  من  اجلماعة 
لقبول التجديد عن “املانح”، كاحملتل أو املستعمر أو املبشر أو احلاكم أو التاجر أو 
الثوري أو املوظف احلكومي. أما الضغط لرفض  الزعيم أو املصلح االجتماعي أو 
العنصر اجلديد فيأتي عادة من اجلماعة “املستقبلة”. وقد جتري ممارسة الضغط 
وفقاً خلطة واعية مدبرة، أو قد تكون تلقائية غير مخطط لها، بل غير واعية أحياناً.  

ومن الضغوط غير املخطط لها ما يلي:

والعزل  والقال«  و«القيل  والشائعات  واالجتاهات  االجتماعي  الضغط  أ. 
االجتماعي.

املانح  كان  إذا  خصوصاً  ذاتها،  بحد  املالية  املانح  ومنزلة  نفوذ  يكفي  قد  ب. 
إمبراطورية أو دولة كبرى أو فاحتاً أو محتالً، إلخضاع املجموعة املستقبلة 
لضغوط سيكولوجية شديدة من أجل قبول العناصر التي يدخلها املانح أو 

التي تقترن به.

إلى  مجموعة  لدى  والنقص  بالدونية  الشعور  يؤدي  اآلخر  اجلانب  وفي  ج. 
إخضاعها لضغوط سيكولوجية شديدة من أجل التخلي عن ثقافتها ومجاراة 

ومحاكاة من هم أقوى وأكثر نفوذاً منها.

فيمكن  رفضها،  أو  التجديدات  لقبول  واع  تخطيط  نتيجة  تأتي  التي  الضغوط  أما 
تقسيمها إلى نوعني أساسيني: املكافآت، والعقوبات. وكل من هذين النوعني قابل 
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للتنوع؛ من الصنف الدقيق اخلفي إلى الصنف اخلشن الفج املادي والبذيء، وبني 
هذين القطبني طرائق ضغط معاصرة أكثر “حتضراً” تعتمد على وسائط اإلعالم 
رفضه.  أو  ما  شيء  قبول  إلى  الناس  ودفع  الدماغ  غسل  في  التعليمية  واألنظمة 
عدداً  أكثر  التعليمية  والنظم  اإلعالم  وسائط  تستعملها  التي  الطرق  أن  والواقع 
جهودها  توجه  الطرائق  هذه  بأن  القول  هنا  وحسبنا  هنا،  نعددها  أن  من  وتنوعاً 

لتحقيق غايتني أساسيتني: 

وعياً  أكثر  القائمة  احلاجات  جعل  أو  اإلشباع،  تتطلب  جديدة  حاجات  خلق  أ. 
وإحلاحا، وحتويل الوسائل إلى غايات.

وإظهار  احلاجات  هذه  وبني  إدخالها  املنوي  اجلديدة  العناصر  بني  الربط  ب. 
صالحية هذه العناصر إلشباع حاجات الفرد وإثابته وجعله سعيداً، وإظهار 

كيف أن االفتقار إليها يؤدي إلى مشاعر اإلحباط والبؤس واحلرمان.  
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أدت التكنولوجيا املعاصرة، وال سيما تكنولوجيا االتصال والنقل، إلى دمج العالم 
البشرية  اجلماعات  من  الكثير  العالم  في  يبق  ولم  كبيرة.  واحدة  قرية  إطار  في 
يسيرة  الغابات  وأبعد  الوصول،  سهلة  أصبحت  اجلزر  أقصى  إن  بل  املعزولة،  
تدفق  وال  اجلغرافية  احلواجز  عوائق  تواجه  االتصال  عملية  تعد  ولم  الدخول، 
املعلومات متوقفاً عند حدود عرقية أو ثقافية أو لغوية أو سياسية. أما القول املأثور 
“الشرق شرق والغرب غرب” فلم يعد صحيحاً، إذ أن اجلانبني يلتقيان ويتصالن 

ويتبادالن األفكار فيما بينهما.

 والواقع أن تبادل األفكار هذا يسبب قيام تعديالت وتوافقات متبادلة. ويطلق علماء 
االجتماع على هذه التعديالت أسماء شتى، منها التغير االجتماعي، والتغير الثقافي، 
والتأثر الثقافي، وغيرها. وبالرغم من أن التأثير متبادل بعض الشيء، إال أن التبادل 
بني الشرق والغرب ليس متساوياً متاما، فقد كان تدفق األفكار والتأثير الثقافي في 

»  هذا املقال هو عبارة عن ترجمة وتلخيص للمقال التالي:

 Kanaana, Sharif )1975(. "Modernization and the Extended Family". The Wisconsin Sociologist,
 Vol. 12, No. 1

وقد ساعد في الترجمة مشكوراً األستاذ علي خليل حمد.



القرنني أو الثالثة األخيرة على األقل، أقوى في االجتاه املؤدي من الغرب إلى الشرق 
منه في االجتاه املضاد، ومن ثم استلزم األمر أن يجري الشرق تعديالت أكثر أو 
يتعرض لتغير ثقافي أوسع في استجابته ألفكار الغرب من استجابة الغرب ألفكار 
الثقافي - والذي ندعوه  التغير  أحد أشكال  الفرق حداً جعل  بلغ هذا  الشرق. وقد 

“التحديث” - يبدو كتيار عاملي غير قابل للردع أو االحتواء.

“عندما ننعت مجتمعاً ما بأنه )حديث(” فإننا نقصد بذلك، بوجه عام، دولة قومية 
تتسم مبركـّب من السمات، منها أسلوب احلياة احلضري، ومستوى عال من التعليم 
ذلك  إلى  وما  االجتماعي  التنقل  من  عالية  ومعدالت  املوسعة،  واملكننة  والتصنيع، 

.)Inkeles and Smith, 1966:353(

“احلديث” ذات  املجتمع  الذي مييز  املركـّب  يتألف منها  التي  السمات  تعتبر جميع 
 )Appelbaum, 1970( ارتباط بعملية أساسية وهي “التصنيع”.  وقد خلص أبلباوم
بعد مناقشة عدد كبير من نظريات التحديث إلى أن “معظم الكتاب ”.، ومن ضمنهم 
اعتبار أن  “للتحديث” من منطلق تكنولوجي، على  سملسر ينطلقون في تعريفهم 

“التصنيع.” “التحديث” هو جزء ال يتجزأ من عملية 

“مركب  يعتبر  هل  التالية:  فهي  الدراسة  هذه  تطرحها  التي  األساسية  املسألة  أما 
القائمة  املجتمعات  جميع  لدى  متطابقاً  املعاصر”  “األسلوب  مييز  الذي  السمات” 
وهل  واملجتمعات؟   الثقافات  جميع  في  واحدة  نتيجة  للتحديث  وهل  بالتحديث؟  

التصنيع على النمط الغربي هو النوع الوحيد املمكن من أنواع التصنيع؟ 

 إن أكثر نظريات التحديث جتيب عن هذه األسئلة باإليجاب، فهي ترى أن سمات 
إلى  التغير في أي منها  بحيث يؤدي  البعض  ببعضها  مرتبطة  التحديث”  “مركب 

تغير مساٍو ومواٍز في جميع السمات التي يتألف منها املركب.

ولنعد إلى أبلباوم الذي يقدم لنا تلخيصاً مركزاً لهذه األجوبة.  ففي هذا املوضوع 
يقول ابلباوم: “تولي نظريات التحديث اهتماماً كبيراً ملالزمات التصنيع... وتعتبر 
هذه النظريات وحيدة االجتاه ألنها ترى أن كل املجتمعات تشهد سلسلة متوازية 
نهائية متجانسة  نتيجة  إلى  ذلك  التصنيع.  ويؤدي  عملية  أثناء  في  التحوالت  من 
إلى حد كبير. وبذلك تعتبر عملية التصنيع عاملية من حيث تأثيرها، ويسهل التنبؤ 

)Appelbaum, 1970 : 36( ”بنتائجها النهائية

وفحوى هذا القول أن “التحديث” يطابق “التغريب”، وحني تتم عملية “التحديث” 
يصبح جلميع الثقافات احلديثة سمات ثقافية متطابقة للسمات القائمة في املجتمعات 

الغربية املتقدمة في ميدان التصنيع.

ومن جهة أخرى، جند بعض الكتاب الذين يرون أن التصنيع ال يستلزم قيام مالزمات 
متطابقة بني مختلف الثقافات. وإذا صحت وجهة النظر هذه فهي تعني وجود أكثر 
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من لون من األلوان التي يتخذها األسلوب املعاصر، وأن للتصنيع بالطريقة الغربية 
متجانسة.  بالضرورة  ليست  التصنيع  أنواع  جلميع  النهائية  النواجت  وأن  بدائل، 
القدمية  “القيم  الذي أعطى مثاالً في مقال عنوانه  الكتاب جون غوليك  ومن هؤالء 
واملؤسسات اجلديدة في مدينة عربية لبنانية” )Gulick, 1965(، يوضح كيف أن 
“التغريب” بالضرورة.  ويوضح غوليك ما وجده في مدينة  “التحديث” ال يطابق 
للتحديث  تعتبر عادة ضرورية  التي  السمات  أن سمتني من  اللبنانية من  طرابلس 
بالتعليم  الشديد  االهتمام  “إن  ذلك:  في  ويقول  متاماً،  مختلفني  مبعدلني  تسيران 
املعاصر في لبنان، والذي متثله طرابلس أحسن متثيل، متالئم مع حاجة التصنيع 
للتعليم والتدريب الفني.” ولكننا جند هذا االهتمام “مقروناً بازدراء العمل اليدوي 
وامليكانيكي، وقد لوحظ وجود هذا االزدراء على نحو واسع في الثقافات اآلسيوية، 
والعمال  الفنيني  من  كبيرة  جماعة  نشوء  عوائق  من  عائقاً  عام  بوجه  يعتبر  وهو 
الصناعيني ذوي التدريب اجليد فيها.”  ثم يلخص غوليك بحثه بقوله: “وهكذا جند 
في طرابلس عدداً من األمناط الثقافية تختلف عما يتوقعه املرء عندما يطبق النظرية 
الصناعية الغربية، وواحد من هذه األمناط على األقل، يرى الكثيرون أنه ال يتفق مع 

.)Gulick, 1965: 52( ”التصنيع الغربي

مؤسسة  آنفاً،  املذكور  باجلدل  الوثيقة  الصلة  ذات  األخرى  الثقافية  األمناط  ومن 
بأسرها.  أوسطية  الشرق  الثقافة  منطقة  في  املرء  يجدها  التي  املمتدة”  “العائلة 
املمتدة”،  “العائلة  أي  هذه،  الثقافية  املؤسسة  استعمال  البحث  هذا  في  وسأحاول 
إللقاء بعض الضوء على هذه القضية التي يدور حولها اجلدال.  وقد كان الختيارنا 
العائلة  أن  من:  حتققنا  منها  أسباب،  عدة  اختبار  وسيلة  املوسعة  العائلة  موضوع 
املتقدم  التصنيع  ذات  الغربية  املجتمعات  سمات  من  ليست  ثقافية  كسمة  املوسعة 
ألنها  معها،  التواجد  على  قادرة  وغير  الغربية  الصناعية  مع  متفقة  غير  تعتبر  بل 
والتنقل  واملنافسة،  كالفردية،  السمات  بعض  تعارض  بنيتها  طبيعة  بحسب 
األساسية.  التصنيع  مستلزمات  من  بدورها  هي  والتي  واجلغرافي،  االجتماعي 
املجتمعات  في  القائم  العائلة  بنية  ألوان  من  الوحيد  اللون  فهي  النووية  العائلة  أما 
الغربية الصناعية، ومن املعتقد أنها البنية العائلية الوحيدة التي تتفق مع الصناعة.  
ومن  الزراعي.  العيش  أسلوب  مع  متفقة  املوسعة  العائلة  تعتبر  أخرى  جهة  ومن 
األسباب األخرى الختيارنا العائلة املوسعة أن هذه املؤسسة سمة من سمات بعض 
املجتمعات التي تشهد في الوقت احلاضر قدراً كبيراً من التصنيع والتحديث، ومن 

ثم يكون بوسعنا مشاهدة أثر التحديث على العائلة املوسعة بشكل مباشر. 

واحلق أن االعتقاد بالتناقض بني العائلة املوسعة وبني “التحديث” قد بلغ في االنتشار 
“التحديث” على العائلة  حداً جعل أكثر الدراسات حتجم عن التساؤل بشأن تأثير 
املوسعة، وإمنا تعتبر من مسلماتها أن العائلة املوسعة ستختفي كمؤسسة اجتماعية 
 Goode,( عن مسرح الشرق األوسط أمام موجة “التحديث”.  وترى إحدى الدراسات
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1963(، كما يشير وليامز ووليامز )Williams & Williams, 1965: 59( أن العائلة 
املمتدة “مثال وهمي اختفى من الوجود منذ أمد طويل”. أما جون غوليك، الذي وجد 
في دراسته التي اقتبسناها أعاله )Gulick, 1965( أن “التحديث املعاصر في لبنان 
سنوات  ثالث  بعد  عاد  فقد   ،)ibid: 52( للعائلة”  تصدع  أي  يظهر  فيما  يسبب  لم 
الصناعية  “النظرية  بصحة  وسلم  ذاتها،  دراسته  نتائج  فنسي  التاريخ  ذلك  من 
الغربية” التي كان قد هاجمها، وانساق في تأمالته بشأن مستقبل الصحة العقلية 
الثقافي  “التغير  بعنوان  الذي قدمه غوليك  البحث  الشرق األوسط.  وفي  لسكان 
والتوافق السيكولوجي في املجتمع العربي والشرق األوسط”، في املؤمتر الدولي 
توقع غوليك حدوث حتسن كبير في  االنثروبولوجية في طوكيو،  للعلوم  الثامن 
املنطقة،  “التحديث” في  تقدم  جراء  من  األوسط  الشرق  لشعوب  العقلية  الصحة 
والذي سيؤدي بشكل طبيعي إلى اختفاء العائلة املمتدة، ذلك النظام الضار بالصحة 

العقلية لألفراد.

بني  لالرتباط  اهتمامهما  أولتا  حديثتني  دراستني  هنالك  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التحديث وبني بنية العائلة املمتدة بوجه خاص، وقد انتهتا إلى نتيجتني متناقضتني. 
أولى هاتني الدراستني قام بها هنري روزنفلد في إحدى القرى العربية الفلسطينية 
أن  تلك  دراسته  في  روزنفلد  وجد  وقد   .)Rosenfeld, 1958( “إسرائيل”  في 
التحديث نتيجة التبادل الثقافي مع املجتمع اإلسرائيلي املعاصر قد عجل من عملية 
“حوش احلرميي”  أما دراسة وليامز ووليامز في قرية  العائلة وحتللها.  انشطار 
اللبنانية، فقد أظهرت من جهة أخرى “أن العائلة املمتدة في حوش احلرميي، برغم 
تبعثر أماكن سكناها في كثير من األحوال، ال تزال متكاملة ومتماسكة لم تلحق بها 
أضرار من الناحية الوظيفية، وفي احلقيقة يبدو أن متاسكها نفسه عامل أساسي 
في إمكان حدوث التغيير. كما أن التغيير بدوره قد عزز من متاسك العائلة املمتدة 
وشد أزر بنيتها الساللية، وقد حدث ذلك على حساب متاسك الوحدات النووية في 
بعض األحيان. وفي احلق أن العالقات ضمن العائلة املمتدة، والتي اتصفت دائماً 
واقتصادية  براغماتية  أسساً  اكتسبت  قد  واجتماعية،  وسياسية  خلقية  بوظائف 

.)Williams & Williams, 1965: 64(”جديدة

ما من شك في أن التناقض الكامن في طبيعة هذه النتائج يبعث على الدهشة واحليرة، 
وهو صحيح بوجه خاص إذا تذكر املرء أن الفاصل الزمني بني هاتني الدراستني لم 
عن  بينهما  البعد  يزيد  ال  قريتني  في  أجريتا  الدراستني  وأن  قليلة،  سنوات  يتجاوز 
مئة من األميال، وأن املجتمعني احملليني فيهما يتألفان من مجموعات لغوية ودينية 
التبادل  أو  التحديث  أال وهي  ذاتها،  العملية  وثقافية وعنصرية متشابهة وتعيشان 
الثقافي مع ثقافة تصنيع غربية معاصرة. وأشد من ذلك إثارة للدهشة ما يلمحه املرء 
للوهلة األولى من نتائج للدراسة التي قام بها كاتب هذا املقال في قرية عربية في 
إسرائيل، فقد دلت هذه الدراسة على أن املرء يجد حتى في القرية نفسها تغيرات في 
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بنية العائلة تتخذ اجتاهات شتى، وتتحرك بسرعة مختلفة عند مختلف القطاعات في 
املجتمع احمللي في القرية. بيد أن نظرة ثانية إلى تلك املعطيات تكشف لنا النقاب عن 
أن وجهات النظر املتناقضة في ظاهرها بشأن التغير في الشرق األوسط ليست في 
واقع األمر متناقضة بذلك القدر، ومن املمكن التوفيق بينها وتفسيرها ضمن إطار 
نظري واحد. هذا اإلطار يعتمد على فكرة بسيطة وهي أن التغير في بناء العائلة هو 
جزء من االستجابة الكلية نحو التوافق مع الوضع الذي وجد السكان العرب أنفسهم 
اإلسرائيلي، واالستجابة لوضع جديد متليها طريقة فهم وإدراك  فيه حتت احلكم 
الناس لذلك الوضع. ويظهر أن إدراك السكان العرب للوضع اجلديد، وكذلك ردود 

فعلهم على هذا الوضع، تتناسب مع وضع كل منهم في الترتيب الطبقي ملجتمعهم.

ويبدو لنا أن احملدد األكبر لعضوية الطبقات هو مقدار األراضي التي كان ميتلكها أبناء 
كل طبقة قبل قيام الدولة اليهودية. وقد كانت األرض آنذاك مصدر الدخل املهم الوحيد 
للمزارعني من أبناء القرى الفلسطينية، وكان مقدار األراضي املمتلكة هو العامل الذي 
الطبقات  بني  العام  التكيف  أو  العام  احلياة  أسلوب  في  هامة  فروق  نشوء  إلى  يؤدي 
الثالث. ويظهر أن مقدار األراضي املمتلكة قد سبب أو على األقل ارتبط بعوامل اجتماعية 
التي  املختلفة األوضاع  املجموعات  بها  أدركت  التي  الطريقة  تكفي إلحداث فروق في 
نشأت بعد حرب 1948. وفي ذلك احلني كان سكان القرى الفلسطينية ينقسمون إلى 
ثالث طبقات متمايزة إلى حد ما: الطبقة العليا املؤلفة من األغنياء الذين ميتلكون معظم 
األراضي دون أن يعملوا فيها، والطبقة املتوسطة املؤلفة من الفالحني البسطاء الذين ال 
يكادون يقومون بأودهم من استثمار األراضي القليلة التي ميتلكونها، والطبقة الدنيا 

املؤلفة ممن ال ميلكون أية أراض وإمنا يعيشون من عملهم لدى الطبقة العليا.

وقد سلكت التغييرات في تركيبة العائلة منذ 1948 سبالً مختلفة في هذه الطبقات 
الثالثة.

التغيير في تركيبة العائلة لدى الطبقة العليا
متاسكاً  وأكثرها  املمتدة  العائالت  أكبر  إسرائيل  قيام  قبل  الطبقة  هذه  ألبناء  كان 
منهما  أفادوا  ونفوذاً  أهمية  ومتاسكها  العائالت  حجم  كبر  منحهم  وقد  وترابطاً، 
الشؤون. كما  تلك  القرية وإدارة  أبناء  السيطرة على شؤون سائر  الفائدة في  كل 
كانت تتوفر لهم الوسائل االقتصادية الالزمة لالحتفاظ مبثل تلك العائالت الكبيرة، 
والدنو مما يطمح إليه العرب جميعاً أال وهو: العائلة املمتدة. ومن جهة أخرى كان 
أرباب العائالت من أبناء هذه الطبقة هم وحدهم القادرين اقتصادياً على إقامة منازل 

مستقلة وأسر مستقلة لكل من تزوج من أبنائهم، وكثيراً ما فعلوا ذلك.

أما اآلن فقد اختفت معظم تلك الوظائف التي كانت للعائلة املمتدة تؤديها، ولم يعد حلجم 
العائلة في ذاته من األهمية ما كان سابقاً. وكذلك لم تعد العائالت االرستقراطية تدير 
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شؤون باقي أبناء القرية، بل لم يعد في وسعها الهيمنة عليهم من الناحية االقتصادية 
أو السياسية، ولم يعودوا ميلكون أراضي واسعة وغيرها من املمتلكات التي تستلزم 
بنيوية  كوحدة  املمتدة  العائلة  فإن  ذلك  من  وبالرغم  الناس.  من  كبيراً  عدداً  إدارتها 
ووظيفية ما زالت البنية العائلية الوحيدة القائمة لدى هذه الطبقة. بل إن املستويات 
أكثر  الطبقة  هذه  عند  اآلن  هي  مثالً،  كاحلمولة  املمتدة،  العائلة  مستوى  فوق  التي 
متاسكاً مما كانت عليه قبال. وليست األسباب في هذا أسباباً وظيفية باملعنى املادي أو 
االقتصادي، بل باملعنى العاطفي الوجداني. ويبدو لنا أن أبناء هذه املجموعة يتراصون 
إليقاف زحف الواقع اجلديد الذي هم ينكرون وجوده، وإلقفال عاملهم اخلاص إزاء 
العالم اخلارجي الذي لم يعد خاضعاً لسيطرتهم، بل أصبح يسير في اجتاهات تهدد 

مصاحلهم وأسلوب حياتهم وحتى مجرد بقائهم كطبقة اجتماعية.

التغييرات في تركيبة العائلة لدى الطبقة الدنيا
فيما مضى كان أبناء هذه الطبقة يرتزقون مبا يقومون به لدى عائالت الطبقة العليا 
من أعمال في املزارع وخدمات في البيوت. ولم تكن هذه الطبقة تشتمل على عائالت 
ممتدة، إذ لم يكن لديها األسس االقتصادية الكافية لقيام حياة عائلة ممتدة، وإمنا 
يقوى  ال  اقتصادية  أعباء  واألقارب  والعمات  واألعمام  الوالدين  من  املُسنون  كان 
رب العائلة من هذه الطبقة على احتمالها. وينطبق األمر ذاته على األخوة األطفال 
والشقيقات غير املتزوجات.  فحني كان األطفال، وال سيما الذكور منهم، يصلون 
ما  سرعان  فإنهم  بهم،  خاصة  عائالت  بناء  على  قادرين  عندها  يصبحون  مرحلة 
كانوا يتركون بيوت آبائهم سعياً إلى حتقيق حياة أفضل وإلى ضمان بقائهم وبقاء 
يعانون من ضعف معنوي  الطبقة  أبناء هذه  النفسي كان  الصعيد  أطفالهم. وعلى 
ناجت عن عدم متكنهم من االعتزاز بعائلتهم أو حسبهم، ألن ذلك كان يتضارب مع 

والئهم للعائالت التي كانوا يعملون لديها ويعتمدون في معيشتهم عليها.

خالصة القول أنه لم يكن في وسع أبناء هذه الطبقة إقامة عائالت ممتدة بأي حال من 
األحوال، وإمنا عاشوا دائماً تقريباً في إطار عائالت نووية صغيرة، بل أن كثيراً منهم 
لم يتمكنوا من الزواج وبناء األسر.  وقد تغير هذا احلال عندما أصبح “العالة” من 
األطفال يحظون بدعم حكومي، و“العالة” من كبار السن يحصلون على مخصصات 
من التأمني االجتماعي ودائرة الشؤون االجتماعية، كما أن كثيراً من النساء التحقن 
بسوق العمل، وأصبح في وسع كل من يرغب في العمل كسب ما يقيم أود عائلته. ولم 
يعد أحد في األحوال اجلديدة مضطراً إلى االنفصال النفسي أو اجلسدي عن العائلة 
واألقارب ألسباب اقتصادية. إن هذا االستقالل الذي متكن الفقراء احملرومون سابقاً 
من حتقيقه مؤخراً يفسح املجال أمام أبناء هذه الطبقة للوفاء بالتزامات مالية وعاطفية 
نحو أقاربهم والوقوف في الصراع بني األغنياء والفقراء، بل يبدو أنهم يجدون لذة 
في حتدي سلطة أولياء نعمتهم السالفني. ثم إن ما حظي به الشعور باحترام الذات 
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االستقالل  بسبب  منهم،  الشبان  سيما  وال  الفقراء،  الفالحني  هؤالء  لدى  تعزيز  من 
االقتصادي وتأثير القومية العربية والتعليم، وحتسن احلالة الصحية وما إلى ذلك، 
االقتصادية  بالتزاماتهم  للوفاء  الشبان  هؤالء  من  كثير  أمام  املجال  يفسح  أصبح 

واالجتماعية والعاطفية إزاء اآلباء واألشقاء واألقارب بوجه عام.

وباختصار نقول أن األحوال االجتماعية واالقتصادية ألبناء هذه الطبقة قد شهدت 
حتسناً واسع النطاق في غضون اخلمس وعشرين سنة املاضية.  وقد أتاح ذلك ظهور 

العائلة املمتدة وتقوية روابطها بني أبناء الطبقة الدنيا حيث لم تكن مألوفة سابقاً.

التغييرات في تركيبة العائلة لدى الطبقة املتوسطة
كان كل من أبناء هذه الطبقة فيما مضى ميتلك جزءاً من األرض يفلحه بنفسه لكسب 
سيطرة  من  األقل  على  االقتصادي  االستقالل  بعض  له  يتيح  الذي  الضئيل  رزقه 
الطبقة العليا.  وكانت العائلة املمتدة عندهم مثاالً يتطلعون إليه، فيظفر به بعضهم 
ويقترب منه أكثرهم بدرجات متفاوتة. وبحسب مقدار األرض املمتلكة كانت العائلة 
املمتدة تصبح وحدة اقتصادية ذات فعالية وجناعة عند أبناء هذه الطبقة الذين كانوا 
يضمون سواعدهم للعمل جميعاً من أطفال ونساء ورجال الستغالل األرض إلى 
أقصى حد ممكن. وقد مكن ذلك بعض العائالت املمتدة الكبيرة احلجم من العيش 
التي  النووية  الوحدات  أنها قسمت بني  لو  لتعيلها  تكن  لم  األراضي  على قطع من 
تتألف منها العائلة بأسرها، فقد كان األبناء الذكور يتركون العائلة لتخفيف بعض 
األعباء االقتصادية عن كاهلها، وفي مثل تلك احلاالت كان هؤالء األبناء يهاجرون 
إلى املدن أو إلى قرى أخرى أو يشغلون بعض املهن غير الزراعية في القرية كالعمل 
في احلوانيت أو احلالقة أو احلدادة أو التجارة أو قلع احلجارة أو البناء أو غير ذلك 
من أنواع العمل. والواقع أن تغيراً كبيراً قد طرأ على توازن القوى التي تساند كيان 
العائلة املمتدة والقوى التي تضعف من شأنها، في ربع القرن املاضي.  ويرجع ذلك 
في معظمه إلى التغييرات التي شهدها اقتصاد القرية، ولهذا التغيير ثالثة جوانب 
رئيسية: أولها تيسير العمل، وال سيما في قطاع البناء في املدن والبلدات اليهودية، 
في  واملكننة  التحديث  وثالثها  “النقدية”،  احملاصيل  استثمار  إلى  التحول  وثانيها 
الطرق الزراعية. وقد نتج فيما نتج عن هذه التغييرات أن أصبح في وسع أحد أبناء 
العائلة أن يفلح األرض في حني يعمل أبناؤها اآلخرون في البلدان اليهودية. والواقع 
أن االزدهار االقتصادي لهذه الطبقة قد أدى إلى تغيرات عدة، ففي الطرف األدنى 
من السلم االقتصادي جند أن الكثير من الضغوط التي كانت تسبب تفسخ العائلة 
املمتدة فيما مضى قد زالت، وأن العائلة املمتدة قد أخذت تتوثق عراها على النحو 
الذي شرحناه بشأن أبناء الطبقة الفقيرة. ومن جهة أخرى نرى أن أرباب العائالت 
املمتدة أصبحوا اآلن قادرين على تكوين أسر منفصلة شبه مستقلة لكل من الوحدات 
النووية الفرعية، وكذلك أصبح في وسع األبناء الذكور الساخطني على سيطرة األب 
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أو األخ األكبر أو الراغبني لسبب من األسباب في االنفصال عن باقي أبناء العائلة، 
بعد أن كانت الضرورات االقتصادية تقف عائقاً أمام انفصالهم، أصبح في وسعهم 
الناحية  ومن  الوحيد.  الرزق  مصدر  تعد  لم  األرض  ألن  باستقاللهم  الظفر  اآلن 
“العائلة اجلذعية” حيث  البنيوية نرى أن ما يحدث في هذه األيام هو غلبة ظاهرة 
يبقى القاصرون من أفراد عائلة األب مع أحد أبنائه الكبار املتزوجني، وهو األكبر 
في العادة، يقومون بفالحة األرض معاً، في حني يقيم األبناء اآلخرون املتزوجون 
أسراً شبه مستقلة في بيوت تقع في العادة على مقربة من سكن أسرة والدهم.  بيد 
أن هذا االنفصال أو االنشطار في العائلة املمتدة يقتصر في أغلب أحواله على إقامة 
مساكن مستقلة وال ميس العائلة املمتدة بالضرر، بل تبقى العائلة مبجموعها وحدة 

وظيفية في جميع اجلوانب األخرى.

ومن قبيل تلخيص نتائج هذه الدراسة بشأن تأثيرات التغير والتحديث على العائلة 
املمتدة، نقول أنه لو أننا اتخذنا معيارنا األساسي في تعريف العائلة املمتدة اإلقامة 
الواحدة، ألمكن  البيتية في األسرة  أو املجتمع نفسه ومشاطرة األعمال  البيت  في 
القول عندئذ بأن عملية التحديث التي شهدتها القرى العربية في إسرائيل حتى اآلن 
قد أسفرت عن ضعف ملحوظ للعائلة املمتدة لدى الطبقة املتوسطة، وتعزيزها لدى 

الطبقات العليا والدنيا.

على  ليس  قائماً  املمتدة  للعائلة  النفسي  الواقع  أخرى  جهة  من  اعتبرنا  أننا  ولو 
أسس اإلقامة في سكن مشترك بل على الشعور بالتماهي واملسئولية املشتركة 
واملالي  املادي  الدعم  بتقدمي  االلتزام  شعور  وعلى  الوحدة،  تلك  أبناء  جميع  بني 
في مساندة  واحداً  والوقوف صفاً  الوحدة،  تلك  أبناء  واألدبي جلميع  والعاطفي 
كل عضو من أعضائها وحمايته، عندئذ ميكننا القول واثقني بأن العائلة املمتدة في 
استجابتها لعملية التحديث قد ازدادت قوة بني العرب في إسرائيل. وال يقتصر 
توصل  التي  النتيجة  تؤكد  النتائج  هذه  بأن  القول  ميكننا  وإمنا  ذلك،  على  األمر 
إليها وليامز )والتي ذكرناها آنفاً( بأن العائلة املمتدة ما فتئت سليمة من الناحية 
الوظيفية في وجه التغيير، بل أن قوة العائلة املمتدة وتكاملها قد ساعدا في حدوث 

عملية التغيير والتحديث.

السكان  لدى  الثالثة  التكيف  ألنواع  السابق  الوصف  بعد  نستنتج  أن  وسعنا  وفي 
العرب في إسرائيل، بأن العائلة املمتدة ليست بالضرورة متناقضة مع التحديث، وأن 

التحديث ال يستلزم قيام ناجت متجانس حتى في داخل املجتمع احمللي الواحد ذاته.

وختاماً نقول في محاولة لتفسير النتائج املتناقضة التي تلخصت عنها الدراسات 
السابقة وتنوع استجابات التحديث لدى السكان العرب في إسرائيل، أنه من املفيد 
اعتبار عملية التحديث عبارة عن طائفة من قوى جديدة ناجتة عن موقف االتصال 
الذي طرأ على حياة مجموعات بشرية مكونة من كائنات بشرية فردية استجابت 
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ألنها  وذلك  الفرد،  اجلديدة  القوى  هذه  تهدد  وقد  املؤثرات.  لتلك  أو  القوى  لتلك 
تعرض للخطر منط تكيفه ومصاحله، ومن جهة أخرى ميكن لهذه القوى اجلديدة 
للفرد ومتنحه فرصاً جديدة لتحقيق إشباع أفضل حلاجاته  آفاقا جديدة  أن تفتح 
ونيل األهداف التي يسعى نحوها. وسواء أكانت هذه القوى منذرة باخلطر أم حافلة 
بالوعود، فإنها حتث الفرد على إجراء التعديالت من أجل مواجهتها والتفاعل معها. 
وتختلف استجابة األفراد من بني البشر في هذه األحوال وفقاً إلدراكهم للتهديدات 

والفرص التي ينطوي عليها املوقف.
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املرأة  أوضاع  على  واالقتصادي  تأثيرالتغييراالجتماعي 
في الضفة الغربية *

إن من يريد أن يتحدث عن مثل هذا املوضوع يجب أن يكون قد قام بعمل ميداني 
وقام بجمع املعلومات األولية املباشرة عن التغييرات االجتماعية واالقتصادية التي 
حدثت وعن التغيير في أوضاع املرأة، وأن تكون هذه الدراسة إحصائية ومضبوطة 
من جهة طرق البحث ووسائله وطرق حتليل املادة وما إلى ذلك. واحلقيقة أنني لم 
في  بالذات  املوضوع  هذا  ببحث  قاموا  أشخاصاً  أعرف  وال  البحث،  هذا  مبثل  أقم 

الضفة الغربية.

لقد قمت بأبحاث قريبة من هذا املوضوع، ولكن بني السكان العرب في اجلليل وليس 
العالي  التعليم  الغربية ودّرست في مؤسسات  في الضفة.  وقد عشت في الضفة 
فيها خالل السنوات األخيرة.  هذه طريقة مطولة للقول بأنني ال أعرف كل ما يجب 
أن ُيعرف عن هذا املوضوع ولكني أعرف عنها بعض الشيء. وما أعرف ال يؤهلني 

» محاضرة أعطيت ملوظفي الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية أثناء يوم دراسي حول وضع املرأة 

في الضفة الغربية بتاريخ 1981/1/29 في جمعية البر بأبناء الشهداء في أريحا.



للحديث بشكل دقيق وإحصائي عن احلقائق، ولذلك سأجلأ إلى بعض ما يلجأ إليه 
عن  سأحتدث  أنني  أي  احلالي،  وضعي  مثل  بوضع  يواجهون  عندما  العلم  رجال 
العموميات وأحاول أن أثير بعض التساؤالت في ذهن السامع وأطرح بعض النقاط 

التي قد تساعد في حتليل وفهم املوضوع الذي نحن بصدده.

التغييرات  عن  نتحدث  نحن  املطروح.  املوضوع  بخصوص  واضحني  نكون  دعونا 
االقتصادية واالجتماعية، وأعتقد أننا نقصد تلك التي حصلت منذ 1967 وكنتيجة 
لظروف االحتالل.  وعندما نتكلم عن أوضاع املرأة في إطار يوم دراسي قام بترتيبه 
والدعوة إليه دائرة الشؤون االجتماعية فأنا أعتقد أن املقصود هنا أن مكاتب وموظفي 
الضفة  في  والفتيات  النساء  بني  املشاكل  من  املزيد  يواجهون  االجتماعية  الشؤون 
الغربية ويسعون إلى احلصول على فهم ألسباب هذه املشاكل من أجل إيجاد حلول 
لها. وموظفو الشؤون االجتماعية هم جزء ال يتجزأ من املجتمع وحساسون لنفس 
املشاكل ذات احلساسية العالية ملجتمعنا، وهي بالنسبة للمرأة والفتاة مشكلة اجلنس 

والعالقات بالرجل بشكل عامة وما يترتب عليها من مفاهيم مثل العرض والشرف.

ازدياد  هو  الدراسي  اليوم  هذا  في  الرئيسي  السبب  أن  ذلك  من  وأستخلص 
الضفة  فتيات ونساء مجتمع  لدى  أو غرامية  الناجتة عن عالقات جنسية  املشاكل 
الغربية.  واالنطباع الذي تعطيه هذه املشاكل هو حدوث انحالل في القيم والضبط 
ملنع هذا  نفعل  ماذا  املطروح هو:  الغربية. والسؤال  الضفة  االجتماعي في مجتمع 

االنحالل والتسيب؟

أحد الردود املمكنة على هذا السؤال هو القول بأن املشكلة موجودة في ذهن أفراد 
املجتمع وليس لدى الفتيات. فلو قبلنا العالقات العاطفية بني الشباب كشيء طبيعي 
كانت  وملا  كانت هناك مشاكل  ملا  التعريف،  لهذا  املناسبة  والظروف  القيم  وحددنا 
يكون اجلواب:  الشكل.  وعندها  بهذا  للفتيات  إلى كوارث  التي جتر  األحداث  هذه 

مطلوب تغيير قيم املجتمع ونظرته إلى العالقات بني اجلنسني.

ولكن لندع هذا جانباً ونعود إلى تعريفنا السابق بأن هنالك زيادة ملموسة في عدد 
اللواتي يقعن في مشاكل، ويعزى ذلك إلى تغيرات في املجتمع. 

هذه  عدد  في  ملموس  تغير  احلقيقة  في  هناك  كان  إذا  البداية  في  أتساءل  أن  أريد 
املشاكل قد  أن ما يالحظ كتغير في عدد  إمكانية  أمامكم  أن أطرح  املشاكل. وأريد 
يكون ظاهراً وليس حقيقياً، أي أنه ازدياد في وعينا واهتمامنا بهذه املشاكل وليس 
ازدياداً في املشاكل نفسها. فهناك عدة إمكانيات الزدياد الوعي بهذه املشاكل وليس 

املشاكل نفسها: 

1. من املمكن أن يكون عدد الفتيات اللواتي يواجهن مشاكل لم يزدد وإمنا ازدادت 
طرق  في  التحسن  نتيجة  االجتماعية  الشؤون  مبوظفي  االتصال  إمكانيات 
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االتصال، أو سهولة السفر، أو غياب الرجال عن البيت )وسنتحدث عن هذا فيما 
بعد(، أو ازدياد عدد اجلمعيات اخليرية التي ميكن االتصال بها، أو ازدياد الوعي 
بوجود من يستطيع تقدمي املساعدة. وباختصار، من املمكن أن مجموع احلاالت 
لم يزدد وإمنا ازداد عدد تلك التي تصل إلى انتباه مكاتب الشؤون االجتماعية. 

2. هنالك أيضاً سبب مهم الزدياد الوعي باملشاكل وان لم تزدد املشاكل، وهو تعرف 
وتقاليدها  وقيمها  عاداتها  في  تختلف  أخرى  مجتمعات  على  املجتمعات  أبناء 
يستهجنونها  التي  وممارساتنا  وتقاليدنا  وقيمنا  عاداتنا  عن  وممارساتها 
ويعبرون عن ذلك االستهجان، وترجع هذه التأثيرات إلينا عن طريق التلفزيون 
أو السينما أو الصحف واملجالت ووسائل اإلعالم على أنواعها، فنقبل تعريفهم 
ونبدأ  املشاكل،  بهذه  واهتمامنا  وعينا  ويزداد  اجتماعية،  مشاكل  بأنها  لها 
)موت  السينمائي  الفيلم  هو  ذلك  على  الواضح  واملثال  لها.  حلول  عن  بالبحث 
أميرة( والضجة العاملية التي أثارها، واالستنكار للجرمية من جميع الناس عربا 
املرأة بسبب عالقة جنسية يحدث في  أو  الفتاة  وأجانب. ونحن نعرف أن قتل 
الفعل  هذا  يعتبر  ال  مجتمعنا  أبناء  من  الساحقة  لألكثرية  وبالنسبة  مجتمعنا، 

مقبوالً فقط بل واجباً أو حتى مسئولية جماعية للبلد كلها التي يخصها األمر. 

أمريكية1 عن جمعية سويسرية  املدة األخيرة في صحيفة  3. مثال آخر قرأته في 
من  حلمايتهن  أوروبا  إلى  بتهريبهن  وتقوم  الزواج  قبل  حوامل  فتيات  تأخذ 
في  كبيرة  ضجة  يثير  املقال  هذا  أن  ويقال  عائالتهن.  رجال  قبل  من  القتل 
بهذه  مهتمة  واجلمعيات  واملجالت  الصحف  من  الكثير  وأن  وأمريكا،  أوروبا 
عرب  بني  )املشكلة(  لهذه  حلوالً  وتوجد  وتثيرها  تدرسها  أن  وتريد  القضية 
ازدياد في عدد احلاالت من هذا  أي  أن هذا ال يعكس حتماً  الضفة.  واحلقيقة 
النوع، وإمنا يعكس شعور األوروبيني والغربيني بالنسبة لعادات وقيم وتقاليد 
وممارسات موجودة في املجتمع العربي ويعتبرونها سلوكاً إجرامياً وبربريا. 
وال حاجة لكثير من هذه احلاالت الستثارة مثل هذا الشعور، فإن حالة واحدة 
عند  البشر  حلم  أكل  مثل  عادة  أن  كما  متاماً،  كافية  األوروبيون  عليها  يتعرف 
القبيلة مهما كانت تلك  إفريقية مثالً جتعلنا نحكم حكماً مماثالً على تلك  قبيلة 
العادة عريقة ومجيدة لديهم. وما هو رد فعلنا ملثل هذا املقال؟ عادة نقبل احلكم 
الصادر علينا ونشعر باإلثم، ونعّرف أنواع السلوك هذه بأنها جرائم ومشاكل، 
ولكننا نتظاهر بأنها جرائم ومشاكل جديدة على مجتمعنا ونريد حلها. ولكن 
في نفس الوقت نستمر على مستوى القيم والشعور والعواطف بتغذية أنواع 
السلوك التي نعرفها كمشاكل وجرائم. ومن أبرز األمثلة التي شاهدتها من هذا 
النوع كانت عندما دخل سيارة التاكسي التي كنت أسافر فيها من رام الله إلى 
نابلس رجل شرطة ميسك بتالبيب طفل في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من 
وأخوته  الصبي  والد  أن  قال  الصبي  فعله  عما  الشرطي  ُسئل  وعندما  العمر،  
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الكبار قاموا بقتل ابنة هذه العائلة ألنها أخلت بقوانني الشرف، وأن هذا الصبي 
الشرطي  هذا  كالم  وكانت طريقة  وأحرقها.   أخته  الكاز على جثة  قام بوضع 
السامع للشك بأنه يعتبر  الذي قام باعتقال الصبي ال تدع أي مجال في ذهن 

سلوك الصبي سلوكاً بطولياً ومشّرفاً.

يكثر  موضوع  هو  االجتماعية  باملشاكل  يسمى  مبا  الوعي  الزدياد  آخر  سبب   .4
احلديث عنه، وهو ما يدعى “خروج املرأة للعمل”. واحلقيقة أننا جند هنا أيضاً 
أن املشاكل موجودة في أذهاننا أكثر مما هي موجودة في الواقع االجتماعي. 
حوالي  تساوي  الضفة  في  العامالت  النساء  نسبة  أن  تظهر  فاإلحصائيات 
3% من مجموع السكان، ولو فرضنا أن املشاكل حتدث مع 10% من الفتيات 
األلف  في   3 املشاكل  صاحبات  نسبة  فستكون  البيت  خارج  يشتغلن  اللواتي 
من السكان، أي ما يقارب 10 فتيات من أية قرية تعدادها ثالثة آالف نسمة، 
تسرع  أوروبا  يجعل  مستفحل  وباء  أبعاد  إلى  الظاهرة  هذه  يوصل  ال  وهذا 
أين  ننظر  دعونا  ثم  االجتماعية.  مشاكلنا  من  إلنقاذنا  جديدة  صليبية  بحملة 
القيم  حتددها  أوضاع  في  يشتغلن  احلقيقة  في  هن  الفتيات:  هؤالء  تشتغل 
املهن  وفي  متاماً،  الرجال  عن  منفصالت  عام  بشكل  يشتغلن  فهن  التقليدية، 
املقبولة تقليدياً للمرأة كاخلياطة والتنظيف. ثم من هن الفتيات اللواتي يخرجن 
فتياتها  كانت  التي  احملتاجة  الفقيرة  العائالت  نفس  بنات  هن  هؤالء  للعمل؟  
في املاضي يشتغلن خارج البيت ولكن في إطار آخر وهو العمل عند العائالت 
الغنية في األعمال الزراعية أو في البيوت.  وأنا أعتقد أن نساء هذه العائالت 
األوفر حظاً  العائالت  قبل رجال  يتعرضن لالستغالل اجلنسي من  دائماً  كن 
واملالكة لألرض. وأعتقد أيضاً أن هذه احلاالت كانت تفوق ما نواجه في الوقت 
احلاضر، ولكنها كانت تـُخفى بشكل من األشكال، وما زال مثلنا الشعبي يقول 
“موت الفقير وطعريس الغني ما حد بعلم عنها”. ولذلك أخلص بقولي أن التغير 
الذي حدث بسبب ما يسمى “خروج املرأة للعمل” هو طفيف، وهو في مجال 
تغير مكان العمل فقط، وشعورنا باملشاكل ناجت عن استغرابنا من عمل الفتيات 
في أماكن تختلف قليالً عن املاضي، وعن شعورنا التقليدي بأن املرأة ضعيفة 
اإلرادة وسريعة االنزالق وإذا تـُركت لتخرج خارج البيت فال بّد أنها سترتكب 

جميع املخالفات اجلنسية املمكنة.

أوردت حتى اآلن أمثلة تشير إلى إمكانية أن هناك ازدياد بالشعور في املشاكل وليس 
التي  التغييرات  بأن  اعتقادي  نتيجة  اإلمكانيات  هذه  أطرح  وأنا  نفسها.  املشاكل  في 
طرأت على مجتمع الضفة الغربية حتى اآلن طفيفة.  ولندخل اآلن في هذه التغييرات.

يحدث التغير في املجتمع اإلنساني نتيجة لرغبة أو حاجة املجتمع للتجاوب والتوافق 
مع ظروف وضغوط جديدة تؤثر عليه، ويستطيع املجتمع اإلنساني االستجابة على 

مستويات ثالثة:
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1. املستوى السلوكي – الثقافي.

2. مستوى البناء االجتماعي.

3. مستوى بناء شخصية أو سيكولوجية أفراد املجتمع.  

وال يلجأ املجتمع إلى االستجابة على مستوى أعلى إال إذا فشل املستوى الذي دونه 
بإعطاء االستجابة املناسبة للظروف والضغوط اجلديدة.

أن تكون قد أحدثت  وأنا أعتقد أنه في حالة الضفة الغربية، ال ميكن ملدة 13 عاماً 
تغيرات جوهرية في تركيبة شخصية اإلنسان العربي أو في تركيبة املجتمع. وأكثر 
من ذلك، فأنا أعتقد أن الشخصية العربية والتركيبة االجتماعية العربية ال تزاالن 
في جوهرهما، حتى في أكثر املدن العربية غربنة، على ما كانتا عليه في العصور 
اجلاهلية السحيقة. وال تزال نفس املشاعر والعواطف تهزنا، وال تزال نفس القيم 

واالعتبارات تتحكم بعالقاتنا وحتزباتنا ووالئنا.

مثل  تأثير  أن  وأعتقد  االحتالل،  مبجيء  ما  نوعاً  تغيرت  فقد  احمليطة  الظروف  أما 
هذه التغيرات على سلوك املرأة أقل منها على الرجل، ألن الكثير من هذه التغيرات 
باملجتمع  املباشر  االتصال  مصفاة  عبر  وإمنا  مباشرة  املرأة  إلى  تأثيرها  يصل  ال 
عن  احلديث  قبل  ولكن  الرجل.  عليها   يهيمن  التي  السلطات  وبأعمال  الذكوري 
التغيرات دعونا نلقي نظرة موجزة على وضع املرأة التقليدي في املجتمع العربي 

عن طريق تلخيصه في النقاط التالية:

1. وضع املرأة في املجتمع يعني عالقتها باجلنس الثاني ومبؤسسات املجتمع.

2. هناك نظريتان في تفسير وضع املرأة، أي االختالف بني دور املرأة ودور الرجل 
إلى صفات نفسية بيولوجية موروثة  املجتمع اإلنساني: األولى ترجعه  في 
في طبيعة اجلنسني، والثانية ترجعه إلى أسس اجتماعية – اقتصادية.  وأنا 

أميل إلى الثاني.

األدوار  تقرير  في  عامل  أهم  فإن  النظريات،  من  الثاني  النوع  نظر  وجهة  من   .3
ووضع الرجل في وضع أحسن من املرأة هو أن الرجل في املراحل األولى من 
تبلور املجتمع اإلنساني اختص باحلرب والصيد، والسبب في ذلك أن املجتمع 
هذه  حتولت  العصور  مر  ومع  املرأة،  من  أكثر  الرجل  عن  االستغناء  يستطيع 

امليزة التي كانت في األساس ضد الرجل، إلى صاحله.

4. البناء األساسي للمجتمع العربي كان وال يزال على أساس عالقة الدم )القرابة(، 
القبيلة...  العائلة، احلمولة،  أي  األبوية  القرابة  البناء هي وحدات  ووحدات هذا 

الخ، ويرأسها الرجل.
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ذاتها  أنها ليست شخصاً في حد  العربي يتلخص في  املجتمع  املرأة في  5. وضع 
وإمنا هي ملك لوحدات بناء املجتمع أي العائلة واحلمولة والقبيلة ومن يرأسها 

من الرجال.

6. هذه الوحدات االجتماعية تستعمل النساء كما تستعمل أي نوع آخر من ممتلكاتها 
من حيوانات، وأرض وأموال، في سبيل التفاهم وإقامة العالقات بينها.

أي  أعتبر  فإنني  الشكل،  بهذا  العربي  املجتمع  املرأة في  من تعريف وضع  انطالقاً 
تغير يحرر املرأة من كونها ملكاً للمجموعة ويفسح املجال أمامها لكي تصبح إنساناً 
مستقالً مسؤوالً عن تصرفاته وقراراته بنفسه، تغيراً إلى األحسن، وما عكس ذلك 

تغيراً إلى األسوأ. وسأقدم على هذا األساس نتائج التغيرات التالية:

1. تغيّب الرجل عن البيت.

2. االستقالل االقتصادي لبعض الشباب والشابات.

3. العمل في إسرائيل والدخل النقدي وإهمال العمل الزراعي وقلة عدد العاملني في 
الزراعة.

4. مقاومة االحتالل.

5. ظهور احلركات الدينية.

6. اختالل التناسق بني املركز االقتصادي واملركز االجتماعي.

7. زيادة عدد الفتيات في سن الزواج عن الشباب.

تأثيرات هذه العوامل على املرأة العربية في الضفة الغربية متداخلة، وال نستطيع هنا 
حتليل جميع تداخالتها وتعقيداتها، ولذلك سنلجأ إلى التعميم والتبسيط ونأخذها 

مستقلة عن بعضها:

1. فاشتراك املرأة اشتراكاً فعاالً في مقاومة االحتالل، سواء داخل األراضي احملتلة 
أو خارجها، أظهر املرأة بشكل أفضل من الصورة التقليدية للمرأة في املجتمع 
العربي، أي أظهر املرأة مبظهر القوة واجلدية والصمود وحتمل املسئولية، وهذا 
أدى إلى حتسني املنزلة االجتماعية للمرأة الفلسطينية بشكل عام. وقد ال أبالغ 
التامة واالحترام املتبادل بني اجلنسني  إذا قلت أن أقرب ما رأيته إلى املساواة 
كان في إطار املظاهرات الطالبية واالشتباكات مع اجلنود اإلسرائيليني املعتدين 

على حرمة اجلامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

2. لقد أدت ظروف االحتالل إلى تغيّب أكثر للرجل عن البيت، إما عن طريق غيابه عن 
الضفة الغربية كلياً أو عن طريق العمل في إسرائيل على مدار السنة حيث يترك 

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 78



البيت في الصباح الباكر وال يعود حتى ساعات املساء، أو يغيب طوال األسبوع 
ليعود ليوم واحد في نهايته. وهذا يختلف عن العمل الزراعي التقليدي في القرية 
العربية الذي تكون أيام العمل فيه معدودة وفصلية ويبقى الرجل خاللها على 
اتصال مستمر مع أفراد عائلته. في كلتا احلالتني تبقى املرأة املسؤولة املباشرة 
هذه  الرجل.  أهملها  التي  الزراعية  األعمال  وحتى  البيت  وإدارة  األطفال  عن 
الظروف ال شك تكسب املرأة شعوراً أكبر باملسئولية والثقة بالنفس، وترفع من 

منزلتها االجتماعية بالنسبة للرجل.

قليلة  بأن هذه نسبة  فأذكر  )وأعود  الفتيات  لبعض  االقتصادي  االستقالل  أما   .3
وفترة عابرة في حياة الفتاة ريثما يأتي العريس(، فإنه أيضاً يزيد من ثقة هؤالء 
في  ولكن  العائلة.  أفراد  لباقي  بالنسبة  منزلتهن  من  ويرفع  بأنفسهن  الفتيات 
عن  الرجل  تغيب  إلى  مضافاً  للفتاة،  االقتصادي  االستقالل  فإن  الوقت  نفس 
البيت، يشجع بعض الفتيات على حتدي القيم وطرق احلياة التقليدية مما ميكن 
ترجمته من قبل باقي أفراد املجتمع على أنه تسيب أو انحالل خلقي، وهذا بدوره 
يؤدي إلى رد فعل من قبل املجتمع، والرجال فيه بشكل خاص، إلعادة املرأة إلى 
وضعها التقليدي. وقد يكون لرد الفعل هذا دور كبير في نشوء احلركات الدينية 

في الضفة الغربية.

4. أما بالنسبة للعمل في إسرائيل وإهمال العمل في الزراعة، فهذا العامل باعتقادي 
ترك أكبر األثر على املرأة في املناطق احملتلة، وتأثيره بشكل عام )وعلى األقل من 
وجهة نظري( سلبي ورجعي وتقهقري بالنسبة للوضع االجتماعي للمرأة. فقلة 
العاملني في الزراعة أخذ من املرأة إمكانية االشتراك الفعال في عملية اإلنتاج، 
وحرمها من الباب الوحيد خلروجها من البيت واالشتراك في أعمال تقوم بها 
البيت.  أضف إلى ذلك أن الدخل  إلى  إلى جنب مع الرجال، وأعادها كلياً  جنباً 
النقدي لدى العائالت املتوسطة والفقيرة من العمل في إسرائيل جعل الكثير من 
املدينة  أسلوب حياة نساء  تقليد  أي  )التمدن(  العائالت تسعى نحو  نساء هذه 
أو نساء العائالت الغنية سابقاً في القرية، وهذا يعني أن تفقد املرأة أية إمكانية 
لالشتراك في عملية اإلنتاج واملساعدة في إعاشة العائلة، وأن تعيش كلياً داخل 
البيت في وضع يكون الفصل بني الرجال والنساء على أشده، وتعيش املرأة في 
وضع تكون فيه شبه “محظية” يحتفظ بها الرجل في البيت. وهنا أود أن أذكر 
العربي  املجتمع  في  للرجل  بالنسبة  للمرأة  اجتماعي  وضع  أدنى  أن  اعتقادي 
يكون لدى ربات البيوت في املدينة، تليها املرأة القروية، ثم البدوية. وأذكر هنا 
أن املرأة البدوية أو الفالحة التي تعمل في احلقول لم تكن هي التي بدأت بارتداء 

احلجاب أو القناع، وإمنا نساء املدينة بالذات. 

في  الدينية  احلركات  ظهور  هو  املجتمع  في  املرأة  بوضع  عالقة  له  آخر  عامل   .5
من  نوعني  عن  احلركات  هذه  نتج  وقد  لالحتالل.  فعل  كرد  الغربية  الضفة 
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يعود  إسرائيل  أمام  العرب  هزمية  سبب  بأن  القائل  املنطق  هو  األول  املنطق: 
إلى الفسق واالبتعاد عن تعاليم الدين اإلسالمي، الثاني يقول أن هزمية العرب 
مبا  العرب  يوحد  أن  من  أضعف  القومية  عامل  أن  على  برهنت  إسرائيل  أمام 
فيه الكفاية، وأن العرب وصلوا أوج قوتهم وعزتهم حتت تأثير العامل الديني، 
ولذلك فإن الطريق إلى اخلالص تأتي عن طريق الدين ال القومية. ومهما كانت 
األسباب الزدياد التيار الديني، فإن له تأثير كبير على وضع املرأة في املجتمع. 
وقد يكون هذا التأثير سلبياً من حيث تقييد حرية املرأة وزيادة سلطة الرجل في 
املجتمع، ولكن من املمكن أيضاً أن يكون له أثر إيجابي عن طريق زيادة شعور 
على  للحصول  العمل  في  واملشاركة  واألهمية  النفس  واحترام  بالكرامة  املرأة 
العاملني في نفس  تأثير هذين  املرأة هنا تقع حتت  أن  أهداف سامية. واألغلب 
الكفاية  املرأة ما فيه  إلى  الدينية  أعرف عن نظرة هذه احلركات  الوقت، وأنا ال 

لتقييم تأثيرها على وضع املرأة بشكل أدق.

املركز  بني  الغربية  الضفة  مجتمع  في  التقليدي  التناسق  في  اختالل  حدث  لقد   .6
الغربية  الضفة  وقرى  مدن  وحمائل  لعائالت  االجتماعي  واملركز  االقتصادي 
توافقات  تطلب  االحتالل  هذا  االحتالل.  تلت  التي  االقتصادية  التغيرات  نتيجة 
جديدة ومساومات بني املجموعات املختلفة لبلورة العالقات بشكل جديد،وقد 
بني  العالقات  وإقامة  للمساومة  كأداة  املرأة  استعمال  من  الوضع  هذا  زاد 

العائالت والتسلق االجتماعي واالقتصادي. 

7. العامل األخير الذي نتطرق إليه هنا هو زيادة نسبة الفتيات في سن الزواج إلى 
نفس الفئة من الرجال بسبب هجرة الرجال إلى اخلارج للعمل والعلم وزواج 
الكثيرين من فتيات من خارج الضفة الغربية. ويكون هذا الفرق أكبر في قرى 
الضفة الغربية منه في املدن، بسبب زواج عدد كبير من رجال القرية من فائض 
الكثير من  دعا  الوضع  القرية. هذا  في  الفتيات  فائض  يزد  املدينة مما  فتيات 
الفتيات وضمن موافقة عائالتهن إلى اللجوء للدراسة اجلامعية أو تعلم مهنة 
من أجل ضمان مستقبلهن كبديل للضمان التقليدي وهو الزواج. وقد يكون 
األسبقيات  يخلقن  الفتيات  هؤالء  ألن  وهلة،  ألول  يظهر  مما  أهم  العامل  هذا 
وميهدن الطريق أمام باقي فتيات األجيال القادمة ويكون العنصر الطالئعي 

والقيادي لهن.
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الهوامش 

1 "Tiny Group Rescues Pregnant Arab Girls" Los Angeles Times. Jan.  4, 1981
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األذن العربية والعني األمريكية
دراسة في دور احلواس في الثقافة

لكل حقل من حقول العلم أو املعرفة قضاياه ومشاكله النظرية والفلسفية اخلاصة 
بذلك احلقل. والقضية التي أطرحها في هذا البحث هي من النوع الذي يثار عادة بني 
علماء األنثربولوجيا، وقد تلقى اهتماما من علماء الفلكلور وعلماء النفس وغيرهم 

من الدارسني في العلوم االجتماعية.

يرى علماء األنثربولوجيا أن وظيفتهم هي فهم الثقافات األخرى، ونقل أو ترجمة 
روح الثقافات التي يدرسونها وطريقة فهم أهل هذه الثقافات لعاملهم، إلى ثقافتهم 
)أي العلماء( وعاملهم. هناك دائماً خوف – ولذلك، جدل – حول مدى صدق ما ينقله 
أخرى،  ثقافة  األنثربولوجيا  عالم  ينقل  درجة  أية  إلى  ثقافتهم:  إلى  العلماء  هؤالء 

وإلى أية درجة ُيسبـِغ على الثقافة األخرى ثقافته وفهمه للعالم؟

الثقافة، ُوجدت للتداول  اللغة. كل لغة جزء من ثقافة، وهي وليدة تلك  لنأخذ مثالً 
مبفاهيم تلك الثقافة. فهل من املمكن لنا إذاً أن نتكلم عن ثقافة أخرى بلغتنا؟ وهل 
تبقى تلك الثقافة نفسها حني نتكلم عنها بلغتنا، أم نكون قد أعدنا صياغتها مبفاهيم 

لغتنا وثقافتنا نحن؟

الثقافة  من  جزء  أم  مطلقة  حقائق  احلديثة  الغربية  العلوم  هل  آخر.  مثاالً  ولنأخذ 
العلوم  طريق  عن  آخر  مجتمع  أو  ثقافة  فهم  نحاول  وعندما  احلديثة؟  الغربية 

االجتماعية احلديثة، ألسنا بذلك نعيد صياغتها مبفاهيم الثقافات الغربية احلديثة؟



للثقافات  الدارسون  يطرحها  التي  املشاكل  نوع  من  هي  هنا  أطرحها  التي  املشكلة 
أن  مع  مختلفة،  ثقافات  عبر  متتد  مبواضيع  منهم  املهتمني  وخصوصاً  اإلنسانية، 
املشكلة احلالية بالذات لم تكن قد أثيرت سابقاً في أي مكان آخر. وميكنني أن أطرح 
املشكلة بالطريقة التالية: اإلنسان ككائن حي يجب أن يتفاعل مع البيئة للحصول على 
متطلبات البقاء، كيما يستمر في البقاء، وال سبيل للبقاء دون ذلك. وإدراك اإلنسان 
للبيئة يأتي من خالل احلواس اخلمس التي تتسلم املؤثرات من البيئة، وليست هناك 
من سبل أخرى الستالم املؤثرات البيئية سوى احلواس اخلمس. ولذلك فإن إدراك 
للبيئة وفهمه لها وتفاعله معها تعتمد على حواسه اخلمس. والثقافة هي  اإلنسان 
مجموع الطرق املتعلمة لتفاعل اإلنسان مع البيئة من أجل البقاء. إال أن طرق التفاعل 
مع البيئة في الثقافة الواحدة ال تعتمد على كل احلواس بنفس الدرجة، والثقافات 
املختلفة ال تتماثل أو تتساوى في اعتمادها على كل واحدة من احلواس، بل إن لكل 
مثالً  فيقال  احلواس.  من  واحدة  كل  الستعمال  بالنسبة  وحتيّزها  تفضيلها  ثقافة 
أن الثقافة الغربية بشكل عام َتتَحيز كثيراً لصالح حاسة البصر أكثر من احلواس 
األخرى، وقد يصل اعتماد الثقافة الغربية على حاسة البصر إلى درجة تؤدي إلى 

إهمال ما ميكن إدراكه من خالل احلواس األخرى كالسمع أو اللمس أو الشم.

كذلك  ينطبق  بل  اليومية،  حياته  في  العادي  الشخص  على  فقط  ينطبق  ال  هذا  إن 
فهم  منهم  ُيتوقع  الذين  األنثربولوجيا  علماء  ضمنهم  ومن  والدارس،  العالِم  على 
أن  الغربي عليها وتعريفه بها. فإذا كان صحيحاً  العالم  الثقافات األخرى وإطالع 
اإلنسان الغربي يعتمد على حاسة البصر بشكل رئيسي، فإن الصورة التي ينقلها 
العربية مثالً  الثقافة  األمريكي عن  أو  األوروبي  األنثربولوجيا  أو عالم  املستشرق 
إلى  اهتمامه  الغربي سيُعير معظم  العالِم  أن  إذ  ستكون مشوهة بشكل مضاعف، 
الناحية التي اعتمد العرب على البصر في خلقها وتطويرها، وهذه بدورها سيدركها 
العالِم الغربي عن طريق املعطيات البصرية، أي باالعتماد على حاسة بصره فقط. 
ويكون التشويه أكثر بكثير إذا كانت الثقافة املدروسة، أي الثقافة العربية في هذه 
احلالة، منحازة باجتاه االعتماد على حاسة أخرى غير تلك التي يعتمد عليها الغرب، 

كحاسة السمع أو اللمس مثالً.

لقد كتب املستشرقون والباحثون الغربيون آالف الدراسات واألطروحات عن الشرق 
أكثر بكثير  – اإلسالمية، ولقد كتبوا  العربية  األوسط واإلسالم والعرب والثقافة 
مما كتبه العرب واملسلمون عن أنفسهم، خصوصاً في العصر احلديث، ومعظم ما 
يعرفه العالم اليوم عن الثقافة العربية – اإلسالمية، وحتى الكثير مما يعرفه العرب 
واملسلمون عن أنفسهم، جاء من خالل ما كتبه العلماء واملستشرقون األوروبيون 
واألمريكيون. فإذا كان ما قلناه حتى اآلن صحيحاً أو قريباً من الصحيح، وإذا جّربنا 
نحن فهم ووصف ثقافتنا ومجتمعنا وتوصيلها إلى باقي العالم، أليس من املعقول 
أننا سنجد فيها نواحي كثيرة وغنية لم يرها ولم يتطرق إليها املستشرقون وعلماء 
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من  وهل  األخرى؟  باحلواس  بل  بالبصر  تتعلق  ال  ألنها  الغربيون،  األنثربولوجيا 
املمكن أن تكون الفروق بني الثقافات بشكل عام هي في مقدار التشديد أو االتكال 

على كل حاسة بالنسبة إلى باقي احلواس األخرى؟

سوف ال نتمكن من تقدمي أجوبة شافية على هذه التساؤالت في هذه املقالة، ولكنني 
على  تكوينها  في  تعتمد  الغربية  الثقافة  أن  وهي:  أال  بسيطة  فرضية  هنا  سأطرح 
حاسة البصر أكثر من اعتماد الثقافة العربية – اإلسالمية عليها، بينما تعتمد الثقافة 
العربية – اإلسالمية على حاسة السمع أكثر من اعتماد الثقافة الغربية عليها. ولن 
فرضية  أنها  أبنّي  أن  فقط  سأحاول  ولكنني  الفرضية،  هذه  إثبات  من  هنا  أمتكن 

معقولة، وأن متابعة دراستها ومتحيصها قد تكون مجدية.

لقد تطرق ألن دنديس )Alan Dundes( إلى قضية أهمية حاسة البصر في املجتمع 
في   1973 عام  نشرها   "Seeing Is Believing" بعنوان  له  مقالة  في  األمريكي، 
“إن  املقالة:  هذه  مطلع  في  دنديس  يقول   .Natural History Magazine مجلة 
الطفل األمريكي منذ األيام األولى في حياته وحتى الكهولة مير باستمرار بتجارب 
متتابعة ُتكّرس جميعها أفضليّة البصر على احلواس األخرى وجتعله يعتمد أكثر 
مليله  أن يكون واعياً  البصر على حساب احلواس األخرى دون  فأكثر على حاسة 
لتفضيل حاسة البصر.” )ص 121( وينهي “دنديس” مقالته القصيرة هذه بالقول 
)ص 128( أن دراسة مدى االعتماد على احلواس عبر الثقافات املختلفة قد تثبت 
ليس فقط وجود فروق هامة بني استعمال احلواس املختلفة، بل ستكشف أيضاً عما 
إذا كانت ظاهرة تفضيل حاسة البصر، املالحظة في الغرب، هي ظاهرة عاملية عند 

 )Dundes, 1973(.جميع ثقافات العالم أم ال

املقالة، ولم  أطلقه دنديس في هذه  الذي  للتحدي  لم يستجب أحد  حسب معرفتي، 
أية ثقافة  أو في  الثقافة األمريكية  يتابع هو نفسه دراسة هذا املوضوع سواء في 
من  بكثير  أسهل  عنه  واحلديث  وشائك،  صعب  املوضوع  أن  واحلقيقة  أخرى. 

دراسته على أرض الواقع.

للثقافة  منظمة  ميدانية  دراسة  ذكرناها  التي  املقالة  في  دنديس  فعله  ما  يكن  لم 
في  السلوك  أنواع  أو  النشاطات  من  عدداً  أخذ  بل  منها،  محدد  جلزء  أو  األمريكية 
املجتمع األمريكي، والتي شعر أن تفضيل حاسة البصر كان واضحاً فيها، فأبرزها 
وعلق عليها وقدمها على أنها متثل الثقافة األمريكية ككل، دون أن يقدم برهاناً على 
ذلك. ولكن دراسة هذه املشكلة في احلقيقة ما زالت في مرحلة الفرضية واإلشارة 
والتلميح، ولم تصل بعد إلى مرحلة اإلثباتات والبراهني. وما سأفعله هنا هو أنني 
كيف  وأوّضح  دنديس،  استعملها  التي  السلوك  وأنواع  النشاطات  بعض  سآخذ 
البصر في هذه  الذي يبديه األمريكيون، حسب قول دنديس، حلاسة  التفضيل  أن 
النشاطات ال ينطبق على اإلنسان العربي، بل بالعكس، فاإلنسان العربي قد يفضل 

االعتماد على السمع أو حاسة أخرى في الكثير من هذه احلاالت.
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لم يثبت دنديس طبعاً أن األمريكيني ال يعتمدون على احلواس األخرى في الكثير، 
وكذلك  مقالته.  في  إليها  يتطرق  لم  التي  الثقافة  نواحي  من  األكثرية،  في  وحتى 
فإذا جنحت في مقالتي هذه في إظهار أن اإلنسان العربي يعتمد على السمع أكثر 
من البصر في بعض النواحي التي يعاجلها دنديس، فإن ذلك ال يثبت أن اإلنسان 
الكثير، وحتى  السمع في  أو على حاسة أخرى غير  البصر  العربي ال يعتمد على 
األكثرية، من نواحي الثقافة العربية. هذان املقاالن، مقال دنديس ومقالي هذا، ال 
يتعديان كونهما جتربتني أوليتني للتفتيش عن طرق مناسبة لدراسة هذه املشكلة. 
على  انطباقها  مدى  ونتفحص  دنديس  يذكرها  التي  األمثلة  بعض  اآلن  ونأخذ 

اإلنسان العربي والثقافة العربية.

عمره  يكون  عندما  الطفل  مع  أمريكا  في  الكبار  يلعبها  لعبة  أول  أن  دنديس  يقول 
أشهراً قليلة فقط، هي لعبة "Peek-a-Boo"، وهي لعبة تعتمد لديهم على البصر، إذ 
أن الكبير يغطي وجهه بكفيه أو مبنديل أو مخّدة أو شيء مشابه ثم يكشف وجهه 
أمام الطفل ويقول "!Peek-a-Boo" فيضحك الطفل. ويلعب العرب مع أطفالهم نفس 
اللعبة ويقولون “بأّيني!” وقد أتيحت لي الفرصة ملراقبة هذه اللعبة عند األمريكيني 
وعند العرب، وقد تكّون لدي االنطباع أن الفرق بينهما هو أن عنصر املفاجأة للطفل 
مرات  واختفائه  الكبير  وجه  ظهور  على  أي  البصر،  على  يعتمد  األمريكيني  عند 
متتابعة، وأن صوت الكلمات "Peek-a-Boo" ال يلعب دوراً كبيراً جداً في مفاجأة 
املفاجأة يعتمد بشكل  العرب فإن عنصر  أما عند  انتباهه وإضحاكه.  الطفل وجلب 
رئيس على الصوت، إذ أن كلمة “بأيني!” تقال بنبرة سريعة وبصوت مرتفع أكثر 
"Peek-a-boo"، ولكن حتى نتأكد من  بكثير من صوت األمريكيني عندما يقولون 
وجود هذا الفرق فعلينا أن نصور اللعبة من املجتمعني على شريط “فيديوتيب” ثم 

جنري مقارنة بينهما.

كذلك فإن من أوائل طرق تعليم األطفال األمريكيني عند دخولهم املدرسة هي الطريقة 
من  عادة  املعلمة  تطلب  إذ  ويقص”(،  “يعرض  أن  )أي   "Show and Tell" املسّماة 
كل طفل أن يحضر معه من البيت غرضاً يعرضه على باقي األطفال ويتحدث عنه 
الغرض وطريقة تركيبه واستعماله  إلى أجزاء ذلك  بالتفصيل وهو يشير بإصبعه 
املراحل  البصر والنطق. فكيف حتدث  فالتعليم هنا يحدث عن طريق  إلى ذلك.  وما 
األولى من التعلّم عند الطفل العربي؟ لقد كان التعلّم في الكتاتيب تقليديا – وما زال 
في املدارس احلديثة إلى حد كبير – يبدأ بأن يقول الشيخ أو املعلم املعلومات بصوت 
عال ويكررها األطفال من ورائه بصوت عاٍل، ويستمر ذلك حتى يتم حفظ املعلومات 
املعلومة ودون فهم معناها في  إلى محتويات  أية إشارة بصرية  غيباً، دون وجود 
القراءة أو القرآن أو الشعر  معظم األحيان. ويحدث ذلك سواء كان املقصود تعليم 
أو احلساب. فطريقة التعليم املفضلة تقليدياً في الثقافة العربية – اإلسالمية هي عن 
الغرب. وهذا في احلقيقة  البصر والنطق كما هو في  طريق السمع والنطق، وليس 
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ينطبق على تعليم الطفل من قبل الوالدين منذ املراحل األولى في حياته، قبل بداية 
روضة األطفال واملدرسة. فاألم األمريكية تعلم طفلها اللغة عن طريق اإلشارة إلى 
معها  والتفاعل  األشياء  استعمال  على  وتشجيعه  حولها  الطفل  محادثة  ثم  األشياء 
عن  اللغة  طفلها  تعلم  العربية  األم  أن  نرى  بينما  عملها،  وكيفية  أجزائها  واكتشاف 
طريق نطق الكلمات وجعله يكررها دون اإلشارة إلى األشياء التي تشير لها الكلمات، 
والطيور،  احليوانات  وأصوات  وأسماء  العائلة،  أفراد  أسماء  يكرر  أن  تعلمه  فهي 
فإنها  األرقام  وحتى  املجّردة،  واألقوال  اجلمل  وبعض  واملسبّات  األغنيات  وتعلمه 
تعلّمه إياها عن طريق تكرارها مرتبة من واحد إلى عشرة دون أن توضح له مفهوم 
العربي  فالطفل  ولذلك  أمامه.  هي  تعّدها  أو  يعّدها  أشياء  تعطيه  أن  ودون  األرقام 
يتعلم األرقام بالترتيب عن ظهر قلب ودون أن يتعلم كيف يعّد األشياء امللموسة أو 
يحصيها، وال يعرف كيفية استعمال هذه األرقام بل يعيدها كلها مرتبة عند سماع 
أي شخص يذكر أول رقم أو حتى أول صوت من أول رقم. وهذه الطريقة، أي جعل 
الطفل يكرر ما يعرفه عن طريق ذكر أول صوت أمامه، مستعملة جداً عند األمهات 
العربيات إلظهار ذكاء الطفل وبراعته في الكالم أمام األقارب واجليران واألصدقاء. 
فنجد األم مثال تقول للطفل: “يالله، فرجي البابا شو تعلّمت اليوم!” ولكن الطفل ال 
يفهم ما هو املطلوب منه وال يستجيب لطلبها، فتتابع األم بإصدار األصوات األولى 

مما تريده أن يقول، فتقول مثالً:

آاااانا...
فيكمل الطفل:... بحب البابا كثير... 
أو تقول األم: يا الله غنّي مّيا، الله...
ويكمل الطفل: ... حي يا بوشوشه.

أو تقول األم: يالله فرجيهن ياما كيف بتعرف تعد
يالله... واااااااحد...

ويكمل الطفل:... اثنني...
وهكذا.

أو احلركات اجلسمية  القيام ببعض األعمال  العربية تعلم طفلها  أن األم  ونرى 
دون فهم أي طلبات أو أوامر، بل عن طريق “التشريط” بأن تصبح األفعال أو 
احلركات استجابات أوتوماتيكية مشروطة يصدرها الطفل عند سماع أصوات 
معيّنة، بنفس الطريقة التي يسحب بها يده أوتوماتيكيّاً إذا ملس النار مثالً. فاألم 
مثالّ تصدر أصوات مثل: َدْح َدْح َدْح... فيحرك الطفل يديه بحركات تفّسرها األم 

بأنها رقصاً.
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أو تقول: ِحيُده ِحيُده...
فيحاول الطفل الوقوف.
أو تقول: دادي، دادي...

فيحاول الطفل حتريك رجليه للمشي.

وجند أن األم تلجأ إلى “تشريط” بعض االستجابات الفسيولوجية للطفل بأصوات 
في  يتبول  أو  يتغوط  ال  كي  الطفل  لتدريب  الطريقة  هذه  وتستعمل  هي،  تصدرها 
مالبسه أو فراشه. فبعد مّدة من التدريب فإن الطفل ميتنع عن التغوط إال إذا سمع 

صوت أمه: أع  أع  أع...

يقول دنديس إن الثقافة األمريكية منحازة إلى حاسة البصر إلى درجة أن اإلنسان 
أنه،  نقول  أن  وميكننا  البصر،  حاسة  خالل  من  حوله  من  العالم  يدرك  األمريكي 
مجازّياً، يرى العالم من حوله وال يسمعه أو يحّسه أو يشّمه أو يذوقه )ص 122(. 
في  األمريكيون  يستعملها  التي  الكلمات  أو  اللغة  خالل  من  بوضوح  يظهر  وهذا 
اليومية. لنر كيف يوضح دنديس ذلك وإلى أي مدى ميكن ملا  حياتهم وأحاديثهم 
يقوله أن ينطبق على اإلنسان العربي أو يكون مغايراً لذلك. فاألمريكي مثالً – كما 
 "I see." يقول دنديس – يستعمل “البصر” مجازّياً للتعبير عن “الفهم” فهو يقول
أي “أنا أفهم النقطة التي تريد إيضاحها” ويقول ".As I see it" أي “كما أفهم أنا 
القضية أو املشكلة”، واألمريكي عامة يعبّر عن فهمه ألي فكرة بقوله إّنه “يراها”. إن 
اإلنسان العربي قادر بشكل عام على فهم هذا االستعمال للبصر ولكنه ليس بحاجة 
إلى استعمال مجاز “بصري” للتعبير عن الفهم، وال يجد نفسه عادة مضطراً إلى 
استعمال هذا املجاز، وإذا أراد لسبب ما استعمال إحدى احلواس مجازاً للتعبير عن 
الفهم فإن “السمع” قد يخدم الغرض بقدر ما يخدمه “البصر” إن لم يكن أكثر. فأن 
نقول “أنا سامع شو بتقول”. مبعنى “أنا أفهم ما تقصد من قولك” قد تكون مقبولة 
على السمع وعلى الذوق على األقل بنفس الدرجة مثل “أنا شايف شو بتقول” إن لم 
تكن أكثر، واألفضل طبعاً من االثنني أن تقول “أنا فاهم شو بتقول”. كذلك إذا أردنا 
أن نتأكد أن الشخص الذي نتحدث إليه يفهم متاماً ما نعني وما نقصد فإن السؤال 

“فاهم؟”. “شايف؟” واألفضل منها طبعاً  “سامع؟” أفضل من 

واألمريكي، حسب ما يقول “دنديس” أمبيريقي ولكن “أمبيريقيته”؛ تقتصر على 
البصر دون احلواس األخرى، فهو ال يثق وال يقتنع إلى بعد أن يرى، ولكنه إذا رأى 
فإنه يكتفي بالرؤية ويثق بها دون حاجة للفحص عن طريق احلواس األخرى، فعند 
األمريكي، كما يقول األمريكيون دائماً، "Seeing is Believing" وهو عادة يؤكد ما 
يقوله بإضافة "I saw it with my own eyes" ويدعو اآلخرين للتأكد مما يقول 
بقوله "See for Yourself". وعندما يشك في صدق ما يقوله اآلخرون فإنه يصّر 
– بالنظر أقل بكثير  – حسب رأيي  العربي  "!That I’ve got to see". ولكن ثقة 
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من ثقة األمريكي، إذ أن العربي يشك دائماً باملنظر اخلارجي ألن املظهر اخلارجي 
فإن  يقول  ما  يثبت  أن  أراد  وإذا  الّرجا”(،  خايب  يا  الزول،  شايف  )“يا  غشاش 
“سمعته سمع ذاني” أو “طبّت كلمته بذاني” أو “مْسكتُه مسك  بإمكانه أن يقول: 
يقوله  ما  في  شكك  وإذا  عيني”.  شوف  “شفته  مثل  الوقع  نفس  لها  اليَّد” ويكون 
اآلخرون فهو ال يطلب أن يرى بنفسه كي يتأكد، بل قد يطلب من الشخص أن يؤكد 
له ما قال وأن يعطيه “كلمته” بأن ما قاله صحيح، وفي أقصى احلاالت قد يطلب منه 
قسما “بشرفه” أو “بذمته” أو مييناً بالله أو بالقرآن، ولكنه ال يصر أن يرى بعينه 
ألنه فقط “اخلرا” هو الذي “ما بصدق غير ما يرى!” وعندما يصل األمريكي إلى 
 Out of" قناعة تاّمة بأن شيئاً ما غير ممكن وغير قابل للتصديق فإنه يصفه بأنه

sight"، أما العربي فقد يقول “عمري ما سمعت بأشي من هالشكل”.

والعربي  األمريكي  بني  املختلفة  احلواس  على  االعتماد  مدى  في  جليّاً  الفرق  ويظهر 
شيء  أي  شراء  في  كثيراً  يتردد  فاألمريكي  األغراض،  شراء  أو  التسّوق  عملية  في 
أن  أي   "to look it over" الشراء  قبل  ويفضل  يراه(،  أن  )دون   "Sight Unseen"
يتطلع على األشياء ويتفحصها بنظره، ولكنه عادة ال يلمس األشياء وال يتفحصها عن 
طريق احلواس األخرى. وقد يستاء البائع األمريكي كثيراً إذا ملس الزبون البضاعة أو 
حتسسها، أما أن يذوقها أو يشمها فهذا عمل غير معقول، خصوصاً إذا كانت البضائع 
العربي قد يرفض شراء  املأكوالت، وإذا كانت غير مغلّفة. صحيح أن  أنواع  نوعاً من 
العربي  أمامه، ولكن ماذا يفعل  موجوداً  السمك  يكون  أن  ويفضل  بحر”  في  “سمك 
ينتقي  ثم  سمكات  عدة  ويقلب  يده  سيمد  أنه  املؤكد  من  أمامه؟  السمك  يحضر  عندما 
واحدة منها ويرفعها ويقلبها ويضغطها بني أصابع يديه ويتحسسها ثم يشمها وينظر 
أخرى  سمكة  ويرفع  يضعها  ثم  ويشمها،  إليها  فينظر  خياشيمها  ويفتح  عينيها  في 
وهكذا حتى يجد ما يرغب، أو ينتقل إلى “مسمكة” أخرى. وقد يقال إن هذا ضروري 
في حال السمك إذ أن السمك سريع التلف، ولكن العربي يفعل ذلك مع كل شيء حتى 
مواد الغذاء اجلاهزة، فإنه ال يجد حرجاً في أن يلمسها ويضغطها ويشمها، وكثيراً ما 
يذوقها. وإذا كانت السلَعة من األشياء التي ميكن أن يستصدر الشخص منها صوتا 
فإن العربي يفعل ذلك عن طريق ضغطها أو هّزها أو الّدق عليها بقبضته أو النقر عليها 
بأصابعه، حتى البطيخة التي قد ال يصدق األمريكي أن بإمكانها أن تصدر أي أصوات، 
فإن العربي يرفعها بني كفيّه ويركن أذنه إلى جدارها ثم يضغطها بني كّفيه وينصت إلى 
األصوات التي حتدث في أحشائها، وقد ال يشتري واحدة إال بعد أن يكون قد تفّحص 
عدداً كبيراً منها. وحتى إذا شاء العربي أن يشتري حيواناً مثل خروف أو سخل، فإنه ال 
يكتفي بتفحصه عن طريق النظر وحده بل قد يتحسس االَليَة ليقدر حجمها ووزنها إذا 
كان احليوان خروفاً، ويضع يده على ظهر احليوان ويحركها حركات أفقيّة ليقدر ُسمك 
يديه حتت بطن احليوان،  ينحني ويضع  إذا كان سخالً، وقد  الدهن على ظهره  طبقة 
واحدة بني الفخذين والثانية حتت الصدر ويرفع احليوان عن األرض ثم يضعه عدة 

مرات ليقدر وزنه. هذا بعيد جداً عن تقييم األمريكي للسلع بالنظر فقط.
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ومبا أن األمريكي يعتمد على البصر فقط في تقييم السلع وشرائها، فقد قامت في 
أمريكا صناعة ضخمة جداً تـُكلّف املستهلك األمريكي باليني الدوالرات سنوياً وهي 
صناعة “تعليب” أو “تغليف” السلع "Packaging"، والغرض منها إظهار السلعة 
نعتقد  ال  ولكننا  احلقيقة.  في  عليه  هي  مما  وأفضل  وأكبر  وأجمل  أجود  أنها  على 
أن التغليف سينجح مع العربي بنفس الدرجة التي ينجح بها مع األمريكي، إذ أننا 
نتوقع أن العربي إذا ُجوبه بحيلة “التغليف” فسيقابلها بضغط العلبة وهزها وشدها 

وثنيها، وفي الكثير من احلاالت بفضها أيضاً.

تفضيل  إلثبات  “السياحة”  في  املستعملة  باملصطلحات  “دنديس”  ويستشهد 
“البصر” على احلواس األخرى عند األمريكيني. فاألمريكيون يسافرون بغرض 
بسرعة  أخرى  إلى  بلد  من  ينتقلون  وهم  املناظر”،  “ليروا  أي   "Sight Seeing"
لكي يروا أكبر عدد ممكن من املناظر في أكبر عدد ممكن من البلدان، وليقوموا 
بتوثيق ما يرونه عن طريق تصوير املناظر. فهم، كما يقول دنديس، ال يستمتعون 
السكان  على  يتعرفون  فال  املناظر،  برؤية  يكتفون  ألنهم  يجب  كما  بأسفارهم 
املوسيقى.  أو  بالطعام  وال  للبالد،  الغريبة  والنكهات  بالروائح  يستمتعون  وال 
 – حاصل  البلدان  من  عدد  أكبر  في  املناظر  من  عدد  أكبر  رؤية  على  والتشديد 
حسب رأي دنديس – عن الرغبة في احلصول على أكبر “كم” ممكن مقابل النقود 

التي دفعوها ثمناً لرحلتهم.

إنني ال أعرف الكثير عن السياحة في العالم العربي إلى باقي العالم، وال أدري إن 
كان هناك الكثير من املصطلحات العربية والتقاليد املتعلقة بالسواح العرب، ولكننا 
هو  بل   "Sight Seeing" أنه  على  عام  بشكل  السفر  ُيعّرف  ال  العربي  أن  نعرف 
يسافر كي “يتنّزه” أو “يشم الهوا” و”يتفّرج”، والكثير من “املردود” الذي يحصل 
عليه من السفر ال يكون عن طريق “النظر”، حتى املناظر الطبيعية فهو “يتذّوقها” 
و”يتفّرج” عليها. وإذا قرأنا كتب الرحالة العرب عن أسفارهم فإننا جند فيها الكثير 
وعن  حضروها،  التي  املجالس  وعن  قابلوهم،  الذين  الناس  وعن  البالد،  أهل  عن 
هو  ما  لقلّة  هنا  فيها  البّت  ميكن  ال  القضية  هذه  ولكن  وتقاليدهم.  السكان  عادات 
ر معلومات أكثر عن  معروف عن السياحة عند العرب، بل يجب تأجيلها إلى حني َتوفُّ
املوضوع. وقد يكون هذا املوضوع مجاالً لعمل دراسات جميلة وطريفة، كأن يتابع 
الدارس عدداً من السواح العرب وآخرين من السواح األمريكيني ويراقب سلوكهم 
وتصرفاتهم، أو أن يأخذ الدارس عددا من كتب الرحالة العرب والرحالة األمريكيني 
التي  لألشياء  بالنسبة  ويقارنها  البالد  نفس  وفي  الفترة  نفس  من  األوروبيني  أو 

جلبت انتباه كل منهم فذكروها أو دّونوها.

وتدعم بعض مصطلحات الطب في أمريكا أهميّة البصر، إذ أن املرضى في أمريكا 
 He was seen by the" ويقال عن املريض "to see them" الطبيب  يطلبون من 
Doctor" وكأن الطبيب يعالج “بالنظر”. أما باللغة العربية فالطبيب “يفحص” أو 
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يكون  وقد  املريض.  “يعّس”  أو  “يجّس”،  “يحّس”،  وقد  املريض”  على  “يكشف 
مقبوال أن يستمع الطبيب لشرح عن حالة املريض أو أعراض مرضه من أحد أقاربه 
ثم يكتب له الوصفة، ولكن أن يكتب الوصفة مبجرد أن يلقي نظره على املريض 
“ال بـِفَحص  فليس مقبوالً. وكثيراً ما نسمع الناس يتذّمرون من أحد األطباء ألنه 
الذي  الطبيب  الناس  وُيفّضل  روشيطة!”  وبكتب  بتّطلع  بس  إشي،  بـِساوي  وال 
يجس أجزاءاً مختلفة من جسم املريض ويتحدث معه ويسأله الكثير من األسئلة. 
وكثيراً ما يحدث في احلكايات اخلرافية العربية أن يسمع الطبيب عن مرض ابن 
بنجاح  املريض  ويعالج  ويذهب  املرض  سبب  فيفهم  زوجته  أو  ابنته  أو  السلطان 
السلطان.  بنت  زواج  تكون  ما  كثيراً  وهي  املوعودة،  املكافأة  ذلك  مقابل  ويتلقى 
وكثيراً ما يكون سبب املرض هو شدة العشق والغرام لفتاة من بالد بعيدة سمع 
بجمالها ولم يرها، ويكفي مثالً أن “تدعي” عجوز فقيرة على ابن امللك: “الله يبليك 
بحب لُولَبة بنت لولبة!” فما أن يسمع اسم “لولبة” حتى يقع في غرامها ويعود إلى 
“قيمي فراش الهنا وحطي فراش الّضنا، ابنك على الدين ماله طب  أّمه ليقول لها 
حب  يضنيه  الذي  الدين”  “علي  وال دوا، إال حب لولبة بنت لولبة”. وال أعتقد أن 
“لولبة” مبجّرد سماع اسمها ميكن أن يكون أمريكيّاً بل عربياً شرقياً صاحب أُذن 

“تعشق قبل العني أحياناً”.

واألمريكي – حسب ما يقوله دنديس – ال يحكم بالنظر على الشخص الذي أمامه 
فقط، بل يحكم على الغائبني بنفس الطريقة، فهو يحكم على الشخص الذي ال يعرفه 
أيضاً عن طريق “صورة” "Public Image"، أما العربي فال يحكم على الشخص 
سمعة  طريق  عن  وإمنا  الشخص  عن  يكونها  صورة  طريق  عن  يعرفه  ال  الذي 

الشخص أو اسمه.

وإذا لم يكن لدى األمريكي املعلومات الكافية عن شخص ليكّون عنه صورة يستطيع 
 ،"to spy on him" "Spy" ويطلب منه  أن يحكم عليه من خاللها، فقد يضع عليه 
يضع  فإنه  العربي  أما  بصرّية.  معلومات  عنه  ويجمع  بالنظر  يعمل  شخصا  أي 
“جاسوساً” يتجسس عليه، أي شخصا يجس األمور جّساً، أو “حتّري” ليتحرى 

."Spy" األمور حوله، وال يعتمد على البصر فقط كما يعمل أل

البصر  يفهم احلاضر فقط عن طريق  يقول دنديس )ص124( ال  واألمريكي كما 
بل املستقبل أيضاً، فإذا أراد أن يعرف ماذا سيحدث له في املستقبل فإنه يذهب إلى 
“الشخص الذي يرى” كي ينظر في الغيب ويخبره عما هو مخبأ له.  “Seer” أي 
أما العربي فإنه يذهب إلى “العّراف” الذي “يعرف” ما هو مخبّأ، أو “الفتّاح” الذي 

“يفتح” أبواب الغيب ويخبره عما خلفها، أو “مكاشف” ليكشف أسرار الغيب.

وأخيراً يقول دنديس )ص 124( أن عالقة الناس ببعضهم تقتصر عادة على النظر، 
اجلنسية،  أو  الغرامية  العالقة  حالة  في  إال  ُيلمس  أو  َيلِمس  أن  يكره  واألمريكي 
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ويقتصر السالم عادة حتى بعد غياب طويل على تبادل التحيّة عن بعد، وفي أدفأ 
العالقات قد تصل إلى حد السالم باليد، ومعظم ما يقال أثناء التحية أو الوداع يتعلق 
 ،"See You Later"،"It Is Good to See You" :بالنظر، إذ يقول الشخص لآلخر
،"I’ll be seeing you" وهكذا. أما السالم العربي، حتى لو كان بني رجلني، فقد 
يعني العناق والقبل، التي قد تصل العشرات في حالة خروج شخص من السجن 
أو عودته من سفرة طويلة. وال يجد الشبان حرجاً من السير في الشارع وأيديهم 
مشبوكة أو على أكتاف بعض. وكما يبني دنديس فإنه ال توجد مصطلحات أمريكية 
فإننا  نحن  بينما  السمع،  أو  الذوق  أو  الشم  أو  اللمس  حاسة  يستعمل  من  متدح 
مندح الشخص “اللي بسمع الكلمة” ومنجد الشخص “اللي عنده ذوق”، ونقول أن 
“ريحة األم بتلم”. وعندما يرى شابان أمريكيان فتاة  “ريحة اجلوز وال عدمه” و 
 ،"Look, but Don’t Touch" جميلة متر على مقربة منهما فقد يقول أحدهما لآلخر

أما الشاب العربي فقد يهمس لصديقه: “شم وال تذوق!”

لقد قدمنا في هذه املقالة عددا من املواقف التي تظهر فروقا في مدى االعتماد على 
برهانا  يكّون  ال  هنا  قّدمناه  وما  واألمريكية.  العربية  الثقافة  بني  املختلفة  احلواس 
لهذه األطروحة، ولكنني أعتقد أنه كاٍف إلقناع الدارس باحتمال صحتها  أو إثباتاً 

وبأهليتها للبحث والدراسة اجلادة.
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نحو املساواة بني الذكور واإلناث في املجتمع العربي

احلركة  تلك  مع  يتعاطف  من  وكل  الفلسطيني،  املجتمع  في  النسوية  احلركة 
يقصدون  ال  ولكنهم  والرجال  النساء  بني  باملساواة  يطالبون  ورجال،  نساء  من 
يقصدون  ال  أنهم  سيجد  بدقة  طلباتهم  إلى  يصغي  من  أن  إذ  حرفياً  يقولونه  ما 
إلى  الطرفني  زحزحة  يقصدون  ال  فهم  والنساء؛  الرجال  بني  “املساواة”  فعالً 
نقطة تقع على نصف املسافة بني الرجال والنساء، وإمنا يقصدون بقاء الرجال 
في مواقعهم وحتريك النساء إلى حيث الرجال. فنسمعهم يقولون أن املرأة يجب 
حصل  ما  على  و“حتصل”  الرجل  بلغ  حيث  إلى  و«تبلغ«  بالرجل  “تلحق”  أن 
وهي  اجلميع،  يقبلها  ضمنية  فرضية  على  مبنية  طبعاً  املطالبة  هذه  الرجل.  عليه 
العربي في وضع جيد يحسد عليه وال ينقص املرأة إال  أو  الفلسطيني  أن الرجل 
بأن تسلك وتتصرف كما  لها  الرجل وأن ُيسمح  أن حتصل على ما حصل عليه 
يسلك ويتصرف الرجال. ولكن وراء ذلك حقيقة ال ننتبه إليها عادة، وهي أن وراء 
في  الفروق  وهي  أعمق،  فروق  واإلناث  الذكور  وممارسات  سلوك   بني  الفروق 
طرق تربية الذكور واإلناث، والتي تبدأ من اللحظة التي َيعرف فيها األبوان جنس 
اجلنني املوجود في رحم األم، وأن هذه الفروق في التربية ال ُتنتج فقط فروقاً في 
النفسية والعقلية  السلوك واملمارسات واحلقوق والواجبات بل أيضاً فروقاً في 
والشخصية، وفي القيم واملثُل والطموحات والنظرة إلى احلياة وإلى العالم ككل. 
الذكور  مثل  واملمارسات  السلوك  بنفس  لإلناث  نسمح  أن  نريد  أننا  نقول  فحني 
فإمنا نحن في احلقيقة نقول أننا نريد أن نربي بناتنا بنفس األساليب التي نرّبي 

بها أوالدنا. فهل هناك أي مانع من ذلك؟



بعد العمل ملدة 35 سنة مارست فيها التدريس واإلرشاد واإلدارة في مؤسسات 
الذكور  الطلبة  من  اآلالف  عشرات  مع  فيها  وتعاملت  الفلسطيني،  العالي  التعليم 
واإلناث، ورصدت فيها سلوكهم وتصرفاتهم، وتعرفت فيها على أساليب توافقهم 
وإستراتيجياتهم في احلصول على أهدافهم املادية واملعنوية، فقد وصلت إلى العديد 
من التعميمات املتعلقة بأفراد كل من اجلنسني. وما سأقوله اآلن ال ينطبق حتماً على 
كل شاب أو رجل فلسطيني، وال على كل فتاة أو امرأة فلسطينية، ولكنني أّدعي أنه 
ينطبق على املرأة أو الفتاة الفلسطينية النمطية التي متثل األكثرية الساحقة منهن، 
كما ينطبق ما أقوله عن الذكور على الفتى والرجل الفلسطيني النمطي الذي ميثل 

األكثرية الساحقة منهم.

إلى  األخرى  التعميمات  )واترك  بصدقه  أومن  واحداً  تعميماً  هنا  أطرح  أن  أريد 
مناسبة أخرى(. هذا التعميم هو: أن شخصية املرأة الفلسطينية بشكل عام أفضل 
من شخصية الرجل الفلسطيني بشكل عام )وقد ينطبق هذا على العالم العربي كله، 
أقصده  ما  أوضح  دعوني  فقط(.  الفلسطيني  املجتمع  من  تأتي  مالحظاتي  ولكن 
عما  يختلف  جديد  باجتاه  حترك  إلى  دعوة  أطلق  التوضيح  وبعد  “أفضل”،  بكلمة 

فعلناه حتى اآلن.

الرجل العربي- الفلسطيني أكثر ميالً إلى “الفهلوة”، أي إلى االعتماد على املظاهر، 
منه  املطلوبة  بالواجبات  القيام  من  والتهرب  والدوران  واللف  التزييف  وإلى 
واملسؤوليات املركنة إليه، ومييل إلى االعتماد على اللجوء إلى احلجج والتبريرات 
ولوم اآلخرين على تقصيره وإهماله، ومييل إلى عدم الشعور باإلثم أو بالذنب أو 
القيام مبا هو ممنوع  أو على  به،  القيام  القيام مبا يجب  الضمير على عدم  بتأنيب 
متلبس  وهو  عليه  القبض  أُلقي  إذا  إال  ذلك  في  مشكلة  أو  ذنباً  يرى  وال  محرم،  أو 
باجلرمية، وعندها يحاول لوم اآلخرين وإيجاد املبررات وال يعترف بالذنب، وقد 

يلجأ إلى افتعال الغضب أو املرض.

والرجل في مجتمعنا يسلك وكأن القيام بواجبه ومبتطلبات عمله أو وظيفته هو من 
قبيل عمل املعروف مع اآلخرين، ويتوقع منهم أن يكافئوه وأن يحفظوا اجلميل أو 
يرّدوا املعروف في مناسبة قادمة عندما يكون هو الّزبون. وبشكل عام، ينظر الرجال 
إلى القيام مبتطلبات الوظيفة أو أداء الواجب املطلوب منهم كمجرد تبادل مصالح 
مع اآلخرين، وال ُتنفَّذ طلبات أو ُتلبّي احتياجات الزبون الذي ال يعترف باجلميل، 
أو الذي ليس في موقع لرد اجلميل. ولذلك جند أن املوظفني الرجال يسرعون في 
قضاء حاجات من هم أصحاب املناصب أو املواقع من الذين ميكن اللجوء إليهم وقت 
احلاجة، ويكون كل ذلك على حساب الزبائن العاديني أو البسطاء الذين يكونوا قد 
قضوا ساعات ينتظرون أدوارهم، بينما يكون املوظف يشرب القهوة أو يدردش مع 

زميله أو مع زبون تربطه به صداقة أو عالقة قرابة.
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إن بناء شخصية الرجل العربي هش وقصم يتداعى وينهار بسرعة عند املصائب 
في  عليها  ويعتمد  ومعنويا،  عاطفيا  املرأة  على  يعتمد  العربي  والرجل  والنائبات. 
نفسه  إلى  الفضل  يعزو  ذلك  كل  في  ولكنه  اخلطيرة،  واخلطوات  القرارات  اتخاذ 
وال يجد في نفسه الثقة لالعتراف بفضل املرأة عليه، بل بالعكس فإنه يهتم كثيراً 
بإظهار الرجولة والبطولة أمام املجتمع على حساب اإلناث عن طريق إنكار فضلهن 
والتقليل من قيمتهن وإظهار احتقاره لهن، وعن طريق املظاهر السطحية التي متيزه 

عنهن من متييل العقال أو تفتيل الشوارب أو نفخ العضالت.

املرأة العربية أفضل من الرجل في جميع هذه احلاالت وهذه املواقف، فهي صاحبة 
أكثر  املسؤولية  وتتحمل  عملها،  ومتطلبات  واجباتها  بأداء  أكثر  وتلتزم  ضمير، 
وتقوم بواجبات عملها ومتطلباته دون حاجة إلى الكثير من احلث أو الدفع. وعندما 
ُتقّصر املرأة في واجباتها أو تخطئ، فإنها تشعر باإلثم وتأنيب الضمير وحتاول 
التعويض عن ذلك في مّرات الحقة. وهي تقوم بواجباتها نتيجة اللتزامها بواجبها 
ومبسؤولياتها وليس لتسجيل نقاط “معروف” مع اآلخرين تتأمل استردادها في 
التي يقوم بها  الدرجة  إلى  إليها  الواسطة وال تلجأ  مناسبات الحقة. وهي ال تقبل 
الرجال، وهي تشعر باخلجل وتأنيب الضمير إذا جرى تأنيبها أو تعنيفها، وحتاول 

التعويض عن اخللل أو التقصير وإصالح اخلطأ.

واملرأة تدعم الرجل وتسنده عاطفيَّاً ومعنويَّاً، وترفع من شأنه في املجتمع، وتعزو 
باملديح  عليه  تبخل  املجتمع، وال  في  والبروز  الظهور  على  له، وتشجعه  اجنازاتها 
والتمجيد. وإذا كان املجتمع الغربي يقول: “وراء كل رجل عظيم امرأة” فإنه يجدر 
باملجتمع العربي أن يقول: “وراء كل رجل مجموعة من النساء، يوجهنه ويساندنه 

ويدعمنه وُيقلن عثرته إذا تعثر أو ضعف أو انهار”.

تعزو  ألن  مستعدة  تكون  أنها  بنفسها  وثقتها  املرأة  شخصية  متانة  دالئل  ومن 
أفكارها وآراءها وإجنازاتها إلى الرجل، وال حتتاج إلى االعتراف بالشكر واالمتنان 

من قبل الرجل.

وميكن فحص مدى صحة أو خطأ ما أقوله بطريقة علمية إمبريقية بسيطة وسهلة، 
أو مؤسسة  أي جامعة  الذكور واإلناث في  إلى سجالت عينة من  بالرجوع  وذلك 

تعليم عالي فلسطينية.

وأضع هنا بعض الفرضيات ملا سيكشفه بحث كهذا! اعتقد أن بحثاً كهذا سيُظهر أن 
الطالبات بشكل عام يتغينّب أقل من الطالب، وأنهن يحصلن على عالمات أعلى، وأن 
الطالب الذكور يلجئون إلى الغش أثناء االمتحانات أكثر من الطالبات، ويسرقون 
محلية  مؤسسات  إلى  يلجئون  أو  االنترنت  من  أو  منشورة  مصادر  من  أبحاثهم 
لتحضير األبحاث لهم أكثر من الطالبات، وأنهم يقضون وقتاً أقل في الدراسة وفي 
االدعاء بوجود  الكاذبة مثل  إلى احلجج  أكثر  البيتية، ويلجئون  الواجبات  حتضير 
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أكثر  يلجئون  الطالب  وأن  األقارب،  أحد  موت  أو  مبرض  أو  حواجز،  أو  دوريات 
من الطالبات إلى استجداء العالمات من األساتذة، وإلى إظهار الغضب والعدوانية 
على  فيها  يحصلون  ال  التي  املساقات  ألساتذة  اجلسدي  باإليذاء  التهديد  وحتى 

العالمات التي يتوقعونها أو يريدونها.

ذكرناه،  الذي  كهذا  بحث  في  صحته  مدى  فحص  ميكن  آخر  تعميماً  هنا  وأضيف 
مثل  ومعاملتهن  اإلناث  تربية  تدعم  بيوت  في  تربني  اللواتي  الطالبات  أن  وهو 
الذكور، واللواتي يقلّدن الذكور في سلوكهن وتصرفاتهن، تقترب شخصياتهن من 

شخصيات الذكور في كل نقاط الضعف التي ذكرناها سابقاً.

إلى أن جُترى مثل هذه األبحاث وتظهر نتائجها، نكتفي بالقول بأن هناك الكثير في 
العربي عرف  أن اإلنسان  إلى  التي تشير  األفكار واملمارسات  الشعبية من  احلياة 
غير  شعبية  بطرق  عنها  وعبر  واإلناث،  الذكور  بني  املوجودة  الفروق  هذه  دائما 
رسمية ورمبا غير واعية. أذكر فيما يلي بعضاً منها مما تبادر إلى ذهني دون بذل 
الكثير من اجلهد في البحث والتنقيب، آمالً أن أقوم أنا أو يقوم غيري في املستقبل 

بأبحاث علميَّة وجدّية أكثر.

الشعر اجلاهلي( في اخلرافات  السعالة في  )أو  والغولة  الغول  أوال صورة  هناك 
‘نص  مثل  الشعبية  اخلرافية  احلكايات  في  بارز  وبشكل  الشعبية،  واألساطير 
صنع  من  خيالية  كائنات  والغولة  الغول  حسن’.  و‘الشاطر  و‘جبينة’  نصيص’ 
الذين يحقدون عليهم ويكرهونهم  اآلخرين  الناس  البشر، يسقطون عليها صفات 
الشعبي،  الذهن  الغول والغولة في  أو يحسدونهم. والفروق بني  أو يغارون منهم 
الرجال والنساء في ذلك  الفروق بني  وبشكل غير واعي، تصّور بشكل مبالغ فيه 
املجتمع كما يدركونها. ومبا أن احلكاية اخلرافية هي فن نسائي، فاألغلب أن النساء 
في مجتمعنا هن اللواتي يسقطن على الغيالن إدراكهن للفروق بني الرجال والنساء 

في احلكاية الشعبية اخلرافية.

تظهر صورة الغول الذكر في احلكاية الشعبية على أنه كائن بشع وجشع ومخيف، 
“شجرة وبقرة” ويبقى جائعاً،  وله هّمان رئيسيان هما األكل واجلنس، فقد يأكل 
املهذبة،  احلكاية  بلغة  أو   - اجلنس  معهن  ليمارس  اإلنسيّات  يختطف  ما  وكثيراً 
ليتزوجهن. ولكن اإلنسية عادة حتتال عليه؛ فقّوة الغول، مثل قوة شمشوم اجلبار، 
في شعره، وحتتال عليه اإلنسيّة بأن تسمح له أن يضع رأسه على ركبتها فينام 
اإلنس ويقطع رأسه.  فيفقد قوته ويأتي رجل من  وتقلع ثالث شعرات من رأسه 
والغول، على الرغم من قوته اجلسدّية، كائن بسيط وطيب القلب إلى درجة تقارب 
الهبل. فهو غالبا ما يلعب دور األب احلنون، فقد يتبنّى فتاة صغيرة ويربيها ويعتني 
بها إلى أن تكبر ثم يزوجها البن السلطان. والشاب اإلنسي يكتسب عطف الغول 
أبونا  يا  “السالم عليكم  إذ مبجّرد أن يقول الشاب  مبجرد أن يطرح عليه السالم، 
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الغول!” يرد عليه الغول: “لوال سالمك سبق كالمك خللّيت أخوي اللي على هذاك 
اجلبل يسمع قرط عظامك!” ثم يعطف عليه ويعامله مثل ابنه، ولكنه ال يكون قادراً 
على عمل ما يطلبه الشاب بل يرسله إلى أخيه املوجود على اجلبل التالي، ولكن هذا 
أيضاً ال يستطيع مساعدته فيرسله إلى أخته املوجودة على جبل ثالث، وهذه تكون 

هي القادرة واملدّبرة فترسم له خطة توصله إلى الهدف ويحصل على ما يريد.

أما الغولة فإنها معروفة بالذكاء والدهاء بحيث تستطيع إقناع الرجال بشكل خاص 
بأنها عمتهم، فيحضرون عائالتهم للعيش معها. وتسّمنهم الغولة كي تأكلهم، ولكن 
زوجة الرجل تكتشف أنها غولة ولكنها تفشل في إقناع زوجها بذلك، فتهرب هي 
وأطفالها ويبقى الرجل عند عمته الغولة فتأكله، وهذا مصير الرجل الذي ال يسمع 

كلمة زوجته.

الرجل  شخصية  بناء  ضعف  فيها  يظهر  الشعبية  احلياة  مجاالت  من  آخر  مجال 
بارز عند وفاة  املآمت، ويظهر ذلك بشكل  املرأة هو سلوكهما في  ومتانة شخصية 
وتبقى  التالي  اليوم  إلى  الدفن  ل  فيُأَِجَّ املساء،  ساعات  في  العائلة  أفراد  من  فرد 
اجلثة في بيت األهل طيلة الليل وصباح اليوم التالي. في حالة كهذه جند أن النساء 
يواجهن املصيبة وجهاً لوجه دون مواربة أو متلّص أو هرب من الواقع املرير. فهن 
ويندبن وميعدن، وقد  فيبكني  اجلثة وسط غرفة واسعة ويجتمعن حولها  يضعن 
يقمن بشق مالبسهن ونثر التّراب على رؤوسهن. كل ذلك يشير إلى أنهن يعترفن 

بحقيقة وجود املوت وحقيقة حدوث الوفاة ويواجهن املوت وجهاً لوجه.

األقرباء  أحد  بيت  في  أو  املضافة  أو  الديوان  في  يجلسون  فإنهم  الرجال  أما 
على  حتتوي  والتي  منها  الدينية  خصوصاً  القصص،  سرد  في  الوقت  ويقضون 
ملا حدث  الفقيد وحاالت مشابهة  من حياة  أحداثاً  يذكرون  واملوعظة، وقد  احلكمة 
إلى  أحياناً  تصل  وقد  والقدر،  القضاء  من  الهروب  إمكانية  عدم  عن  وقصصاً  له 
سلوك  مجموع  ويتلخص  ومسلّية.  طريفة  أو  غريبة  القصص  بعض  تصبح  أن 
الرجال في إنكار حدوث الوفاة أو محاولة نسيان حقيقة حدوثها، والتشاغل بأمور 
ومشاغل أخرى. وأكثر ما يسبب الذعر للرجال في مثل هذه احلاالت هو أن يصل 
صوت البكاء والعويل والندب والنواح من مكان وجود النساء إلى مسامع الّرجال، 
يا حرمي!، انضبّوا يا  “فوتوا جّوا  الفقيد صائحني  أقارب  الرجال من  فيثور بعض 

حرمي!”. ويعلنون حترمي الدين للندب والنواح.

وقد ظهرت هشاشة شخصية الرجل الفلسطيني ومتانة شخصية املرأة ومرونتها 
أثناء الفترة التي تلت تهجير الفلسطينيني من قراهم ومدنهم عام 1948. قبل بضع 
الباحثة ربيحة عالن ببحث لرسالة ماجستير، بإشراف كاتب هذه  قامت  سنوات 
العائلة  الفلسطينية في احلفاظ على  الرجل واملرأة  البحث حول دور  الورقة، ودار 
ترحيل  بني  ما  أي  و1962،   1948 بني  ما  احلرجة  الفترة  أثناء  واملشّردة  املرّحلة 
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املهّجرين  هؤالء  فيها  بدأ  التي  واملرحلة  وبيوتها  أرضها  من  الفلسطينية  العائالت 
اخليام  باستبدال  و“االستقرار” فيها  الغربية  الضفة  في  املخيمات  إلى  بالوصول 
بالوحدات السكنية الثابتة. أثناء تلك الفترة كانت العائالت املشردة من ما يزيد على 
البقاء اجلسماني  أجل  البرد واجلوع والعطش من  أربعمائة قرية ومدينة تصارع 
واحلفاظ على أفراد العائلة الواحدة مع بعضهم البعض. أثناء تلك الفترة تراجع دور 
الرجل في العائلة وأُصيب الكثير منهم باإلحباط وأظهر الكثير من كبار السن عدم 
الرغبة باالستمرار في الصراع من أجل البقاء، بينما أظهرت النساء حيوية ونشاطاً 
زائداً وأخذت املرأة على نفسها دور الرجل واملرأة في العائلة في وقت واحد، وأبدت 
االجتماعي  املوقع  ودون  التقليدية  أدوارها  إطار  خارج  أدوار  بتقبل  زائدة  مرونة 
الذي كان لها في مجتمعها السابق، حتى وصل األمر بالعديدات منهن إلى السرقة 

أو االستجداء إلبقاء أفراد عائالتهن على قيد احلياة.

لقد ُنشرت رسالة الباحثة ربيحة عالن في كتاب صدر عن “مركز دراسات التراث 
واملجتمع الفلسطيني” في “جمعية إنعاش األسرة” سنة 2007. وفي صفحة 422 
من الكتاب تقول الباحثة في مجال املقارنة بني دور الرجل ودور املرأة أثناء الفترة 

املذكورة أعاله، ما يلي:

املرأة  ونشاط  حيوّية  الفلسطيني  للجوء  األولى  السنوات  فترة  “وأظهرت 
الذي  الوقت  في  ولعائلتها  لها  البقاء  أساسيات  تأمني  سبيل  في  الريفيّة 
بات أغلب الرجال في متاهات الركود والضياع وأقل قدرة على التأقلم مع 
االستمرار  في  املرأة  جنحت  لقد  املسبوق.  وغير  اجلديد  وضعهم  حتديات 
دور  ضعف  بينما  فاعليته،  وزادت  بل  العائلة  في  احليوي  بدورها  بالقيام 
الرجل وتوارى خلف دورها في هذه املرحلة ألن املرأة الفلسطينية والريفيّة 
النكبة، وكانت  قبل  انقطاع  كافة دون  أدوارها  كانت متارس  بشكل خاص 
وأما  واالجتماعية.  االقتصادية  الريفيني  معاناة  من  األكبر  القسم  تتحمل 
الرجل فقد بدأ تراجعه في أدائه ألدواره قبل النكبة حتى باتت تنحصر أدوار 
كانت  فلما  خارجي،  اعتداء  أي  من  العائلة  حماية  مجال  في  الرجال  بعض 

النكبة كانت نكبة ألداء الرجل وفاعلية دوره.” )عالن، 2007: 422(.

أو  الرجال  ينطبق على جميع  ال  الرجال والنساء هنا طبعاً  أدوار  نقوله هنا عن  ما 
جميع النساء، وإمنا نتحدث عن الصورة العامة لكل من اجلنسني. ولتوضيح ما جاء 
حتى اآلن عن الفرق بني أدوار النساء والرجال أثناء ما أسميناه “بالفترة احلرجة”، 
اجللزون،  مخيم  في  الجئة  امرأة  حياة  سيرة  من  مطوالً  اقتباساً  يلي  فيما  أدرج 
مأخوذة من مقابلة أجرتها الباحثة ربيحة عالن وظهرت في كتابها املذكور أعاله 

)املصدر نفسه: 105-98(.

تقول السيدة )م.ر(: 
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أجوا املسلحني في الليل، صاروا يصفروا بالصفارات يقولوا: “يا عالم، اللي 
عنده عيال يرحلهم.” اليهود أخذت عنابة. حملت والدي أنا وجوزي وطلعنا 
ولد  وأنيّم  نعمة.  املدية وعلى كفر  اسمها  بلد  الليل، شردنا. جينا على  في 
هان وولد هان في حضني. ميرقن النسوان، يُدِرْن يعيطن علّي. ويقلن يا 
ويلي عليكي يا هالبنت، صغيرة بقيت. يقولوا: “بنتك بنتك” جلوزي. يجنب 
أعيط.  أعيط  وأنا  إال صفتة خبز هالقد جنبي  املغرب  أجا  ما  خبز ويُحِطْن. 
أقول وين بدي أروح أنا. وبعدين جينا على بيرزيت. قعدنا ثمن تيام حتت 
الشجر. حتت شجر الصنطروزة ]السانتا روزا[. مطولناش، بقيت أسوي 
مفتول في املنخل اللي بنخل فيه ونوكل. بقينا نروح انحطب مرميّة، حطب 
مرمية ونوِقد. وأفرك الطحني وأسوي مفتول. ونوكل أنا وهاخلتيار. وحلقنا 
اللدادوة على غزة. صاروا الناس يقولوا: غزة غزة، جينا على غزة. رحلنا 
الناس،  أجو  الّظهرة.  مدرسة  في  قعدنا  املدارس.  في  قعدنا  اللدادوة،.  مع 
يا  النصيرات.  وعلى  البريج  على  يروح  بدو  اللي  قالوا  هالسيارات،  أجني 
على  طلعنا  بيت.  احميلك  واطلعي  والدك  خذي  وليّة  يا  قومي  الله،  يا  الله 
النصيرات، لقينا ُبنى جيش ]أبنية معسكر[. قعدنا في هالبيت، ال إله سقف 
زملتي  وستّاهن  اإلجنليزي  اجليش  مطرح  زينكو  ألواح  ملّينا  إشي.  إله  وال 
–بقى شاطر- ستاهن وقعدنا في هالبيت. وناس أخذوا خيم وناس هيك، 

وقلطنا ]عشنا بصعوبة[ يعني.

هاي عضات الكالب، ألوريك إياهن....آجي ع هالبيت؛ رّزقيني يا خالتي؟ 
يا  انتو  سراقني  حرميات،  اننت  لي  يقلن  البدويات،  بهالعصي  يطلعنلي 
أنا  هو  اال  هالبيت  على  جيت  تنهرها[.  عالي  ]بصوت  الالاا  يا  مهاجرين. 
ملا  أعيط.  وأصير  ولد  هو  وال  بنت  ايدي  على  خالتي؟  يا  رزقيني  بقول: 
عظني الكلب ارمتيت على األرض صرت أعيط. طلعت جابت زيت وطحني، 
جبلته وحتطلي قال مشان ما يسميش اجلرح قالت ما تخافي هاي ما هي 
مسعورة، هاي كلبة مجرية.هاذي مجرية مجرية تقولي ما تخافيش. هاظا 
قطناته  وجبت  فرطته  بقى،  قطن  حلاف  عندي  في  أنا  وبعدين  غزة.  في 
يا  مكة  حالوة  بيقول:  هاحلالوة،  بياع  على  جيت  بحقهن  بعتهن.  ورحت 
والد، حالوة مكة يا والد. بقول له بيش بتبيع الكيلو؟ اشتريت ثالث كيلو. 
والد.  يا  مكة  حالوة  هي  قول:  قلتله  معي،  وزملتي  هالصنية  في  حطيتهن 
 – صار يقول: هي حالوة مكة يا والد. طلعوا لوالد تايشوفوا اشو دينها 

قرامي – هذولة بيقولوا قرميّة عنها.

رأيك  إش  قلتله  البوليس احلربي.  عند  الطريق،  بنص  نفقناهن  أنا شاطرة. 
]لزوجها[ أرجع أجيب أخرى نقلة؟؟ قالي: أل، بكرة. قلتله: أل، إربحنا النص. 
تعالي  قالي  حالوة؟  بدي  عمي  يا  قلتله  احللوى[  ]لبائع  إرجعتله  إرجعت، 
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قعدت  بّرة.  اقعدي  قلي  رحت.  معي.  مظلش  الدار  في  أسويلك  أروح  بدي 
برة. صرت أطلع عليه من شقوق الباب. طبخ احلالوة وَصبّها على هالبالطة 
فيها  ميغط  وهيك،  هيك  فيها  يسوي  وصار  خشب  على  وحطها  وقلبها 

ويسوي هيك وميغط ويسوي هيك ]متثل حركة يديه[. 

ومّغطها  اجلريدة  على  ورشه  هالنشا  جاب  جمدت  ملن  عرفت.  هيني  قلت 
شقف،  شقف  فيها.  يقص  وصار  هاملقص  وجاب  احلبل.  زي  ومّغطها 
كيلو  هو  والال  أواق  ثالث  لي[  ]وزَن  لي  كيّل  حالي  سحبت  يعني.  قرامي 
َنفَّْق. قلت خلي للوالد،  هالزملة وروحت. برُظه صار يبيع ]زوجها[. برُظه 
حرام والدي زغنونني، خاللهم شقفتني. قلتله هات تساوي زيها؟؟ قال: أل 
]بصراخ[ بتحيني على املصاري. قلتله: والله غير أسوي. رحت جبت كيلو 

سكر وجبت نشا وسويت ودرت أمغط وسوي.

إنغاروا اجليران مني – اللدادوة- صاروا يسووا لوالدهم. يجني وأسويلهن 
وأطبخلهن... صار عقب ما بقينا نبيع الشقفة بتعريفة صرنا نبيعها بخبزة، 

بلقمة خبز هالقد 

يوم الال هو راح يبيع على املغازي. الال هو أجا فاظي، بقوله مالك؟  بقول: 
يلعن أبو العرب على أبو أبصر إيش. صار يسبسب. حامل الصينيّة، قالي 
وأخذ  يطخني  بدو  واحد،  حلقني  قالي  مالك؟؟  قلتله  وقعد.  رماها  خذي، 
سويتله.  راح  يوم  ثاني  يهم[.  ]ال  ُعْمرين  طب  قلتله:  وأكلهن،  احلالوات 
راح ع العرب همه همه. بقوا عرب جايني من السبع، وقفه زملة، قله عالمك 
ع  قسمهن  حطهن،  حطهن.  يعني  إقرعهن  هاحلالوات،  إقرع  تعال؟  زملة  يا 
لوالد. أعطا تنكة مالنة إذرة وتنكة مالنة قمح، تنكة كاز مسح. شلح قميصه 
وعقدهن فيه. وأجاني مشلح بالبنطلون. مالك؟؟ أجاني يضحك، قلي خذي، 
هيو انقتل الزملة اللي أخذ احلالوات مني. قلتله شو عرفك؟؟ قلي هاظا من 
عرب أبو منديل. قله بتعرف الزملة اللي هاظ عليك ]هجم[ في الفرد؟ قله: آه 
!؟ قله: انطخ، قتلوه اليهود. قله يا الال هي الله قلده، يا الال هي رزقتك روح 
اطعم اوالدك. أجا مبسوط هالزملة وفرحان. صار يبيع على العرب اللي في 

ذيالنا. ما يروحش غاد يقطع الواد تبع املغازي هاظ. 

آه. قلتله: هات تامني أدورلك شغلة أخرى.  أنا بقوله: أقولك؟ قال:  يوم إال 
صرت أروح أجيب مرميّة. هناك املرمية غالية. أجيب املرميّة وأقسمها كوام 
كوام كوام كوام. كل كوم بتعريفة بتعريفة بتعريفة. كثروا بياعني احلالوة، 
طب صار بخبز يبيع، بتجبش مصاري، ووالدي بدهم مصروف. بعدين قام 
يبيع املرمية، راح يبيع في حارة التركمان في غزة. قلتله مرة ]امرأة[: تعال 
الورقة  قلها:  املرمية؟؟  بقديش  قلتله  الله.  وأمان  الله  عليك  تعال،  رّجال،  يا 
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لدار  لدار فالن وهاي  أَكم ورقة وقالت: خذوا ودي هاي  عّدتِهن  بتعريفة. 
فالن وهاي لدار فالن. باعتله إياهن املرة من حارة التركمان، أجا مبسوط. 

صرت أجيب خيطان. خيطان للعرب بيبرموهن برم. واشتريت بريق زيت، 
يبيع زيت. صبونة يبيع خيطان. أقوله بيع تستحيش. سويتله ُخُرج. يحط 
– بقوا  بنات، هي لسلوك  يا  املرميّة  اخلرج على كتفه، وميليه ويقول: هي 
يقولوا سلوك عن اخليطان بنات العرب- هي اإلبر هي الصابون. صار يبيع. 

غاِرن اللداويات. صارن يسون لوالدهن زيِّي. طيب شو بدي أسوي؟؟

صاروا يبيعوا زيِّي. زي ما يبيع زملتي يبيعوا يشترن لوالدهن النسوان... 
بيض.  وثياب  أسمر  ثوب  ألبس  عمنّي  الفالحة،  العبد  إم  يقولولي  بقوا 
بقيت، وهنه بقني مدنيات ويقلن هأل وهأل وهيك  بيقلن. يوم: الال أنا جيت 
جلارة مثل أمثالك، قلتلها: يا إم فايق: العرباي منيحة؟؟ قالت منيحة: إن 

ما غنت سترت. 

آه، كنت أشتري سفلوج ]نوع من اخليوط[ بيجي من سورية  – حرير – 
واعمل شاالت إلبني ويروح يبيع على اجليش املصري، وأربح. وعلى باب 
– نول، أشده أشده هيك.  زي هاظا في أربعة وعشرين مسمار أشدهن 
وبعدين أقصقصه في املقص، ينشدن اخليطان الفواقه والتحاته وألفلفه 
هيك يصير لفاليف لفاليف ورد. إيبيع على اجليش املصري إبني اللي في 
مصر هاظا. بقى واعي اشوي منيح، يوم أجا هالزملة، ُدفعة. بقينا انقولهم 
أجا هاجلندي مصري وأخذهن منه  قله هات.  املصري.  للجيش  يا دفعة 
وحطهن حتته حتت الكرسي وشرد. ملن شرد أجا يعيط. مالك ميا يا عبد 
قلي  بتعرفه؟  قلتله  وشرد.  مني  وأخذهن  العسكري  أجا  بقولّي:  املجيد؟ 
اللي عبر فيها. رحت معاه  ثاني يوم،  الَكتيبة  بعرفه في الوجه، وبعرف 
جاراتنا  علمنّي  بقيت  يتيمة  صغيرة  تعلمت  أنا   - شاالت  ثالث  وأعيط. 
وأخربش على ذيال فساتيني بقيت – رحت وال عسكري ما رضي يقول. 
يا الال روحي روحي يقولولي. ارجعت  قالنلي جاراتي بيعوض الله. قلت 
يوم  الشاالت.  رخصن  شاالت.  يبيع  الكل  صار  شاالت.  أسوي  بطلت 
جيت جلارتي قلت بيش العرباية بدي أشتري جلوزي عرباية قالت: إن ما 
غنت سترت، منيحة. أخذت نفس عربايتهم – حوشناهن ثالثتعشر ليرة 
مصري. صار راح يقبع زفتة عن اذيال االسفلت على ايام االجنليز ويبيعه 
– ويحمل  – يبيع للحمامات  – يوقدوا نار بعيد عنك  للحمامات في غزة 
يا  مبسيط  صرنا  إشي.  ويحمل  تني  ويحمل  عنب  ويحمل  للعرب  بطيخ 
يكبر  تا  أبدا.  تقول  الكبرى[  ]البنتها  يجوها  اخُلّطاب  وكان  محالنا.... 
أصغر واحد في أخوتي ويصير يشتغل بجوز أنا بدي أربي أخوتي تقول، 

الله يرحمها. 
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العائلة الفلسطينية العربية  “الفترات احلرجة” ال يعني أن املرأة في  ما قلناه عن 
اتخاذ  في  لها  دور  وال  وخنوعة  مقموعة  عادة  تكون  العادية  الظروف  حتت 
القرارات وتسيير األمور في العائلة، بل بالعكس، فقد يكون دور املرأة في األمور 
الهامة أهم وأقوى من دور الرجل، ولكن رأي املرأة في هذه احلاالت قد ال يكون 
إقناع  طريق  عن  الكواليس  وراء  من  دورها  املرأة  تلعب  وإمنا  وصريحا  واضحاً 
الرجل بوجهة نظرها ثم دفعه للظهور على املسرح والقيام بدوره الذكوري العلني 
الذي يتوقعه منه املجتمع، منفذاً وجهة نظر املرأة نيابة عنها. وتكون املرأة بذلك قد 
متكنت من تنفيذ قراراتها واحلصول على النتائج التي تريدها وفي نفس الوقت 
وإعجابه  املجتمع  الرجل رضا  نال  بينما  تتحداه،  ولم  للمجتمع  أوفت مبتطلباتها 
التي  هي  األنثى  أن  أي  أخته،  أو  أمه  أو  زوجته  تعاطف  وكسب  غروره  وأرضى 

“مانت عليه” وأنابته عنها. 

أورد فيما يلي مثالني من الواقع أحدهما من رام الله واآلخر من إحدى قرى اخلليل، 
املثال األول إحدى طالباتي سابقا في عام 1994 وحتدثت فيه عن قضية  جمعت 
في  املذكورة  األسماء  بتغيير  ]قمت  وقريبتها  أقربائها  بعض  بني  أحداثها  دارت 

القصة وأضفت خطاً حتت بعض اجلمل الهامة بالنسبة ملغزى القصة:

أبو حسني  لزيارتهم جيرانهم،  عّمتي، حضر  بيت  تواجدي في  أثناء  في 
ابنتهم.  خلطبة  جاء  عريسا  هناك  أن  عن  يتحدثون  فأخذوا  وزوجته، 
لم  أم حسني  أما  بالعريس،  أبو حسني كان مقتنعاً  فإن  وحسب حديثهم 
قالت:  رأيها  عن   عّمتي  سألتها  وعندما  صامتة،  وبقيت  رأيها  عن  تعبر 
بوخذها”. وبعدما صمتت  نصيب  إُله  وإذا  ونصيب،  قسمه  “اجليزة 
بهنّيها،  بقربلها  واحد  ِبِصحلّها  اللّي  والله  “بس  حسني:  أم  قالت  لثواني 
القريب أبدى من الغريب. َهْي ابن اختي ما شاء الله عليه، والله هالشب من 
خيرة الشباب، ما بتعيّب، لكن حسنية هي وأبوها بتختلِص هي واياه، 
اياه همّي ُحّرين. والله ما بحب اتدُخل في هيك َشْغالت.  اللّي بدهم 
أبو حسني أدرى، وهو الّزملة بتصّرف”. وفي حديث جانبي مع عّمتي 
أخبرتني بأن أم حسني تريد ابن أختها لبنتها، وهي بتقنّع في بنتها، ولكن 
أمام زوجها تبدو وكأنها تترك األمر له، وبعدها جاء شقيق زوج عمتي 
عّمتي  أخبرتني  عّمتي،  لزيارة  حضورهم  من  أسبوع  وبعد  فاستأذنت. 
وبعد  خالتها،  البن  البنت  وخطبّت  وبنتها  زوجها  أقنعت  حسني  أم  بأن 

شهر العرس.

الثانية جمعها عام 1994 أحد طالبي سابقاً من إحدى قرى اخلليل، وهي  احلالة 
اتصال  الذين كان على  الطالب  أقارب هذا  اليومية بني  العالقات  تدور حول  أيضاً 
خطاً  ووضعت  القصة  في  األشخاص  أسماء  بتغيير  ]قمت  معهم  ويومي  مباشر 

حتت بعض املقاطع التي أعتبرها مهمة[.
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األشخاص ذوو العالقة مبوضوع اتخاذ القرار في العائلة هم:

أم سعيد: امرأة عمرها حوالي 60 سنة، أميّة.
أبو سعيد: عمره حوالي 65 سنة، أّمي، له زوجة أخرى غير أم سعيد، وله 17 ابن 

وابنة معظمهم متزوجون وجميعهم فوق سن التوجيهي.
أبو علي: أخو أم سعيد، عمره حوالي 50 سنة، له 9 أبناء، زوجته متوفيّة، هو وأبناؤه 

يسكنون قرب منزل أم سعيد وأبو سعيد.
أم سعيد وأبي سعيد، ويسكن  الذي دون هذه املالحظات يكون زوج بنت  الطالب 
قريبا منهم وعلى اتصال دائم معهم. أبو علي يبحث عن عروس بعد وفاة زوجته 

األولى، يقول الطالب:

وأخيراً خطب أبو علي من مخيم العروب فتاة هي قريبة لزوج أم سعيد، وأم 
سعيد تسكن قريبة من منزلنا في القرية وهي أم زوجتي، ففي زياراتي إلى 
في  زوجها  بحضور  سعيد  أم  مع  علي” حتدثت  “أبو  خطوبة  بعد  منزلهم 
منزلهم حيث كنا جنلس في غرفة الضيوف، فباركُت لها بخطوبة أخيها أبو 
علي وسألتها من الذي اختار خطيبة أبو علي، فأبو علي ال يعرفها، فقالت 
هذه  وتذكرت  فتيات،  عدة  في  مراراً  فكرت  وإنها  الفتاة،  تعرف  أنها 
الفتاة، وقالت لزوجها تسأله عن رأيه، فقال لها أنها مناسبة جداً، ومن 
ثم طرحوا املوضوع على أبو علي، وذهب أبو علي وأبو سعيد إلى مخيم 
العروب وحتدثوا مع أهل الفتاة، مع جدها ثم مع أمها القريبة ألبو سعيد، 

وتقرر البت في املوضوع بعد عودة أبيها من السفر من األردن.

فعلم في املوضوع جيران وأقارب ألبو علي، فبادرت أم سعيد حسب ما قالت 
لي في اجللسة املذكورة ونبهت على قريبات أبو سعيد أن ال يتدخلن في 
املوضوع بعد إحساسها أنه قد يكون لقريبات أبو سعيد دور في التأثير 

على قرار أهل الفتاة حسب أقوالها.

وقالت لي أنها زارت خطيبة أبو علي وقالت لها وألمها أن أبو علي له 
أبناء وعلى ‘نسرين’ خطيبة أبو علي أن حتافظ على خطيبها وأبنائه، 
وأن ال تسمح ألي شخص في التدخل في شؤونهم. فسألت أم سعيد من 
تقصد في ذلك، فقالت ‘قريبات أبو سعيد قد يتدخلن في شؤون نسرين 
قبل  الزواج لذلك هي تريد أن تنبه عليها مسبقاً  وعائلة أبو علي بعد 

الزواج لكي حتترص وحتافظ على أبو علي وعائلته.

وأضافت أنها قالت لعائلة الفتاة ‘أن وضع أبو علي املادي سيء بسبب 
إنفاق ماله على زوجته املريضة األولى املتوفية، لذلك عليهم أن يقدروا 
هذا الوضع وال يتطلبوا ما ال قدرة له عليه، وسألت أم سعيد عن أبناء 
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أبو علي ‘هل هم موافقون على تزويج أبيهم؟’ فقالت أم سعيد ‘أنهم لم 
أبو علي  أبناء  أم سعيد وتتحدث مع  أن تزورهم  يكونوا موافقني قبل 
الفتاة  هذه  وأن  ضروري،  أبيهم  زواج  بأن  وتقنعهم  األكبر  ابنه  مع 
أبيهم  إلى خطيبة  أنها رافقتهم في زيارة  هي فتاة مناسبة’، وأضافت 
وأنهم غيروا موقفهم الرافض لزواج أبيهم بعد زيارتهم خلطيبة أبيهم، 

واتفقوا معها أنها مناسبة.

وسألت أم سعيد ‘هل عقد عليها الكتاب’ ؟ فقالت أن أهل الفتاة يقولون أنهم ال 
يصافحون قبل شراء الذهب، فسألتها ‘من الذي يقول، هل هي أمها؟’ فقالت 
الشروط،  لهما دور كبير، فجدها ألبيها يشترط كثيرا من  أمها وجدها  أن 

وسألتها عن حتديد موعد الزواج فقالت أن الزواج بعد تدبير املصاريف.

كنت قد سمعت أن أبو علي حدد موعد الزواج، فقررت زيارة أم سعيد وزوجها 
في  فوجدتهم  سعيد  أم  منزل  إلى  فتوجهت  الزواج،  تفاصيل  عن  لالستفسار 
منزلهم هي وزوجها وأبنائها في غرفه أخرى يشاهدون التلفزيون، فقلت لهم 
غرفة  إلى  وأبنائه  سعيد  أبو  فلحقني  الضيوف،  غرفة  في  أجلس  أن  أريد  أني 
الضيوف وهي أحضرت الشاي، وبعد حديثنا في مواضيع ثانوية سألتها: ‘هل 
صحيح أبو علي حدد موعد العرس؟’ فقالوا ‘نعم صحيح’، فقالت أم سعيد أن 
أبو سعيد ذهب إلى العروب وحتدث مع أم الفتاة ومع جدها وأنه تناقر معهم 
لكثرة طلباتهم مع العريس، وأن العريس ال يستطيع توفير كل ما يطلبونه، فقلت 
لها: هل ذهبت معه؟’ فقالت ‘لم أذهب معه’، فقلت لها: ‘ممكن لو ذهبت معه 

لكان لها تأثير على أمها’، فقالت: “فهمت أبو سعيد شو يحكيلهم’.

إذ  الفلسطينيني،  الكاريكاتير  فناني  أهم  أحد  من  األفكار  ببعض  أخيراً  ونستشهد 
بحدسه  ويدرك  عقله،  قبل  وقلبه  بروحه  يعمل  مرهف  حس  ذو  إنسان  الفنان  أن 
وسليقته، دون حتليل منطقي علمي ما يدور في أعماق الالوعي اجلماعي للمجتمع 
الذي يعيش فيه؛ يصل إلى احلقائق املطلقة لطبيعة املجتمع ويرى ما وراء القشور 
الثقافية من عادات وتقاليد وقيم ومعايير وتوافقات وقوانني ليصل إلى تلك الروح 
الضمنية التي هي جوهر حياة املجتمع التي تعطيه شخصيته ونكهته عبر الزمان 
واملكان. أدرج فيما يلي عدداً من رسومات الفنان الفلسطيني الكبير املرحوم ناجي 
ومدى  وشخصيتها  الفلسطينية  املرأة  روح  ملتانة  إدراكه  فيها  أظهر  التي  العلي 

حتكمها بالرجل واعتماد الرجل عليها في الشدائد واألزمات.
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لتحّمل  الرجل  من  وأجنع  أصلح  إنسان  الفلسطينية  املرأة  أن  أقول  عام  بشكل 
مثل  صعبة  ظروف  حتت  والنهوض  الصمود  إلى  يحتاج  مجتمع  مسؤوليات 

مجتمعنا، يخضع لالحتالل واالستعمار وحتى إلى محاولة االقتالع واإلبادة.

إذا كان ما قلته، أو جزء كبير منه، صحيحاً، وأنا اعتقد أنه كذلك، فأنا ال أدعو فقط 
إلى مساواة  الذكور، بل بالعكس فإنني أدعو  إلى عدم محاولة مساواة اإلناث مع 
اجلدية  بنفس  نعاملهم  وال  أبنائنا  بشخصيات  نفرط  فلماذا  اإلناث.  مع  الذكور 
واالحترام واملسؤولية كما نعامل بناتنا؟ إن املساواة تأتي عن طريق تربية أبنائنا 
بنفس األساليب والطرق التي كنا دائماً نربي بها بناتنا. ورمبا عندها فقط نستطيع 

أن نباهي العالم بالقول: “والله عندنا رجال، الواحد أحسن من مرة!”
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القسـم الـثـالث

الـتـراث
بني الفوضى وتأكـيد الهوية





القسـم الـثـالث

الـتـراث
بني الفوضى وتأكـيد الهوية

الوطني  التحرر  حركة  من  جزء  الفلسطينية  الفولكلورية  احلركة  “إن 
املشاكل  نفس  من  وعانت  ملسيرتها  مواز  خط  في  سارت  الفلسطيني، 
وواجهت نفس الصعوبات. وما جناح احلركة الفولكلورية الفلسطينية 
بعد حرب 1967 إال انعكاس لنجاح حركة التحرر الوطني الفلسطينية 
في نفس هذه املرحلة، فاحلركة الفولكلورية ينعشها ويغذيها النضال من 
أجل التحرر وتثبيت الهوية، وهي بدورها تغذي وتنعش هذا النضال...

إن البلبلة حول مفهوم وطبيعة الفولكلور لم تأت بالصدفة، وال هي آتية 
من فراغ، بل كان لها مسبباتها. وميكن تلخيص هذه املسببات في ظهور 
نهضة فجائية وسريعة في النشاط الفولكلوري دون توفر املجال لنشر 
املعرفة والوعي النظري واألكادميي بهذا احلقل. وقد جاء عدم التوازن 
هذا بني املمارسة واملعرفة كنتيجة للتغيير السريع في احلركة الوطنية 

الفلسطينية في أوائل السبعينات من القرن املاضي. ”





الفلكلور: ما هو؟

يستعمل مصطلح “فولكلور” للداللة على شيئني مختلفني، أولهما “حقل” أو “علم” 
اإلنساني،  املجتمع  ثقافة  من  معني  جانب  بدراسة  يختص  اإلنسانية  العلوم  من 
والثاني هو ذلك اجلزء من الثقافة الذي يختص علم الفولكلور في دراسته.  وهمنا 
الرئيسي في هذه املقالة هو تعريف “مادة الفولكلور” لكي نتمكن من التعرف عليها 

ومتييزها عن باقي أجزاء الثقافة.

ويجدر بنا قبل كل شيء أن نـُعـرِّف “الثقافة” بوضوح، إذ أن هناك لبساً كبيراً في 
العلوم  إلى  يشير  والذي  االصطالح،  لهذا  الدارج  االستعمال  فهناك  استعمالها.  
نقول:  املعنى  وبهذا  املتحضرة،  واألمم  الشعوب  لدى  الراقية  واآلداب  والفنون 
“شخص مثقف وشخص جاهل”.  وهذا االستعمال يختلف عن االستعمال الفني 
املختص لهذا االصطالح في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وخصوصاً في حقل 
“ثقافة” على مجمل  كلمة  تدل  حيث  “الثقافية”  أو  االجتماعية”  “األنثربولوجيا 
جماعة  “ثقافة”  أن  أي  اجتماعياً،  املنقولة  أو  املتعلمة  اإلنسان  بني  توافق  طرق 
اجلزء  ذلك  عدا  ما  اجلماعة  تلك  حياة  وأساليب  طرق  جميع  تضم  اجلماعات  من 
الغريزي املنقول بالوراثة اجلينية البيولوجية،  وبهذا املعنى األخير نستعمل كلمة 

“ثقافة” في هذه املقالة.

اإلنسان  لدى  أصبح  منذ  أي  اإلنسان،  ثقافة  باقي  قدم  قدمية  الفولكلور  مادة 
مقدرتان: املقدرة على “التعلم” أي االستفادة من التجربة، واملقدرة على “الترميز” 
أي استعمال شيء ليدل على شيء آخر أو يقوم مقامه. ونستطيع أن نبسط األمر 



فنقول: منذ ظهور اللغة التي مكنت اإلنسان من جتميع املعلومات، وحفظها، ونقلها 
من جيل إلى جيل دون اللجوء إلى تدوينها في اجلينات. وهذا يعود إلى زمن ميكننا 

تقديره مبا يتراوح بني خمسة إلى ثالثة ماليني سنة.

لقد بدأ االهتمام باملادة التي نسميها اآلن “فولكلور” في مرحلة مبكرة بعد اكتشاف 
حتوي  النهرين  بني  ما  وبالد  مصر  من  املكتشفة  املكتوبة  فاآلثار  للكتابة.   اإلنسان 
الكثير من القصص واخلرافات واملعتقدات والعادات والتقاليد وأساليب احلياة لدى 
األمم والشعوب املختلفة.  كذلك فإن كتب ومذكرات الرحالة واملغامرين واملكتشفني 
واملبشرين والتجار األوروبيني في بداية العصور احلديثة حتوي مجموعات كبيرة 
من فولكلور األمم غير األوروبية. في جميع هذه احلاالت دونت مادة الفولكلور بني ما 

دون، ولم تعامل كمادة مستقلة لها من املواصفات أو األهمية ما مييزها عن غيرها.

لقد استعمل اصطالح “فولكلور” – واملكون من مقطعني األول "Folk" مبعنى عامة 
– ألول مرة سنة 1846 عندما  أو حكمة  "Lore" مبعنى معرفة  الشعب، والثاني 
الذي يدرس  للحقل  اقترح اإلجنليزي وليام تومز استعمال هذا االصطالح كاسم 
لألزمة  الخ...  واألمثال،  واملالحم،  واخلرافات،  واملمارسات،  والتقاليد،  العادات، 
القدمية.  إال أن حقل الفولكلور، أي االهتمام مبادة الفولكلور كجزء مميز عن باقي 
يقارب  ما  األوروبية منذ  العلمية  بالظهور في األوساط  بدأ  قد  الثقافة، كان  أجزاء 
نصف قرن قبل هذا التاريخ، وتبلورت معامله بشكل واضح أثناء نصف القرن الذي 
البلدان  الكثير من  املختصة في  والدوريات  الفولكلور  تاله، حيث ظهرت جمعيات 

األوروبية ثم في أمريكا.

التاسع  القرن  في  أوروبا  سادتا  بحركتني  بالفولكلور  االهتمام  ظهور  ارتبط  وقد 
عشر، وهما الرومانسية والقومية.  وميكننا أن نلخص العالقة بني احلركات الثالث، 
احلركات  إن  يلي:  كما  التبسيط  من  الكثير  مع  والقومية،  والرومانسية  الفولكلور 
للتعرف على جذورها  البسيط  العادي  اإلنسان  املاضي وإلى  إلى  التحررية عادت 
القومي، وذلك كجزء من  القومية وزيادة وعيها  وأصولها من أجل حتديد هويتها 

األيديولوجية القومية الرامية إلى التحرر القومي.

الفكر  قادة  هم  عشر  التاسع  القرن  في  أوروبا  في  بالفولكلور  املهتمون  وكان 
واملتعلمون وأفراد الطبقة العليا من املجتمع.  وكان فهمهم ملادة الفولكلور واضحاً 
ومحدداً ومتفقاً عليه بينهم، فقد كان أفراد هذه الطبقة يعتقدون أنهم إذا أرادوا أن 
يعرفوا اجلذور الثقافية التي انحدروا منها فما عليهم إال أن يجمعوا العادات والتقاليد 
واألساطير واملعتقدات التي ما زالت منتشرة بني الفالحني القرويني والطبقات الدنيا 
في املدن في البالد األوروبية نفسها، إذ كان من املفروض أن هذه الطبقات ما زالت 
السنني.  مئات  قبل  املتحضرة  العليا  الطبقة  أجداد  وفكر  عاش  كما  وتفكر  تعيش 
كتابات  في  بوضوح  عشر  التاسع  القرن  في  كانت  كما  الفولكلور  صورة  وتتمثل 
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أحد أهم علماء الفولكلور في ذلك العصر إذ يقول: “هنالك علم، علم األركيولوجيا، 
احلراب  ورؤوس  الفؤوس  مثل  القدمية  للشعوب  املادية  املخلفات  ويقارب  يجمع 
تشبه  مخلفات  ويقارن  يجمع  الفولكلور،  علم  آخر،  علم  هنالك  “احلجرية”.  
اخلرافات  بقايا  مثل  القدمية،  للشعوب  مادية  غير  مخلفات  ولكنها  املخلفات  هذه 
متت  ال  ولكنها  عصرنا  في  تعيش  زالت  ما  التي  األفكار  عام  وبشكل  والقصص، 
إليه بصلة.  والفولكلور، مبعناه الدقيق، ال يهتم إال باخلرافات والعادات واملعتقدات 
لدى عامة الشعب، تلك الطبقات التي لم يطرأ عليها إال القليل جداً من التغير نتيجة 

التعليم، والتي لم تسهم إال بقدر ضئيل في مسيرة التقدم”.

عام  بشكل  احلقل  هذا  قصروا  عشر  التاسع  القرن  في  بالفولكلور  املهتمني  أن  أي 
على دراسة اجلزء املتخلف من ثقافة الطبقات اجلاهلة من املجتمعات املتحضرة في 
األوروبية  املجتمعات  من  العليا  الطبقات  ثقافة  بذلك  واستثنوا  األوروبية،  البلدان 

وثقافات الشعوب غير األوروبية التي نظروا إليها كشعوب متوحشة.

ولكن الظروف قد تغيرت منذ الوقت الذي نشأ فيه حقل الفولكلور ومت فيها قبول 
هذا التعريف الضيق ملادته. فقد انتهت احلركة الرومانسية، وجنحت شعوب شمال 
جامعات  في  الفولكلور  حقل  واستقر  مستقلة.  قومية  دول  بناء  في  أوروبا  غرب 
االجتماعية  العلوم  حقول  باقي  مثل  مثله  تقليدياً  حقالً  وأصبح  وأمريكا  أوروبا 
واإلنسانية، يصارع من أجل بقائه واستمراريته، ومن أجل احتالل حيز أوسع في 
العالم األكادميي. وانتهى االتفاق بني العاملني في هذا احلقل على التعريف الضيق 
الفولكلور يدرسون ثقافة  إذ أخذ علماء  التاسع عشر،  القرن  الذي كان مقبوالً في 
الطبقات العليا واملتحضرة في الريف وفي املدن، ويدرسون منها ما هو قدمي وما 
هو حديث، كما امتدت دراساتهم إلى ثقافات الشعوب األخرى في جميع أنحاء العالم 
الفولكلور واالهتمام مبادته  على اختالف مستوياتها احلضارية. كذلك انتقل علم 
من معاقله األصلية في أوروبا وأمريكا إلى معظم بلدان العالم، فأقيمت اجلمعيات 
اجلامعات  في  الفروع  وأقيمت  بها،  واالهتمام  املادة  جلمع  الفولكلورية  واملعاهد 
لتشجيع  املختصة  الدوريات  أنشئت  كما  فيه،  العاملني  وتدريب  احلقل  لتدريس 
الدراسات ونشرها وتعميم االهتمام والوعي بقيمة هذا احلقل. وبدأ االهتمام بحقل 
مشابهة  ظروف  حتت  العربي  الوطن  ضمنها  ومن  املختلفة،  األمم  لدى  الفولكلور 
لتلك التي أفرزت حقل الفولكلور في أوروبا ومن أجل خدمة أهداف مشابهة لتلك 
التي خدمها حني نشوئه في أوروبا، فقد واكب االهتمام بالفولكلور حركات اليقظة 

والتحرر وبناء الهوية والكيان القومي.

لقد انتشر االهتمام بالفولكلور بني أفراد ومؤسسات املجتمع الفلسطيني بعد احلرب 
الثانية، وبشكل  العاملية  بعد احلرب  االهتمام اجلدي  األولى، ودخل مرحلة  العاملية 
خاص خالل العقدين األخيرين، حيث أقيمت املهرجانات واالحتفاالت الفولكلورية 
وأنشئت املعاهد واملراكز جلمع املواد الفولكلورية وتبويبها ودراستها، كما أنشئت 
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التدريس في  الفولكلور ضمن مناهج  الرقص والغناء الشعبي، وأدخلت مادة  فرق 
بعض اجلامعات الفلسطينية. وقد نتج عن حداثة ظهور هذا احلقل وسرعة انتشار 
فهم  في  وبلبلة  خلط  العربية،  املراجع  وندرة  املختصني  وقلة  بالفلكلور  االهتمام 
طبيعة احلقل وحتديد آفاقه، مما يتطلب وضع تعريف واضح ودقيق مُيَكن اإلنسان 
العادي املهتم بهذا احلقل من متييز املادة الفولكلورية بشيء من الثقة عن غيرها من 
املواد.  فهل مثل هذا التعريف متوفر؟  اجلواب على هذا السؤال سلبي، إذ أن مثل هذا 
أنه من املمكن توفيره في املرحلة احلالية من حياة  التعريف غير متوفر، وال أعتقد 
وتطور هذا احلقل.  فالبلبلة واخللط حول تعريف وحتديد الفولكلور ليست موجودة 
في أذهان عامة الناس وغير املختصني في بالدنا فقط، وإمنا أيضاً في أذهان علماء 
الفولكلور أنفسهم في مكان نشوء هذا احلقل في أوروبا وأمريكا.  فهذا ألن دنديز، 
علماء  وأشهر  كاليفورنيا  في  بيركلي  جامعة  في  والفولكلور  اإلنسان  علم  أستاذ 
الفولكلور املعاصرين إطالقا، يصف الوضع فيقول: “ليس فقط أن علماء الفولكلور 
في البلدان املختلفة يفهمون الفولكلور بطرق مختلفة، بل إن علماء الفولكلور في نفس 
فرنسيس  الفولكلور.”  وهذا  طبيعة  حول  جداً  مختلفة  نظر  وجهات  يحملون  البلد 
أوتلي، من أشهر علماء األدب الشعبي في أمريكا، يتكلم عن واحد وعشرين تعريفاً 
“دليل  للفولكلور والتي تظهر في أحد املعاجم املختصة بهذا احلقل، فيصفها بأنها 
على الفوضى السائدة في أذهان العاملني في الفولكلور حول حقلهم الذي يدعون 
معاصرين،  لفولكلوريني  الفولكلور  تعريفات  من  مناذج  بعض  وهذه  علم.”   بأنه 

ندرجها كي يستطيع القارئ مقارنتها ورؤية الفروق بينها بنفسه.

 األستاذ نبيل علقم: “الفولكلور هو مجموعة من املعارف واخلبرات والفنون، 
عبّر اإلنسان بواسطتها عن أحاسيسه ورغباته وجتربته، وجعلها هادياً له 
في تنظيم أموره احلياتية واالجتماعية، ويحافظ املجتمع على نقلها من جيل 

إلى اجليل الذي يليه.”

 الدكتور عبد اللطيف البرغوثي: يعّرف األغنية الشعبية بطريقة تنطبق على 
األغنية  “مثل  األقل،  منها على  القولية  الفنون  أو على  كلها  الفولكلور  مادة 
وليس  عفوية،  بصورة  معها  ويتفاعل  حياته  وتصور  الشعب  من  النابعة 
لها مؤلف معروف في معظم احلاالت، ومنظومة باللهجة العربية الدارجة، 

وترَوى مشافهة.”

يختص  ثقافي  علم  هو  إمنا  الفولكلور  علم  “إن  اجلوهري:  محمد  الدكتور   
بقطاع معني من الثقافة )هو الثقافة التقليدية أو الشعبية(. إن اسم فولكلور 

يطلق على التراث الروحي للشعب )خاصة التراث الشفاهي(.”

 جوزيف ريسان: “ميكن تعريف الفولكلور بأنه التجسيم اجلماعي للعواطف 
األساسية مثل الرهبة، اخلوف، البغض، االحترام، والرغبة من قبل جزء من 

املجموعة االجتماعية.”
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مجموعة  من  يتكون  ال  الثقافي،  إطاره  في  “الفولكلور،  آموس:  بن  دان   
أشياء وإمنا هو عملية – وبالذات عملية اتصال.... باختصار، الفولكلور هو 

االتصال بأسلوب فني ضمن املجموعات الصغيرة.”

 ألن دنديز: “اصطالح، فولك، ميكن أن يشير إلى أية جماعة من الناس، مهما 
كان نوعها، يجمع بني أعضائها على األقل عامل واحد.  وليس من املهم ما 
هو هذا العامل املشترك – فقد يكون مهنة مشتركة أو لغة أو دين – ولكن 
املهم أن يكون لتلك املجموعة، مهما كان الهدف من وجودها، تقاليد تستطيع 

أن تدعوها تقاليدها.”

 وليام باسكوم: “الفولكلور بالنسبة لعالم اإلنثربولوجيا هو جزء من الثقافة 
واحلزازير  واألمثال  والقصص  واألساطير  اخلرافات  ويضم  جميعها، 
الفن  أهمية، ولكنه ال يضم  أقل  املالحم واألغاني وصيغ أخرى  ونصوص 
الشعبي أو الرقص الشعبي أو املوسيقى الشعبية أو اللباس الشعبي أو الطب 

الشعبي أو العادات الشعبية أو املعتقدات الشعبية.”

هذه عيّنة من التعريفات التي وضعها عدد من املختصني في حقل الفولكلور لتوضح 
طبيعة وحدود حقلهم. وبإمكان املهتم أن يجمع املئات من مثل هذه التعريفات دون 
جهد كبير، إال أن هذه العينة كافية إلظهار الفروق بني علماء الفولكلور في فهمهم 
أو أفضل، وال أن أؤيد  التعريفات أصح  أياً من هذه  حلقلهم. وال أريد هنا أن أقرر 
إلى  العودة  أود  ولكنني  كبيرة.   فائدة  ذلك  في  يكون  فلن  غيره،  وأدحض  أحدها 
هدفنا األساسي، وهو التعرف على معيار أو معايير متكننا من متييز الفولكلور عن 
الثقافة، ولكن أي جزء  الفولكلور هو جزء من  العاملني بأن  اتفاق بني  غيره. هناك 
منها؟ وكيف منيّز هذا اجلزء عن األجزاء األخرى من الثقافة؟  سأستعرض فيما يلي 
عدداً من املعايير التي استعملت لهذا الغرض من قبل دارسني مختلفني في احلقل، 
وبدرجات مختلفة من النجاح، وأبني من خالل ذلك مدى اخلالف واالتفاق بالنسبة 
قد تضعنا في وضع  املعايير  أرسم صورة مركبة من عدد من هذه  ثم  منها،  لكل 

أفضل قليالً مما كنا عليه في بداية هذه املقالة.

لقد اتضح مما ذكرناه ومن التعريفات السابقة أنه ليس هناك معيار أو صفة واحدة 
متيز مادة الفولكلور عن غيرها من املواد الثقافية، بل إننا بحاجة إلى عدد من املعايير 
أنه ليس هناك  إذ  أكثر من ذلك،  القضية معقدة  قد تفي، مجتمعة، بالغرض. ولكن 
اتفاق على عدد هذه املواصفات وال على أي املواصفات تدخل في تعدادها. وحتى لو 
اتفق على صفة أو معيار معني إلحدى الصفات املطلوبة، فليس هناك اتفاق على أي 

من قيم هذه الصفة هي تلك التي يتصف بها الفولكلور.

وهذه أهم املعايير واملواصفات التي يدور احلوار حولها في عالم الفولكلور في هذه 
األيام:
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طبيعة مادة الفولكلور
هنالك خالف حول طبيعة املادة التي “يصنع” منها الفولكلور، فهل هي معرفة أو 
فكر أو فن أو عاطفة أو سلوك أو عملية اتصال أو أجسام مادية ملموسة؟ ويتوجه 
التيار السائد في حقل الفولكلور اآلن نحو االتفاق على أن مادة الفولكلور جتمع 
العواطف، مصوغة  والتعبير عن  الفني  التفكير واألسلوب  املعرفة وطريقة  بني 
جميعها بشكل سلوك، وال تضارب بني هذه جميعا. أما قضية اعتبار الفولكلور 
يلق  ولم  نسبياً،  حديث  طرح  فهذا  صغيرة  جماعة  أفراد  بني  اتصال  وسيلة 
أن قضية االتصال خارجة عن طبيعة  أعتقد  اآلن.  ولكنني  كبيراً حتى  اهتماماً 
الذين  الفولكلور  مادة  نوايا مستعملي  أو  أذهان  الفولكلور وموجودة في  مادة 
يرغبون في إيصال أفكار أو معان إلى بعضهم البعض، وميكن في هذه احلالة 
استعمال مادة الفولكلور لهذا الغرض كما ميكن استعمال مواد غير فولكلورية، 
وال تضارب حتمياً بني ذلك وبني القيم اخلمس السابقة لهذا املعيار. أما السؤال 
حول كون األجسام املادية امللموسة كاألدوات أو املالبس أو الدمى فولكلوراً فما 
زال يدور حوله الكثير من اخلالف، ولكن األكثرية من علماء الفولكلور مييلون 
التمييز بني األداة  إلى  أنا شخصياً  إلى اإلجابة على هذا السؤال بالنفي، وأميل 
كجسم مادي ملموس وبني املعرفة واألفكار والعواطف والسلوك التي تدخل في 
صنع وتزيني واستعمال تلك األداة.  فالقسم األخير يدخل ضمن مادة الفولكلور، 

أما األول فال.

اإلطار اإلجتماعي للفولكلور
ذكرنا سابقاً أن اصطالح “فولك” أي “الشعب” كان في بداية نشوء هذا احلقل يطلق 
خاص،  بشكل  منها  والقروية  فقط،  األوروبية  املجتمعات  من  الدنيا  الطبقات  على 
الطبقات فقط.  ثقافة هذه  وكان اصطالح فولكلور يطلق بذلك على جزء معني من 
وقد دارت عبر تاريخ هذا احلقل جداالت وحوارات طويلة حول وجود الفولكلور أو 
عدمه في املدن أو بني الطبقات األرستقراطية أو بني الشعوب البدائية أو املتخلفة. 
الفولكلور،  علماء  من  الكثيرين  بتأييد  يحظى  زال  ما  القدمي  التعريف  أن  ومع 
خصوصاً األوروبيني منهم، إال أن األكثرية، خصوصاً في أمريكا، مييلون اآلن إلى 
قبول تعريف دنديز الذي ذكرناه سابقاً والذي يقول بأن كل فئة أو جماعة إنسانية 
يجمع بني أعضائها عامل واحد على األقل، مهما كان ذلك العامل ومهما كان نوع 
تلك الفئة أو عدد أفرادها أو السبب في تكوينها، لها فولكلورها. وإذا وصل االتفاق 
كأحد  االجتماعي”  “اإلطار  فإن  اإلجماع  درجة  ما،  مرحلة  في  الفكرة،  هذه  على 

املعايير املميزة للفولكلور سينتهي.
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إتساع اإلنتشار
أن فولكلور جماعة من اجلماعات هو ملك املجموعة ككل وليس  اتفاق على  هنالك 
ملك فرد واحد أو أفراد معينني من اجلماعة.  ولكن ما معنى “ملك اجلماعة”؟  فهل 
من املفروض أن يعرف كل فرد مادة ما حتى تدخل في عداد فولكلور تلك اجلماعة، 
أم أن املقصود أن فولكلور اجلماعة هو مجموع ما يعرفه جميع أفراد اجلماعة من 
الفولكلور.  وإذا لم يكن من الضروري أن يعرف اجلميع نفس املادة فكم فرد أو ما 
هي النسبة الضرورية من أفراد املجتمع حتى تعتبر تلك املادة فولكلوراً؟  طبعاً ليس 
هناك أجوبة مقنعة لهذه األسئلة، ولكن هناك نوع من االتفاق الضمني بني علماء 
االتفاق  هذا  روح  تنقل  قد  التالية  الصورة  أن  وأعتقد  اخلصوص،  بهذا  الفولكلور 
وجعلنا  اجلماعات  من  جماعة  فولكلور  متثل  )أ(  اسمها  دائرة  جعلنا  لو  الضمني: 
أفراد  من  فرد  يعرفه  الذي  الفولكلور  متثل  الخ  )د(...  )ج(،  )ب(،  الدوائر  من  كل 
اجلماعة، فإنه من املفروض أن تكون كل مادة من مواد فولكلور تلك اجلماعة، أي 
كل مادة موجودة ضمن الدائرة )أ( موجودة أيضاً ضمن األكثرية من الدوائر )ب(، 
ولكنها  كلياً  تتطابق  الخ ال  )د(...  الدوائر )ب(، )ج(،  فإن  الخ، وبذلك  )د(...  )ج(، 
التي تضم جميع مناطق  الدائرة  )أ( هي  إلى حٍد كبير، وتكون  تتراكب  أو  تتداخل 
التراكب هذه، أي تضم جميع املواد املشتركة بني عدد كبير من أفراد اجلماعة وما 
يقع خارج مناطق تراكب هذه الدوائر، أي خارج )أ( فهو اجتهاد فردي أو شذوذ أو 

بدعة وليس جزءاً من الفولكلور. 

كيفية اإلنتقال
تنقل مواد الفولكلور من جيل إلى جيل ومن جماعة إلى جماعة ومن فرد إلى فرد. 
وهنالك اتفاق بني العاملني في احلقل بأن الفولكلور كجزء من الثقافة ينتقل اجتماعياً 
بيد أن طرق التعلم أو االنتقال  اجلينات.  طريق  عن  وليس  التعلم  طريق  عن  – أي 
الفولكلور  انتقال خاصة يجب أن تنتقل مادة  االجتماعي كثيرة، فهل هناك طريقة 
العاملني  الساحقة من  األكثرية  بواسطتها حتى تصح تسميته فولكلوراً؟؟  جتيب 
في حقل الفولكلور على هذا السؤال باإليجاب، فهم يرون أن من الشروط التي يجب 
أن تتوفر في مادة حتى تدخل في عداد الفولكلور أن تنتقل “مشافهة”. وهناك طبعاً 

األقلية، ولكنها أقلية مؤثرة وفعالة، ممن يرفضون هذا الشرط.

وسط التعبير في الفولكلور
هذا البعد يشبه البعد السابق، أي كيفية االنتقال، ولكنه يختلف عنه نظرياً على األقل. 
فالوسط املستعمل للتعبير عن العواطف أو األفكار عن طريق الرقص هو “حركات 
والوسط  مشافهة.  الرقص  من  نوعاً  ما  شخصاً  نعلم  أن  ميكننا  جسمانية” ولكن 

للتعبير في األغنية الشعبية هو الكالم امللفوظ ولكن ميكن أن ننقلها كتابة، وهكذا.
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هناك عدد كبير من علماء الفولكلور يطلقون على مجموع املواد التي يهتم بها هذا 
“الفنون القولية” ويرفضون اعتبار أي مادة يكون وسط التعبير فيها غير  احلقل 
القول امللفوظ جزءاً من الفولكلور.  ولكن جماعة ال بأس بها تقبل أوساط أخرى، 
كحركات اجلسم في الرقص، واخلشب في الدمى التقليدية، والقماش في املالبس 
الشعبية وغير ذلك كثير.  والتقسيم هنا يشبه إلى حد كبير ما ذكر في البند السابق 

بخصوص كيفية االنتقال.

عمر الفولكلور
من أهم املواصفات التي تشترطها األكثرية الساحقة من العلماء في مادة الفولكلور 
هي صفة القدم، ولكن لن يستطيع أحد أن يحدد العمر الذي يجب أن يتوفر في مادة 
ما حتى تصبح فولكلوراً. كذلك فإنه من املتفق عليه أن بعض املواد، كبعض األغاني 
وانتشاراً  قبوالً  القت  إذا  قليلة  سنوات  خالل  فولكلوراً  تصبح  قد  مثال،  الشعبية 
كبيراً وتفاعل معها أفراد املجتمع والقوا فيها أداة مناسبة للتعبير عما يجيش في 
نفوسهم.  لذلك ميكننا أن نقول أنه ليس هناك حد زمني مطلق للفولكلور، ولكن قدم 

مادة ما يزيد من إمكانية تصنيفها كمادة فولكلورية.

تقليدية الفولكلور
عنه. يشترط  مستقل  نظرياً  ولكنه  السابق  بالبند  كبير  يرتبط بشكل  البعد  هذا 
أكثرية علماء الفولكلور أن تكون مادة الفولكلور تقليدية في املجتمع املوجودة 
إمكانية  فيه، أي أن تكون موروثة عبر األجيال. وينطبق هنا ما قلناه من حيث 
أحياناً، وعدم وجود حد مطلق لعدد  الفولكلور  دخول مادة غير تقليدية ضمن 
األجيال، وازدياد إمكانية تصنيف مادة ما ضمن الفولكلور بازدياد عمق األجيال 

التي توارثتها.

املؤسس أو املؤلف
هذا البعد أيضاً مرتبط بالبندين السابقني، القدم والتقليدية.  هنالك اتفاق عام بأن 
مادة الفولكلور ليس لها مؤلف أو مؤسس معروف ترتبط املادة باسمه ويكون له 
فيها حقوق املؤلف أو املبتكر، بل هي ملك للجماعة ورثتها من األجيال السابقة دون 
الفولكلور هو تعبير عفوي عن الضمير  معرفة مصدرها األصلي.  وهذا يعني أن 
اجلمعي والشخصية اجلماعية لذلك املجتمع، ينمو ويتطور ويتغير وميوت حسب 
اجلماعية  والشخصية  اجلمعي  الضمير  هذا  على  تطرأ  التي  والتبدالت  التغيرات 

وليس استجابة لرغبات األفراد أو قراراتهم. 
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الفولكلور  مادة  تعريف  في  املستعملة  املواصفات  أو  املعايير  أهم  من  ثمانية  هذه 
هذه  درسنا  أن  بعد  اآلن،  ونتساءل  الثقافة.  أجزاء  من  غيرها  عن  ومتييزها 
أجيب  الفولكلور.  مادة  على  للحكم  أفضل  وضع  في  أصبحنا  إذا  عما  املواصفات، 
على هذا التساؤل بطريقة غير مباشرة: لو أخذنا املواصفات الثمانية املذكورة سالفا 

ورتبنا القيم املختلفة لهذه املواصفات في أعمدة على النحو التالي:

قيم نوع )2(قيم نوع )1(الصفةالرقم
معرفة، فكر، فن، عاطفة، طبيعة مادة الفولكلور1.

سلوك
وسيلة اتصال، أشياء مادية

طبقات دنيا، عامة الشعب، اإلطار االجتماعي2.
فالحون

طبقات أرستقراطية، سكان 
مدن، شعوب مفتوحة

مألوفة لعدد قليل فقطمألوفة ألكثرية أبناء اجلماعةمدى االنتشار3.

تنتقل بوسيلة أخرىتنتقل شفهياًكيفية االنتقال4.

وسط غير قوليفن قوليوسط التعبير5.

حديثةقدميةمدى القدم6.

أدخلت حديثاًمتوارثة عن أجيال سابقةالتقليدية7.

معروفغير معروفاملؤلف8.

الثقة، ما يلي: كلما  الثمانية نستطيع أن نقول، وبقسط كبير من  من هذه الصفات 
ازداد عدد القيم من النوع األول املتوفرة في تلك املادة كلما ازدادت إمكانية تصنيفها 
من قبل عدد أكبر من علماء الفولكلور ضمن مادة احلقل، وإذا اجتمعت فيها القيم 
الثمانية املوجودة في العمود األول قاربت اإلمكانية درجة اليقني، والعكس صحيح 

بالنسبة للقيم املوجودة في العمود الثاني. 

هذه طبعاً طريقة نظرية معقدة للتعرف على مواد الفولكلور، وقد يستطيع املختص 
أو شبه املختص إتباعها ولكن الشخص العادي سيجد صعوبة كبيرة في استعمالها. 
أن يعتمد على  للمبتدئ هي  املبتدئ؟ أسهل طريقة  األمر على  فهل هناك ما يسهل 
واملعتبرين من  الثقات  املختصني  العلماء  أحد  قبل  للفولكلور موضوع من  تعريف 
التعريف من تعداد للمواد التي يعتبرها هذا العالم  هذا  يتكون  وان  احلقل،  “آباء” 
جزء من الفولكلور. ومن الطبيعي أن القوائم مبواد الفولكلور التي يقدمها العلماء 
املختلفون تختلف باختالف آرائهم النظرية، وليست هناك قائمة يتفق عليها اجلميع. 
وأنقل فيما يلي تعريفاً من هذا النوع ألحد أعالم احلقل وهو “ألن دنديز”، وقد اخترت 
هذا التعريف لشموليته واتساع أفقه، وميكن للمبتدئ املستأنس بهذا التعريف أن 
يكون على يقني بأن كل مادة واردة في هذا التعريف مقبولة عند عدد ال بأس به من 

علماء الفولكلور، على األقل. وأدرج فيما يلي هذا التعريف بشيء من التصرف: 
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“يضم الفولكلور اخلرافات، األساطير، القصص الشعبية، النكات، األمثال، 
االقسام  واملسبات،  اللعنات  التبريكات،  التعاويذ،  الترانيم،  احلزازير، 
املقاهرة واملعايرة،  املقننة،  التقليدية  اإلجابات  اللفظية،  واإلميان، اإلساءات 
الرقص  الشعبية،  املالبس  أيضاً  ويشمل  والوداع.  التحية  وجمل  األنخاب، 
الشعبية،  والشعوذات  املعتقدات  الشعبي،  الفن  الشعبي،  املسرح  الشعبي، 
العامية،  املصطلحات  الشعبية،  األغاني  الشعبية،  املوسيقى  الشعبي،  الطب 
الشعر  واملواقع،  األماكن  أسماء  األلقاب،  الكنايات،  الشعبية،  التشبيهات 
الشعبي وهو يتراوح من املالحم الشعبية إلى ما يكتب على القبور، الكتابة 
على جدران احملالت العامة، األغاني التي ترافق ألعاب األطفال، األغاني التي 
مواد  قائمة  وحتوي  احلضانة.   وأغاني  األطفال،  تلعيب  عند  الكبار  يغنيها 
الفولكلور أيضاً األلعاب، اإلمياءات، الرموز، الدعاء، النكات العملية، التفسير 
أمناط  التطريز،  أمناط  الطبخ،  طرق  املصطلحات،  بعض  لنشوء  الشعبي 
البيوت واألسوار وبيوت احليوانات، مناداة الباعة، وحتى الطرق التقليدية 
أو  القحة  أو طرد احليوانات، وما يقال عند صدور أصوات مثل  الستدعاء 
واملمارسات  والعادات  التقليدية  الشعبية  االحتفاالت  أيضاً  هنالك  العطس. 
عينة  تعطي  القائمة  هذه  واملناسبات.  األعياد  في  املتبعة  الشعبية  والتقاليد 

.)Dundes, 1965( ”.فقط وال تشمل جميع أنواع الفولكلور

وأخيراً، كي أوفي هذا املوضوع حقه فسأحاول في ضوء ما تقدم أن أجيب على عدد 
من األسئلة أسمعها تتكرر كثيراً على ألسنة املبتدئني واملهتمني من غير املختصني 

في مجتمعنا، هذه األسئلة هي:

هل هناك فولكلور فلسطيني أم يجب أن نقول فولكلور عربي؟
لقد ظهرت اإلجابة على مثل هذا السؤال في تعريٍف أعطيناه في بداية هذه املقالة 
اجتماعية  طبقة  أو  جماعة  في  ينحصر  ال  الفولكلور  أن  فبيّنا  “فولك”،  ملصطلح 
واحدة أو مجتمع واحد وإمنا لكل جماعة يجمع بني أفرادها عامل واحد على األقل 
السبب  أو كبرت ومهما كان  ، مهما صغرت تلك اجلماعة  فولكلورها اخلاص بها 
يجمع  األقل  على  واحد  عامل  هنالك  كان  إذا  أنه  نقول  ذلك  على  بناء  تكونها.  في 
بني الناس الذين يسمون “فلسطينيني” ومييزهم عن غيرهم، وكان لهؤالء الناس 
ال  فلسطينياً.  فولكلوراً  هناك  فإن  اجلماعي،  ملكهم  أنها  يعتقدون  تقاليد  أو  تراث 
شك أن الكثير مما يطلق عليه اسم “فولكلور فلسطيني” هو في احلقيقة فولكلور 
عربي ألنه أوسع انتشاراً من املجتمع الفلسطيني، ولكن ال شك أيضاً أن الكثير من 
فلسطيني  هو  الفلسطينيني  بني  األولى  العاملية  احلرب  منذ  تبلور  الذي  الفولكلور 
محض، إذ نبع من جتارب اشترك فيها جميع الفلسطينيني وانفردوا بها عن غيرهم 

من أبناء الوطن العربي.
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هل “الزجل” أو “احلدادي” التي يغنيها الشاعر الشعبي في األعراس مثاًل، 
من الفولكلور؟

أميز هنا بني الصيغة واحملتويات، فالصيغة في الزجل واألغاني الشعبية جميعها 
تكاد تكون دائماً تقليدية وراثية فولكلورية، أما احملتويات أو مضمون البيت الواحد 
أو  ومتوارثة،  تقليدية  كانت  إذا  فإنها  الشعبية  القصيدة  أو  األغنية  أو  الزجل  من 
حتوير أو إعادة تركيب وجتميع لعناصر تقليدية، فهي من الفولكلور. أما إذا كان 
ذلك  ضمير  عن  يعبر  مبتدع  مخترع  أنه  أي  فعالً،  الشاعر  تأليف  من  الزجل  بيت 
قالب  في  صيغ  لو  حتى  الفولكلور  من  ليس  فهو  وشخصيته،  ومشاعره  الشاعر 
فولكلوري وبلهجة شعبية. وألفت النظر هنا إلى نقطة عامة، وهي ضرورة التمييز 
بني الشعبي والتراثي، فليس كل ما هو شعبي من التراث، وليس كل ما في التراث 
جزءاً  ليست  ولذلك  شعبية  ليست  ولكنها  التراث  من  جزء  مثالً  فاملعلقات  شعبي. 
بلهجة شعبية  ولو صيغ  تراثاً  ليس  )املؤلـَف(  املبتكر  الزجل  الفولكلور، وبيت  من 
وقيل في مناسبة شعبية، إال إذا شاع بني أكثرية اجلماعة وتقبلته ألنه جاء معبراً 

عن وجدانها اجلماعي.

هل “عود احلراث” أو “الطاحونة” أو “دلة القهوة” من التراث؟
بشكل عام نستطيع أن جنيب بنعم، ولكنني كما ذكرت سابقاً أميل إلى الرأي القائل 
بأن األمناط الزخرفية، وطرق الصناعة، وطرق االستعمال، والعادات والتقاليد التي 
هنا  والفرق  نفسها.   األدوات  وليست  الفولكلور  هي  األدوات،  هذه  حول  تبلورت 

نظري وليس ذا أهمية كبيرة من الناحية العلمية.

هل ميكن إحياء الفولكلور وتطويره؟
عناصر  هناك  وأن  منها،  التخلص  يجب  سيئة  عناصر  تراثنا  في  أن  البعض  يرى 
إعادة  أو قاربت فيجب  جيدة يجب احملافظة عليها وتطويرها، وإذا كانت قد ماتت 

إحيائها. وتعليقي على هذا الرأي هو:

أ. أنه ليس في التراث جيد وسيء، وإمنا هو صورة لضمير املجتمع ومشاعره، 
في  فاسدة  نواحي  هناك  أن  هو  احلقيقي  واملعنى  موجود،  هو  ما  يصور 

املجتمع وليس عناصر سيئة في الفولكلور.

الدقيق غير  الشعبي” باملعنى  “التراث  “الفولكلور” أو  أو تطوير  إحياء  أن  ب. 
وسياسة  تخطيط  نتيجة  يأتي  والتطوير  فاإلحياء  جهات،  عدة  من  ممكن 
ليس  الطريقة فهو  بهذه  أو ُيصنع  ُيحيى  أفراد معينني، وما  قبل  واعية من 
شيء  أي  عن  يختلف  وال  “شعبيا”،  وليس  “رسمي”  ألنه  “فولكلوراًً” 

123 الفلكلور: ما هو؟



الزمن  ولكن  طرحه  حلظة  في  فولكلوراً  ليس  فهو  مبتكرن  أو  “مؤلف” 
فقط سيحكم فيما إذا كان “الشعب” سيتبنى بعضاً منه أو كله ويجعله بعد 

اجتراره وهضمه وامتصاصه جزءاً من “تراثه الشعبي”.

“فولكلور” حي، بل  إلى  “الفولكلور” امليت وإعادته  لذلك فنحن ال نستطيع إحياء 
ماضيهم  على  يتعرفوا  لكي  تراثهم  “أجداد”  على  املجتمع  أبناء  تعريف  نستطيع 
فولكلور  خلق  مبعنى  الفولكلور  “تطوير”  نستطيع  ال  ونحن  جذورهم.  وعلى 
أو  عناصر  خلق  في  الشعبي  التراث  نستلهم  أو  نستوحي  أن  نستطيع  بل  جديد، 
مواد ثقافية جديدة، وقد يصبح قسم منها مع مر األجيال “تراثاً” وقد يصبح قسم 

منها “شعبياً” دون أن يصبح “تراثاً” وقد يصبح قسم ضئيل “تراثاً شعبياً”.
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الفوضى الفولكلورية

ترعى  التي  املؤسسات  إحدى  إلى  يأتي  الله  رام  قرى  إحدى  من  فلسطيني  شاب 
بالفولكلور”، وبعد  “يشتغل  أنه  نفسه على  ويقدم  الفلسطيني”  الشعبي  “التراث 
السؤال يتضح أنه يشتري ويبيع قطعاً نقدية قدمية وأدوات أثرية مستخرجة من 
الله وفي جميع أنحاء فلسطني،  الكهوف والقبور القدمية املنتشرة حول قرى رام 

والتي تعود إلى أيام الرومان والكنعانيني وغيرهم من الشعوب الغابرة.

شخص أخر يجمع املالبس القدمية واألواني النحاسية واألدوات البيتية األخرى من 
العهد العثماني أو من مرحلة االنتداب البريطاني، ويبيعها لإلسرائيليني أو للسياح 

في القدس أو بيت حلم، وُيعـرِّف نفسه على أنه “مهتم بالفولكلور الفلسطيني”.

احلياة  من  وأدوات  وأزياء  مناظر  على  حتتوي  فنية  لوحات  يرسم  ثالث  شخص 
الشعبية الفلسطينية ويصف نفسه بأنه “فنان فولكلوري”. و“فريق دبكة” محترف 
يخترع دبكات ورقصات لكل منها اسمها اخلاص وحتتوي على عناصر من الدبكات 
واملهرجانات  االحتفاالت  في  بتقدميها  الفريق  ويقوم  التقليدية،  الشعبية  والرقصات 
احمللية والدولية ويصف أعضاء الفريق ما يقومون به على أنه “عروض فولكلورية”.

وأخيراً، شاب يكتب الشعر باللغة العامية أو باللهجة “الفصحى املكسرة” يصف فيها 
أوضاع الفلسطينيني وظروف حياتهم، ويقول أنه “يؤلف فولكلوراً فلسطينياً”.

أي من هذه النشاطات تقع فعالً في إطار الفولكلور الفلسطيني؟ كيف جنيب؟ وكيف 
نحكم على ما هو من الفولكلور وما هو ليس منه؟



علم اسمه “الفولكلور”
للشعوب  الشعبي  التراث  بدراسة  مختصاً  علمياً  أكادميياً  حقالً  هناك  أن  احلقيقة 
املختلفة، قدميها وحديثها، فقيرها وغنيها، ولهذا احلقل أدبياته وقوانينه ونظرياته، 
وهو يدّرس في العديد من جامعات العالم ومعاهدها، متاما كما هو احلال بالنسبة 
لعلم النفس وعلم االجتماع وغيرهما من العلوم اإلنسانية واالجتماعية. وبإمكان كل 
من يتعرف على مبادئ هذا العلم أن يجيب على األسئلة الواردة أعاله بنفسه، ويحكم 

على ما يقع في إطار الفولكلور الفلسطيني وما هو غريب عنه أو دخيل عليه.

في هذه الزاوية، ومن خالل سلسلة من املقاالت املتتابعة واملترابطة منطقياً ونظرياً، 
من  خالية  بطريقة  الفولكلور،  علم  يعاجلها  التي  القضايا  من  عددا  للقارئ  سنقدم 
التعقيد النظري واملصطلحات األكادميية الغربية، ونطبق كل قضية علمية على ناحية 
لهذه احللقات  املتابع  القارئ  الفلسطيني بحيث يصبح  الشعبي  التراث  من نواحي 
الفلسطيني  الفولكلور  من  عديدة  وبنواح  عام  بشكل  احلقل  بهذا  ملما  النهاية  في 
بشكل خاص، إذ نأمل أن نتطرق في حلقاتنا القادمة إلى جوانب من التراث الشعبي 
مثل احلكاية الشعبية، واخلرافة واألسطورة، واملثل، واحلكمة، والنكتة، واملالبس 
الشعبية، واملأكوالت الشعبية، واأللعاب الشعبية، واألغاني الشعبية بأنواعها )من 
العتابا وامليجانا إلى الزغروتة والتهليلة(، كما وسنتطرق إلى الطب الشعبي والرقى 

“وصيبة العني” وغيرها من املواضيع الفولكلورية. 

واقعية  حاالت  هي  وإمنا  خيالية،  ليست  املقالة  هذه  بداية  في  قدمتها  التي  األمثلة 
صادفتها أثناء عملي األكادميي في حقل الفولكلور الفلسطيني منذ مجيئي إلى جامعة 
بيرزيت لتدريس علم اإلنسان وعلم النفس فيها عام 1975، ثم علم الفولكلور بعد 
ذلك بسنوات قليلة.  ولقد اخترت هذه األمثلة بقصد إظهـار الفوضى والبلبلة التي تعم 
فهم املجتمع الفلسطيني لطبيعة الفولكلور وآفاقه ومجاالته، ومن ثم مساعدة القارئ 

من خالل حلقات هذه السلسلة على التمييز بني الغث والسمني في حقل الفولكلور.

 أسباب البلبلة
إن البلبلة حول مفهوم وطبيعة الفولكلور لم تأت بالصدفة، وال هي آتية من فراغ، 
فجائية  نهضة  ظهور  في  املسببات  هذه  تلخيص  وميكن  مسبباتها.  لها  كان  بل 
وسريعة في النشاط الفولكلوري دون توفر املجال لنشر املعرفة والوعي النظري 
واألكادميي بهذا احلقل. وقد جاء عدم التوازن هذا بني املمارسة واملعرفة كنتيجة 
القرن  من  السبعينيات  أوائل  في  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  في  السريع  للتغيير 

املاضي. ما املقصود بذلك؟ وكيف حدث؟

إلى  واللجوء  الفلسطيني  اإلطار  عن  قليال  االبتعاد  إلى  نحتاج  ذلك  على  لإلجابة 
الصورة العاملية العامة كي نوضح من خاللها الصورة الفلسطينية اخلاصة.
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وحركات  الفولكلورية  احلركات  بني  بالترابط  يتعلق  وفيما  العاملي،  النطاق  فعلى 
الذي  والفولكلور  األنثربولوجيا  علماء  أهم  أحد  يقول  والوطني،  القومي  التحرر 
“ألن دنديز” )Alan Dundes( من  ما زالوا على قيد احلياة حتى يومنا هذا، وهو 
اللثواني واملثال السلوفاكي يذكراننا بأن  املثال  “إن  جامعة بيركلي في كاليفونيا: 
تلك الشعوب األكثر قلقا على هويتها هي بالذات أنشط الشعوب في عمل الدراسات 
نشوء  مع  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  مستقل  كحقل  الفولكلور  نشوء  إن  الفولكلورية... 

 .)Dundes, 1989: 10( احلركة القومية في القرن التاسع عشر

السلوفاكي ينطبق على شعوب كثيرة  اللثواني واملثال  املثال  إن ما قاله دنديز عن 
األنثربولوجيا  عاملة  ذلك  وتؤكد  الفلسطيني،  الشعب  ضمنها  ومن  العالم،  حول 
البريطانية “شيال وير” من املتحف البريطاني واملختصة بدراسة املالبس الشعبية 
الفلسطينية، عندما تعلق على ظاهرة استعمال الفلسطينيني للثوب القروي املطرز 

كرمز للهوية الفلسطينية فتقول:

الظاهرة في إطار شعب مالحق ممزق شاهد أرضه حتت  هذه  فهم  “يجب 
االحتالل وتصادر، وقراه ومؤسساته تهدم، وناسه يشتتون. في ظروف 
كهذه يصبح التراث والثقافة فجأة ثمينا، وُتبذل جهود مكثفة من قبل املثقفني 
حلفظ ما يجري تعريفه كتراث قومي، كما حدث في األراضي ]الفلسطينية[ 

)Weir, 1989: 273( ”احملتلة

عند  التحررية  الوطنية  واحلركة  الفولكلورية  احلركة  وتواكب  تزامن  أن  إذاً  نرى 
الفلسطينيني لم يكن ظاهرة غريبة وال مستهجنة، ال في تاريخ احلركات التحررية 

الوطنية والقومية وال في تاريخ نشوء وتطور احلركات الفولكلورية.

ونعود اآلن لفهم ما حدث في اإلطار الفلسطيني.

ودراستها،  وجمعها  الفولكلورية  باملواد  االهتمام  أي  الفولكلورية،  احلركة  دخلت 
إلى املجتمع الفلسطيني من خالل املستشرقني األوروبيني في أواخر القرن التاسع 
الفلسطينيني  الباحثني  أن عددا من  الرغم من  العشرين. وعلى  القرن  عشر وأوائل 
أن  إال  االستشراقية،  الدوريات  في  دراساتهم  ونشروا  املستشرقني  مع  اشتغلوا 
“حركة فولكلورية فلسطينية”. وحتى  أن نسميه  ما ميكن  إلى نشوء  يؤد  لم  ذلك 
هذه اإلرهاصات األولى، فقد اختفت مع وقوع النكبة ومتزُّق املجتمع الفلسطيني، 
القومية  أيديولوجية  انتعشت  بينما  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  معها  واختفت 

العربية، خصوصا بعد ثورة الضباط األحرار في مصر عام 1953.

 .1967 حرب  بعد  إال  امللموس  االنتعاش  إلى  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  تعد  لم 
وكان حلرب الـ67 أثر مهم في ذلك االنتعاش. فقد أظهرت احلرب مبنتهى الوضوح 
الفلسطينيون  تأكد  وبهذا  نفسها،  حتمي  أن  من  أضعف  كانت  العربية  الدول  أن 
االستقالل  في  طموحاتهم  لتحقيق  العربية  الدول  على  االعتماد  ميكنهم  ال  أنه 
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والسيادة. وفي نفس الوقت خففت احلرب من قبضة الدول العربية املختلفة على 
حركة التحرير الوطني الفلسطينية، وأقنعت الفلسطينيني بأن الطريق إلى التحرر 
ال تأتي إال عن طريق أخذ زمام أمورهـم بأيديهـم وتقريـر مصيـرهم بأنفسهم بـدالً 
من االعتماد على الدول العربية، وبذلك أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية تعبيرا 
صادقا وفعاال عن اإلرادة الفلسطينية، خصوصا بعد املؤمتر الفلسطيني الذي عقد 
قمة  مؤمتر  ثم  للمنظمة،  متينة  قيادة  فيه  تبلورت  والذي   1969 عام  القاهرة  في 
الرباط عام 1974 الذي جرى فيه اعتراف الدول العربية مبنظمة التحرير كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي نفس العام ُدعيَت منظمة التحرير حلضور 

جلسات هيئة األمم كمراقب.

في نفس الوقت، شكلت حرب الـ67 بداية مرحلة جديدة في تاريخ تطور احلركة 
الفولكلورية في األراضي الفلسطينية احملتلة، ففي أعقاب احلرب صعد جنم منظمة 
القرارات،  واتخاذ  التحرك  في  واستقالليتها  ونشاطها  نفوذها  وازداد  التحرير 
املادي  الفلسطينيني في األراضي احملتلة ودعمها  وكذلك تسارعت اتصاالتها مع 
لهم، وقد ذهب قسط كبير من هذه األموال إلقامة املؤسسات الوطنية التي اختص 
املؤسسات  هذه  وضمت  الفلسطينيني،  والتراث  الثقافة  صيانة  في  منها  العديد 
وفرق  الشعبي  الفن  ومعارض  الفولكلورية  واملتاحف  األبحاث  مراكز  من  الكثير 
إقامة  في  املؤسسات  وتنافست  الشعبية،  واملوسيقى  الشعبي  والرقص  الدبكة 
أهم  من  الشعبية  التظاهرات  هذه  واعتبرت  الشعبية،  واملهرجانات  االحتفاالت 
الفولكلوري  النشاط  بني  الفاصل  احلد  يختفي  كاد  حتى  الوطني  العمل  مظاهر 
حركة  أنشط  الفلسطينية  الفولكلورية  احلركة  أصبحت  وبهذا  الوطني،  والعمل 
كان  املاضي.  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  أثناء  العربي  العالم  في  فلكلوية 
الفلسطينية،  الفولكلورية  واحلركة  الفلسطيني  الشعبي  التراث  لصالح  ذلك  كل 
ولكن كانت هذه املسيرة تعاني من نقطة ضعف في غاية األهمية، أال وهي أن منو 
احلركة الفولكلورية الفلسطينية لم يكن منوا طبيعيا متوازنا كما كان عليه احلال 

في احلركات الفولكلورية في البلدان األخرى.

الفولكلورية  واحلركة  الفلسطينية،  والثقافة  التراث  رعاية  مؤسسات  نشأت  لقد 
الفلسطينية في األراضي احملتلة ككل، بسرعة هائلة جدا، مما أفقدها التوازن بني 
االستعراضي،  والشق  واملعرفي،  األكادميي  الشق  الرئيسيني؛  الفولكلور  شقي 
فهم  أو  معرفة  بدون  أي  األول،  من  قيادة  أو  وازع  بدون  الثاني  الشق  فانطلق 
الفلسطينية  األراضي  في  يكن  فلم  وحدوده.  وطبيعتـه  الفولكلور  ملعنـى  صحيح 
اليد ممن كانوا  احملتلة من املختصني في حقل الفولكلور ما يزيد عن عدد أصابع 
يكن  لم  )إن  العشرات  هناك  كانت  حني  في  الفلسطينية،  اجلامعات  في  يعملون 
مختصا  جزءاً  تتضّمن  التي  تلك  أو  الفولكلورية  والفرق  املؤسسات  من  املئات( 
بالفولكلور يشرف عليها ويديرها ويصمم برامجها ونشاطاتها أشخاص ال عالقة 
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النشاطات  إلى  املؤسسات  هذه  مثل  تلجأ  أن  الطبيعي  من  وكان  باملوضوع.  لهم 
الرقص  كمهرجانات  الفولكلور،  حقل  في  العلمية  اخلبرات  إلى  حتتاج  ال  التي 
والدبكة والغناء، بينما لم يقم إال القليل جدا منها بأي أبحاث أو دراسات أكادميية، 
ويكاد كل ما مت تنفيذه مما يسمى “الدراسات الفولكلورية” يكون من نوع اجلمع 
والتبويب واألرشفة، والقليل النادر منها من نوع األبحاث والدراسات األكادميية. 
التي دخلت األراضي احملتلة في تلك  الدوالرات  ولم ُيصَرف أي جزء من ماليني 
الفترة على أقامة معهد، أو حتى دائرة في إحدى اجلامعات، لتدريس الفولكلور أو 

التدريب على الفنون الشعبية.

ونتيجة لعدم التوازن هذا، فقد ساد املجتمع الفلسطيني في األراضي احملتلة قليل 
من املعرفة احلقيقية بالفولكلور وكثير من التظاهر باخلبرة واملعرفة فيه، مما أدى 

إلى انتشار الفوضى واخللط والبلبلة التي ذكرناها سابقا.

وسوف نكرس احللقة القادمة من هذه السلسلة للتعرف على عدد من املشاكل الناشئة 
“الفولكلوري”  الفهم  سوء  وتصحيح  املشاكل  هذه  ولتوضيح  الوضع،  هذا  عن 

الناشئ عنها.
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مبادئ جذرية في فهم علم الفولكلور

استعرضنا في احللقة األولى من هذه السلسلة تاريخ نشوء احلركة الفولكلورية 
الفلسطينية، ووّضحنا بإيجاز كيف أن هذه احلركة كان وال يزال يشوبها الكثير من 
الفوضى والبلبلة في فهم علم الفولكلور. أما هذه احللقة فسنكّرسها للتعرف على 
بعض املشاكل الناشئة عن هذا الوضع، ولتصحيح بعض األخطاء التي وقعت فيها 

احلركة الفولكلورية الفلسطينية في املاضي.

اإلنسان صاحب الثقافة  
دعونا نبدأ احلكاية من أولها، فتقول أّن اإلنسان يختلف عن غيره من الكائنات، حتى 

أرقاها وأذكاها، بأن لإلنسان “ثقافة”، وهذا ما ال يوجد عند الكائنات األخرى.

هل هناك ما يبرر قولنا هذا، أم أنه مجرد اّدعاء نابع من استعالء بني اإلنسان على 
غيرهم من املخلوقات؟

“ثقافة”، ونحن بهذا املصطلح ال نقصد املعنى السائد للثقافة حني  أّن لإلنسان   قلنا 
نصف شخصاً ما بأنه “مثقف”، أي أنه على معرفة بالعلوم والفنون الراقية، بل كما 
من  مجتمع  حياة  أسلوب  مبعنى  أي  االجتماعية،  العلوم  في  املصطلح  هذا  يستعمل 
املجتمعات، أي أمناط سلوك أفراد املجتمع وتفاعالتهم في حياتهم اليومية العادية. إال 
أن أسلوب حياة اإلنسان تختلف عن أساليب حياة الكائنات األخرى في صفتني هامتني 

على األقل جتعالنا نسميها “ثقافة” ومنيّزها عن أسلوب حياة الكائنات األخرى: 



اجليل  من  جيل  كل  يتّعلمها  ُمتعلَّمة،  كلّها   – اإلنسان  ثقافة  أن  هي  األولى  الصفة 
الناس  عامة  يقول  كما  أو  البيولوجية،  املوروثات  أو  باجلينات  يرثها  وال  السابق، 
“بالّدم”. ويشار إلى االنتقال بالتعلّم عبر األجيال باصطالح “الوراثة االجتماعية” 
األخرى،  الكائنات  خاللها  من  تكتسب  التي  البيولوجية”  “الوراثة  لها عن  متييزا 

غير اإلنسان، القسم األكبر من سلوكها وأساليب حياتها. 

صحيح أّن احليوانات تستطيع أن تتعلم بعض أنواع السلوك من بعضها البعض، 
وكذلك يستطيع اإلنسان أن ُيدّرب بعض احليوانات لتسلك بطرق لم تكن تعرفها 
من قبل، كما هو احلال في تدريب كالب الصيد أو العديد من احليوانات املستعملة 
لتقدمي العروض في “السيرك”، إال أن اإلنسان يتعلم عن طريق الرموز، وهذه هي 
الصفة الثانية الهامة ألساليب سلوك اإلنسان. وأهم أنظمة الرموز التي يستعملها 
اإلنسان هي اللغة. فعن طريق اللغة يستطيع أب مثالً أن يعود إلى عائلته ويخبرهم 
عّما حدث له أثناء العمل، وقد يقّص عليهم ما حدث له قبل أيام أو أشهر أو سنوات، 
وقد يحدث أطفاله عن أشياء حدثت قبل آالف أو ماليني السنني، وقد يحدثهم عن 

أشياء لم حتدث بعد، بل يتوقع أن يفعلها في املستقبل القريب أو البعيد.

لقّط  ميكن  وال  اللغوية،  الرموز  مثل  رموزاً  تستعمل  أن  تستطيع  ال  احليوانات  إن 
في  يفعله  أن  يريد  ما  أو  املاضي  في  له  حدث  عّما  صغاره  يخبر  أن  مثالً  فأر  أو 
أّما اإلنسان فيتعلم مما مّر  التجارب املباشرة فقط،  املستقبل. فاحليوان يتعلم من 
به بنو اإلنسان عبر آالف أو ماليني السنني. ومن خالل مقدرة اإلنسان الكبيرة على 
“ثقافة” يستعني بها  التعلم، ومقدرته على استعمال الرموز، أصبح لدى اإلنسان 

على البقاء، كما يستعني احليوان على البقاء بأساليب السلوك الغريزّية. 

الثقافة الرسمية والشعبية
أصبح لدينا اآلن صورة واضحة عن معنى “الثقافة” التي بها تعيش وتستمر حياة 
املجتمعات البشرية. ولكن، ما عالقة كل ذلك بالتراث الشعبي أو الفولكلور الذي هو 

هّمنا األساسي في هذه املقالة؟

العالقة طبعاً قوية، وإالّ ملا كنّا أضعنا كل هذا اجلهد في التعرف على الثقافة! وتأتي 
والتراث  شعبية.  وثقافة  رسمية،  ثقافة  نوعان:  الثقافة  أن  حقيقة  من  العالقة  هذه 
الشعبي يكون اجلزء األهم واألكبر من الثقافة الشعبية. دعونا نتعرف أوالً على كيفية 

تقسيم الثقافة إلى رسمية وشعبية، ثم نعود بعد ذلك إلى موضوع التراث الشعبي. 

تقسم ثقافة مجتمع من املجتمعات البشرية إلى قسمني رئيسني، يطلق على القسم 
األول الثقـافة الرسمية، وقد يشير إليه البعض مبصطلح “الثقافة العليـا أو الكبرى”، 
“الثقافة  البعض مبصطلح  لها  أشار  الشعبية” ورمّبا  “الثقـافة  الثاني  ويطلق على 

الصغرى أو الدنيا”.
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تنتقل الثقافة الرسمية من جيل إلى جيل من خالل املؤسسات واألجهزة الرسمية 
أو شبه الرسمية كجهاز التربية والتعليم، واجلامعات واملعاهد، واملؤسسات الدينية 
الرسمية، والقوانني الرسمية، واألدب والفن العالي املعترف به رسميّاً، وغير ذلك 
استمرارها  وتضمن  عليها  وحتافظ  ترعاها  التي  الثقافية  والرموز  املعارف  من 
املؤسسات الرسمية في الدولة أو املجتمع كاحملاكم والوزارات والدوائر احلكومية 

أو املؤسسات املرخّصة أو املوافق عليها واملعترف بها من قبل الدوائر الرسمية. 

أّما الثقافة الشعبية، أو أساليب احلياة الشعبية، فهي النتاج العفوي اجلماعي املعبِّر عن 
شعور وعواطف وحاجات وضمير أبناء الشعب بشكل عام، وليس النخبة أو املجموعة 
من  الناس  بني  تنتشر  كما  جيل،  إلى  جيل  من  الثقافة  هذه  وتنتقل  فحسب،  اخلاصة 
التقليد  طريق  عن  أو  مشافهة  عفوي،  بشكل  أخرى،  إلى  فئة  ومن  أخرى  إلى  جماعة 
األمم  من  أمة  أو  الشعوب  من  شعب  هوية  تكّون  التي  والرموز  واملالحظة.  واحملاكاة 
تستقي مضمونها ومعانيها وأهميتها من كال النوعني من الثقافة، الرسمي والشعبي. 
ولكنني أعتقد أن الرموز املستوحاة من الثقافة الشعبية هي العنصر األهم في تكوين 
الهوية اجلماعية للشعب أو لألمة، وهي اجلزء األهم في احلفاظ على هذه الهوية، وفي 
ضمان استمراريتها وتعزيزها وتثبيتها، وذلك لعدد من الصفات التي تتوفر في الثقافة 
الشعبية دون الرسمية. فالثقافة الرسمية هي من صنع النخبة أو اخلاصة، وهي نتيجة 
تخطيط وتفكير واٍع، وال تنبع بشكل عفوي من روح املجتمع، وكثيراً ما تكون عملية 
العاطفي فال تلهب العواطف وال تستثير الهمم.  التعبير  أنه ينقصها  ومنطقية، مبعنى 
وهي مألوفة عادة للنخبة من املتعلّمني واملثقفني، وقد ال يتمكن من فهمها وتذوقها سوى 
تلك النخبة. وهي كثيراً ما تكون عاملية، ولذا ال تصلح لتمييز شعب عن شعب آخر أو 
مجتمع عن مجتمع آخر. وهي كذلك حتتاج إلى جهاز رسمي، تقوم عليه عادة السلطة 
املركزية من حكومة أو دولة، لنشرها وتعميمها ونقلها من جيل إلى جيل. أّما الثقافة 
الشعبية فهي من صنع عامة الشعب، نابعة من روح الشعب ومن شعوره وضميره، 
لها انتشار واسع بني عامة الناس، وهي أسهل لالستعمال والفهم واحلفظ، تعبّر عن 
العواطف والشعور الشعبي، قادرة على إلهاب عواطـف عامة الشعب واستثارة هممهم، 
بعفوّية  جيل  إلى  جيل  ومن  أخرى  إلى  مجموعة  من  واملكان  الزمان  عبر  تنتقل  وهي 
حتكم  أو  تدّخل  إلى  احلاجة  ودون  والتقليد،  واحملاكاة  املشافهة  طريق  عن  وبساطة، 
سلطة أو جهاز أو إدارة رسمية، وميكن استعمالها في مناسبات وأطر أوسع، وكثير 
ِّل التعبير عن هوية صاحبها ببساطة ووضوح،  من رموزها مادية ظاهرة ملموسة تـُسهـ

كاملالبس واألكالت الشعبية وما إلى ذلك من نواحي احلياة الشعبية. 

التراث وغير التراث
إلى نصفني، رسمي وشعبي.  في الفقرات األخيرة قسمنا ثقافة املجتمع عمودياً 
هناك طريقة أخرى لتقسيم الثقافة ميكننا أن نصفها بأنها أُفقية، وهي أن نقسم 
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الثقافة ككل، رسمية وشعبية، إلى قسمني: ما هو تراث، وما ال ميكن اعتباره من 
ونحترمه  نقّدره  الذي  هو  الثقافة  من  التراثي  القسم  فإن  عام  وبشكل  التراث. 
ومنجّده أكثر من غيره. فمثالً في الثقافة الرسمية نعتبر املعلقات “تراثاً”، ولكن 
هذا ال ينطبق على كل شعر قالته العرب، فبعض الشعر الرسمي نافل وال يستحق 
القدس  في  الصخرة  قبة  كون  في  أحد  يشك  ال  كذلك  تراثاً.  بوصفه  نكّرمه  أن 
وجامع احلمراء في األندلس من التراث املعماري العربي – اإلسالمي، ولكن ليس 
أو إسالمي.  العرب تستحق اسم تراث معماري عربي  أو عمارة بناها  كل منزل 
تراث  بأنه  يوصف  أن  يستحق  الشعب  حياة  من  جزء  كل  ليس  املنطق،  وبنفس 
في  يقولونه  أو  ينتجونه  أو  يستعملونه  أو  الناس  ميارسه  مما  فالكثير  شعبي، 
التاريخ،  العادية يذهب بعد فترة قصيرة من ظهوره إلى حاوية  اليومية  حياتهم 
الشعبية ما زلنا نحتفظ بها  فال نحتفظ به وال نعرف عنه شيئاً، فبعض األغاني 
األغاني  ماليني  اختفت  بينما  ذلك،  قبل  ما  أو  العثمانية  الدولة  أيام  منذ  ونرددها 
الشعبية التي رّددها رجال ونساء عرب أو فلسطينيون عبر التاريخ ولم يعد لها 

اآلن وجود في ذاكرتنا أو ممارساتنا.

كانت  أعدادها  أن  بد  ال  اختفت!  العصور  عبر  الناس  رّددها  التي  القصص  من  كم 
“جبينه” و“نص  أمثال قصة  التراثي  الشعبي  القصص  هناك من  ولكن  باملاليني! 
انصيص” و“الشاطر حسن” و“الطير األخضر” وغيرها، التي يقول لنا الدارسون 
أّنّ عمرها قد يصل إلى أكثر من خمسة آالف عام، وأّن بعضها وصلنا من احلضارات 
القدمية كالفرعونية والسومرية واألشورية والفينيقية، ويقال أيضاً أن البعض من 

هذه القصص وصلنا من احلضارات القدمية في بالد الهند والصني. 

بهذا نكون قد وصلنا إلى تقسيم ثقافة املجتمع، أّي مجتمع، إلى أربعة أجزاء: 

1. ثقافة رسمية تراثية. 
2. ثقافة رسمية عادية )غير تراثية(. 

3. ثقافة شعبية تراثية. 
4. ثقافة شعبية عادية )غير تراثية(.

نعود اآلن إلى ما بدأنا به هذه احللقة وما كنّا انهينا به احللقة األولى من ذكر الفوضى 
أن  ونأمل  الفلسطينية.  الفولكلورية  احلركة  تسود  زالت  وما  كانت  التي  والبلبلة 
املقصود  ما هو  والثانية،  األولى  تابع احللقتني  الذي  للقارئ  اآلن  اتضح  قد  يكون 
ببعض مصطلحات الفولكلور مثل الثقافة، والتراث، والرسمي، والشعبي، وعدد 
آخر من املصطلحات ذات العالقة. وباستعمال هذه املصطلحات نستطيع أن نلخص 
ذكرناها  التي  والبلبلة  الفوضى  أن  وهو  البداية،  منذ  بصددها  نحن  التي  املشكلة 
الثقافة  أجزاء  العاملني في هذا احلقل بني  الذي يحدثه بعض  للخلط  نتيجة  نشأت 
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األربعة التي ذكرناها أعاله، وهذا اخللط يكون بشكل عام واحد من اثنني؛ إّما خلط 
بني الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية، وإما عدم التمييز الدقيق بني ما هو تراثي وما 

هو عادي أو غير تراثي. 

في احللقة القادمة سنقدم بعض املواصفات الرئيسة للفولكلور أو التراث الشعبي 
الفلسطينية،  الفولكلورية  املمارسات  من  ملموسة  بأمثلة  وسنوضحها  احلقيقي، 
بحيث يتمكن القارئ املتابع حللقات هذه السلسلة من مشاركتنا في احلكم على مدى 
صحة العينات واملمارسات الفولكلورية التي يشاهدها في حياته اليومية في إطار 

مجتمعنا ومؤسساتنا الفلسطينية. 
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مميزات املادة الفولكلورية

“الفوضى  أنتجت  التي  التاريخية  الظروف  إلى  السابقتني  احللقتني  في  تطرقنا 
القرن  من  األخير  الربع  في  وخصوصاً  الفلسطينيني،  لدى  الفولكلورية” 
النظرية  املبادئ  الفوضى جاءت من سوء فهم بعض  أن  إلى  العشرين، وتوصلّنا 
“شعبي”  هو  “رسمي” وما  هو  ما  بني  التمييز  عدم  وباألخص  الفولكلور،  حلقل 
أخرى. وتوصلنا  تراثي” من جهة  “غير  “تراثي” وما هو  ما هو  من جهة، وبني 
إلى أن الفولكلور يضم ما هو “تراثي” وما هو “شعبي” في نفس الوقت، وبذلك 
أصبح مصطلح “تراث شعبي” أكثر مصطلح عربي يتم استعماله كمقابل ملصطلح 

“فولكلور” الغربي والذي كاد يصبح مصطلحاً عامليّاً.

إلى  فسننتقل  احللقة  هذه  في  أما  بحتاً،  نظرياً  السابقة  احللقة  في  احلديث  كان 
املستوى العملي التطبيقي. ولهذا الغرض نقول أن املواد الفولكلورية تتوفـّر فيها 
مجموعة من املواصفات التي ال تتوّفر في املواد غير الفولكلورية. ونحن ال نعني 
بهذا أن هناك صفة واحدة إْن توفـّرت في مادة ما جعلتها فولكلورّية بالضرورة، أو 
أن هناك صفة ما إْن غابت من مادة ما منعتها حتماّ من أن تكون فولكلورية، وإمنا 
نعني أن هناك صفات يجتمع عدد كبير منها عادة في املادة الفولكلورية، وكلما زاد 
عدد مثل تلك الصفات املجتمعة في مادة ما كلما ازداد ميلنا إلى تصنيف تلك املادة 

كمادة فولكلورية، والعكس صحيح.



ونذكر هنا عدداً من تلك الصفات:

العمومية: أي أن املادة الثقافية لكي تعتبر جزءاً من فولكلور املجتمع الذي تنتمي 
املجتمع،  أفراد ذلك  قبل عدد كبير من  أن تكون معروفة وممارسة من  إليه، يجب 
وأن تكون منتشرة في جميع أجزاء املجتمع، سواء كان التقسيم جغرافياً أو طبقياً 
أو غير ذلك من التقسيمات. أما إذا كانت املادة الثقافية معروفة لدى فئة  أو عائلياً 
بالذات وليس  الفئة  تلك  تعتبر من فولكلور  فإنها  املجتمع دون غيرها،  واحدة من 
من فولكلور املجتمع ككل، فالفولكلور املوجود بني الفلسطينيني فقط وال يوجد في 
البلدان العربية األخرى هو فولكلور فلسطيني وليس عربياً )مبعنى أنه مقتصر على 

الفلسطينيني دون غيرهم من العرب(.

أن  يجب  ما،  مجتمع  فولكلور  من  جزءاً  الثقافية  املادة  تعتبر  لكي  اخلصوصية: 
تكون تلك املادة مقتصرة على ذلك املجتمع، أي أن متيّزه عن غيره من املجتمعات، 
فإذا وجدت نفس األغاني، كالعتابا مثالً، في جميع الدول العربية مبا فيها فلسطني، 
فهي ليست من الفولكلور الفلسطيني وإمنا من الفولكلور العربي )في فلسطني(.

التقليدية: املادة الفولكلورية يجب أن تكون تقليدية في املجتمع املوجودة فيه، أي 
األقل،  على  جيلني  عبر  انتقالها  البعض  وَيشترط  األجيال،  عبر  موروثة  تكون  أن 
أي من اآلباء إلى األبناء، وتزداد إمكانية تصنيف مادة ثقافية ما ضمن الفولكلور 

بازدياد عدد األجيال التي توارثتها.

الِقدم: بغض النظر عن عدد األجيال، فإن من صفات الفولكلور الِقدم، مبعنى العراقة 
التاريخية. وال يوجد عمر محدد ملادة الفولكلور، إال أن قدم املادة الثقافية يزيد من 
قبولها ضمن فولكلور املجتمع. وتتفاعل صفة القدم طبعاً مع صفات أخرى، كالتقليد 

وسعة االنتشار.

احلياة: بغض النظر عن عمر املادة الثقافية أو عمق األجيال التي مّرت عبرها، فإن 
تلك املادة ال تكون جزءاً من فولكلور املجتمع إال إذا كانت حيّة، أي أن أفراد املجتمع 
كانت  ألغنية  نّصاً  قدمي  مخطوط  في  مثالً  اكتشفنا  فإذا  وميارسونها.  يعرفونها 
اليوم، فإنه  أو يستعملها  دارجة في فلسطني قبل مائتي عام ولكن ال أحد يعرفها 
ال ميكننا أن نعتبر تلك األغنية من الفولكلور الفلسطيني احلالي، ولكن هذا طبعاً ال 
مينع إعادة التعريف بها واستعمالها من جديد، فإذا القت األغنية قبوالً وأصبح لها 
انتشار واسع بني أفراد املجتمع احلالي فإنها تعود عندئذ لتصبح جزءاً من التراث 

الشعبي الفلسطيني املعاصر.

االنتقال الشفوي: قلنا أن الفولكلور ينتقل من جيل إلى جيل، ويكون هذا االنتقال 
االنتقال  أن  ومع  باجلينات.  بيولوجيّاً  وليس  والتعليم،  بالتعلُّم  أي  اجتماعياً، 
االجتماعي، أي التعلّم، ميكن أن يتم بعدة طرق، منها املشاركة واملالحظة والتقليد 
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والقراءة، إال أن معظم التراث الشعبي ينتقل “مشافهة” أي عن طريق الكالم املنطوق، 
وهناك من يشترطون االنتقال الشفوي كمعيار ضروري في تعريف الفولكلور.

املعاينة  أو  املشافهة  طريق  عن  يأتي  الفولكلور  نقل  كان  سواء  العفوي:  االنتقال 
واملالحظة والتقليد، فإن هذا االنتقال عادة يأتي عفوّياً عن طريق املمارسات اليومية 
للفولكلور وليس عن طريق التعليم الرسمي أو التدريس املقصود من قبل مؤسسات 
فإنه  التعليمية  املناهج  ضمن  ودخل  كتابة  الفولكلور  ُدّون  فإذا  الرسمية.  املجتمع 
فالشعر اجلاهلي كان في حينه  الشعبي.  الرسمي وليس  التراث  من  يصبح جزءاً 
تراثاً شعبيّاً بتناقله الناس مشافهة، أما اآلن فنعرف ذلك الشعر من الكتب واملناهج 

املدرسية فقط، وبذلك يكون قد حتول من تراث شعبي إلى تراث رسمي.

“فـنـّي”  – الفّني: يتكون التراث الشعبي بشكل عام من تعبير  احملتوى العاطفي 
عن “عواطف” عاّمة أبناء املجتمع، يصاغ على شكل سلوك شفوي أو َحَركّي. أما ما 
هو إخباري عادي، وما صيغ بقالب غير فنّي أو جمالي، فإن الناس ال يهتمون به وال 
يتناقلونه لفترات طويلة بل إنه يختفي ويزول بسرعة. ويجدر بنا هنا أن ننتبه إلى 
أنه ليس صحيحاً، كما يعـتـقد البعض، أن كل ما صيغ بالعاِميّة فهو من الفولكلور. 
فإذا قال أحدنا: “أنا رايح َع السوق اشتري أغراض” فإننا ال نتوّقع أن تدخل هذه 

اجلملة تراثنا الشعبي ألنها قيلت بالعاميّة.

فن “قولي”: قلنا أن الفولكلور عبارة عن عواطف صيغت في قالب فنّي شعبي. هذا 
القالب ميكن أن يكون على شكل فن َحَركي كالرقص أو الدبكة، وميكن أن يكون ماديا 
إن  الشعبية.  واألغاني  كاحلكايات  قولياً  يكون  أن  وميكن  املالبس،  على  كالتطريز 
الكثيرين من علماء الفولكلور يصّرون على أن تصاغ العواطف في قالب “قولي”أو 
طبعاّ يتناسب مع اإلصرار على أن يكون  وهذا  شعبياً،  تراثاً  تصبح  “لغوي” كي 

أسلوب نقل التراث الشعبي من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل شفوّياً.

أو  مؤلف  لها  ليس  الفولكلور  مادة  أن  على  عام  اتفاق  هنالك  املؤلف:  مجهول 
املبدع،  أو  املؤلف  حقوق  فيها  له  ويكون  باسمه  املادة  ترتبط  معروف  مؤسس 
مصدرها  معرفة  دون  السابقة  األجيال  من  روتها  التي  للجماعة  ملك  هي  وإمنا 
اجلمعي  الضمير  عن  عفوي  تعبير  هو  الفولكلور  أن  يعني  وهذا  األصلي. 
حسب  وميوت  وينشأ  ويتغيّر  ويتطور  ينمو  للمجتمع،  اجلماعية  والشخصية 
التغيرات والتبدالت التي تطرأ على الضمير اجلمعي في املجتمع وليس استجابة 
أوجد  الذي  الشخص  من هو  أو قراراتهم. فنحن ال نعرف مثالً  األفراد  لرغبات 
عرقاً من عروق التطريز الفلسطيني، وال نعرف من هو الذي كان أول من قال: 
صيغت  أنها  فمع  مثالً،  العدوان  منر  قصائد  أما  دلعونا...”  على  دلعونا،  “على 
منر  ميلكها  بل  الشعبي،  التراث  من  اليوم  ليست  فإنها  البدوية  العاميّة  باللهجة 

العدوان أو ورثته وينشرونها في “ديوان منر العدوان”.
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وال  الفولكلورية.  املاّدة  على  التعّرف  في  املستعملة  املواصفات  أهم  من  عشر  هذه 
تكفي أية واحدة من هذه الصفات العشر إلثبات أو نفي “فولكلورية” مادة ثقافية 
ما، ولكن تـَوفر جميع هذه الصفات أو معظمها في إحدى املواد الثقافية يؤكد كون 

تلك املادة جزء من التراث الشعبي.

التراث الشعبي ككل، ثم نتحدث عن  القادمة سنستعرض طرق تبويب  في احللقة 
التراث الشعبي املادي بشيء من التفصيل.
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احلركة الفلكلورية واحلركة الوطنية الفلسطينية

اإلطار النظري للمشكلة
جاء تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 كترجمة للحلم القومي العربي الذي 
ساد العالم العربي قبل أن تصبح أي من الدول األعضاء دولة مستقلة، والذي ما 
– يؤمنون به ويطمحون إلى  زال سكان جميع األقطار العربية – على األقل نظرياً 
حتقيقه.  وتضم جامعة الدول العربية حالياً )1988( اثنتني وعشرين دولة يزيد 

عدد مجموع سكانها عن 150 مليون نسمة.

حتى ما قبل حوالي ثالث سنوات، كانت واحدة وعشرون من أعضاء اجلامعة دوالً 
مستقلة، أما العضو الثاني والعشرين، وهو فلسطني، فقد كان ممثالً مبنظمة التحرير 
الفلسطينية التي كانت اجلامعة قد اعترفت بها عام 1974 على أنها املمثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني.  بتاريخ 1988/11/15 أثناء انعقاد الدورة التاسعة 

عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في اجلزائر أعلن عن فلسطني دولة مستقلة.

والعشرين،  االثنتني  العربية  اجلامعة  أعضاء  باقي  عن  فلسطني”  “دولة  متيزت 
وفيما يتعلق مبوضوع بحثنا هذا، مبيزتني هامتني على األقل. امليزة األولى هي كون 
فلسطني أقل الدول األعضاء أمنا وأكثرها خوفا على وجودها ومستقبلها وهويتها.  
املجتمع  دول  من  الساحقة  األكثرية  قبل  من  كدولة  بها  االعتراف  مت  قد  أنه  ومع 
العاملي )سواء من حيث عدد الدول أو عدد السكان الذين يعيشون في هذه الدول(، 



إال أنها ما زالت دولة على الورق فقط، فحكومتها في املنفى، وأكثرية مواطنيها في 
املهجر، واألرض التي من املفروض أن تقوم عليها - والسكان الذين يعيشون على 
تلك األرض - ترزح حتت احتالل غاشم منذ أكثر من 24 سنة من قبل عدو قوي 
ومصمم أشد التصميم على منع تلك الدولة من الظهور إلى حيز الوجود.  إن الدولة 

الفلسطينية هي في الواقع مشروع أو حركة حترر وطني أكثر منها دولة.

امليزة األخرى للدولة الفلسطينية، والتي تتعلق مبوضوعنا، هي أن عدداً كبيراً من 
التاريخية بشكل خاص،  فلسطني  أرض  يعيشون على  الذين  أولئك  سكانها، ومن 
العربي.   العالم  في  الفلكلورية  احلركات  وأجنح  أنشط  من  حركة  في  منخرطون 
يضاف إلى ذلك أن احلركتني الفلكلورية والوطنية قد تزامنتا وسارتا في مسارين 

متوازيني من حيث مراحل منوهما وتطورهما.

إن تزامن وتواكب هاتني احلركتني لدى الفلسطينيني ليس غريباً وال مستهجناً، ال 
في تاريخ احلركات التحررية الوطنية والقومية وال في تاريخ نشوء وتطور حقل 
دراسة  في  مختصة  بريطانية  أنثربولوجية  عاملة  وهي  وير”،  “شيال  الفلكلور. 
القروي  للثوب  الفلسطينيني  الفلسطينية، تفسر ظاهرة استعمال  الشعبية  املالبس 

املطرز كرمز للهوية الفلسطينية والطموحات الوطنية الفلسطينية بقولها:

تقع  أرضه  شاهد  ممّزق  مالحق  شعب  إطار  في  الظاهرة  هذه  فهم  “يجب 
في  يشتتون.  وناسه  تهدم،  ومؤسساته  وقراه  وتصادر،  االحتالل  حتت 
من  مكثفة  جهود  وتبذل  ثميناً  فجأة  والثقافة  التراث  يصبح  كهذه  ظروف 
األراضي  تعريفه كتراث قومي، كما حدث في  ما يجري  املثقفني حلفظ  قبل 

 )Weir: 1989: 279( .”احملتلة

القضية  عن  بعيدة  وأزمنة  أماكن  في  حدثت  مشابهة  ظواهر  دنديز  ألن  ويالحظ 
الفلسطينية، فيقول: “إن املثال اللثواني واملثال السلوفاكي يذكراننا بأن تلك الشعوب 
األكثر قلقاً على هويتها هي بالذات أنشط الشعوب في عمل الدراسات الفلكلورية... 
القومية  احلركة  نشوء  مع  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  مستقل  كحقل  الفلكلور  نشوء  إن 

)Dundes: 1989: 101( .”في القرن التاسع عشر )والرومانسية(

ترددت  لظاهرة  جيداً  مثاال  احلالي  الفلسطيني  الوضع  يكون  الفهم  هذا  على  بناء 
كثيراً في تاريخ تطور حقل الفلكلور وتقدم لنا فرصة ممتازة للمساهمة في دراسة 
عن  التعبير  وفي  الشعوب  هوية  بلورة  في  وفعال  هام  كعنصر  الشعبي  التراث 

طموحاتها القومية والوطنية.

أرى أن هناك ثالثة أسئلة، على األقل، من شأن اإلجابة عليها أن تلقي ضوءا على العالقة 
بني احلركة الوطنية الفلسطينية واحلركة الفلكلورية الفلسطينية، هذه األسئلة هي:

املذكورتني  احلركتني  لنمو  املختلفة  املراحل  بني  الزمني  التطابق  مدى  ما   -1
وتطورهما؟
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2- ما هي املقوالت التي يطرحها العاملون في الدراسات الفلكلورية حول الهوية 
هذه  طبيعة  حتدد  التي  العوامل  هي  وما  الفلسطينية،  الوطنية  واألهداف 

املقوالت؟

صاحلة  ورموز  كأدوات  نفسها  أثبتت  التي  الشعبي  التراث  عناصر  هي  ما   -3
التي حتدد  العوامل  الفلسطينية وما هي  الوطنية  الهوية واألهداف  للتعبير عن 

هذه العناصر؟

وسأعالج في ما تبقى من هذه الدراسة السؤال األول فقط أمالً أن أعود ملعاجلة كل 
من السؤالني اآلخرين في دراسات الحقة.

مواكبة احلركة الفلكلورية لتطور الوعي الوطني الفلسطيني
بحدود  الفلسطينية  األرض  حول  املعاصرة  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  تتركز 
في  اعتباطية  بطريقة  حتديدها  جرى  إدارية   – سياسية  وحدة  وهي  “االنتداب”، 
اتفاقية سايكس – بيكو عام 1916، والتي قررت فيها فرنسا وبريطانيا كيفية تقاسم 
حدودها  “فلسطني”  أعطيت  ثم  العثمانية،  لإلمبراطورية  التابعة  العربية  األقطار 
النهائية في وثيقة االنتداب التي أقرتها عصبة األمم عام 1922.  قبل الفلسطينيون 
فيما بعد هذه البقعة كوحدة جغرافية يقيمون فيها دولتهم ويحققون فيها طموحاتهم 
الوطنية اإلقليمية.  وقد جرى تكريس هذا القبول في البندين األول والثاني من “امليثاق 
الوطني الفلسطيني”.  كان اسم “فلسطني” في أواخر العهد العثماني يطلق على منطقة 
إقليمية، ولكن “لم تكن فلسطني في أي فترة من تاريخ الدولة العثمانية–اإلسالمية 
الطويل وحدة جغرافية–سياسية–إدارية” )Abu-Lughod: 1988: 195(، ولم تأت 
جغرافية–سياسية– وحدة  ألي  مطابقة  االنتداب”  “فلسطني  لـ  االعتباطية  احلدود 
إدارية عرفت في تاريخ املنطقة. و“مبا أن الهوية اإلقليمية – النابعة عن دولة إقليمية 
– حديثة في أصلها، فإن الهوية الفلسطينية فيما قبل الفترة احلديثة، كما كان احلال 
أو  البلدة  )أي  الدينية–الثقافية–اجلغرافية  اخللفية  على  ترتكز  كانت  العرب،  لباقي 

.)ibid: 202( ”)القرية أو القبيلة

لقد جاء االنتقال بالنسبة للفلسطينيني من هذه الهوية اإلسالمية–العربية القدمية 
الوطنية–اإلقليمية–الفلسطينية،  األيديولوجية  على  املرتكزة  املعاصرة  الهوية  إلى 

تدريجياً وخالل مدة طويلة تقارب القرن.

وقد مرت الهوية الفلسطينية في انتقالها هذا في أربعة مراحل:

في  بدأت  والتي  الشاملة،  العربية  القومية  بداية  مرحلة  كانت  األولى  املرحلة   -1
أواخر القرن التاسع عشر وانتهت مع نهاية احلرب العاملية األولى. كان األتراك 
العثمانيون مسلمني، وحكموا الشرق العربي باسم اإلسالم مدة أربعة قرون. 
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وكان السلطان التركي يعتبر خليفة النبي )صلعم(. وفي أواخر العهد العثماني 
أثر عدد من العوامل على السكان العرب في الدولة العثمانية جعلهم يتحولون 
العربية،  القومية  األيديولوجية  باجتاه  تدريجياً  اإلسالمية  األيديولوجية  من 

وكان من أهم هذه العوامل ما يلي:

أ- الضعف والتآكل التدريجي لإلمبراطورية العثمانية التي أخذت تعرف باسم 
“رجل أوروبا املريض”.

في  تدخلهم  وازدياد  العثمانية  لإلمبراطورية  األوروبي  االختراق  ازدياد  ب- 
شؤونها الداخلية.

ج- تأثير الفكر القومي األوروبي.

األيديولوجية  على  القومية  لأليديولوجية  العرب  املسيحيني  تفضيل  د- 
اإلسالمية.

هـ- ظهور موجة قوية من القومية التركية املعادية للعرب.

و- وعي بعض املثقفني العرب للمخططات الصهيونية لالستيالء على أجزاء من 
األراضي العربية. 

على  العرب  للقوميني  إجنلترا،  خصوصاً  األوروبية،  القوى  تشجيع  ز- 
هزمية  حال  في  مستقلة  عربية  بدولة  ووعدهم  اإلمبراطورية  ضد  الثورة 

اإلمبراطورية العثمانية.

اإلمبراطورية  الكبرى ضد  العربية  الثورة  قيام  في  العوامل جميعها ساعدت  هذه 
العثمانية، بقيادة الشريف حسني، ملك احلجاز، مما أسرع في انهيار اإلمبراطورية 

العثمانية.

وإذا نظرنا إلى تاريخ تطور احلركة الفلكلورية فإن الدارسني لهذا التاريخ قسموه 
إلى عدة مراحل. 

املرحلة األولى للحركة الفلكلورية، والتي تعرف عادة باسم “مرحلة االستشراق”، 
تتزامن مع املرحلة األولى في تاريخ تطور الوعي الوطني الفلسطيني والتي سميناها 
“االستشراق”  مرحلة  وتغطي  العربية”.   القومية  األيديولوجية  بداية  “مرحلة 
العشرين،  القرن  من  األولني  والعقدين  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف 
– 1920(، وقد جمع املستشرقون األوروبيون أثناء هذه املرحلة مقداراً   1850(
كبيراً من التراث الشعبي من املشرق العربي، ومن األراضي املقدسة بشكل خاص، 
انطلق  التي  الفرضية  وكانت  استعمارية.   أو  دينية  بدوافع  ذلك  في  مدفوعون 
على  محافظاً  زال  ما  الفلسطيني  الفالح  بأن  القول  على  تعتمد  منها  املستشرقون 
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أسلوب احلياة البدائي الذي كان لدى السكان اليهود أيام العهود التوراتية القدمية، 
وكانت وجهة نظرهم نحو الفالح الفلسطيني نفسه حاقدة وعدوانية.  وعلى الرغم 
من ذلك كله فقد كان لعمل هؤالء املستشرقني في حقل التراث الشعب نواٍح إيجابية، 
في  فلسطني  في  السائدة  الشعبية  احلياة  نواحي  من  الكثير  لنا  خلد  عملهم  أن  إذ 
أواخر القرن املاضي وأوائل القرن احلاضر، كما أن عملهم استثار عدداً من املثقفني 

الفلسطينيني إلى االهتمام بجمع التراث الشعبي الفلسطيني ودراسته.

املرحلة الثانية في تطور الهوية الوطنية الفلسطينية تبدأ مع نهاية احلرب العاملية 
األربعينات.   أواخر  في   1948 حرب  نهاية  حتى  عاما   20 حوالي  ومتتد  األولى 
وميكن وصف هذه املرحلة بأنها مرحلة االستعمار األوروبي، والوطنية اإلقليمية، 
في الشرق العربي.  فبدالً من أن يحصل العرب على دولتهم املوحدة واملستقلة، كما 
كانوا يطمحون، وكما وعدهم حلفاؤهم اإلجنليز، فقد جرى تقسيم بالدهم بطريقة 
العثمانية وال مع أي تقسيمات  التقسيمات اإلدارية للدولة  اعتباطية ال تتناسب مع 
االعتباطية  الوحدات  هذه  توزيع  جرى  ثم  سكانية،  أو  مناخية  أو  جغرافية  طبيعية 
من  العربية  الثورة  قيادة  جاءت  لقد  فرنسي.   أو  بريطاني  احتالل  حتت  ووضعها 
مدفوعني  كانوا  الذين  الفلسطينيني  من  عدد  بينهم  وكان  املختلفة،  العربية  األقاليم 
بأيديولوجية القومية العربية ويناضلون من أجل دولة عربية موحدة ومستقلة، ولكن 
بعد أن جرى رسم اخلارطة السياسية ألقاليم الشرق العربي من قبل الدول األوروبية 
االستعمارية أخذت حركة النضال القومي العربي من أجل االستقالل، وألول مرة، 
تتحول إلى حركات استقالل وطني إقليمي مرتبطة بأقاليم اخلارطة اجلديدة. ضمن 
هذا التحرك جاءت جذور احلركة الوطنية الفلسطينية اإلقليمية الساعية إلى تقرير 

املصير في إطار “فلسطني االنتداب” بعد بداية االنتداب البريطاني.

صحيح أن الصراع ضد املستوطنني الصهيونيني األوائل كان قد بدأ حتى قبل نهاية 
مباشرة  تأثرت  التي  القرى  على  اقتصر  الصراع  ذاك   أن  إال  عشر،  التاسع  القرن 
الصراع  دوافع  الغائبني، وكانت  املالكني  لألراضي من  الصهيونيني  من جراء شراء 
اقتصادية وليست سياسية أو وطنية. في نفس هذا الوقت تقريباً، كانت مجموعة من 
إلى  احتجاج  رسالة  وأرسلت  الصهيوني  اخلطر  إلى  تنبّهت  قد  الفلسطينيني  املثقفني 
الباب العالي عام 1881.  وفي أواخر سنوات احلكم العثماني بعد عام 1900 أعطيت 
الصحافة حرية أكبر، فأصبح في فلسطني 15 مجلة وجريدة في عام 1908، وكانت 
بعض هذه الصحف حتذر اجلماهير من مغبة اخلطر الصهيوني.  ولكن ال ميكن اعتبار 
هذه التحركات من قبل بعض الفالحني وعدد من املثقفني بداية حلركة فلسطينية وطنية، 
إذ أن هذه التحركات جرت في إطار حّترك قومي عربي شامل، ولم تصبح املخططات 
االستعمارية والصهيونية لفلسطني معروفة لقطاع كبير من اجلمهور الفلسطيني إال 
أن  البريطاني على فلسطني، وبعد  االنتداب  األولى وبداية  العاملية  انتهاء احلرب  بعد 
انتشرت أخبار اتفاقية “سايكس – بيكو” وأخبار “وعد بلفور” بشكل واسع.  فقط 

145 احلركة الفلكلورية واحلركة الوطنية الفلسطينية



في هذا الوقت بدا الوعي الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الفلسطيني يأخذ شكله 
املميز ونكهته اخلاصة.  صحيح أن األقاليم األخرى في اخلارطة اجلديدة للشرق العربي 
وقعت هي أيضاً حتت االستعمار األوروبي، ولكن فلسطني كانت املنطقة الوحيدة التي 
لم  الفلسطينيني  فإن  ولذلك  الصهيوني،  االستيطاني  االستعمار  لهدف  خصصت 
يضطروا فقط إلى مقاومة نظام االنتداب األجنبي كما فعلت باقي األقاليم العربية بل 
اضطروا أيضاً إلى الكفاح من أجل احملافظة على أراضيهم ومن أجل منع املستوطنني 
الصهيونيني من دخول بالدهم. وقد ازدادت احلركات الوطنية متيزا وتبايناً مع تراجع 
احلركة القومية العربية التي كانت ال تزال في مهدها، خصوصاً عندما قامت القوات 
احملتلة بطرد امللك فيصل من دمشق عام 1920 بعد أن كان قد أُعلن ملكا على سوريا 
الكبرى. منذ تلك اللحظة، وملدة العقود الثالث التالية، لم يلعب التيار القومي العربي 
أي دور فعال في حركات التحرر العربي، إذ انشغل أهالي كل إقليم في الصراع ضد 
النظام االستعماري في إقليمهم.  وكانت إجنلترا ذكية في امتصاصها واحتوائها ملا 
تبقى من العواطف والطموحات القومية العربية عن طريق حتريك فكرة إقامة “جامعة 
الدول العربية”.  ولكن يجدر بنا أن نالحظ أن أحداث اخلمسينيات والستينيات فيما 
بعد أظهرت أن العواطف والطموحات القومية العربية لم متت كليا بل بقيت جمراتها 

تشتعل حتت رماد األنظمة العربية احلاكمة. 

وإذا عدنا إلى املرحلة التأسيسية للحركة الوطنية الفلسطينية فإننا جند أن مسألة 
الكبرى” التي كانت قد احتلت املوقع املركزي في املؤمترين الفلسطينيني  “سوريا 
بعد   1920 عام  املنعقد  الثالث  املؤمتر  من  كليا  اسقطت  قد  كانت  والثاني،  األول 
اللحظة أخذت احلركة الوطنية الفلسطينية  طرد امللك فيصل من سوريا.  منذ تلك 
املؤمترات  ولعقد  املوحدة  اإلسالمية–املسيحية  اجلمعيات  إلقامة  جهودها  تكرس 
واملهرجانات االحتجاجية واملظاهرات العنيفة ضد نظام االنتداب البريطاني وضد 
تسييس  في  ساهمت  كلها  النشاطات  هذه  االستيطانية.  الصهيونية  النشاطات 
ملدة  امتدت  والتي   1936 ثورة  في  أوجها  ووصلت  الفلسطيني،  الشعب  جماهير 
ثالث سنوات. ومع أن الثورة متكنت من جتنيد أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني، 
االنتداب  قوات  أن  إال  عام،  بشكل  الفلسطينية  اجلماهير  وعي  زيادة  من  ومتكنت 
البريطاني متكنت أخيراً من إخماد الثورة وحتطيم حركة املقاومة الفلسطينية، ونتج 
عن ذلك أنه عندما جاء قرار التقسيم سنة 1947 وبدأت احلرب العربية–الصهيونية 
كانت احلركة الوطنية الفلسطينية ما زالت محطمة وممزقة.  وقد تبنت دول اجلامعة 
العربية القضية الفلسطينية، ولكنها هزمت وجرى متزيق فلسطني وترحيل معظم 

سكانها وهدم معظم مدنها وقراها.

هذه املرحلة من مراحل تطور احلركة الوطنية الفلسطينية تتزامن مع املرحلة الثانية 
في  “التردد”  مبرحلة  نصفها  أن  ميكن  والتي  الفلكلورية،  احلركة  تطور  تاريخ  في 
دراسات التراث الشعبي الفلسطيني والعربي بشكل عام.  أثناء هذه املرحلة استمر 
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املستشرقون األوروبيون، خصوصا األملان واإلجنليز منهم، في دراساتهم للتراث 
عدم  من  الرغم  على  الدراسات  هذه  ولكن  الفلسطينية  الشعبية  واحلياة  الشعبي 
اختالف أهدافها ودوافعها عن املرحلة السابقة أصبحت أقل عدوانية وأكثر موضوعية 
من  عدد  األوروبيني  املستشرقني  هؤالء  إلى  انضم  فقد  كذلك  املرحلة.   هذه  في 
الدارسني الفلسطينيني الذين لم يكن لديهم االختصاص أو التدريب في حقل الفلكلور 
وإمنا اجتذبتهم أعمال املستشرقني فقلدوها ونشروا دراساتهم في دوريات هؤالء 
املستشرقني خصوصاً "Journal of Palestinian Oriental Society"، ولكن حتتوي 
دراساتهم على بعض اإلشارات التي تدل على أنه كان ضمن دوافع عملهم اخلوف 
بالتغير بسرعة.  آخذة  التي كانت في حينه  الفلسطينية  الشعبية  الثقافة  على ضياع 
أما أكثرية املثقفني الفلسطينيني والعرب بشكل عام فقد قابلوا الدراسات الفلكلورية 
بالكثير من الشك والعدوانية.  وكان لردة الفعل هذه جتاه احلركة الفلكلورية عدد من 
املستعمرين.  باألوروبيني  أي شيء ذي عالقة  الشك والتخوف من  أهمها  املبررات، 
كذلك فقد ساور املثقفني العرب خوف من أن يكون االهتمام بالفلكلور عامل تفريق 
بني العرب ال عامل توحيد، كما رأت املؤسسة الدينية اإلسالمية في مادة الفولكلور 
مجرد خرافات وبدع معادية للدين. ثم إن الكثير من املثقفني رأوا في االهتمام بالتراث 
الشعبي املصاغ باللهجات العامية احمللية خطراً على اللغة العربية واللغة التي بها حفظ 
جميع األدب والعلم والتراث العربي. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى وجود معارضة 
قوية للحقل، ولم تـُجَر أية دراسات تذكر في حقل الفلكلور في العالم العربي عدا تلك 

التي متت في إطار االستشراق.

املرحلة الثالثة في تطور احلركة والهوية الوطنية الفلسطينية متتد ما بني حرب 
1948 وحرب 1967، وميكن وصف هذه املرحلة بأنها مرحلة عودة إيديولوجية 
القومية العربية في العالم العربي ومرحلة غياب أي حركة وطنية أو حركة مقاومة 
فلسطينية فّعالة. وقد جاء انتعاش إيديولوجية القومية العربية نتيجة تأثير الرئيس 
احلركة  تيار  واستمر  قيادته.  حتت  العرب  توحيد  حاول  الذي  الناصر  عبد  جمال 
القومية العربية في الصعود إلى أن توقف فجأة نتيجة حرب 1967 التي انتصرت 
فيها إسرائيل انتصارا حاسما وسريعا أحلق بالعالم العربي الهزمية والذل والعار.

أثناء هذه املدة ما بني 1948 و1967 اختفت فلسطني من الوجود كوحدة سياسية–
إدارية، ولم يبق أي جزء منها يستطيع فيها الفلسطيني أن يستعمل كلمة “فلسطني” 
دون أن يعاقب عليها، سوى قطاع غزة. ولم يعد هناك أي مكان سوى قطاع غزة 
أن  أو  فلسطينية  سياسية  أطر  في  أنفسهم  ينظموا  أن  الفلسطينيون  فيه  يستطيع 
تكون لهم قيادة تتكلم باسم جميع الفلسطينيني كمجتمع سياسي واحد.  ومن جهة 
االقتالع والتشريد  املرحلة، من حيث  أثناء هذه  الفلسطينية  التجربة  أخرى، كانت 
الوعي  ازدياد  إلى  أدت  بحيث  العمومية  من  واحلرمان،  واإلخضاع  واالحتالل 
التي  ومميزاته  خصائصه  له  واحد  شعب  الفلسطينيني  وبأن  الفلسطينية  بالهوية 
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تفصله ومتيزه عن باقي الشعوب العربية، والتي تسمح للفلسطينيني وتتطلب منهم 
منظمة  كانت  األثناء  هذه  في  املصير.  وتقرير  والسيادة  االستقالل  نحو  السعي 
التحرير الفلسطينية قد أقيمت سنة 1964 بقيادة أحمد الشقيري ومبباركة الرئيس 
جمال عبد الناصر. وأثناء السنوات الثالث األولى من حياتها حاولت املنظمة تعريف 
املنظمة  العالم ببرنامجها.  وقد القت  أنحاء  الفلسطينيني في جميع  نفسها وإقناع 
إسرائيل واألردن وبعض  السنوات حتديا صعبا من ثالثة مصادر هي  أثناء هذه 
الفلسطينيني املتشددين الذين اتهموها بكونها أداة في يد جمال عبد الناصر. ولم 
تتحول منظمة التحرير الفلسطينية إلى ممثل حقيقي وفعال للشعب الفلسطيني إال 

بعد حرب 1967.

جاءت مسيرة احلركة الفلكلورية في هذه املرحلة موازية ومشابهة ملسيرة احلركة 
الوطنية.  ففي األقطار العربية والتي كانت معظمها قد أصبحت دوال مستقلة، خف 
العداء جتاه احلركة الفلكلورية والنشاط الفلكلوري، فأنشئت دوريات ومؤسسات 
تهتم بالتراث الشعبي في جميع الدول العربية، في كل دولة على حدة. أما جامعة 
العربي،  العالم  وحدة  على  الفلكلور  تأثير  تخشى  زالت  ما  فكانت  العربية  الدول 
ثالث  عقدت  العربية  الدول  جامعة  فإن  القومي  الناصري  التيار  لتأثير  ونتيجة 
من  ممثلون  حضرها  و1971   1969 و   1964 السنوات  في  فلكلورية  مؤمترات 
معظم الدول األعضاء في اجلامعة، وكرست هذه املؤمترات الثالثة إليجاد طرق كفيلة 
الستغالل الفلكلور من أجل تدعيم الوحدة القومية العربية.  فقط بني الفلسطينيني 
لم تكن هناك، في هذه املرحلة، حركة فلكلورية منظمة.  فبالنسبة للفلكلور، كما كان 
احلال بالنسبة للسياسة وجلميع امليادين األخرى، كانت جهود الفلسطينيني مشتتة 
ممزقة نتيجة لنكبة 1948، ومع ذلك برزت هناك ظاهرة هامة بني الفلسطينيني في 
هذه املرحلة، وهي أن عددا من الفلسطينيني حصلوا في هذه املرحلة على شهادات 
عليا في حقل الفلكلور من اجلامعات األوروبية. ولكن هذه اجلهود كانت شخصية 

وفردية ولم تنظمها خطة أو إطار موحد.

املرحلة الرابعة في تطور احلركة الوطنية الفلسطينية بدأت مع نهاية حرب 1967 
احلرب  أظهرت   .1994 عام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قبام  حتى  واستمرت 
بوضوح أن العالم العربي كان أضعف من أن يحمي نفسه وال يستطيع الفلسطينيون 
أن يعتمدوا عليه لتحقيق طموحاتهم في االستقالل والسيادة، فخففت الهزمية من 
قبضة الدول العربية على حركة التحرر الوطني الفلسطينية وفي نفس الوقت أقنعت 
الفلسطينيني بأن الطريق إلى التحرر الوطني ال تأتي إال عن طريق أخذ أمورهم في 
أيديهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم بدال من االعتماد على الدول العربية. وبذلك فإن 
إلى  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حتويل  في  األساسي  العامل  كانت   1967 حرب 
تعبير صادق وفعال ومستقل لإلرادة الفلسطينية ولرغبة الفلسطينيني في التحرر 

واالستقالل.
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في املؤمتر الفلسطيني الذي انعقد في القاهرة عام 1969 استولى املتشددون بني 
الفلسطينيون على قيادة املنظمة، وفي مؤمتر قمة الرباط عام 1974 اعترفت الدول 
العربية مبنظمة التحرير على أنها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي 
العام نفسه دعيت منظمة التحرير حلضور جلسات هيئة األمم كمراقب. وعلى الرغم 
من النكسات العديدة فقد استمرت منظمة التحرير في كسب الدعم والتأييد للقضية 
الفلسطينية.  ثم جاءت االنتفاضة في أواخر سنة 1987 لتظهر للعالم بأن الشعب 
الفلسطيني كله يشارك في التطلع إلى تقرير املصير في دولة مستقلة ذات سيادة. 
عام  الفلسطيني  املؤمتر  في  أعلنت  التي  الفلسطينية  بالدولة  االعتراف  جاء  كذلك 
1988 في اجلزائر ليظهر أن أكثرية أعضاء املجتمع العاملي أصبحت تقبل تعريف 

الفلسطينيني ألهدافهم وطموحاتهم وهويتهم.

كانت حرب 1967 بداية مرحلة جديدة أيضاً في تاريخ تطور احلركة الفلكلورية 
من  وحتررها  الفلسطيني  الوطني  التحرر  حركة  اشتداد  رافق  فقد  الفلسطينية، 
والتي  الوطنية  الفلسطينية  املؤسسات  من  العديد  إقامة  العربية  الدول  قبضة 
اختص الكثير منها بصيانة التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية، الشعبية منها 
األبحاث  الوطنية عددا من مراكز  الفلسطينية  املؤسسات  والرسمية. وضمت هذه 
الشعبية.   الرقص واملوسيقى  الشعبي وفرق  الفن  الفلكلورية ومعارض  واملتاحف 
على  يقتصر  الفلسطيني  الفلكلور  مجال  في  احلالي  األكادميي  العمل  من  والكثير 
وتبويبها  املواد  هذه  تصنيف  ثم  أنواعه  بجميع  الفلسطيني  الشعبي  التراث  جمع 
من  الفلكلور  حقل  في  املختصني  من  عدد  العمل  هذا  ويقود  وحفظها،  وأرشفتها 
حملة الشهادات اجلامعية العليا يساندهم ويساعدهم في ذلك عدد كبير من املثقفني 
الفلسطينيني  العمل من  الذين يساهمون في هذا  املتطوعني.  ويزداد تدريجيا عدد 

املقيمني على أرض الوطن.

املرحلة اخلامسة: فيما يتعلق باحلركة الفولكلورية، فإن دخول السلطة الفلسطينية 
أعلن ابتداء مرحلة جديدة متميزة عن كل ما سبقها. وميكن تسمية هذه املرحلة من 
مراحل تطور احلركة الفولكلورية مبرحلة “مأسسة احلركة الفولكلورية”. فضمن 
محاولة السلطة الفلسطينية تثبيت نفسها وكسب الشرعية لدى املجتمع الفلسطيني 
احمللي والقيام مبهام مؤسسات الدولة، بدأت مؤسسات السلطة باحتواء املؤسسات 
الوطنية والدينية واالستيالء على مهام هذه املؤسسات ووظائفها، ومن ضمنها تلك 
التي كانت تعتني بالتراث الشعبي والتي كوّنت مقراً للحركة الفولكلورية الفلسطينية 
الوطنية والدينية غير احلكومية،  إلى ذلك فإن املؤسسات  الداخل. وباإلضافة  في 
التي لعبت دوراً هاماً في احلفاظ على استمرارية مختلف أشكال النضال قبل دخول 
السلطة، أخذت تضعف وتتالشى بعد امتصاص السلطة للكثير من وظائفها، وذلك 
التحرير  منظمة  من  املؤسسات  هذه  يصل  كان  الذي  املالي  الدعم  انقطاع  بسبب 
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والدول العربية اخلليجية، إضافة إلى اشتراط السلطة الفلسطينية بعد قيامها بأن 
السلطة  األهلية من خالل مؤسسات  للمؤسسات  الغربي  العالم  أي دعم من  يأتي 
التي تقوم بدورها بتوزيع هذه األموال كما تراه مناسباً. هذان التطوران – فقدان 
كبير،  غير احلكومية بشكل  الوطنية  املؤسسات  – أضعفا  التمويل  املهام، وفقدان 
يكن  لم  والذي  الشعبي،  بالتراث  االهتمام  الضعف  هذا  ضحايا  أوائل  من  وكان 
أصالً هو االهتمام الرئيسي لهذه املؤسسات. ونستطيع أن نلخص مميزات احلركة 

الفولكلورية في هذه املرحلة كما يلي:

األكادميية،  النشاطات  قسمني؛  إلى  عامة  الفولكلورية  النشاطات  انقسمت  أ. 
الفنيّة، حيث بقيت معظم النشاطات األكادميية في املؤسسات  والنشاطات 
مؤسسات  إلى  الفنية  الفولكلورية  النشاطات  معظم  انتقلت  بينما  األهلية 

السلطة.

األكادميي  اجلانب  َضُعَف  متويلها،  ونقص  األهلية  املؤسسات  ضعف  مع  ب. 
للحركة الفولكلورية بسبب نقص التمويل لألبحاث والنشر.

نفسها،  وتثبيت  إظهار  أجل  من  املختلفة  السلطة  أجهزة  تنافس  إطار  في  ت. 
املواسم  مثل  واالستعراضية  الفنية  الفولكلورية  الفّعاليات  انتعشت 

واملهرجانات واالحتفاالت.

الترفيهية،  بالصبغة  تصطبغ  االستعراضية  الفنية  الفّعاليات  هذه  أخذت  ث. 
وتراجعت فيها الصبغة الفولكلورية األصلية.

والغناء  الرقص  فرق  طريق  عن  الفعاليات  هذه  في  الدولية  املشاركة  زادت  ج. 
والتمثيل، كما زادت أيضاً مشاركة الفرق الفنية الفلسطينية في املهرجانات 
الدولية من خالل العالقات الدولية التي تقيمها أجهزة السلطة وبدعم منها.

انعطافة جديدة قد بدأت مع بداية  أو  املرحلة السادسة: يظهر اآلن وكأن مرحلة 
إسرائيلية  اجتياحات  من  تبعها  وما  األقصى(  )انتفاضة  الثانية”  “االنتفاضة 
السلطة وتقهقرها وتوقف  الفلسطينية، ومن ثم تراجع مؤسسات  السلطة  ملناطق 
فعالياتها ونشاطاتها حتى وصلت في الوقت احلاضر )تشرين الثاني 2006( مع 
انقطاع الرواتب وإضراب جميع موظفي القطاع العام، إلى االنهيار التام، وانهارت 
الفني  بشقيه  الشعبي  بالتراث  تعتني  كانت  التي  املؤسسات  جميع  ضمنها  من 
واألكادميي. ومبا أن اهتمام املؤسسات األهلية بالتراث الشعبي كان قد تقلص جداً 
األراضي  في  الشعبي  بالتراث  االهتمام  فإن  سابقاً،  جاء  كما  السلطة،  دخول  منذ 
الفلسطينية يكاد يكون اآلن معدوماً. هذه املرحلة ال تزال حديثة العهد، ولم تتبلور 
صفاتها ومواصفاتها بشكل كامل بعد، وليس من املمكن التكهن في الوقت احلاضر 

مبوعد انتهائها أو توقفها، على الرغم من رغبتنا الشديدة بحدوث ذلك.
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حركة  من  جزء  الفلسطينية  الفولكلورية  احلركة  أن  الدراسة  هذه  من  نستنتج 
التحرر الوطني الفلسطيني، سارت في خط مواز ملسيرتها وعانت من نفس املشاكل 
بعد حرب  الفلسطينية  الفولكلورية  الصعوبات. وما جناح احلركة  وواجهت نفس 
1967 إال انعكاس لنجاح حركة التحرر الوطني الفلسطينية في نفس هذه املرحلة، 
الهوية،  وتثبيت  التحرر  أجل  من  النضال  ويغذيها  ينعشها  الفولكلورية  فاحلركة 

وهي بدورها تغذي وتنعش هذا النضال.
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احلركة الفلكلورية الفلسطينية.. تطّلعات مستقبلية

من الدارج في الدراسات األكادميية في الفلكلور في الوقت احلاضر أن ُيقال أن كل 
مجموعة إنسانية يوجد بني أفرادها على األقل صفة واحدة مشتركة، وال يشترك 
فيها آخرون، يكون لها فلكلور أو تراث شعبي، أي أنها تصبح “جماعة” أو “مجتمعاً 
بتلك  وعياً  تكّون  وعندما  اخلاصة،  شخصيتها  لها  اجتماعية”  “وحدة  أو  محلياً” 

الشخصية تصبح لها هويتها اخلاصة.

العنصر املهم في وجود صفة أو صفات مشتركة بني أفراد اجلماعة الواحدة، وليست 
مشتركة مع اآلخرين، أن هذه الصفات مُتيّز أولئك الذين هم أعضاء في املجموعة 
للجماعة ومتيّزها عن  أنها ترسم احلدود  أي  الذين ليسوا أعضاء فيها،  أولئك  عن 

اخللفية أو اإلطار األوسع احمليط بها.

ضمن  اجلماعة  أفراد  بها  مير  التي  التجارب  يجعالن  التمايز،  وهذا  احلدود،  هذه 
أهمية وصالبة احلدود( عن جتارب  )بقدر  بينهم ومختلفة  هذه احلدود مشتركة 
أفراد  متايز  من  بدورها  تزيد  املشتركة  التجارب  هذه  احلدود.  هذه  خارج  ُهم  َمْن 
التجارب، أي  الذين ال يشاركونهم هذه  هذه اجلماعة عن أفراد اجلماعات األخرى 
أن التجارب املشتركة تزيد في تعزيز احلدود وصالبتها.  وتعزيز احلدود بدوره 
يزيد من التجارب املشتركة، ومن اختالفها عن جتارب اجلماعات األخرى، وهكذا 

في حلقة متصلة من التغذية العائدة.

مجموع التجارب املشتركة للجماعة هو ما نسّميه ثقافة هذه اجلماعة. إال أنه على 
مر الزمن فإن التجارب املشتركة ال حُتزن أو حُتفظ في الذاكرة اجلماعية بشكلها 



األصلي، أي كتجارب خام، بل ُتصاغ بشكل رموز، منها ما نسّميه ثقافة رسمية، 
ومنها ما نسميه ثقافة شعبية.  وال أريد هنا الدخول في الفروق بني الثقافة الرسمية 
أما  عام.   بشكل  الثقافية  والرموز  الثقافة  عن  سأحتدث  بل  الشعبية،  والثقافة 
الهوية اجلماعية للجماعة فهي حالة وعي بالصفات املشتركة واحلدود املميزة لها، 
والتجارب وا لرموز املشتركة التي تكون ثقافتها وذاكرتها اجلماعية.  وهنا يدخل 
التجارب  إلى  فباإلضافة  اجلماعة،  واستمرارية  حفظ  في  الفعال  الثالث  العنصر 
جزءاً  وتصبح  الهوية،  أو  اجلماعية  الوعي  حالة  تدخل  املميزة  واحلدود  املشتركة 
مكّمالً من حلقة التغذية العائدة التي ذكرناها. فمتانة احلدود التي تفصل اجلماعة 
عن غيرها من اجلماعات، وقوة متاُيز التجارب والرموز املشتركة ألفراد اجلماعة، 
واختالفها عن ثقافات اجلماعات املجاورة أو عن اخللفية الثقافية احمليطة، تزيد من 
من  تزيد  أي  حدودها،  ووضوح  ووحدتها  اجلماعة  بتجانس  الوعي  وتبلور  قوة 
تبلور ووضوح هويتها، وفي الوقت نفسه فإن تبلور ووضوح الهوية يعّزز بدوره 

حدود اجلماعة والتجارب والرموز املشتركة بني أفرادها.

نعود اآلن إلى الصفة أو الصفات املشتركة للجماعة، والتي هي الشرط األساسي 
لوجود حدود للجماعة ولظهور التجارب املشتركة بني أفرادها، ومن هنا فهي الشرط 
األساسي لوجود الهوية اجلماعية.  فالصفة أو الصفات املشتركة تختلف من جماعة 
إلى أخرى،  فأحياناً تكون صفة بيولوجية عرقية مثل لون البشرة أو شكل مالمح 
الوجه أو غير ذلك، وأحيانا تكون جغرافية كأن حُتدَّد اجلماعة باإلقليم اجلغرافي 
الذي تعيش فيه أو الذي جاءت منه، أو سياسيّة كمواطني دولة معينة.  وقد تكون 
الصفة ثقافية، كأن تـُعرَّف اجلماعة بلغتها أو دينها أو مالبسها أو نوع طعامها أو 

أعيادها واحتفاالتها أو عاداتها وتقاليدها أو غير ذلك من النواحي الثقافية.

الوضع الفلسطيني
وعن  اليوم،  الفلسطينيني  عن  نقول  أن  ميكننا  ماذا  اآلن  حتى  قلناه  ما  ضوء  على 

هويتهم اجلماعية في املستقبل املنظور؟

الوقت  الفلسطينيني، والتي في  املشتركة بني  الصفة  أن نسأل: ما هي  أوالً  ميكننا 
العربية  الدول  العربية في  الشعوب  أي عن  بهم،  اإلطار احمليط  نفسه متيّزهم عن 

احمليطة؟

ن الوحدة املسماة بالشعب الفلسطيني، وبداية متايزها عن باقي أفراد  عند بداية تكوُّ
القرن، لم يكن هناك ما مييّز هذه الوحدة أو هذا اإلطار  العربية في أوائل هذا  األمة 
من حيث الصفات البيولوجية كاللون أو طول القامة، وال من حيث املقومات الثقافية 
كاللغة أو العادات، وال من حيث الدين، فهم خليط من أديان كثيرة، وال سياسياً، فلم 
تكن تضمهم وحدة سياسية خاصة. احلقيقة أن الصفة الوحيدة التي جمعت بينهم 
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وميّزتهم عن غيرهم من العرب كانت جغرافية، أي أن تعريف الفلسطينيني جاء من 
طبيعة كونهم سكان املنطقة اجلغرافية التي ُوضعت حدودها من احللفاء عند نهاية 
احلرب العاملية األولى، كما ُوضعت حدود األقطار العربية األخرى متهيداً لتقاسمها.

هم  أصبحوا  اعتباطاً،  حدودها  ُوضعت  التي  اجلغرافية،  الوحدة  هذه  سكان 
الذي وضع أول حدود  الفلسطينيني، ووجود هذه الصفة اجلغرافية املشتركة هو 
كما   – وهذا  مشتركة،  بتجارب  ميّرون  جعلهم  الذي  وهو  الفلسطينية،  للهوية 
األقطار  سكان  وبني  بينهم  والفوارق  احلدود  تعزيز  إلى  أدى   – سابقاً  أوضحنا 
العربية األخرى. والوعي بهذه احلدود اجلغرافية وهذه التجارب املشتركة والرموز 
هذه  التجارب،  من  النابعة  واحلياتية  الثقافية  واحلدود  التجارب،  هذه  من  النابعة 
األشياء التي ميكن أن نسميها مبجموعها “الذاكرة الفلسطينية اجلماعية” هي التي 

خلقت هوية شبه مستقلة نسميها “الهوية الفلسطينية”.

ضمن  يدخلوا  أن  اجلماعة  ألفراد  وميكن  ُتكسر،  أو  تزول  أن  ميكن  احلدود  ولكن 
حدود جماعات جديدة وينسجموا ضمن جتارب جماعيّة مختلفة، وميكن للذاكرة 
اجلماعية أن تتراجع أمام ذاكرة جماعية جديدة، وللهوية املوحدة أن تذوب ويتسّرب 

أفرادها لاللتحاق بهويات جديدة مختلفة.

الفلسطينية  الهوية  انحالل  خطر  اليوم؛  الفلسطينيني  يواجه  الذي  اخلطر  هو  هذا 
وضياعها.  اخلطر ليس خطر اإلبادة اجلسدّية وال خطر ضياع األرض، ألن عدد 
الفلسطينيني يبلغ حوالي )7( ماليني نسمة، واألرض ال تختفي )كما يقول صديقي 
وإمنا  ويروح”(،  ظهره  على  يحملها  رايح  حدا  “ما  دائماً  اللطيف  عبد  د.  وزميلي 
في  منتشرة  الفلسطيني  الشتات  فتجمعات  الهوّية.   ضياع  نتيجة  الذوبان  خطر 
جميع جهات األرض بني شعوب وثقافات مختلفة، وهي مضطرة، من أجل البقاء، 

إلى التوافق والتأقلم مع هذه الشعوب والثقافات.

فهل هناك ما ميكن أن نفعله للحفاظ على الهوية املوّحدة للفلسطينيني؟

إلى دراسة وتخطيط طويلني.  وحسب ما أعرفه  هذا طبعاً مشروع ضخم يحتاج 
القبيل لم يبدأ حتى اآلن بشكل جّدي. وأقرب شيء  فإن العمل على شيء من هذا 
إلى ذلك هو اخلطة التي وضعت عام 1992 مببادرة مركز إحياء التراث في الطيبة 
الهوية  على  احملافظة  منها  الهدف  وكان  برانسي،  صالح  األستاذ  املرحوم  بقيادة 
الفلسطينية بني الفلسطينيني في مناطق الـ48، ولكن املشروع بقي على الورق ولم 

يدخل مرحلة التنفيذ.

وأطرح هنا أفكاراً أوليّة جداً ملشروع مكون من أربعة بنود، اثنني منها يعتمدان على 
يعتمدان  اآلخرين  واالثنني  الفلسطينية،  السياسية  القيادات  من  سياسية  قرارات 

على خطوات أكادميية تنفيذية، ويتطلب تنفيذها مبالغ طائلة.
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وهذه البنود األربعة هي:

الدولة من جهة واملنطقة  الكيان السياسي أو  الفلسطينيني أن مييّزوا بني  1.  على 
اجلغرافية أو الوطن من اجلهة األخرى.  إن الصفة الوحيدة التي هي في الوقت 
فلسطني  أرض  إلى  االنتماء  هي  الفلسطيني  لتعريف  وكافية  ضرورية  نفسه 

التاريخية، وهذا هو العامل املشترك األساس بني جميع الفلسطينيني.

هذا يعني أن أي كيان سياسي يقيمه الفلسطينيون على جزء من أرض فلسطني 
التاريخية، وأال  “دولة فلسطني” كي ال يحل محل فلسطني  أن ال ُيسمى  يجب 
يجري اخللط بينهما، ألن استعمال هذه التسمية سيعني أن فلسطينيي الشتات 
ال ميكنهم االنتماء إليه إذ سيُقال عنهم ولهم إنهم ليسوا أصالً من فلسطني بل 

من “إسرائيل”.

الدولتان  “ُتنشأ في فلسطني  املتحدة رقم 181 لسنة 1947:  يقول قرار األمم 
أردنا  الدولتني، وإذا  إننا قبلنا بحل  إلخ”، ومبا  العربية واليهودية...  املستقلتان 
الّدقة يجب أن نسمي دولتنا “دولة العرب الفلسطينيني في فلسطني” وليس “دولة 

فلسطني”، وميكن أن نعطي هذه الدولة أي اسم آخر عدا “دولة فلسطني”.

اإلقامة واملواطنة، فليس كل مواطن في دولة  أن مييزوا بني  الفلسطينيني  2. على 
مقيماً فيها أو يعيش فيها، وقد يكون ممنوعاً من دخولها، وليس كل مقيم في 
دولة أو يعيش فيها مواطناً فيها.  وحتى نضمن انتماء جميع الفلسطينيني إلى 
“بطاقة  الدولة  تعطي هذه  أن  يجب  فلسطني”  في  الفلسطينيني  العرب  “دولة 
مكان  عن  النظر  بغض  فلسطينياً،  بكونه  الدولة  تعترف  فلسطيني  هوّية” لكل 

إقامته وعّما إذا كان له حق اإلقامة فيها أم ال.

الفلسطيني”،  الشتات  “دميغرافية  معلومات  بنك  يقيموا  أن  الفلسطينيني  على   .3
أن  يجب  الفلسطينية  بالهوية  متعلق  برنامج  أي  تطبيق  أّن  هو  هنا  واملقصود 
ال يأتي اعتباطاً أو انتقاًء، بل يجب أن يشمل جميع الفلسطينيني في كل أماكن 

وجودهم في جميع نواحي العالم.

وهذا يعني أنه يجب التعرف على جميع أماكن وجودهم، والتعرف على أعدادهم 
وأسمائهم حتى مستوى العائلة النووية في كل موقع.

إنني لست خبير كمبيوتر، ولكنني أعرف أنه من املمكن بال شك إدخال جميع 
خالل  منها  معلومة  كل  استرداد  يسهل  بطرق  احلاسوب  على  املعلومات  هذه 
ثواٍن، وفي أعقد احلاالت خالل دقائق. أما نظام التبويب الذي أقترحه على من 
سيقوم بالبرمجة الفنية لهذا املشروع فهو أن ينطلق من ُمنطلق جغرافية فلسطني 
حسبما كانت قبل عام 1948،  فتقسم إلى ألوية، فأقضية، فمدن وقرى، ومن ثم 
يجري التبويب حسب التركيبة االجتماعية، فتقسم القرية إلى حمائل، فعائالت، 
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بقي  لو  كما  الفلسطيني  للشعب  صورة  البرنامج  يعطي  بحيث  فأفراد،  فأسر، 
مجتمعاً واحداً في بلده.  ثم يجري جمع املعلومات من الفلسطينيني عن طريق 
استمارة مصممة مبا يتناسب مع أبواب برنامج الكمبيوتر املذكور أعاله، ويوزع 
جتديد  ويجري  البرنامج،  في  املعلومات  وتدخل   ،)Chain Letter( طريق  عن 
املعلومات عن املواليد والوفيات مّرة كل 5 سنوات أو عشر سنوات.  وميكن لهذا 

البرنامج أن يخدم كشبكة اتصال بني الفلسطينيني في جميع نواحي العالم.

“مشروع محو األميّة  الرابع في هذا املشروع هو ما ميكن أن نسميه  العنصر   .4
الثقافية الفلسطينية”.  من الواضح أن الفلسطيني ال ميكن أن يكون ملّماً مببادئ 
الثقافة الفلسطينية دون أن يكون ملماً مببادئ الثقافة العربية اإلسالمية األم. 
وهذا املشروع يتطلب خلق جسم من املثقفني الفلسطينيني وغيرهم من العرب، 
ُيطلب منهم التعرف على عناصر تعد مقّومات أساسية في الثقافة الفلسطينية، 
أي عبارة عن “أبجدية” للثقافة العربية عامة والفلسطينية بشكل خاص، بحيث 
الثقافة  في  أمياً”  “ليس  جيّدة  معرفة  العناصر  هذه  يعرف  من  اعتبار  ميكن 
في  كليّاً  مندمجاً  كان  لو  حتى  عام،  بشكل  والعربية–اإلسالمية  الفلسطينية 
ثقافة مجتمع غير عربي.  وتصاغ هذه العناصر بشكل برنامج تثقيفي تتناسب 
حلقاته مع مراحل نضوج الفرد من حلظة الوالدة إلى سن العشرين، ثم يوزع 
“بنك  على  اعتماداً  العالم،  أنحاء  جميع  في  الفلسطينيني  على  البرنامج  هذا 

املعلومات الدميغرافية” املذكور سابقاً، وبكل الطرق والوسائل املمكنة. 

التعددية  حول  اليوم  الغربي  العالم  في  يدور  الذي  احلديث  كل  من  الرغم  على 
الثقافية، فإن جميع شعوب العالم اليوم، التي تسلك كوحدة قوية وككل متماسك 
بأنها تقوم على أساس وجود لغة وحدود جغرافية  وذات هوية موحدة، متتاز 
معروفة وثقافة وطنية موحدة ومشتركة بني جميع أفرادها. وتعتمد الشعوب في 
نقل هذه الثقافة من جيل إلى جيل على استعمال اللغة املوحدة، وعلى نظام موحد 
من املدارس األساسية، أي االبتدائية والثانوية التي تعلّم برامج موحدة في صلبها 
وجوهرها، وعلى جتربة اخلدمة العسكرية اإلجبارية املوحدة التي تلي عادة إنهاء 
“إسرائيل” مثالً على هاتني املؤسستني  املدرسة الثانوية مباشرة )فقد اعتمدت 
في خلق نواة ثقافية موحدة من أصل جماعات مختلفة ثقافياً واجتماعياً وعرقياً(.  
قائد وال أليديولوجيا سياسية، وإمنا  أو  مللك  فاإلنسان احلديث ال يعطي والءه 
قبل ذلك كله لثقافته.  وينتج عن وجود هذه النواة أو اللب من الثقافة املشتركة 
ضمن  والتفاهم  والتفاعل  االتصال  عملية  جتعل  أنها  املجتمع  أفراد  جميع  بني 
عملية  ألن  املجتمع،  ذلك  حدود  عبر  منها  وأكثر  أسهل،  الواحد  املجتمع  حدود 
االتصال والتفاهم بسهولة ودقة وجناعة بني أفراد املجتمع الواحد عملية مهمة 
جداً للحفاظ على وحدة ومتاسك ذلك الشعب أو املجتمع، وعلى استمرارية هويته 

الثقافية املوحدة.
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كيف تأتي سهولة االتصال بني أبناء الثقافة الواحدة؟
وكيفية  اإلنساني  والعقل  اللغة  طبيعة  من  تأتي  هذه  االتصال  وجناعة  سهولة 
معان  مجرد  وليست  مفردات،  مجرد  ليست  واللغة  اإلنسان.  بني  بني  االتصال 
املعاني،  من  ثاٍن  مستوى  أو  للمعاني؛  ومعاٍن  معاٍن  هناك  وإمنا  للمفردات،  حرفية 
وهذا املستوى الثاني مهم جداً للتفاهم بني بني اإلنسان. عندما نسمع حديثاً أو نقرأ 
مادة مكتوبة فإن املعنى السطحي احلرفي والصريح لكل مفردة نقرؤها أو نسمعها 
األكبر  القسم  ولكن  املاء  سطح  فوق  تظهر  التي  اجلليدي  اجلبل  بقمة  أشبه  يكون 
املخفي حتت السطح هو املعنى الذي يضيفه القارئ أو السامع من معلومات لديه 
هو، ذات عالقة بتلك املفردة، وقد يضيف القارئ تلك املعلومات دون وعي منه ودون 
املعنى”،  “معنى  ما سميته  املخفي هو  املعنى. هذا اجلزء  إلى  بأنه أضافها  االنتباه 
وهذه “الهالة” من املعاني التي نضيفها إلى كل مفردة وكل رمز وكل إشارة، تتكون 
التي  والعواطف  واملشاعر  والصور  والذكريات  واالرتباطات  التداعيات  جميع  من 
تستدعيها تلك املقدرة على املستوى الواعي والالواعي في ذهن القارئ أو السامع. 

فنحن عادة نقول أكثر بكثير مما نلفظ، ونفهم أكثر بكثير مما نسمع.  وكلما كان 
ازدادت  كلما  والعاطفية  والفكرية  احلياتية  الفرد  جتارب  إلى  أقرب  الظاهر  الرمز 
مساحة تلك “الهالة” من املعاني والتداعيات التي يجلبها الرمز إلى ذهن ذلك الفرد. 
وكلما كانت التجارب واملعارف بني أي فردين أكثر زادت مساحة الهاالت أو معاني 
املعاني املشتركة للرموز املشتركة بينهما، وَسُهل التفاهم بينهما دون احلاجة إلى 
كلما  فإنه  وعليه  بالعكس.   والعكس  والتفسير،  التوضيح  وإلى  الكالم  من  الكثير 
أي توأمني  يقال عادة عن  املشتركة سهل االتصال، ولذلك  الثقافية  املعارف  زادت 
إنهما يستطيعان التفاهم حتى من دون كالم، ويعرف كل منهما ما يريد اآلخر قوله 

حتى قبل أن يقوله.

وبعكس ذلك، فإن التفاهم بني شخصني من ثقافتني مختلفتني يكون أصعب وبحاجة 
الفهم  الكثير من سوء  التوضيح والتفسير، وقد يحدث بينهما  أكبر من  إلى مقدار 
نتيجة افتراضات خاطئة حول مقدار املعلومات الضمنية املوجودة لدى كل منهما، 
اللبيب  “إن  القول:  ولذلك فإن املثل القائل: “إبن بطني بفهم رطني” هو أصدق من 
من اإلشارة يفهم”، فأغلب الظن أن “اللبيب” يفهم ألنه في احلقيقة “ابن بطني”، أي 

ألنه يشترك معي في معرفة دالالت تلك اإلشارة.

أوضاع  وحول  الفلسطيني،  للشعب  حدث  ما  حول  الشرح  في  اإلطالة  إلى  حاجة  ال 
الفلسطينيني في الوقت احلاضر )ولكن تصوروا كم من الشرح كنت سأحتاج لو كان 
املستمعون أناساً جاؤوا من املريخ(، بل يكفي أن نشير إلى أن ما حدث للفلسطينيني 
من التشتت واللجوء قد قلل من االتصال بينهم. أضف إلى ذلك انخراط الكثيرين منهم 
مبجتمعات أخرى، وتأثرهم بثقافتهم، وعدم وجود مدارس خاصة بهم، وعدم حتكمهم 
العسكرية  اخلدمة  جتربة  وجود  عدم  وطبعاً  وجودهم،  أماكن  في  التدريس  مبناهج 
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العامة واملوحدة لديهم. كل ذلك قلل من العناصر الثقافية الفلسطينية املشتركة بينهم، 
وأضاف االبتعاد اجلغرافي واجلسدي بينهم فروقاً ثقافية جتعل التواصل والتفاهم 
بينهم صعباً حتى لو متكنوا من اللقاء جسدياً، كما حدث لقسم منهم منذ اتفاق أوسلو. 
وال أظنني أفشي سراً عندما أقول إنه قد ظهرت هناك بعض الصعوبات في االتصال 

والتفاهم بني بعض العائدين وبعض املقيمني في الضفة والقطاع.

ميكن  فإنه  والتفاهم  االتصال  في  الثقافة  دور  عن  سابقاً  ذكرنا  ما  إلى  عدنا  وإذا 
مستوى  على  ثقافياً”،  “معاقني  أصبحوا  الفلسطينيني  من  الكثيرين  إن  القول 
الثقافة الفلسطينية، وهم بحاجة إلى “تأهيل ثقافي” ليتمكنوا من االلتحام بالثقافة 
الفلسطينية األم إذا تسنت لهم العودة، أو لكي يبقى الشعب الفلسطيني شعباً واحداً 
املعاقني  للفلسطينيني  الثقافي  “التأهيل  هذا  موحدة.  وشخصية  موحدة  هوية  له 

ثقافياً” هو ما قصدته بطرحي “مشروع محو األمية الثقافية الفلسطينية”.

وهنا نصل إلى السؤال: ما هي العناصر أو املعلومات التي يجب أن يحويها مثل هذا 
البرنامج؟

إنني ال أريد، وال أقدر، أن أتقدم بالئحة حتتوي على العناصر املطلوبة بالتحديد، 
العناصر  هذه  مواصفات  بعض  لدينا  فإن  سابقاً،  ذكرناه  ما  على  اعتماداً  ولكن 
التي يجب أن تكون موجودة ضمن اخللفية الثقافية جلميع أو معظم الفلسطينيني 
البالغني العاقلني املؤهلني للمشاركة في املجتمع الفلسطيني بشكل مقبول وفعال. 
العناصر  تفصيل  إلى  أعود  أن  آمالً  املواصفات،  هذه  بعض  بذكر  هنا  وسأكتفي 

نفسها في مقالة أخرى.

يهم  مما  وإمنا  والفلسطينيني،  فلسطني  عن  بالضرورة  ليست  املعلومات  هذه 
التداعيات  من  كبيراً  مقداراً  أذهانهم  في  تثير  التي  املواضيع  ومن  الفلسطينيني، 
واملعلومات الضمنية والعواطف واملشاعر، فمعرفة من هو “هرتسل” أو “وايزمن” 
هو  من  يعرف  أن  ضروري  هو  ما  بقدر  فلسطينياً  املثقف  للشخص  ضرورية 
احلاج أمني وفوزي القاوقجي. كذلك فإن هذه املعلومات يجب أن تكون ذات عمق 
والتغير  للتطور  قابلة  لكنها  عابرة،  وليست  الفلسطينية،  الثقافة  في  واستمرارية 

ولكن ببطء وبشكل تدريجي.

الرسمي  الفلسطيني  التراث  من  طبعاً  سيأتي  املعلومات  هذه  من  األكبر  القسم 
والشعبي، ومن تاريخ فلسطني والفلسطينيني، ومن جغرافية فلسطني، ولكن قسماً 
كبيراً منها يجب أن يكون، كما ذكرنا سابقاً، من وَعْن غير فلسطني والفلسطينيني 
هذه  عام،  وبشكل  تاريخهم.   في  أثر  له  كان  ومما  الفلسطينيني،  يهم  مما  ولكن 
املجموعات يجب أن تكّون مبجموعها خلفية ثقافية تؤهل الفرد لالتصال والتفاعل 

والتفاهم بنجاعة وطالقة ومرونة في املجتمع الفلسطيني. 
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هذا  أن  وأفترض  بالذات،  الفلسطينية  اخلصوصية  عن  هنا  أحتدث  فإنني  وطبعاً، 
املستويني  على  مؤهل  األصل  في  هو  فلسطينياً  تأهيله  إلى  نسعى  الذي  اإلنسان 
العربي–اإلسالمي والعاملي، وإال ملا كانت هناك حاجة لتأهيله فلسطينياً، وال نفع 
محلياً،  ضخماً  جهازاً  يتطلب  املشروع  هذا  مثل  إن  أقول  أن  بقي  ذلك.   من  يرجى 
التجمعات  قيادات  ومع  املضيفة  الدول  سلطات  مع  وثيق  تعاون  إلى  يحتاج  كما 

الفلسطينية في تلك الدول.

أصبحوا  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  الكثيرين  إن  سابقاً؛  قلناه  ما  فنلخص  نعود 
مع  تزيد  اإلعاقة  وهذه  الفلسطينية،  الثقافة  جوهر  إلى  بالنسبة  ثقافياً”  “معاقني 
مطلع شمس كل يوم، سواء بني الفلسطينيني في الشتات أو بني املقيمني على أرض 
الناس.  وإذا جنحنا في  تأهيل” لهؤالء  “إعادة  برنامج  إلى  الوطن، ونحن بحاجة 
تنفيذ مثل هذا املشروع فقد ميكننا أن نأمل ببقاء الشعب الفلسطيني شعباً واحداً له 

هوية وثقافة موحدة.
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تراثنا الشعبي على الساحة الدولية

هذه  إطاللة  حول  وبالذات  الفلسطينية،  الفلكلورية  احلركة  حول  احلديث  سأتابع 
احلركة على العالم اخلارجي واطالعه على بعض نواحي الفلكلور الفلسطيني.

الفلكلور عن غيره من احلقول األكادميية، هو مواكبة نشوء هذا  إن مما مُييّز علم 
العالم.  بلدان  من  الكثير  في  التحررية  الوطنية  أو  القومية  احلركة  لنشوء  احلقل 
بل  املختلفة  البلدان  في  الفلكلورية  احلركات  نشوء  على  فقط  ليس  ينطبق  وهذا 
أيضاً على نشوء احلقل نفسه ككل. فالفلكلور حقل أوروبي في أصله، وقد تزامنت 
انتهاء  بعد  أوروبا  في  الرومانسية  واحلركة  القومي  الفكر  ظهور  بداية  مع  بدايته 
إلى  اإلقطاع  السياسي من  النظام  فيها وحتّول  اإلقطاع  الوسطى ونظام  العصور 
الدولة القومية، أي الدولة التي تتطابق حدودها السياسية واجلغرافية مع التوزيع 
اجلغرافي ملجموعة سكانية قومية أو عرقية. مثل هذه الوحدات استعملت الفلكلور 
الشعب  أفراد  جتميع  أجل  ومن  جهة،  من  هويتها  وتثبيت  نفسها  تعريف  أجل  من 

وراء القيادة القوميّة من جهة أخرى.

وراء  تكمن  األهداف  هذه  نفس  تزال  وال  البداية،  في  الفلكلور  حقل  نشأ  هنا  من 
نشوء احلركات الفلكلورية في البلدان املختلفة. فنحن جند أن الدول التي حصلت 
على استقاللها وأصبح لها كيانها الثابت واملستقر أصبح حقل الفلكلور فيها حقالً 
الفلكلور  حركات  أما  الكيمياء.  أو  الفيزياء  أو  االجتماع  علم  مثل  عادياً  أكادميياً 
وحريته  هويته  أجل  من  يصارع  زال  ما  شعباً  جند  أينما  جندها  فإننا  النشيطة 
واستقالله. إن لدى الفلسطينيني في الوقت احلاضر حركة فلكلورية فتيّة ونشيطة، 



والسبب في ذلك هو أن الفلسطينيني ما زالوا في مرحلة الصراع من أجل التحرر 
الوطني. وأنا أتوقع أنه عندما تصبح لنا دولتنا الفلسطينية احلقيقية املستقلة فإن 

حركتنا الفلكلورية ستصبح حقالً روتينياً عادياً كباقي احلقول األكادميية.

لقد ولدت احلركة الفلكلورية الفلسطينية منذ البداية في إطار ُدَولي، فجميع الذين اهتموا 
بالفلكلور الفلسطيني واحلياة الشعبية الفلسطينية حتى نهاية احلرب العاملية األولى، 
واألملان  اإلجنليز  األوروبيني،  املستشرقني  من  كانوا   ،1948 سنة  حتى  ومعظمهم 
بشكل خاص. هذه طبعاً لم تكن حركة فلكلورية فلسطينية بل موجة من االستشراق، 
ولم يكن هدف هؤالء املستشرقني احملافظة على التراث العربي الفلسطيني وال دعم 
والفلسطيني  بعامة  العربي  املجتمع  على  التعرف  وإمنا  العربية  التحررية  احلركة 
بخاصة ألهداف تبشيرية دينية أو استعمارية. ولكن بغض النظر عن أهداف هؤالء 
املستشرقني فقد جنينا، نحن الفلسطينيون، بعض الفائدة من عملهم، إذ أنهم جمعوا 
احلياة  تصف  التي  واألثنوغرافية  الفلكلورية  املواد  من  كبيراً  مقداراً  لنا  وحفظوا 
العشرين.  القرن  من  األول  والنصف  عشر  التاسع  القرن  في  فلسطني  في  الشعبية 
املستشرقني واشتركوا  قلّدوهم هؤالء  الفلسطينيني  من  فإن عدداً  أخرى  ومن جهة 
معهم، وكّونوا بذلك اجلذور األولى للحركة الفلكلورية الفلسطينية الوطنية. هذا مع 
العلم بأن هؤالء الفلسطينيني الذين عملوا في الفلكلور قبل منتصف القرن العشرين، 
أمثال توفيق كنعان وإلياس حداد واسطفان اسطفان وعمر الصالح البرغوثي، عملوا 
العربية  الثقافة  إلى  ونظروا  املستشرقون،  بها  عمل  التي  والطريقة  األسلوب  بنفس 
الفلسطينية على أنها بقايا أو ترسبات من ثقافة اإلسرائيليني أيام العهد القدمي، فكان 
معظم عملهم يتلخص في اكتشاف أوجه التشابه بني بعض نواحي احلياة الشعبية 
عند الفلسطينيني املعاصرين وتلك املذكورة في العهد القدمي، وبهذا فإنه على الرغم 
ميكن  ال  فإنه  الفلسطيني  الشعبي  التراث  من  الكثير  وتدوين  بجمع  قاموا  أنهم  من 

اعتبارهم جزءاً من حركة فلكلورية فلسطينية وطنية حقيقية.

قد  العربية  األقطار  معظم  كانت  و1967،   1948 بني  ما  أي  التالية،  املرحلة  أثناء 
أصبحت دوال مستقلة، وأصبح لكل منها حركتها الفلكلورية املنفصلة. أما بالنسبة 
املرحلة مرحلة ضياع تام نتيجة كارثة 1948 والشتات  للفلسطينيني فكانت هذه 
والدمار الذي حل بهم، فلم تتبلور لديهم قيادة سياسية أو علميّة أو فلكلورية، وكانت 
بداية استعادة التوازن واخلروج من الضياع بتشكيل منظمة التحرير عام 1964 
بقيادة أحمد الشقيري ورعاية جمال عبد الناصر، إال أن املنظمة لم تصبح فّعالة إال 
بعد حرب 1967 وذلك لسببني: أولهما أن حرب 67 التي انتصرت فيها إسرائيل 
انتصاراً حاسماً ضعضعت النظم العربية وأظهرت ضعفها وأضعفت قبضتها على 
منظمة التحرير، مما أعطى املنظمة حرية التحرك واملناورة وأخذ املبادرة. والسبب 
بأنفسهم،  قضيتهم  يتولّوا  أن  عليهم  أن  الفلسطينيني  أقنعت   67 حرب  أن  الثاني 
واالجتماعي  السياسي  الفلسطينيني  نشاط  وزاد  ودعموها  املنظمة  حول  فالتفوا 
دعم  أجل  ومن  املنظمة  من  بدعم  الوطنية  املؤسسات  ببناء  وقاموا  والعسكري، 
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على  تبنت احلفاظ  التي  املؤسسات  النشاط عدد من  املنظمة. وكان من ضمن هذا 
فلكلورية فلسطينية وطنية حقيقية.   إلى نشوء حركة  أدت  والتي  الشعبي،  التراث 
لقد كان لدينا عدد من حملة الشهادات العليا في حقل الفلكلور قبل 1967، أمثال 
الشهادات جاءت  البرغوثي، ولكن احلصول على تلك  اللطيف  عيسى املصو وعبد 
كذلك  الفلكلور.  بحقل  اهتمام  موجة  من  جزءاً  تكن  ولم  فردية  مبادرات  على  بناء 
األهالي وضياع األرض  أثناء نكبة 48 من تشتت  الفلسطينيني بعد ما عانوه  فإن 
واملمتلكات، جلئوا إلى التعليم بشكل عام كوسيلة للبقاء، وكان من ضمن احلقول 
االهتمام  إن  بل  خاص،  بشكل  به  يهتموا  لم  ولكنهم  الفلكلور،  حقل  طرقوها  التي 
الرئيسي كان باجتاه احلقول التي كان من شأنها أن تخّولهم احلصول على العمل 

وكسب الرزق، كالطب والهندسة وغيرها من احلقول املهنية.

فاحلركة الفلكلورية الفلسطينية املوجهة واملنظمة لم تبدأ إال بعد حرب 1967، مع 
ازدياد قوة منظمة التحرير ونفوذها وقيام املؤسسات الوطنية التي كّرست بعض 
واملهرجانات  واملتاحف  واملعارض  الفرق  فأقامت  الشعبي،  التراث  حلماية  جهدها 
“جمعية إنعاش األسرة” في مدينة  واألرشيفات. وكان من أوائل هذه املؤسسات 
الشعبي  التراث  حركات  مواكبة  في  واملنطق  أخرى.  مؤسسات  وتبعتها  البيرة، 
حلركات التحرر القومي أو الوطني تأتي من كون العالقة بينهما دائرية أو متبادلة، 
فاحلركة  فيها،  تصب  الوقت  نفس  وفي  األخرى  من  تستقي  منهما  كالً  أن  أي 
الشعب  أبناء  جتميع  وفي  الوطنية  واألهداف  الهوية  بلورة  في  تساعد  الفلكلورية 
حول تلك األهداف وحول القيادة الوطنية، واحلركة الوطنية من جهتها تساعد في 

بناء املؤسسات الوطنية التي بدورها ترعى وتدعم احلركة الفلكلورية.

يأتي دعم احلركة الفلكلورية للحركة الوطنية عن طريق توجيه رسالتها باجتاهني أو 
إلى جمهورين مختلفني، األول أبناء املجتمع أو الشعب نفسه، والثاني العالم اخلارجي. 
وسأحتدث عن النوع األول باقتضاب ثم أتوسع أكثر عند احلديث عن النوع الثاني. 
أما بالنسبة للرسالة الداخلية املوجهة ألبناء الشعب أو املجتمع نفسه، فإن الفلكلور، 
كما أسلفنا، يساعد في بلورة هوية املجتمع ويزيد من تالحمه ومتاسكه، كما يساعد 
في بلورة األهداف القومية والوطنية وتعريف عامة الناس بها وجتميع أبناء املجتمع 
بالنسبة  أما  األهداف.  بلوغ هذه  إلى  التي تسعى  القيادة  األهداف وحول  حول هذه 
للعالم اخلارجي، فإن لكل حركة حترر قومية أو وطنية رسالة ترغب في إيصالها إلى 
بلدان وشعوب العالم األخرى لتكسب تفهمهم وتعاطفهم ودعمهم، وقد تكون احلركة 
الفلكلورية الوطنية هي أفضل وأثمن رسول إليصال هذه الرسالة، فالفلكلور يثبت 
وجود الشعب ويوصل رسالته ويدافع عن قضيته ويبرز وجهه احلضاري وذوقه 

الفني واجلمالي ويعرف باقي العالم بقيمه وعاداته وتقاليده وممارساته اليومية.

إيصال  في  الفلسطينية  الفلكلور  حركة  جنحت  درجة  أية  إلى  هو:  اآلن  والسؤال 
جميعاً  نتفق  أننا  أعتقد  الفلسطيني؟  والشعب  والقضية  الثورة  ورسالة  رسالتها 
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وتعريف  داخلّياً  رسالتنا  إيصال  في  فلسطينية،  فلكلورية  كحركة  جنحنا،  أننا 
جماهير شعبنا بقضيتنا وهويتنا وجذورنا عن طريق الكتب واملجالت واملنشورات 
واملؤمترات واملعارض واملهرجانات وغير ذلك من النشاطات الفلكلورية. أما بالنسبة 
للعالم اخلارجي فال أعتقد أننا جنحنا في إيصال رسالتنا بنفس الدرجة التي جنحنا 
أمامنا. فدعونا  بها داخلياً، ولكنا ما زلنا في بداية الطريق وما زال املجال مفتوحاً 
اخلطاب  في  لالشتراك  تصلح  التي  الفلكلور  نواحي  بعض  في  إمكاناتنا  نقيّم  إذاً 
الفلكلوري احلضاري على املستوى العاملي. من هذه النواحي مثالً الفرق الفلكلورية 
واملسرحية واملعارض واملتاحف والكتب والنشر في الدورّيات املختصة واالشتراك 

في املؤمترات الدولية. ولنأخذ كال منها على حده:

والرقص  الدبكة  فرق  منها  الناجحة،  الفلكلورية  الفرق  من  عدد  لدينا  الِفَرْق: 
الشعبي والغناء الشعبي والفرق املسرحية، وقد جنح الكثير من هذه الفرق في 
عروض  بتقدمي  وقامت  اإلسرائيلية  السلطات  تضعها  التي  احلواجز  اختراق 
ناجحة في الكثير من دول العالم، خصوصاً دول غرب أوروبا والواليات املتحدة. 
هذه  أن  هي  األولى  املالحظة  الفرق:  هذه  عروض  على  مالحظتان  هناك  ولكن 
الفرق تقّدم في معظم الوقت عروضها للجاليات العربية في تلك البلدان وليس 
الذين  إلى  الّرسالة في كثير من احلاالت تصل  أن  أي  فيها،  للسكان األصليني 
ال يحتاجونها. واملالحظة الثانية، والتي قد يختلف معي كثيرون بخصوصها، 
هي أن العروض التي تقدمها هذه الفرق هي عروض فنيّة مستوحاة من التراث 
الشعبي وليست هي بحد ذاتها تراثاً شعبياً. وال أقصد هنا االستخفاف بقيمة 
الفن، ولكن املقصود القول بأن الفن يختلف عن التراث الشعبي وال يسد مسّده 

وال يؤدي حتماً نفس الرسالة أو نفس الوظيفة.

املعارض واملتاحف: هنالك مجموعات من التراث الشعبي املادي الفلسطيني في 
عدد من املتاحف ذات املستوى العاملي، وقد القت هذه قبوالً جيداً. واجنح هذه املواد 
وخصوصاً  الفلسطيني،  الشعبي  الزي  هو  العاملي  املستوى  على  قبوالً  وأكثرها 
الفلسطينية  الثوب الفالحي املطّرز، فهناك مجموعة ضخمة من األزياء الشعبية 
األزياء  املتحدة، وقد تكون مجموعة  الواليات  في متحف والية نيومكسيكو في 
مجموعة  وأفضل  أضخم  البريطاني  املتحف  في  املوجودة  الفلسطينية  الشعبية 
من نوعها في العالم، وتضم أزياء من جميع نواحي فلسطني يرجع بعضها إلى 
منتصف القرن التاسع عشر. وهناك مجموعة كبيرة من األزياء الفلسطينية املنتقاة 
جلمالها وجودتها وأصالتها لدى وداد قعوار، وقد قامت السيدة قعوار بعرض 
هذه املجموعة في عدد من الدول األوروبية خالل السنوات القليلة املاضية، والقت 
هذه العروض قبوالً واستحساناً أكسبا هذه املجموعة وصاحبتها شهرة كبيرة. 
وتقوم اجلاليات الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها بعروض لألزياء الشعبية 

الفلسطينية على املستويات احمللية في األعياد واملناسبات الوطنية. 
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من  عدد  أيدي  في  املادي  الفلسطيني  الشعبي  التراث  من  مجموعات  وهنالك 
التراث  من  جزء  بأنها  االّدعاء  حاولوا  وقد  اإلسرائيليني،  واألفراد  املؤسسات 
ونشاط  سابقاً  ذكرناها  التي  املجموعات  وجود  ولكن  اإلسرائيلي  أو  اليهودي 
احلركة الفلكلورية الفلسطينية بشكل عام جنحت في اطالع العالم على حقيقة 
التراث الشعبي الفلسطيني وأفسدت على اإلسرائيليني هذه اخلطط واالدعاءات. 
ولكن من احملقق أننا لم نر بعد نهاية احملاوالت اإلسرائيلية لسلب وانتحال نواٍح 
من الفن والتراث الشعبي والفلسطيني، وعلى احلركة الفلكلورية الفلسطينية أال 

تتوانى أو تتراخى بل أن تبقى باملرصاد للتصدي ملثل هذه احملاوالت.

الكتب والدوريات: األكثرية الساحقة مما نشره الفلسطينيون الذين ساهموا 
ويساهمون في احلركة الفلكلورية الفلسطينية جاء باللغة العربية وُنشر محلّيا، 
وهذا طبيعي ومنطقي، خصوصاً وأن الكثير مما كتب ونشر جاء في إطار اجلمع 
والتبويب والتوثيق واحلفظ وليس في إطار الدراسات النظرية والتحليلية. ومن 
الطبيعي أن يجري اجلمع والتوثيق واألرشفة ألي تراث شعبي في العالم من 
. هنالك طبعاً  قبل احلركة الفلكلورية احمللية وباللغة احمللّية ضمن اإلطار احمللّيِّ
عدد كبير من الكتب والدراسات باللغات األوروبية املختلفة، خصوصاً األملانية 
واإلجنليزية، حول التراث الشعبي واحلياة الشعبية الفلسطينية، والتي قام بها 
املستشرقون األوروبيون وبعض العرب قبل عام 1948، ولكن هذه الدراسات، 
فلسطينية  نظر  وجهة  من  تكن  ولم  الفلسطينيني  عن  كانت  سابقاً،  ذكرنا  كما 
وال لصاحلهم بل كانت تـُسـتغل ضدهم ولصالح أعدائهم. هنالك أيضاً عدد من 
الكتالوجات التي صدرت باللغة اإلجنليزية عن املجموعات التي ذكرناها سابقاً، 
ومجموعة  البريطاني  واملتحف  نيومكسيكو  والية  متحف  في  املوجودة  كتلك 
وداد قعوار، ولكنها جميعها ال تتعدى كونها كتالوجات أو دليل ملجموعات من 
أكادميية، وهي ال حتمل رسالة عن املجتمع  الشعبية وليست دراسات  األزياء 
والشعب الذي أنتج تلك األزياء، اللهم إال الّرسالة التي ينطوي عليها جمال تلك 

األزياء وجمال أمناط التطريز املوجودة عليها.

لقد صدر عام 1989 كتابان حول ناحيتني من الفلكلور الفلسطيني، وأحرز هذان 
الكتابان شهرة عاملية وأدخال الفلكلور الفلسطيني إلى املسرح الدولي للدراسات 
وعنوانه  الفلسطينية  الشعبية  القصة  حول  يدور  األول  األكادميية.  الفلكلورية 
تأليف  من   Speak, Bird, Speak Again: Palestinian Arab Folktales
إبراهيم مهّوي وشريف كناعنة، وقد صدر عن جامعة بيركلي في كاليفورنيا. 
 Palestinian كتاب  فهو  الدولي  املستوى  على  اشتهر  الذي  الثاني  الكتاب  أما 
“شيال وير” والذي صدر عن  Folk Costume من تأليف الدارسة البريطانية 
املتحف البريطاني في إجنلترا وعن جامعة نيومكسيكو في الواليات املتحدة في 

نفس الوقت.
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 Arab Folktales قبل ذلك نشرت عناية بشناق كتاباً باللغة اإلجنليزية بعنوان
عن  يتحدث  ولكنه  الفلسطينية  الشعبية  القصص  من  عدد  على  يحتوي  وهو 
نشرت  كذلك  الفلسطيني.  بالفلكلور  يختص  وال  عام  بشكل  العربي  الفلكلور 
جامعة بيرزيت كتاباً يحتوي على قصص شعبية فلسطينية من قرية أرطاس 
البرغوثي،  اللطيف  عبد  الدكتور  بتحريره  وقام  واإلجنليزية  العربية  باللغتني 
ويقوم كاتب هذا النص، الدكتور شريف كناعنة، بتحرير كتاب باللغة اإلجنليزية 
يحتوي على عدد من احملاضرات مت تقدميها أثناء “املؤمتر العاملي األول للفلكلور 
في  العربي”  التراث  إحياء  “مركز  برعاية  القدس  في  عقد  الذي  الفلسطيني” 
الطيبة، وكانت معظم هذه احملاضرات قد قّدمت باللغة العربية ومتت ترجمتها 

إلى اإلجنليزية ترجمة فورية للحضور ثم تـُرجمت للطباعة فيما بعد. 1

الفلسطينية،  الفلكلورية  احلركة  صوت  إيصال  ميكن  الفلكلورية:  املؤمترات 
طريق  عن  العالم  باقي  إلى  الفلسطينية،  والثقافة  الشعب  صوت  خاللها  ومن 
املؤمترات الدولية. وميكن أن يأتي ذلك عن طريق مؤمترات تعقدها املؤسسات 
الوطنية الفلسطينية ويدعى إليها علماء الفلكلور من الدول األخرى، أو عن طريق 
تقدمي  في  ومشاركتهم  الدولية  للمؤمترات  الفلسطينيني  الفلكلوريني  حضور 
األبحاث والدراسات. لقد جرت حتى اآلن جتربة واحدة من النوع األول وهي 
الفلسطيني” الذي جرى ذكره سابقاً،  للتراث الشعبي  العاملي  القدس  “مؤمتر 
وقد اشترك في هذا املؤمتر عدد من الضيوف من دول مختلفة وكانت التجربة 
ناجحة. ولكن من جهة إيصال رسالتنا إلى باقي العالم فإن املردود الشتراكنا 
البالد.  في  عندنا  للمؤمترات  عقدنا  مردود  من  أكبر  الدولية  املؤمترات  في 
فتكاليف عقد املؤمترات مرتفعة جّداً وميكننا أن نرسل عشرات من احملاضرين 
الفلسطينيني إلى مؤمترات دولية بتكلفة أقل من عقد مؤمتر دولي واحد داخل 
البالد. كذلك فإننا نستطيع أن نستضيف عدداً قليالً فقط من احملاضرين األجانب 
في مؤمتراتنا احمللّيّة بينما يستطيع كل محاضر أن يخرج إلى املؤمترات الدولية 
الضخمة وأن يوصل صوته إلى مئات املشتركني. وقد بدأ اشتراك الفلسطينيني 
فعالً في املؤمترات الفلكلورية الدولية في السنوات األخيرة فقط، وعدد الذين 
شاركوا في هذه املؤمترات قليل جداً ومنهم د. عبد اللطيف البرغوثي، د. شريف 
كناعنة، د. أحمد بكر، د. إبراهيم املهوي ود. منعم حداد. وتعود قلة االشتراك 
في هذه املؤمترات معظم الوقت إلى عدم توفر الدعم املالي، وإلى عدم اإلطالع 
الفلكلور، وعدم معرفة  على ما يجري على املسرح األكادميي العاملي في حقل 
كيفية االتصال وترتيب االشتراك في هذه املؤمترات، خصوصاً وان الكثيرين 
من النشيطني على مستوى احلركة الفلكلورية احمللّية هم من الهواة والذين ليس 
لديهم الكثير من التدريب األكادميي الّرسمي في حقل الفلكلور، باإلضافة إلى 

أن عدم إتقان اللغة اإلجنليزية رمبا يقف عائقاً أمام البعض منهم.
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الهوامش

1 صدر الكتاب عن مركز إحياء التراث العربي في الطيبة فيما بعد سنة 1994 بعنوان

Folk Heritage of Palestine
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جرانكفست والفلكلور والهوية الوطنية الفلسطينية*

مقدمة
– بني الدارسني  – ورمبا غير رسمي أيضاً  قد يكون هذا املؤمتر أول لقاء رسمي 
أنه من اجلدير  الفلسطينيني والفنلنديني، مع  العلوم االجتماعية من  والباحثني في 
بهم أن يكونوا قد كّونوا مثل هذه العالقات منذ زمن طويل وان تستمر تلك العالقات 
تستدعي  األقل  على  عناصر  ثالثة  هناك  أن  إذ  واملستقبل،  احلاضر  في  بينهم 
وتشجع مثل تلك العالقات. أول تلك العناصر املشتركة بينهم هو العاملة الفنلندية 
الفلسطيني،  التراث الشعبي  العلمي واألكادميي حول  هيلما جرانكفست وإنتاجها 
كل  قاسى  قد  والفنلندي،  الفلسطيني  الشعبني،  كون  في  يشتركان  أنهما  وثانيها 
منهما جتربة احتالل غريب ألرضه ملدة طويلة، وثالثها أنه ظهرت عند كل من هذين 
ثقافة  من  مستوحاة  قوية  وطنيّة  روح  االحتالل،  ذلك  على  فعل  كرّدة  الشعبني، 
وتراث ذلك البلد. لقد نشأت بني الفلسطينيني في أوائل سبعينات القرن العشرين 
حركة فلكلورية قوية غّذت وألهمت املقاومة والصمود الفلسطيني، خصوصاً أثناء 
فترة االنتفاضة، بصورة ال تقل عن إلهام الـ “كاليفاال”1 للصمود والنضال الفنلندي 

ضد السويدي والّروسي في حينه.

»  قّدمت هذه الورقة أصالً باللغة اإلجنليزية في مؤمتر عقد في مدرسة “طاليطا قومي” في بيت جاال 

أثناء الفترة 3-7 آب، 1997 تكرمياً لذكرى العاملة الفنلندية هيلما جرانكفست.



قبل  بدأت  والتي  الفلسطيني،  الفلكلور  في  جرانكفست  هيلما  دراسات  جاءت  لقد 
حوالي ثالثة أرباع القرن، وكأن هيلما كانت تتوقع ما كان سيحدث للفلسطينيني فيما 
بعد. فقد كانت دراساتها الفلكلورية مفّصلة وشاملة ودقيقة وصادقة، وكأنها كانت 
تعرف أن الفلسطينيني سيمّرون فيما بعد بظروف عصيبة تتطلب منهم اللجوء إلى 
تراثهم وثقافتهم الشعبية التقليدية واالستعانة بها. إن الفلسطينيني اليوم قلقون على 
مستقبلهم رمبا أكثر من أي شعب آخر في العالم، ألنهم يواجهون ظروفا تهدد هويتهم 
اليوم، نتيجة لتشتت أكثر من نصفهم في شتى بقاع  وحتى بقاءهم اجلسدي. فهم 
العالم، ونتيجة لرزوحهم حتت االحتالل في الضفة والقطاع، ولتهميش املوجودين 
منهم في إسرائيل، بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الشعور بوجود تراث موحد 

ورموز مشتركة حتافظ على ترابطهم ووحدتهم كشعب واحد متماسك.

نفي الهوية الفلسطينية
البالد  وكأصحاب  كشعب  الفلسطينية،  الهوية  شرعية  على  البشعة  الهجمة  إن 
يهود  جتميع  إلى  والّدعوة  عليهم،  اخلارجي  والتسلط  التحكم  وجتربة  الشرعيني، 
العالم على أرض فلسطني وإقامة الدولة اليهودية “النقيّة”... هذا كله لم يبدأ فعالً 
احلركة  من  األفكار  هذه  الصهيونية  ورثت  وإمنا  الصهيونية،  احلركة  بداية  مع 
االستعمارية األوروبية، والتي سادت أوروبا أثناء النصف األول من القرن التاسع 
كولونيالية  نظرية  الوقت  ذلك  في  خاص  بشكل  اجنلترا  في  سادت  وقد  عشر. 
مرتبطة بفلسطني، جمعت بني املصالح االقتصادية واإلستراتيجية، باإلضافة إلى 
التقليدية  العداوة  اإللهي في فلسطني، وإلى  اليهود  التي قالت بحق  الدينية  الفكرة 
الهوية  جتاه الشرق ككل والعالم اإلسالمي بشكل خاص. وتعاظمت الهجمة على 
األوروبيني  أطماع  أصبحت  إذ  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  حوالي  الفلسطينية 
“صناديق  فأنشئت  املقدسة”  “األرض  يسّمونه  كانوا  ما  على  فأكثر  أكثر  تتركز 

األرض املقدسة” وزاد تشجيع رحالت السياحة إلى “األراضي املقدسة”.

التوراتيّة على  بالدراسات  واملختّصني  واملبشرين  الّرحالة  التطورات شّجعت  هذه 
وتراثهم  الفلسطينيني  عادات  تفسير  طريق  عن  الفلسطيني  الشعب  وجود  نفي 
وتقاليدهم وأساليب حياتهم الشعبية على ضوء منط حياة العبريني القدماء، وتفسير 
جغرافية فلسطني على ضوء كتاب التوراة فقط. وبينما كانت عادات الفلسطينيني 
قبل  من  إليهم  ُينظر  أنفسهم  السكان  كان  القدماء،  العبرانيني  إلى  ُتنسب  وتراثهم 

هؤالء الباحثني والدارسني نظرة استخفاف واحتقار. 

بدأ هذا الوضع بالتغيّر نوعاً ما أثناء العقد الثالث من القرن العشرين، إذ جند شخصاً 
مثل أولبرايت )W.F. Albright( الذي شغل منصب مدير املعهد األمريكي للدراسات 
ضرورة  إلى  ُينبِّه   1921 سنة  منذ  بدأ  قد  طويلة،  لسنوات  القدس  في  االستشراقية 
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اجتماعي  تغير  البالد أصبحت متر في مرحلة  الفلسطيني ألن  الشعبي  التراث  جمع 
وثقافي سريع. ومع أن اهتمام أولبرايت بجمع التراث الشعبي الفلسطيني كان صادقاً 
إال أن ما كان ُيعنيه من ذلك هو فهم عقل العبريني والكنعانيني القدماء وليس االهتمام 
أولبرايت حول االهتمام  انتقلت رسالة  الفلسطينية بحد ذاتها، وقد  بالتراث والهوية 
شعروا  الذين  الفلسطينيني  املثقفني  من  جيل  إلى  الفلسطيني  الشعبي  التراث  بجمع 
باملخاطر التي كانت تهدد التراث الفلسطيني مع بدء االنتداب البريطاني على فلسطني. 
وعمر  وحداد  اسطفان  واسطفان  كنعان  توفيق  مثل  أشخاص  هؤالء  أهم  من  وكان 
الصالح البرغوثي وغيرهم. وقد نشر هؤالء دراساتهم في “مجلة جمعية الدراسات 
التي   "Journal of Palestine Oriental Studies" )JPOS( الفلسطينية”،  الشرقية 
كانت مبثابة الذراع األكادميي لالنتداب البريطاني، والتي كان يحررها أولبرايت نفسه 
لسنوات طويلة. وكان ألبحاث هؤالء الباحثني الفلسطينيني األوائل نكهة استشراقية، 
املرجعية  حسب  احلاالت  من  كثير  في  الفلسطيني  الفلكلور  تفسير  في  استمّروا  إذا 
التوراتية وحياة العبريني القدماء. إال أن توّجهاتهم كانت في نفس الوقت فلسطينية، 
على  وليس  الفلسطينية  والهوية  الفلكلور  على  يتركز  األساسي  اهتمامهم  كان  حيث 
الفلسطيني  وللشعب  الفلسطيني  للفلكلور  واحترامهم  حبهم  وكان  نفسها،  التوراة 

واضحاً في جميع األبحاث التي نشروها.

من  والثالثينيات  العشرينيات  في  الباحثني  هؤالء  بدأه  الذي  النشاط  استمر  وقد 
القرن العشرين على يدي حركة فلكلورية نشطة تركّزت خصوصاً في منطقة رام 
الله–البيرة، وبالتحديد في جمعية إنعاش األسرة، وقاد هذه احلركة منذ الستينات 

والسبعينات الدكتور عبد اللطيف البرغوثي.

التأثير اإليجابي ألعمال هيلما جرانكفست
واملبشرين  الّرحالة  أعمال  وإلى  العشرين  القرن  عشرينات  إلى  اآلن  نعود 
واملستشرقني األوروبيني، لنجد أن أهم تغيّر في النظرة والتوجه إلى الفلسطينيني 
تكرمياً  اليوم  جنتمع  التي  الباحثة  تلك  أبحاث  نتيجة  جاءت  ومجتمعهم  وثقافتهم 
لذكراها، أال وهي السيدة الفنلندية “هيلما جرانكفست”. تشير جرانكفست نفسها 
في  السائدة  املصطلحات  حسب  ولكن  “اثنولوجية”،  أعمال  أنها  على  أبحاثها  إلى 
“اثنوغرافيّة”، ويراها معظم  احلقل في هذه األيام فإنني أفّضل أن أدعوها أعماال 
حقل  في  احلقيقة  في  كانت  وقد  فلكلور  كعاملة  أبحاثها  على  املطلعني  الفلسطينيني 
قرية  في  الشعبية  واحلياة  للثقافة  وصفها  في  استعملت  ولكنها  االنثربولوجيا 

“أرطاس” الكثير من املواد التي ميكن تصنيفها ضمن مواد الفلكلور.

موضوع  لتدرس   1925 متوز  من  عشر  الثاني  في  القدس  جرانكفست  وصلت 
التوراتية مبالحظة  وتكّمل دراساتها  تدعم  أن  قّررت  وقد  التوراة”،  في  “النساء 
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إال  حتتج  لم  أنها  ويظهر  أرطاس.  قرية  في  الفلسطينيات  للنساء  اليومية  احلياة 
أياماً قليلة من مالحظة حياة النساء في أرطاس حتى غيرت مرة واحدة موضوع 

دراستها وكذلك أسلوبها في إجراء الدراسة. 

فيما يتعلق بتغيير موضوع دراستها كتبت فيما بعد على الصفحة الثالثة من كتابها 
سأترك  قرار.  إلى  توصلت  “لقد  تقول:   1931 سنة  نشر  الذي  الزواج”  “أحوال 
في الوقت احلاضر النساء في كتاب العهد القدمي، وبدال من ذلك، سأقوم بدراسة 
مجتمع قريتي الصغيرة.” أما بالنسبة لتغيير أسلوبها النظري في الدراسة، فيظهر 
أنها قررت – مع أنها ال تقول ذلك صراحة – أن تتحول من أسلوب الدراسة املقارنة 
“كانت احلقائق  الوظيفية. فهي تكتب في نفس املوقع املذكور سابقا:  النظرية  إلى 
قد أقنعتني أنه من اخلطأ أن ُتؤخذ عادة واحدة وتدرس في فراغ بدالً من محاولة 
ميكن.”  ما  وبأوسع  بالتساوي  الظواهر  جميع  ودراسة  العالقات  إلى  أوالً  النظر 
أنها توّصلت إلى رأي يشبه رأي عالم االنثربولوجيا  وتستمر جرانكفست فتقول 
“مالنوفسكي” الذي يقول في أحد كتبه: “إن دارس اإلثنوغرافيا الذي يبدأ بدراسة 
الدين وحده، أو التكنولوجيا وحدها، أو البناء االجتماعي وحد، يقتطع لنفسه حقالً 
مصطنعاً للدراسة مما يعيق دراسته بشكل جدي.” ومالنوفسكي كما نعلم هو أحد 
مؤسسي النظرية الوظيفية في األنثربولوجيا. مسلّحًة باألفكار واملفاهيم اجلديدة، 
حتّولت جرانكفست إلى مواجهة ونقد األفكار واملفاهيم السابقة التي كانت قد تخلّت 
عنها قبل مدة قصيرة. وقامت جرانكفست بعملية النقد هذه بجرأة وإخالص نادراً 
ما جندهما بني دارسي العلوم االجتماعية حتى في أيامنا هذه. فنجد جرانكفست 

مثال تتحدث عن وضع املرأة في أرطاس فتقول:

والرجال   – ثقيل  عليهن  امللقى  العبء  يجْدن  أحياناً  أنهن  املؤكد  “من 
الفالحون يتفقون معهن في ذلك – ولكنهن بشكل عام عمليات أكثر من أن 
يفعلن  ما  النفسيّة. وأقّل  املجّرد ولتحليل حالتهن  للتفكير  أنفسهّن  يكّرسن 
هو أن يتذّمرن من الرجال، ومن بعض نواحي احلياة التي نعتبرها نحن في 
منتهى التعاسة، مثل تعدد الزوجات مثالً فإنهن يتحدثن عنها بروح مرحة، 
وهذا مريح ومنعش بعد كل التذّمر حول الظلم الواقع على املرأة الشرقيّة، 
وضع  عن  احلديث  يجري  حاملا  اآلن  حتى  كنا  سماعه.  على  تعّودنا  الذي 
املرأة الفلسطينية، أو املرأة ’الشرقية‘ كما نفّضل أن ندعوها، نكتفي ببساطة 
ذاتيّة بدالً من تقّصي احلقائق والتعّرف على األوضاع  بأن نصدر أحكاماً 

والقوانني اخلاصة التي تتحكم بحياة املرأة في فلسطني” )ص 22-21(. 

إنني ال أدرج هنا هذا االقتباس من جرانكفست دعماً ملمارسة تعّدد الزوجات بني 
الفلسطينيني – فذلك موضوع يختلف كليّاً – ولكن ألبنّي أنه ملن “املريح واملنعش” 
أن جند حتى في هذه األيام باحثا في العلوم االجتماعية يحاول فهم ظاهرة ثقافية 
على ضوء إطارها الثقافي–االجتماعي، بدالً من اللجوء إلى مجّرد إدانتها، خصوصاً 
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عندما يكون اإلطار هو الثقافة العربية الشرق-أوسطيّة وتكون الظاهرة ذات عالقة 
بالدين اإلسالمي أو بأوضاع “املرأة الشرقيّة”.

حول  أّيامها  في  املتوّفرة  األوروبية  األدبيات  بشدة  جرانكفست  هيلما  انتقَدت  لقد 
املجتمع والثقافة الفلسطينية. ليس فقط أن تلك األدبيات كانت تنقصها الدراسات 
املواد  إن  بل  املقارنة،  بالطريقة  جمعت  مواد  من  مبعظمها  وتكّونت  اإلثنوغرافية، 
التي كانت متوّفرة والتي جمعت بالطريقة “املقارنة” املتخلفة نسبيّاً، كانت نفسها 

ناقصة. وتوّضح جرانكفست وجهة نظرها بقولها: 

التّراخي  مدى  نعرف  عندما  ناقصة  املصادر  هذه  أن  غريباً  ليس  “ولكنه 
آراء ومقوالت  إلى حد بعيد من  تتكّون  إنها  والتساهل في أسلوب جمعها. 
لرّحالة ومبّشرين لم يكن لديهم الوقت أو االهتمام لدراسة احلقائق بشكل 
دقيق، فخلطوا معها انطباعاتهم وآراءهم الشخصية ذات الطبيعة الذاتيّة، أو 

أدخلوها بدالً من احلقائق”)ص7(.

وتوضح جرانكفست آراءها هذه بإعطاء عدد من األمثلة، منها مثالً أن جيمس فريزر 
“الفلكلور في العهد القدمي” أعطى أمثلة من جميع  عندما كتب دراسته الكالسيكية 
نواحي العالم ولكنه لم يكن قادراً على تقدمي أمثلة من فلسطني، وهو املجتمع صاحب 
الدراسات  أكبر عالقة باملوضوع )ص8(. وتنهي جرانكفست نقاشها حول وضع 
“خطرين”،  حول  الدارسني  من  لزمالئها  حتذير  بإصدار   1931 سنة  الفلسطينية 
األول “يتعلق باألراضي املقدسة بشكل خاص” وهو ما تدعوه “اخلطر التوراتي” 
الوقت  في  احلياة  حول  واآلراء  والتقاليد  العادات  مبساواة  “اإلغراء  بأنه  وتعّرفه 
احلاضر مع تلك املوجودة في التوراة، خصوصا في كتاب العهد القدمي، بدون أي 
متحيص أو تدقيق.” أما اخلطر الثاني، والذي ميكن أن نسّميه “خطر التعميم املفرط” 
والتقاليد  العادات  إلى  بالنسبة  تعميمات  جرت   …“ يلي:  كما  جرانكفست  فتصفه 
احمللية، والكتاب السابقون كانوا يجمعون بعض املعلومات أو يلتقطونها هنا وهناك، 

ثم يقّدمونها بدون أي اهتمام على أنها فلسطينية بشكل عام.”

املجتمع  وحتطيم  السياسي،  املستوى  على  الفلسطينية  الهوية  نقض  أو  نفي  أما 
الفلسطيني على املستوى العسكري، فهي أبشع ولكنها معروفة أكثر من النفي على 
املستوى األكادميي، ولذلك فلسنا بحاجة إلى ذكرها بالتفصيل، بل يكفي أن نشير 
هنا إلى أن “وعد بلفور” الذي صدر عام 1917 عّرف األكثرية من سكان فلسطني 
أما  اليهود”.  غير  “السكان  وهم أصحاب البالد من العرب الفلسطينيني على أنهم 
ُتنكر   - اآلن  حتى  زالت  وما   - قرن  حوالي  منذ  كانت  فإنها  الصهيونية  احلركة 

وجود الفلسطينيني كليّاً وتصف فلسطني بأنها “أرض بال شعب”. 

لقد أعطت حرب 1948 إسرائيل ما يزيد على 80% من مساحة البالد وحّولت حوالي 
إسرائيل  فاستولت   1967 حرب  جاءت  ثم  الجئني،  إلى  الفلسطينيني  من  املليون 
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ولبنان، وحّولت  أجزاء من مصر وسوريا  إلى  باإلضافة  باقي فلسطني  على  فيها 
أو“إعالن  أوسلو”  “اتفاقيّة  أن  ويبدو  الجئني.  إلى  السكان  من  آخرين  ألفا   300
الفلسطينيني،  جميع  بني  جتمع  كانت  التي  الرموز  معظم  دّمرت  قد  املبادئ” 
وحرمت الفلسطينيني من أي أهداف أو طموحات مشتركة، وقضت بتغريب حوالي 
الشتات. وأخطر  الـ 48 وفلسطينيو  الفلسطينيني مبا فيهم فلسطينيو  أرباع  ثالثة 
ما في األمر أّنه بعد نصف قرن من التشرذم والتفّرق فإن التجمّعات املختلفة من 
البعض وأخذت ثقافتهم  الشتات بدأت تفقد االتصال مع بعضها  الفلسطينيني في 
الثقافة  أمناط  يفقدون  منهم  الكثيرون  بدأ  لقد  وتتمايز.  تختلف  حياتهم  وأساليب 
أن  املفروض  من  والتي  الفلسطيني،  املجتمع  متيّز  التي  الشعبية  احلياة  وأساليب 
حتافظ على وحدتهم ومتيّزهم عن غير الفلسطينيني. هنالك اآلن حاجة ماّسة إلى 
أجل  من  وجدوا  أينما  الفلسطينيني  األطفال  إلى  الفلسطينية  الشعبية  الثقافة  نقل 
التكلفة،  بالغ  ضخماً،  مشروعاً  هذا  وسيتطلب  الفلسطينية.  هويتهم  على  احلفاظ 
تفاصيل  في  الدخول  أستطيع  وال  والتنفيذ.  التخطيط  حيث  من  الصعوبة  وبالغ 
مثل هذا املشروع هنا، ولكنني أستطيع أن أؤكد حقيقة واحدة وهي أنه عندما يبدأ 
تنفيذ مثل هذا املشروع، لتعريف أطفال الفلسطينيني، في جميع أنحاء العالم، بحياة 
أجدادهم من الفالحني الذين عاشوا في قرى فلسطني قبل نكبة 48 فسيكون ألعمال 

هيلما جرانكفست دور كبير في ذلك املشروع.
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الهوامش

1   “كاليفاال” هي ملحمة شعبية وطنية فنلندية لعبت دوراً هاما في إذكاء الشعور الوطني في فنلندا.
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دور توفيق كنعان في تطّور احلركة الفلكلورية الفلسطينية

املرحوم  به  قام  الذي  الدور  على  وشاملة  سريعة  نظرة  إلقاء  يلي  فيما  سأحاول 
تاريخ  من  حرجة  مرحلة  في  الفلسطيني  للفلكلور  ودارس  كجامع  كنعان  توفيق 

الشعب الفلسطيني وتاريخ احلركة الفلكلورية في فلسطني.

وانبثق  التاسع عشر.  القرن  الثاني من  النصف  أوروبا في  الفلكلور في  علم  ظهر 
هذا العلم أصالً عن علم اإلنسان )األنثروبولوجيا(. وقد كان هناك فرقان رئيسان 
بني األنثروبولوجيا والفلكلور. فبينما استـُعملت األنثروبولوجيا لدراسة املجتمعات 
اختص  أوروبيني،  علماء  أيدي  على  أوروبا،  خارج  بدائية  بأنها  ُوِصَفت  التي 
علماء  درس  كذلك  نفسها.  ملجتمعاتهم  األوروبيني  العلماء  بدراسة  الفلكلور  حقل 
األنثروبولوجيا جميع نواحي ثقافة املجتمع “البدائي” بينما اختص علماء الفلكلور 
بدراسة جزء محدد من ثقافة مجتمعهم. ونتج عن ذلك أن ارتبطت األنثروبولوجيا 
باالستعمار األوروبي وساعدته على فهم طباع الشعوب غير األوروبية وأساليب 
أن  حني  في  واستغاللها،  الشعوب  تلك  استعمار  األوروبيني  على  لتسّهل  حياتهم 
الواحدة  املجموعة  أبناء  إذ ساعد  األوروبية،  التحرر  ارتبط بحركات  الفلكلور  علم 
وقد  وتوحيدهم.  هويتهم  تعزيز  إلى  أدى  مما  الثقافية  جذورهم  على  التعرف  في 

»نص كلمة ألقيتها مبناسبة افتتاح معرض “مجموعة توفيق كنعان” في مكتبة جامعة بيرزيت 

بتاريخ 1998/10/30.



حيث  احلاضر،  الوقت  حتى  والفلكلور  األنثروبولوجيا  بني  الفروق  هذه  استمرت 
الفلكلورية  احلركات  واكبت  بينما  االستعمار  خدمة  في  األنثروبولوجيا  استمرت 
احمللية حركات التحرر القومي والوطني في جميع أنحاء العالم. من هنا يبدأ فهُمنا 

ملا قام به توفيق كنعان.

إن الفكر الصهيوني الذي نفى حق الفلسطينيني العرب باألرض التي يعيشون عليها 
اليهودية  الدولة  وإقامة  فلسطني  أرض  على  التجمع  إلى  ودعاهم  لليهود،  وأعطاه 
الفكر  عن  الصهيونية  ورثتُه  وإمنا  اليهود  عند  أصالً  ينشأ  الفكرلم  هذا  النقـية، 

الكولونيالي السائد في أوروبا منذ أوائل القرن التاسع عشر.

وقد سادت في إجنلترا بشكل خاص نظرية استعمارية متعلقة بأرض فلسطني جمعت 
بني املصالح االقتصادية واإلستراتيجية والفكر الديني القائل باحلق اإللهي لليهود 

في فلسطني، باإلضافة إلى العدوانية التقليدية جتاه الشرق العربي–اإلسالمي.

أنشئت  إذ  املاضي،  القرن  من  الثاني  النصف  في  احلركة  هذه  وتيرة  وازدادت 
وأمريكا  أوروبا  بلدان  مختلف  في  الدعم  وصناديق  واملؤسسات  اجلمعيات 
“األراضي املقدسة” من أيدي العرب الفلسطينيني، فكثرت  السترداد ما أسموه بـِ 
العبري  املجتمع  وثقافة  تاريخ  ودارسي  واملبشرين  واملغامرين  احلجاج  وفود 
القدمي. ووصلت بهم الوقاحة “األكادميية” و“العلمية” إلى حد نفي وجود سكان 
أصليني ذوي ثقافة أو هوية خاصة بهم في فلسطني، وذلك عن طريق ربط كلِّ ما 
القدمي.  اليهودي  املجتمع  وتراث  بثقافة  الفلسطينية  الشعبية  والثقافة  احلياة  في 
وكانت نظرة هؤالء املستشرقني إلى الشعب الفلسطيني نفسه نظرة ازدراء واحتقار 
وعدوانية. واألمثلة على هذه النظرة في األدب االستشراقي كثيرة جّداً، وأكتفي هنا 
 Customs and traditions of مبقطع صغير جاء في الصفحة الثانية لكتاب اسمه
للمستشرق   Palestine Illustrating the Manners of the Ancient Hebrews

)Ermete Pierotti( والذي نـُشر في إجنلترا سنة 1864 يقول )والترجمة لي(: 

لو أن أحداً، ممن هم ميّالون ألن َينسبوا إلى احليوانات امتالك موهبة الفكر بدالً 
من الغريزة، سافر في طول فلسطني وعرضها، لعثر بكل تأكيد على إثباتات 
كثيرة تدعم نظريته، ورمبا حتى تَوّصَل إلى النتيجة )وهي ليست بعيدة عن 

)Pierotti,1864( ”.أن البهائم أكثُر ذكاًء من بني اإلنسان )احلقيقة

 لقد أخذت األمور بالتحّسن قليالً في العشرينات والثالثينات من القرن احلالي 
خصوصاً على يدي اثنني بالذات من املستشرقني وهما الدكتور وليم اولبرايت 
جرانكفست  هيلما  والدكتورة  الشرقية،  للدراسات  األمريكي  املعهد  مدير 
الفلسطينية  للثقافة  حقيقياً  تذوقاً  أبديا  اللذين  سويدي،  أصل  من  الفنلندية 
للشعب  ملموساً  واحتراماً  حباً  كالهما  أبدى  وقد  عليها،  حقيقياً  وحرصاً 
الفلسطيني ولتراثه، إال أن حرصهما على هذا التراث لم يكن من قبيل احلرص 
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متني  فلسطيني  مجتمع  على  احلفاظ  أجل  من  وال  الفلسطينية  الهوية  على 
ومتماسك، وإمنا كان في الدرجة األولى ما زال من أجل فهم الثقافة والعقل 
العبري والكنعاني القدمي. ولكن حماس هؤالء املستشرقني للتراث الفلسطيني 
أعطى  واحلماس،  احلرص  ذلك  من  الهدف  عن  النظر  بغض  عليه،  وحرصُهم 
ثماراً طيبة عندما جنح اولبرايت بشكل خاص في نقل عدوى حرصه وحماسه 
إلى عدد من املثقفني العرب الفلسطينيني وعلى رأسهم املرحوم توفيق كنعان.

لقد قام توفيق كنعان بجمع ودراسة كميّات هائلة من التراث الشعبي الفلسطيني، 
األعظم  الفضل  أن  إال  قليل(،  بعد  ذلك  إلى  )وسنعود  واملادي  والتعبيري  الفكري 
لتوفيق كنعان يكُمن، حسب رأيي، في الهدف من جمع التراث وفي طريقة توظيف 
هذا التراث. إن هنالك الكثير في حياة توفيق كنعان وجهوده وأعماله وكتاباته مما 
يشير إلى أنه كان مدفعوعاً في نشاطه التراثي بحبه للتراث الفلسطيني وللشعب 
إذ  جبّارة،  نوعية  نقلة  إجناز  من  مكنه  وهذا  الفلسطيني،  وللمجتمع  الفلسطيني 
تسعى  استعمارية  أنثروبولوجية  حركة  من  الفلسطيني  التراث  دراسة  حّول 
هوية  تعزُز  وطنية  فلكلورية  حركة  إلى  الفلسطيني،  الشعب  وحتطيم  إنكار  إلى 
أوالً،  النقلة  بهذه  وطنه.  أرض  على  وصموده  وجوده  وتدعُم  الفلسطيني  الشعب 
وكتاباته  وبجهوده  ثانياً،  الفلسطيني  الشعبي  للتراث  وتوثيقه  ودراسته  وبجمعه 
للحركة  األول  واملؤسس  األب  هو  كنعان  توفيق  يكون  ثالثاً،  والسياسية  الوطنية 
الفلكلورية الفلسطينية بدون منازع. ولعل الذين عاشوا في األراضي الفلسطينية 
بعد حرب1967 يعرفون ما قدمته هذه احلركة التي كان قد أطلقها توفيق كنعان 
تاريُخ  يكون  وقد  االحتالل.  ضد  ولنضالهم  أرضهم،  على  الفلسطينيني  لصمود 
السبعينات  سنوات  في  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  الفلكلورية  احلركة 
وجامعة  بيرزيت  جامعة  مثل  الرائدة  الوطنية  املؤسسات  إطار  وفي  والثمانينات، 
النجاح وباقي اجلامعات الفلسطينية، وجمعية إنعاش األسرة، ودار الطفل، وجمعية 
إحياء التراث العربي وغيرها من املؤسسات واجلمعيات الوطنية، قد يكون تاريُخ 
هذه احلركة مثاالً رائعاً على مواكبة ومؤازرة احلركات الفلكلورية حلركات التحرر 
الوطني والقومي في العالم. وإذا كان ما أقوله هنا صحيحاً، وأنا أعتقد أنه كذلك، 
والوطنية،  السياسية  جهوده  إلى  باإلضافة  الفلكلورية،  كنعان  توفيق  جهود  فإن 
تخّولنا اعتباَرُه ليس فقط مؤسس احلركة الفلكلورية بل أيضاً أحد أهم مؤسسي 

احلركة الوطنية الفلسطينية.

ال  الوقت  بأن  ألقول  الفلكلورية  كنعان  توفيق  أعمال  إلى  اجلولة  هذه  بعد  وأعود 
يسمح لي بالتطرق اآلن إلى أبحاثه الفلكلورية املكتوبة، وأكتفي بوصف قصير جداً 
ملجموعة الفلكلور املاّدي التي جمعها توفيق كنعان والتي رأينا قسماً ضئيالً منها 
في قاعة املعرض، وقد حصلُت على هذه املعلومات من جزيال هيلميكة التي قامت 

بتنظيم املعرض الذي رأيناه.
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بني  كنعان  توفيق  جمعها  قطعة   1400 حوالي  املادي  الفلكلور  مجموعة  تضم 
السنوات 1912 و1947، وما رأيناه منها في املعرض يساوي حوالي 10% فقط 
على  وَحَصل  وُقراها  القدس  مدينة  من  معظمها  جمع  وقد  الكلية.  املجموعة  من 
أو  لهم،  يقدمه  كان  الذي  الدواء  أو  العالج  مقابل  أو  كهدايا  مرضاه  من  معظمها 
جميع  في  منتشرة  وقرى  مدن  من  جاءت  القطع  هذه  بعض  ولكن  منهم،  اشتراها 
بلدان  العربية األخرى. وقد جاء عدد قليل منها من  املدن  نواحي فلسطني وبعض 
جداً،  عام  وبشكل  ككل،  املجموعة  وتتعلق  النمسا.  حتى  الهند  من  تراوحت  أخرى 
بالطب الشعبي واملعتقدات الطبية الشعبية الغيبية، ويتعلق جزء صغير منها بعالج 
ووقاية احليوانات، خصوصاً اخليول. وبعض هذه القطع نادرة جداً وبعضها كان 

قد قل أو ندر استعمالها عندما قام بجمعها.

هذه املجموعة تكّون كنزاً ثميناً لدارسي الطب واملعتقدات الشعبية في فلسطني وفي 
املجتمع العربي ككل، وهي تصلح أيضاً لدراسة احلياة الشعبية في املجتمع العربي 
للطب  املقارنة  للدراسات  اآلن، كما تصلح  وتطّورها عبر حوالي مائتي سنة حتى 

الشعبي والفلكلور املادي واملعتقدات الغيبية للشعوب األخرى.

إن جامعة بيرزيت لهي خيُر موقع حلفظ هذه املجموعة القيمة واالستفادة منها، إذ 
أنها كانت وما زالت رائدة في األبحاث والدراسات بجميع أنواعها، وهي اجلامعة 
الفلسطينية الوحيدة، ومن اجلامعات القليلة في العالم العربي، التي تقدم عدداً من 

املساقات في الفلكلور واألنثروبولوجيا.

وأنهي كلمتي هذه بجملة كتبتها السيدة ليلى منطوره كرمية املرحوم الدكتور توفيق 
كنعان تقول: “إنني وبكل احلزن واخلجل أعترف بأننا، نحن أبناء توفيق كنعان، لم 
بل  فقط  كنعان  توفيق  أبناء  متثل  ال  اجلملة  هذه  أن  لها  يجب.” وأقـول  كما  نقّدْرُه 
تصلح ألن يرددها جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وآمل أن تكون هذه املناسبة بداية 
عودتنا إلى ُرشدنا وإعطاء توفيق كنعان ما يستحقه من تقدير، وتعويض ملا فاتنا 

منه حتى اآلن.
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حتدثنا في احللقة السابقة عن كيفية دخول علم الفلكلور إلى العالم العربي، وإلى 
منذ  الفلسطينية  الفلكلورية  احلركة  تطور  مراحل  وعن  خاص،  بشكل  فلسطني 
عن  حتدثنا  قد  ذلك  سبقت  التي  احللقات  في  وكنا  احلاضر.  الوقت  حتى  ظهورها 
التي  األساسية  الصفات  بعض  وعن  الفلكلور،  حقل  في  األساسية  املفاهيم  بعض 
متيز مادة الفلكلور عن غيرها من املواد الثقافية. وفي هذه احللقة نتحدث عن كيفية 

تبويب مادة التراث الشعبي، ثم نبدأ بدراسة هذه األبواب كل على حدة.

قد يكون أول ما يجذب اهتمام القارئ ويستثير تساؤله في هذه احللقة هو عنوان 
احللقة، فاإلبهام في هذا العنوان يتأتى من حقيقة أنه يجمع بني موضوعني يبدوان 
وكأنهما متضادان أو على األقل بعيدان عن بعضهما، وهما “املادة” من جهة و”الفن” 
التجسيد والواقعية  أذهاننا معاني  إلى  “املادة” عادة جتلب  أن  إذ  من جهة أخرى، 
فما  واخليال.  واإلحساس  والتعبير  التجريد  “الفن” معاني  يجلب  بينما  والعلمية، 

الذي يجعلنا إذاً نضع املادة والفن في باب واحد من أبواب التراث الشعبي؟

التراث الشعبي ككل، ولكن من  الدارسون طرقاً مختلفة في تقسيمهم ملجال  يتبع 
أكثر طرق القسيم والتبويب شيوعاً الطريقة التالية:

يقسم التراث الشعبي إلى:

1. املعتقدات واملعارف الشعبية.
2. العادات والتقاليد الشعبية.



3. األدب الشعبي وفنون احملاكاة )أي فنون قوليّة وفنون حركية(.
4. الفنون الشعبية والثقافة املادية.

البند  في  واحلركية”  القولية  “الفنون  بندين،  على  توزعت  الفنون  أن  هنا  نالحظ 
الثالث و“الفنون الشعبية” في البند الرابع. ولكن هذه التسميات في احلقيقة ليست 
دقيقة، ألن الفنون “القولية واحلركية” املوجودة في البند الثالث هي فنون شعبية 
من  إذاً  بد  فال  الرابع.  البند  في  املذكورة  الشعبية  الفنون  مع  احلال  هو  كما  متاماً 
وجود أبعاد أو مواصفات أخرى متيز اجلزأين عن بعضهما، وإال ملا كنا وضعناهما  

في بندين مختلفني هنا.

وإذا أعدنا النظر في البنود األربعة املوجودة أعاله فإننا نرى أن الثقافة املادية الشعبية 
“الفنون  جتاوزاً  أسميناه  الذي  الفن  من  اجلزء  ذلك  مع  الرابع،  البند  في  كلها  جاءت 
الشعبية”، أي أن ما مييز هذا اجلزء من الفن عن أجزاء الفن الشعبي األخرى هو نفسه 
ما يربطه بالثقافة املادية ويجعلنا ندرجه معها في بند واحد، وهذا ما سنوضحه اآلن.

قلنا أن الكائن احلي بحاجة إلى التوافق مع البيئة من أجل البقاء، أي أنه بحاجة إلى 
احلصول على ما يضمن بقاءه واستمرارية نوعه من البيئة، وهذا يتطلب من الكائن 
البيئية ويستغلها مبا يتناسب مع حاجاته وأغراضه، وهذا في  أن يطوع اخلامات 
ثقافية تصلح الستعمال  أشياء  إلى  الطبيعية  املصادر  يعني حتويل  اإلنسان  حالة 

اإلنسان وتلبية حاجاته.

حاجات اإلنسان بشكل عام نوعان؛ حاجات بيولوجية جسدية كاحلاجة إلى الغذاء 
وحاجات ميكن أن نسميها  واحلاجة إلى الدفء واحلاجة إلى اإلشباع اجلنسي، 
كاحلاجة  البشري،  الكائن  لطبيعة  تعريفنا  حسب  نفسية،  أو  وجدانية  روحية 
الثاني من  والنوع  إلى اجلمال وغير ذلك.  األمن واحلاجة  إلى  إلى احلب واحلاجة 
احلاجات، حسب النظرية الداروينية، منبثق عن األول ومكرس خلدمته، ولكن هذا 
األمر ال يهمنا هنا، بل إن ما يهمنا هو أن النوع الثاني قد أصبح اآلن  مستقالً عن 
األول وضرورياً مثله حلياة اإلنسان وبقائه. والثقافة هي وسيلة اإلنسان الرئيسية 

إلشباع كال النوعني من احلاجات من خالل البيئة، الطبيعية منها واالجتماعية. 

البيئة، يجب أن يتفاعل معها، أي أن يؤثر  الكائن على ما يبتغيه من  ولكي يحصل 
يسلك  أو  يتصّرف  أن  يجب  أثراً،  الكائن  يترك  ولكي  أثراً.  فيها  يترك  أو  عليها 
جسمانياً )أي من خالل استعمال جسمه(. وسواء أسمينا ما يكمن وراء التصرف 
اجلسماني فكراً أو إحساساً أو عاطفة أو شعوراً أو غريزة، فإن األثر الذي يتركه 
الكائن في البيئة يختلف في مدى وضوحه واستمراريته حسب وسط االتصال الذي 
يستعمله. فالسلوك اجلسماني قد تنتج عنه إشارة رمزية أو كلمة، أو حركة تترك 
التي حتمل أو جتسد  املادية  النوع األخير، أي األجسام  أثراً في جسم مادي. هذا 
البيولوجية  بدوره عن احلاجات اجلسمانية  يعبر  السلوك اجلسماني، والذي  آثار 
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واحلاجات الروحية – العاطفية لإلنسان، هذه األجسام في مجتمع من املجتمعات 
هي ما نسميها الثقافة املادية لذلك املجتمع، وهي في نفس الوقت حتتوي على ما 
الفن  أن  سابقاً،  ذكرنا   كما  العلم،  مع  )هذا  املجتمع.  الشعبي” لذلك  “الفن  نسميه 
املجسد باألجسام املادية ال يساوي في احلقيقة كل الفن الشعبي، إذ أن هناك الكثير 
من الفن مما يصوغه اإلنسان في وسط آخر غير الوسط املادي، كالكلمة واحلركة 
مبصطلح  نقصد  الوحدة  هذه  في  أننا  نتذكر  أن  فعلينا  ولذلك  واإلشارة،  الرمزية 

“الفن الشعبي” اجلزء املادي املجسد فقط من الفن الشعبي(.

التي جعلت  الثقافية” ]Artifacts[ هي  “األجسام  ملثل هذه  املزدوجة  الطبيعة  هذه 
العاملني في حقل الفلكلور يجمعون بني “الثقافة املادية “ و“الفنون الشعبية” في 
هي  املادية  الشعبية  والفنون  املادية  فالثقافة  الشعبي.  للتراث  ودراستهم  تبويبهم 
أجسام مادية مرئية وملموسة، صنعت أو أُجري عليها تغيير أو تطوير بيٍد إنسانية 

تبعاً ملهارات ومواصفات تقليدية تخدم حاجات إنسانية عملية وفنية.

وميكننا أن نعيد صياغة هذا التعريف ونلخص ما قلناه حتى اآلن بقولنا أن ذلك اجلزء 
من ثقافة بني اإلنسان الذي نتحدث عنه في هذه الوحدة ميتاز عن باقي أجزاء الثقافة 
بأنه يجمع بني صفات ثالث قد توجد واحدة أو اثنتان منها في جزء آخر من الثقافة 

ولكن ال جتتمع كلها معاً إال في اجلزء الذي نحن بصدده، وهذه الصفات هي: 

“الفنية” اجلمالية واالعتبارات  االعتبارات  الثقافة يجمع بني  أن هذا اجلزء من   .1
“الوظيفية” العملية في آن واحد.

2. أن هذا اجلزء من الثقافة “مادي”. 

3. أن هذا اجلزء من الثقافة “شعبي”.

في  منها  كل  مساعدة  مدى  وتبيان  الصفات  هذه  من  كل  بتوضيح  اآلن  وسنقوم 
متييز هذا اجلزء من الثقافة عن األجزاء األخرى.

الفن والوظيفة في الثقافة الشعبية
لإلجابة على السؤال األول أعاله، نعود إلى ما ذكرناه من أن املواد اخلام املتوفرة 
يتناسب  تغييراً  فيها  يحدث  أو  اإلنسان  يطورها  لم  ما  “ثقافية”  ليست  البيئة  في 
أن  قلنا  كذلك  إلشباعها.  أو  ألدائها  الثقافية”  “القطعة  تستعمل  التي  احلاجة  مع 
احلاجات قد تكون مادية عملية تنفيذية، أو تكون روحية عاطفية شعورية مجردة. 
 Tool,( ”فتطوير القطعة املادية خلدمة احلاجات العملية التنفيذية يجعل منها “أداة
عاطفية  روحية  حاجات  خلدمة  تطويرها  أما  حرفية”.  “صناعة  أو   )Handicraft

جمالية فيحولها إلى قطعة فنية.
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ولكن علينا أن نالحظ هنا عدداً من النقاط ، منها أن فكرة اقتناء شيء ليست له أية 
مفهوم  وهي  العالم،  ثقافات  معظم  على  غريب  مفهوم  هي  عملية  حاجة  أو  وظيفة 
غريب على جميع الثقافات الشعبية التقليدية بشكل خاص. واإلنسان العادي الذي 
يصنع أداة بطريقة تقليدية فإنه يأخذ الناحية العملية التي من أجلها يصنع األداة 
باجلمال  شعوره  مينع  أن  في(  يرغب  )وال  يستطيع  ال  أنه  إال  أوالً،  االعتبار  بعني 
من التأثير على عمله ولكن بطريقة ال تعطل على الناحية الوظيفية بل تكملها وتزيد 
مع  بالضرورة  يتناقض  أو  يتعارض  اجلمال  يجعل  ما  هناك  وليس  فعاليتها،  من 
الناحية اجلمالية هي قضية نسبية، فاجلمال هو  الوظيفة. كذلك فإن قضية تقييم 
األداة من فعاليتها  يأتي جمال  الشيء نفسه، وقد  الناظر بقدر ما هو في  في عني 
ومن  أجلها،  من  صنعت  التي  الوظيفة  مع  انسجامها  ومدى  استعمالها  وسهولة 

النتائج املرضية التي تعطيها تلك األداة.

لذلك جند أنه من الصعب تبويب الثقافة املادية الشعبية إلى قطع فنية وقطع غير فنية، 
بل إننا جند أن لنفس القطعة جانب عملي وجانب جمالي فني، ومع أن االعتبارات 
الفن  معظم  أن  إال  الشعبية،  األداة  في  الفنية  االعتبارات  على  عادة  تطغى  العملية 
العملية. واحلكم  الشعبية احلرفية  األدوات والصناعات  إطار  الشعبي موجود في 
النهائي على مدى “فنية” قطعة من الثقافة الشعبية املادية يعتمد على نوايا الصانع 
للمجتمع  التقليدية  اجلمالية  التعبيرية  واملفاهيم  احلدود  وعلى  جهة،  من  وأهدافه 
الذي يعيش ويعمل فيه من جهة أخرى. فالثقافة الشعبية املادية تختلف عن السلع 
الصناعية اجلماهيرية العملية من جهة، وعن القطع الفنية الرسمية احلديثة من جهة 

أخرى، بأنها جتمع بني الوظيفتني العملية واجلمالية.

الثقافة الشعبية املادية وغير املادية
قلنا أن هذه الوحدة تدور حول الثقافة الشعبية املادية، وال تتعلق باجلزء غير املادي 
لهذه  فهل  الشعبية.  الثقافة  من  املادي  غير  باجلزء  وال  املادية  الشعبية  الثقافة  من 
أو  العملية  الوظيفة  عليها  غلبت  مادية، سواء  املادية، بحكم كونها  الشعبية  الثقافة 
الطبيعي  من  املادية؟  غير  الشعبية  الثقافة  عن  مييزها  ما  الفنية،  اجلمالية  الوظيفة 
واملنطقي أن يكون اجلواب على هذا السؤال إيجابياً، وإال ملا ُوضَعت الثقافة الشعبية 
املادية في وحدة منفصلة ومستقلة عن غير املادية. فمن الصفات التي متيز اجلزء 

املادي من الثقافة الشعبية، بحكم كونه مادياً ما يلي:

1. الثقافة الشعبية املادية تكون مصنوعة من مواد متوفرة في البيئة الطبيعية احمللية، 
ولذا فإنها تـُظهر بسهولة وبوضوح العالقة بني اإلنسان والبيئة، وتشير إلى طرق 

توافق اإلنسان مع بيئته، وأساليب حتويل البيئة الطبيعية إلى بيئة ثقافية.

2. بحكم كونها مادية فإنه من السهل مالحظة مدى التناسق والترابط بينها وبني البيئة 
الطبيعية احمللية، والطقس، من حيث املواد والبناء والشكل والوظيفة واالستعمال.
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3. بحكم كونها مادية، يكون من السهل مالحظة العالقة بينها وبني الثقافة والسلوك 
والعادات والتقاليد والقيم احمللية.

وميكن  صادقة  بأنها  شعوراً  اإلنسان  يعطي  ومجسدة  ملموسة  مادية  كونها   .4
الثقة بها واالعتماد عليها.

مة وتشغل حيزاً ولها أطوال، وألوان،  5. ألنها مصاغة من أشياء مادية فهي مجسَّ
من  اإلنسان  ِّن  مُيكـ هذا  وكل  وشمها،  ورؤيتها  ملسها  وميكن  ووزن،  وشكل، 
املادي،  غير  التراث  دراسة  طرق  عن  تختلف  بطرق  ودراستها  معها  التفاعل 

وتزيد عنها.

أمناط  بني  للتمييز  الشكل  يستعمل  ولذا  التغير،  بطيئة  املادية  األشياء  أشكال   .6
وأساليب عمل املناطق املختلفة.

مادي  وجود  لها  الشفوي،  أو  احلركي  الفلكلور  أنواع  بعكس  املادية،  الثقافة   .7
موضوعي يستمر بعد حلظة خلقها، ولذلك فإن لها أهمية تاريخية، وهي تكون 
للزمن  اليومية  احلياة  تذوق  خاللها  من  وميكن  احلاضر،  في  للماضي  تدخالً 

الذي صنعت فيه.

املادية وجود واستمرارية مستقلة عن صانعها أو صاحبها، فإنه  8. ألن لألشياء 
رمزاً  تكون  كأن  عنه،  معينة  رسالة  أو  فكرة  توصل  كرموز  استعمالها  يسهل 

لطبقة الشخص االجتماعية أو املهنية، أو هويته اإلقليمية أو العرقية.

بعض  اإلنسان  يصنعها  التي  املادية  األشياء  على  الناس  يسقط  أن  السهل  من   .9
أفكارهم ومشاعرهم وكأنها انعكاس ألنفسهم، ولذا جند أن الطاولة لها “رجل”، 

والكرسي له “ظهر”، والفنجان له “ذان”، واالبريق له “رقبة “، وهكذا.

املنظور  الشعبي  السلوك  على  وتعتمد  باليد،  مصنوعة  تكون  املادية  الثقافة   .10
وليس املسموع.

أثناء االستعمال، مع أن بعضها  تـُستهلك  املادية في أغرب احلاالت ال  الثقافة   .11
ُيستهلك بعد مدة ليست طويلة كالطعام مثالً، وبعضها يتلف بعد مدة كباقات 

الزهور.

12. الثقافة املادية يسهل اقتالعها ونقلها من مكانها األصلي، ولذا يسهل عرضها، 
مما يسهل وجود املتاحف واملعارض.

الثقافة املادية الشعبية وغير الشعبية
ذكرنا قبل قليل أن للثقافة املادية ما مييزها عن الثقافة غير املادية، ولكن هل جميع 
الثقافة املادية شعبية؟ اجلواب طبعاً: ال، إذ أن هناك الكثير مما يحيط بنا في حياتنا 
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اليومية، في البيت واملكتب والشارع والدكان وفي كل مكان، مما هو جزء من ثقافتنا 
املادية ولكنه ليس شعبياً. فجهاز احلاسوب مثالً هو جزء من ثقافتنا املادية، ولكنه 
نشتريها،  التي  اجلاهزة  واملالبس  للسيارة،  بالنسبة  احلال  وكذلك  شعبياً.  ليس 
األشياء  معظم  وكذلك  نأكلها،  التي  املصنعة  واألطعمة  فيها،  نسكن  التي  والشقة 
األشياء  من  العديد  أخرى  جهة  من  وهناك  حياتنا.  في  معها  نتفاعل  التي  املاضية 
اليومية، والتي هي شعبية. فالكثير من  التي نراها ونستعملها في حياتنا  الثقافية 
شعبية،  هي  قرانا،  في  النساء  تستعملها  التي  املطرزة  الثياب  خصوصاً  املالبس، 
واألدوات  البيت،  في  نطبخها  التي  الطعام  أنواع  للكثير من  بالنسبة  احلال  وكذلك 

التي نستعملها في احلديقة أو احلقل.

السؤال الذي نطرحه اآلن هو: هل للجزء الشعبي من الثقافة املادية ما مييزها عن 
وإال  الكثير مما مييزها،  لها في احلقيقة  أن  منها؟ اجلواب هو  الشعبي  اجلزء غير 
غير  اجلزء  واستثناء  الشعبية  املادية  الثقافة  دراسة  من  الوحدة  هذه  في  متكنا  ملا 

الشعبي منها.

ومن الصفات التي متيز اجلزء الشعبي عن اجلزء غير الشعبي من الثقافة املادية 
ما يلي:

عنصر التقليدية واالستمرارية: عبر الزمن هو من أهم مميزات الثقافة الشعبية، 
طرق  وفي  التصنيع،  طريقة  وفي  املواد،  على  احلصول  طرق  في  ذلك  ويكون 
استعمالها أو استهالكها. هذه جميعها جتري بطرق ومواصفات تقليدية متوارثة 
ذات جذور عميقة في الزمن، وليس حسب تعليمات فنية رسمية مقننة أو مكتوبة 

تدرس بطرقة أكادميية.

عنصر الوراثة: تكون هذه املعلومات واملواصفات عادة متوارثة شفوياً أو عن طريق 
التقليد، في إطار العائلة أو بني مجموعات األقارب أو مجموعات العمل احمللية.

عنصر الثقافة احمللية: يظهر في الثقافة املادة الشعبية تأثير الثقافة احمللية بحيث 
تبرز فروق محلية بني منطقة وأخرى وبني مدينة أو قرية وأخرى، وكثيراً ما تظهر 

الفروق بني عائلة وأخرى كما هو احلال في الطبيخ الشعبي مثالً.

عنصر البيئة الطبيعية احمللية: يظهر في الثقافة الشعبية تأثير البيئة الطبيعية 
يتأثر  والطقس من حيث الشكل والوظيفة واملواد املستعملة، فالفرن الشعبي مثالً 
الطبيعية احمللية. وهي بذلك تعكس طرق توافق  البيئة  املتوفرة في  الوقود  بأنواع 

اإلنسان مع بيئته احمللية.

عنصر احلاجات احمللية: تغلب على الثقافة الشعبية االعتبارات الوظيفية العملية، 
ولذلك تظهر فيها بوضوح تأثيرات احلاجات احمللية على اخلطة الذهنية لتصميمها 

وبنائها وعملها.
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عنصر النمطية: نتيجة جلميع هذه التأثيرات احمللية، فإنه يسهل اكتشاف أمناط 
زمنية وجغرافية في الثقافة الشعبية، ولذا يسهل التعرف على زمان ومكان صنعها، 

وهذا يختلف كثيراً عن السلع الصناعية التي تكون موحدة عبر الزمان واملكان.

الشعبية عدة وظائف، وبشكل خاص  لألداة  الوظائف: تكون عادة  عنصر تعدد 
فإنها متتاز بأنها جتمع بني الوظائف العملية والوظيفة الفنية اجلمالية، وهي تختلف 

بذلك عن الفن الرسمي احلديث الذي تخلى متاماً عن النواحي العملية.

عنصر الرمزية: يتكرر في الثقافة الشعبية الكثير من الرموز املتفق عليها في املجتمع 
احمللي، والتي متثل التجارب والقيم املشتركة التي تربط بني أفراد املجتمع.

عدم االختصاص: صانع األدوات الشعبية عادة ال يكون مختصاً أو محترفاً وإمنا 
بتصميمها  عادة  يقوم  وهو  اليومية،  حياته  في  إليها  يحتاج  أشياء  بصناعة  يقوم 
وتنفيذ جميع مراحلها، وليس بتكرار روتيني مستمر لنفس املرحلة القصيرة جداً 

.]Mass Produced[ كما هو احلال في الصناعات االستهالكية احلديثة

تعدد احلواس: يعتمد الفن الرسمي احلديث على حاسة البصر فقط، بينما قد يدخل 
في الفن الشعبي الذوق والشم كما هو احلال في األكل الشعبي على سبيل املثال.

التجديد، بل ينتج أشياء مشابهة جداً  إلى  الشعبي ال يسعى  الفنان  القدم:  عنصر 
بعيد جداً، كما هو احلال في  إلى زمن  تعود  قد  والتي  والقدمية،  السابقة  لألشياء 

صناعة الفخار الشعبي التي ترجع إلى عدة آالف من السنني دون تغيير كبير.

عنصر التكرار: ميتاز الفن الشعبي بالتكرار والتماثل بني أجزائه.

التي  الشعبية  املادية  الثقافة  مع  يتماهون  احمللي  املجتمع  أفراد  التماهي:  عنصر 
التي تستعمل أو تستهلك  ينتجونها، في طريقة صنعها واستعماالتها واملناسبات 

فيها، وهم يعتبرونها جزءاً من هويتهم.

استمرار وجود وإنتاج الثقافة الشعبية املادية
املادية  الثقافة  أنواع  بعض  تعطي  والتي  أعاله،  ذكرناها  التي  الصفات  من  العديد 
نكهتها الشعبية، توحي بأن هذا النوع من الصناعات قد يكون في طريقه إلى االختفاء 
نتيجة للتغيرات االجتماعية التي تسود معظم مجتمعات العالم، ونتيجة لقلة جدواها 
االقتصادية وعدم مقدرتها على منافسة السلع الصناعية اجلماهيرية ]Mass[ التي 
واحلوسبة.  االلكترونيات  تكنولوجيا  خصوصاً  احلديثة،  التكنولوجيا  على  تعتمد 
إن هذا اإليحاء صادق إلى درجة محدودة فقط ، إذ جند أن احِلرف الشعبية اليدوية 
ومنتوجاتها مازالت مستمرة ومنتعشة في املجتمعات التقليدية، وكذلك في األجزاء 
أوروبا  غرب  كدول  الغربية،  الصناعية  املجتمعات  عن  واملعزولة  البعيدة  الريفية 

وأمريكا الشمالية. وهذا يعود إلى عدد من األسباب، منها:
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1. أن هناك الكثير من الفقراء، حتى في أغنى مجتمعات العالم، ممن ال يجدون أعماالً 
تدر عليهم دخالً أكثر مما تدره عليهم الصناعات الشعبية التقليدية، مهما كان 

الدخل منها قليالً. 

2. أن املواد اخلام املستعملة في هذه الصناعات، كاألغصان أو احلجارة أو اخلرق، 
قد تكون رخيصة جداً بحيث ميكن للشخص أن يكسب دخالً ولو بسيطاً رغم 

اإلنتاج القليل.

3. بعض احِلرف اليدوية الشعبية استمرت ألسباب دينية، وذلك ألن بعض األديان 
تتطلب طرق عمل معينة، مثل حترمي استعمال اآلالت امليكانيكية أو ذات احملرك 
الصناعي. كما أن بعض األديان قد تتطلب تصنيع الطعام بطرق معينة مثل ذبح 

الطيور واملواشي والطرائد عند املسلمني.

أشياء  بتصليح  يقومون  ألنهم  عملهم  في  استمروا  الشعبيني  احلرفيني  بعض   .4
صناعية يتم إنتاجها في مصانع عصرية كبيرة وبشكل إنتاج جماهيري. مثل 
هؤالء احلرفيني يقومون مثالً برتق املالبس والكلسات، أو بتقصير أو تضييق 
أو توسيع املالبس، أو إعادة حشو وتنجيد املقاعد، أو إعادة صقل وطالء األثاث 

اخلشبي، أو غير ذلك مما ال يستطيع الصانع األصلي القيام به.

5. بعض احلرف اليدوية الشعبية استمرت ألنه لم يتم حتى اآلن صنع آالت تقوم 
بنفس العمل الذي تقوم به أدوات شعبية تقليدية مثل سالل القصب أو  سالل  

القضبان )من أغصان بعض األشجار البرية(.

6. بعض اإلنتاج اليدوي يكون له احترام وتقدير ومنزلة رمزية أكثر من األشياء 
الشبيهة املصنوعة  في املصانع احلديثة باجلملة، مثل األحذية والسجاد والبسط 

واحللي.

الفنون  منزلة  إلى  قيمتها  ارتفعت  ألنها  استمرت  احلرفية  الصناعات  بعض   .7
اجلميلة، مثل التطريز وصناعة اخلزف وصناعة الفضة.

8. بعض احلرف استمرت ألن الناس يستعملونها كهواية للتسلية والترفية والتعبير 
عن الذات، فيصنعون  قطعاً عملية مزخرفة الستعماالتهم أو ملنحها ألصدقائهم، 

مثل احلياكة، والنسيج، وشغل اإلبرة، وعمل قطع أثاث خشبية أو معدنية.

فرد  كل  يصنع  أن  املعتاد  من  دائماً  كان  ألنه  استمرت  الشعبية  األدوات  بعض   .9
منها ما يحتاجه لنفسه، كأن يصنع الفالح بعض األدوات الزراعية الستعماله 
اخلاص، مثل املنساس للحراث، والعبية والشاروط لقطف الزيتون، أو أن يقوم 

ببناء السناسل )اجلدران احلجرية( حلماية مزروعاته.
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كيفية دراسة التراث الشعبي املادي

قمنا في احللقة السابقة بتبويب مادة الفلكلور إلى أربعة أبواب، ثم بدأنا بدراسة أحد 
هذه األبواب، وهو باب الثقافة املادية الشعبية، فبيّنا أهم مواصفاتها ومميزاتها، كما 
وضحنا االرتباط الشديد بني هذا النوع من التراث الشعبي من جهة والفن الشعبي 
الشعبي  التراث  دراسة  كيفية  عن  سنتحدث  احلالية  احللقة  وفي  أخرى.  جهة  من 

املادي بعد أن فهمنا طبيعة هذا اجلزء من التراث الشعبي.

تقع دراسة الثقافة املادية الشعبية ضمن العلوم التي تدرس الثقافة واملجتمع بشكل 
عام والثقافة الشعبية بشكل خاص، أي ضمن ما يسمى بالعلوم االجتماعية والعلوم 
النفس وعلم  االجتماع وعلم  الفلكلور واألنثربولوجيا وعلم  اإلنسانية، ومنها علم 
املادية  الثقافة  دراسة  إلى  العلوم  هذه  أقرب  أن  إال  السياسية.  والعلوم  االقتصاد 
أن  واحلقيقة  واآلركيولوجيا.  واألنثربولوجيا  الفلكلور  هي  بدراستها  وأجدرها 
املادي،  باجلزء  اهتمت  مما  أكثر  الثقافة  من  املادي  غير  باجلزء  اهتمت  العلوم  هذه 
وأن الكثير من دراسات الثقافة املادية لم تتعدَّ مراحل اجلمع والتبويب والوصف 
والتصنيف و“املتحفة”. إال أن الباحث املهتم يستطيع أن يجد عدداً ال بأس به من 
الدراسات التي استعملت أساليب إحصائية وحتليلية متطورة، خصوصاً تلك التي 
أجريت منذ الستينات من القرن العشرين. وفيما يلي بعض نواحي التراث الشعبي 

املادي التي جرت وجتري دراستها:

املتاحف،  في  عادة  جترى  الدراسات  هذه  مثل  والتصنيف:  والتبويب  الوصف 
القطع واألدوات  الفلكلورية، حيث يجري جمع عدد كبير من  املتاحف  وخصوصاً 



أو استعمالها  أو حتويرها  التي جرى صنعها  أي  ثقافية،  بأنها  ُتعرف  التي  املادية 
من قبل بني اإلنسان، ثم يجري وضع وصف وتعريف لكل منها ومن ثم تصنيفها 
وتبويبها حسب أنواعها، واستعماالتها، وموادها، وتاريخ صنعها، ومكان صنعها، 
وحجمها، وشكلها، ولونها، ونوع املادة املصنوعة منها، أو أي صفة ظاهرة أخرى. 
الصور  القطع ووضع  املعلومات في كتالوجات، وقد يجري تصوير  وحتفظ هذه 

واملواصفات الظاهرة في دليل.

حتليل األمناط: انبثقت هذه الدراسات من النظرية التطورية والنظرية االنتشارية 
اللتني سادتا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ويستعمل هذا 
الفن.  تاريخ  حقل  وفي  )اآلركيولوجيا(  اآلثار  علم  في  كثيراً  الدراسات  من  النوع 
وتعتمد هذه الدراسات على استعمال الصفات الظاهرة وامللموسة التي ذكرناها في 
البند السابق. هذه الصفات تظل مالزمة للقطع التراثية ملدة طويلة وميكن قياسها 
بدقة، ولذلك ميكن مقارنتها وترتيبها حسب مقاسات معينة، أي حسب احلجم أو 
الوزن أو مكان تواجد القطعة أو زمن صنعها، في جداول “عمودية”، أي تاريخية 
أو زمنية، أو في أمناط “أفقية”، أي جغرافية أو مكانيّة. وميكن كذلك رسم خرائط 
عبر  انتشارها  أماكن  على  طرأت  التي  والتغيرات  التراثية   القطع  انتشار  ألماكن 
األزمان. وكذلك ميكن تطبيق هذا النوع من الدراسة املقارنة على الصفات املميزة 

ألمناط الزخارف والنقوش املوجودة على مثل هذه القطع.

يؤدي  أن  الطبيعي  من  املستعملة:  والتكنولوجيا  الصناعة  أساليب  حتليل 
امللموسة  املادية  وبصفاتها  نفسها  املادية  الثقافية  والقطع  باألدوات  االهتمام 
أو بناء هذه  إلى االهتمام بكيفية صناعة  البندين السابقني،  والظاهرة كما جاء في 
التصنيع  ومبراحل  بنائها،  أو  صنعها  في  استعملت  التي  وبالتكنولوجيا  األدوات، 
واملواد اخلام التي صنعت منها وكيفية احلصول عليها، وهذا بدوره أدى إلى دراسة 
العالقة بني اإلنسان والبيئة الطبيعية، ودراسة طرق توافق اإلنسان مع البيئة وعالقة 
ذلك بتطور املراحل البدائية لظهور التكنولوجيا، وتطور وسائل اإلنتاج والتركيبة 
االجتماعية املمكنة اعتماداً على هذه التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج، وكيفية احلصول 
على املعرفة املطلوبة للتصنيع، وكيفية انتقال هذه املعرفة عبر األجيال وانتشارها 
بني املجتمعات احمللية، وموقع الُصناع في التركيبة االجتماعية، والتركيبة النفسية 

لصانعي األدوات ومستعمليها وأنواع شخصياتهم.

الدراسات  هذه  حتاول  االجتماعية:  الثقافية-  واملعاني  االستعماالت  دراسة 
فهم الدور الذي تقوم به الثقافة املادية في النظم االجتماعية – الثقافية املعنوية أو 
املجردة، والتي هي أوسع من األشياء املادية التي تدخل ضمنها. فيمكن مثالً دراسة 
املادية من أدوات ومالبس ومتاثيل  القطع  الذي تقوم به  الرمزي  أو  العملي  الدور 
به  يقوم  الذي  الدور  أو  املجتمعات،  من  ملجتمع  الديني  النظام  في  وغيرها،  وأبنية 
أدوات ومالبس وأواني وطعام وهدايا، في احملافظة على  املادية من  القطع  تبادل 

نظام وعالقات القرابة أو الصداقة أو الزواج في مجتمع من املجتمعات.
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بأن  القائلة  الفكرة  على  تعتمد  الدراسات  هذه  والتفاعل:  االتصال  في  دراسات 
األفراد واملجموعات يستعملون األشياء املادية كلغة في تفاعلهم يتبادلون بواسطتها 
املعاني والرسائل بني األفراد في نفس املجموعة وبني املجموعات املختلفة. في هذه 
أو صفاتها وأبعادها ومميزاتها كما  املادية  أو األشياء  التفاعالت تستعمل األدوات 
بترتيبات  منها  عدد  استعمال  وميكن  الرسائل،  إيصال  في  اللغة  مفردات  تستعمل 
إليصال  تستعمل  أن  ميكن  مثالً  فاملالبس  معقدة،  معاني  إليصال  مختلفة  وأمناط 
الكثير من املعاني، فتصميم املالبس وطريقة لبسها تنقل رسائل “تقول” لآلخرين 
كيف يرى الفرد جسده وكيف يريد أن يراه الناس، ولون املالبس قد ينقل رسالة عن 
الطبقة االجتماعية ومركز الشخص في املجتمع وما إلى ذلك. هذا النوع من الدراسات 
يحاول فهم لغة الثقافة املادية ولغة بعض أنظمتها الفرعية كنظام املالبس أو نظام 

الطعام أو نظام البناء في مجتمع من املجتمعات أو في إحدى املؤسسة االجتماعية.

أنها  على  الثقافة  إلى  تنظر  الدراسات  هذه  البنائي:  التحليل  خالل  من  دراسات 
مكونة من عدد محدود من النظم، كالنظام الديني، ونظام القرابة، والنظام االقتصادي 
وغير ذلك من األنظمة، وتعتبر الثقافة املادية إحدى هذه األنظمة. وهذه الدراسات 
ترى تشابهاً أو متاثالً بني األنظمة املختلفة في نفس الثقافة، وكذلك بني أي وحدة 
داخل النظام وبني النظام ككل، وأن الثقافة املادية - بطبيعة كونها مادية مجسمة 
يفضل  ولذلك  غيرها،  من  والدراسة  والتحليل  للقياس  أسهل  تكون   - وملموسة 
الكثيرون دراسة وحتليل بعض نظم الثقافة املادية ثم محاولة فهم النظم املعنوية 
املادي  النظام  ما يرونه في  الدين، عن طريق إسقاط  أو  الثقافة كالفن  املجردة في 
على النظم غير املادية أو املجردة. فعلى سبيل املثال، قد ينطلق الباحث من سؤال 
كالتالي: إلى أي درجة أو بأي شكل ينعكس النظام الديني ملجتمع معني، أو إدراك 
املجتمع؟  لذلك  اللباس  أو نظام  الطعام  الكون، في نظام  املجتمع لطبيعة  أفراد ذاك 
البيوت في  األثاث في  أو تناسق بني تنظيم  الباحث: هل هناك تشابه  أو قد يسأل 

املجتمع املدروس، وبني التركيبة االجتماعية أو نظام القرابة في ذلك املجتمع؟

دراسة الطبيعة والثقافة: هنالك اعتقاد سائد، يؤخذ على أنه حقيقة واقعة، مفاده أن 
ذلك  وغير  حرارة  ودرجات  وطقس  وتضاريس  طبيعية  مصادر  )من  الطبيعية  البيئة 
من مقومات البيئة الطبيعية( تؤثر على األشياء املادية املصنوعة واملستعملة فيها من 
حيث موادها وشكلها ووظائفها واستعماالتها وطريقة صنعها أو بنائها. كذلك يسود 
املشتركة  وجتاربها  وعالقاتها  بتركيبتها  االجتماعية   - الثقافية  البيئة  بأن  االعتقاد 
ومعتقداتها وطرق إدراكها، تؤثر هي كذلك على األدوات أو األشياء املادية املصنوعة 
واملستعملة فيها من حيث شكلها وبنائها ووظائفها واستعماالتها وزخرفتها وغير ذلك 
من مواصفاتها. إن الكثير من الدراسات تقبل هذا املنطق كجزء من معطيات الدراسة، 
املجموعات  في  أو  املتاحف  في  املوجودة  املادية  الثقافية  واألدوات  القطع  من  وتبدأ 
اخلاصة لبعض األفراد ثم تسأل: بناء على الصفات واملميزات الظاهرة املوجودة في 
التي صنعت هذه األدوات  الثقافية  أو  الطبيعية  البيئة  هذه األدوات، ما هي مواصفات 
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واستعملت فيها ؟ ومبا أن الثقافة املادية تستعمل عادة في احلياة اليومية للمجتمع، فإن 
هذه الدراسات تسأل: بناء على الثقافة املادية املوجودة لدينا، كيف كانت احلياة اليومية 
األدوات  أن  طبعاً  الدراسات  هذه  مثل  وتفترض  واستعملوها؟  صنعوها  الذين  للناس 

التي تتشابه في صفاتها الظاهرة تكون قد أتت من ثقافات مشتركة أو متشابهة.

الثقافات  تلتقي  الثقافي–االجتماعي:  والتغير  الثقافي  االتصال  دراسات 
ويؤدي  مختلفة،  بدرجات  البعض  بعضها  في  وتؤثر  وتتصل  املختلفة  اإلنسانية 
االتصال بينها إلى درجات مختلفة من التثقف أو التغير االجتماعي- الثقافي املتأثر 
وعلى  احلرفي،  أو  الفنان  حياة  على  أثرها  تترك  املؤثرات  هذه  األخرى.  بالثقافات 
الدراسات  الكثير من  إنتاج األدوات وطرق استعمالها في مجتمع ما. هنالك  طرق 
التي اهتمت بدور الثقافة املادية في حاالت االتصال الثقافي بني املجتمعات، وكيف 
تعكس الثقافة املادية االتصال، وتكون جزءاً من هذا االتصال، وكيف تعكس التغير 

االجتماعي أو مدى االستمرارية على الرغم من االتصال.

املادية  الثقافة  عالقة  بفهم  اهتمت  دراسات  هنالك  املاركسي:   – املادي  التحليل 
بالسلطة السياسية والثقافية واالقتصادية والرمزية، وفهم دور التقسيم الوظيفي 
)اجلنسي والطبقي( في إنتاج واستعمال الثقافة املادية ألغراض عملية ورمزية، ودور 

األشياء املادية في استمرارية عالقات التسلط بني الفئات االجتماعية املختلفة.

دراسات وجهة نظر أصحاب الثقافة املادية: جميع أنواع الدراسات التي ذكرناها 
حتى اآلن تعتمد على وجهة نظر الدارس، أي عالم الفلكلور أو عالم األنثربولوجيا الذي 
يقوم بإجراء هذه الدراسات. وهذا بالطبع يعني أن الدارس يحاول فهم الثقافة املادية 
الدارس( عن  أو غريبة على  أجنبية  ثقافة  ما )عادة مجتمع محلي صغير في  ملجتمع 
طريق إخضاعها للمعايير “العلمية” أو “األكادميية” أو للمعايير املستعملة في ثقافة 
الدارس أو الباحث نفسه. أما في الدراسات التي نحن بصددها اآلن، فإن الباحث يحاول 
معرفة املعايير واملفاهيم املوجودة لدى صانعي األدوات أو أبناء املجتمع احمللي الذين 
صنعت األدوات لتقوم بسد حاجاتهم وتلبية رغباتهم، فيتساءل هؤالء الباحثون عن 
األفكار والعواطف واملعاني التي وضعها الفنان أو الصانع في القطعة الثقافية املادية، 
والرسائل التي قصد إيصالها ألفراد مجتمعه، والقيم الفنية واجلمالية التي جسدها 
فيها، والوظائف التي صنعها من أجلها، واالستعماالت التي توقعها لتلك األداة. كذلك 
يتساءل الباحث هنا عن كيفية فهم أبناء املجتمع احمللي، الذي صنعت فيه األداة، لتلك 
األداة، والقيم واملعايير التي يستعملونها في تقييم الناحية الفنية واجلمالية لها، ومدى 

صالحيتها لتنفيذ األدوار التي صنعت من أجلها في ذلك املجتمع.

هذه عشرة من أنواع الدراسات التي قام بها الباحثون أو الدارسون املهتمون بالثقافة 
املادية الشعبية والفنون الشعبية املتصلة بها، وهي تلخص األكثرية الساحقة من 
الدراسات التي أجريت من قبل علماء الفلكلور واألنثربولوجيا في هذا املجال حتى 

الوقت احلاضر.
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أنواع الثقافة والفنون الشعبية املادية ومناذج منها

كنا قد كّرسنا احللقتني السابقتني )اخلامسة والسادسة( من هذه السلسلة لدراسة 
املادية  الشعبية  الثقافة  بني  العالقة  اخلامسة  احللقة  في  فدرسنا  الشعبية،  الثقافة 
والثقافة غير الشعبية، كما درسنا العالقة بني الثقافة الشعبية املادية والفن الشعبي. 
وكان  املادية.  الشعبية  الثقافة  ندرس  كيف  السادسة  احللقة  في  وضحنا  كذلك 
التوجه في هاتني احللقتني نظرياً، ولذلك فإننا سنعمل في احللقات األربع القادمة 
على تعريف القارئ ببعض أنواع الثقافة والفنون الشعبية املادية عن طريق تبويبها 
موجود  هو  مما  واقعية  مناذج  تقدمي  ثم  األبواب،  هذه  من  واحد  بكل  والتعريف 
لنا قبل ذلك  بد  الفلسطينية. ولكن ال  العربية  الثقافة  ومستعمل ومألوف منها في 
من أن نذكر مجدداً أن احلديث الذي يدور هنا ليس عن الثقافة املادية كلها، ألن من 
الثقافة املادية ما هو ليس شعبياً وبالتالي فهو ال يعنينا في هذا املجال، وفي نفس 
الوقت فإننا لسنا بصدد تصنيف الثقافة الشعبية كلها، ألن من الثقافة الشعبية ما 
هو ليس مادياً وبالتالي فهو ال يعنينا. ومن ناحية ثانية فإننا لسنا بصدد تصنيف 
الفنون ككل؛ ألن من الفنون ما هو ليس مادياً، ومنها ما هو ليس شعبياً، ومنها ما 

هو ليس شعبياً وال ماديا، وكل ذلك ال يعنينا هنا.

ما الذي يعنينا إذاً؟ إنه فقط ما اجتمعت فيه الصفات اخلمس التالية: أن يكون ثقافياً، 
ومادياً، وعمليا،ً وفنياً، وشعبياً في الوقت نفسه. وقد يظن بعض الدارسني أن ما 
نطرحه هنا هو من قبيل املعجزة، لكن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك، إذ أننا نتحدث 
عن أشياء بسيطة نستعملها عادة في حياتنا اليومية ألغراض عملية بسيطة، ونقدم 



مثاالَ على ذلك الصنية أي طبق القش املستعمل في قرانا لوضع الطعام عليه... هذا 
الطبيعة مستقالً عن  الطبق ثقافي، أي من تصميم اإلنسان وصنعه وال يوجد في 
وهو  القمح،  نبات  قش  هي  ملموسة  مادة  من  مصنوع  أي  مادي،  وهو  اإلنسان، 
عملي ألننا نستعمله ألغراض عملية مثل وضع الطعام عليه، وهو فني ألن الصانعة 
أودعت فيه الكثير من الذوق الفني واجلمالي في طريقة التصميم والصنع والشكل 
صنع  من  ألنه  شعبي  وهو  عليه،  املوجودة  واألشكال  الزخارف  وأمناط  واأللوان 

عامة الشعب ومستعمل في حياة الناس اليومية العادية. 

بعد أن حددنا على هذه الصورة أنواع األشياء التي تقع في نطاق اهتمامنا في هذه 
الوحدة، آن لنا أن ننتقل إلى تصنيف هذه األشياء، كي نتمكن من احلديث بشيء من 
التعميم عن كل صنف أو باب منها ونقدم بعض األمثلة احلقيقية امللموسة منها. وملا 
في  بالنظر  نبدأ  أن  نرى  فإننا  املجال شائكة معقدة،  هذا  التصنيف في  كانت قضية 
األدبيات الفولكلورية واألنثروبولوجية حول موضوعنا هذا، وفي هذا الصدد ندعوك 
في   – ترتكب  تقريباً  األدبيات  تلك  جميع  أن  معنا  تالحظ  أن  إلى  الدارس  عزيزي 
التصنيفات التي تقدمها – أحد خطأين أو اخلطأين معاً، فهي من جهة إما أن تـُدخل 
في تصنيفها بعض األشياء املادية التي ليست شعبية، كاألدوات واألجهزة العلمية أو 
الطبية، أو تـُدخل بني الفنون أشياء غير مادية كالغناء والرقص، ومن جهة ثانية فإن 
ينتقل في  بل  ثابتة،  أو صفة واحدة  واحداً  بعداً  يعتمد في تصنيفاته  الكثير منها ال 
التصنيف الواحد نفسه من بعد إلى آخر، فيصنف بعض األشياء حسب وظيفتها كأن 
التي صنعت منها  أشياء أخرى حسب اخلامات  “أدوات زراعية” ثم يصنف  يقول: 

كأن يقول: “أدوات خشبية”، وهذا بالطبع يؤدي إلى اخللط بني األبواب املختلفة. 

في  واحدة  صفة  أو  واحد  بعد  من  أكثر  استعمال  املمكن  من  أنه  ننكر  ال  ونحن 
كأن  مختلفة،  مستويات  على  املختلف  األبعاد  تأتي  أن  شريطة  ولكن  التصنيف، 
نصنف جميع األشياء املعنية ونقسمها حسب وظائفها، ثم نأخذ كل واحد من هذه 
األقسام ونقسمه إلى أقسام فرعية حسب اخلامات املستعملة، وبذلك نتجنب وضع 
“األدوات الزراعية” و“األدوات اخلشبية” على املستوى نفسه، بل تصبح “األدوات 
الزراعية”  “األدوات  املعدنية” فروعا من  الزراعية  الزراعية اخلشبية” و”األدوات 
ككل، وهذا هو النهج الذي سنسير عليه في ما تبقى من هذه الوحدة، فسوف نقوم 
بتصنيف املواد املعنية حسب الوظيفة، ونتحدث بشيء من التوسع عن بندين منها 
هما “املالبس” و“الطعام”، ثم نعيد توزيع البنود األخرى حسب اخلامات، ونتحدث 

عنها بإيجاز، ونقدم عدداً قليالً من األمثلة عليها. 

أن التصنيف على املستوى األول – وهو ما سنتبعه هنا – هو تصنيف بسيط مأخوذ 
من التسميات الشعبية العادية لهذه األبواب، وهو: 

1- املالبس الشعبية وما يتبعها أو يرتبط بها من تطريز وحياكة. 

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 194



2- الطعام الشعبي. 

3- جميع األدوات: أدوات زراعة ، وأدوات موسيقى، وأدوات زينة. 

4- األواني واملواعني سواء كانت عملية أو للزينة فقط. 

5- األثاث مبا في ذلك البُُسط، والسجاد، واملفارش، واحلصر، والفراش، والوسائد. 

6- العمارة الشعبية وما يلحق بها كاحلديقة، واألسوار، وبيوت احليوانات ... الخ. 

ولننتقل اآلن، بعد أن بلورنا الصورة على هذا النحو، إلى احلديث بقدر من التوسع 
عن البندين األول والثاني.

املالبس الشعبية

تعريف املالبس الشعبية 
املالبس الشعبية: هي تلك املالبس التي تعبر عن هوية جماعة محلية من الناس، وتعبر 
وإذا  اجلماعة.  تلك  ضمن  موقعه  وعن  اجلماعة،  أفراد  باقي  مع  الفرد  عالقات  عن 
شبهنا نظام املالبس باللغة جاز لنا أن نقول أن املالبس الشعبية هي “اللهجة”احمللية 
أو  باحمللية  كلتاهما  تتصفان  الشعبية  واملالبس  اللهجة  أن  ذلك  للمالبس،  الدارجة 
انتماء ثقافي. وتكون مميزات املالبس الشعبية احمللية  اإلقليمية، ولكن لكل منهما 
التي  الشعبية  اجلماعة  على  بسهولة  اآلخرين  تـَُعرف  بحيث  بارزة،  ظاهرة  عادة 
إليهم. وما  أفراد اجلماعة نفسها أن مرتديها ينتمي  إليها، وتعرف  ينتمي مرتديها 
أو  نفسه،  الشخص  قبل  من  مصنوعاً  بالضرورة  يكون  ال  شعبياً  لباساً  يسمى 
وإنتاج  أجنبي  قد يكون من تصميم  بل  أفراد في اجلماعة احمللية نفسها،  قبل  من 
موحد ألنه إنتاج باجلملة، ولكن ما يجعله شعبياً هو أن الفرد يكون قد أجرى عليه 
أو مختلفة، بحيث  تغييرات وإضافات، ولبسه مع مالبس أخرى، وبطريقة أخرى 
التغييرات  هذه  وتكون  معينة.  شعبية  جماعة  إلى  الشخص  انتماء  بوضوح  يظهر 
واإلضافات وطرق االستعمال تقليدية ومتوارثة شفوياً، ومميزة مبجموعها لتلك 
التي  واملميزات  الصفات  الشعبية  املالبس  على  تنطبق  وبالطبع  الشعبية،  اجلماعة 

تتصف بها الثقافة املادية بشكل عام كما ذكر سابقاً.

التغير في املالبس الشعبية
أو  واحمللية  والوراثية  التقليدية  بصفات  الشعبية  املالبس  اتصاف  من  الرغم  على 
اإلقليمية، فان ذلك ال يعني أن املالبس تبقى على ما هي عليه دون تغير أو تبدل، بل 
أن التغير الدائم صفة من صفاتها، كما هو صفة من صفات الثقافة اإلنسانية ككل. 
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وهنالك عدد من القوانني العامة التي ُيعتقد أنها تضبط مسيرة تطور املالبس الشعبية 
وعالقتها بباقي أجزاء نظام املالبس في الوحدة الثقافية األوسع، على أن لهذه القوانني 
العامة، - كما سنرى - استثناءات خاصة بها كما هو احلال مع جميع القوانني. ومن 
هذه القوانني مثالً، أن الطبقات الدنيا تقلد في مالبسها الطبقات العليا، وبكلمات أخرى 
الطبقات  الشعبية احمللية تنحدر من  املالبس  “املوضات” في  أو  التصاميم  أن  نقول 
أكبر  أن هذه األمناط تتغير بسرعة  الريف. ومنها  إلى  املدينة  الدنيا، ومن  إلى  العليا 
في املدينة ولدى الطبقات العليا، بينما تظل في الطبقات الدنيا في املدينة وأهل الريف 
عموما فتستمر لديهم األمناط نفسها مدة أطول. وال بد أن األمناط الشعبية السائدة 
العواصم  التي تكون  املدن  القرى واألرياف كانت في وقت سابق مستعملة في  في 
الطبقات  ومن  املدن  من  األمناط  هذه  انتقال  ويستغرق  واألرياف،  للقرى  املراكز  أو 
االرستقراطية إلى األرياف واجلماعات الشعبية مدداً تطول أو تقصر حسب بعدها 
عن املدينة املركزية. ويعتقد أن الطبقات الشعبية في القرى واألرياف تنقصها املقدرة 
والدمج  االنتقاء  طريق  عن  فقط  إبداعها  يأتي  وإمنا  والتجديد،  واإلبداع  اخللق  على 
االرستقراطية،  والطبقات  املدن  من  تأخذها  التي  األمناط  في  والتغيير  والتعديل 
وهذا النوع من اإلبداع تتحكم فيه بالطبع املتطلبات العملية للحياة الريفية، والطبيعة 
االنتقاء  هذا  عن  وينتج  وسلوكهم.  والفالحني  القرويني  لتفكير  التطبيقية  الواقعية 
الريفية  للفئات  احمللية  الشعبية  املالبس  أمناط  في  فروق  تنشأ  أن  والتعديل  واملزج 
والقروية أكبر من تلك الفروق املوجودة بني أمناط مالبس فئات سكان املدن وفئات 
الطبقات العليا، وبعكس ذلك تكون الفروق بني أمناط مالبس أفراد اجلماعات الشعبية 
اقل من الفروق بني أمناط مالبس أفراد الطبقات االرستقراطية وسكان املدن. وحتى 
ال يترك تركيزنا على هذه القوانني العامة انطباعاً يوحي بأنها مطلقة، نعود لنؤكد ما 
سبق أن ذكرناه من وجود حاالت استثنائية. ولعل من أوضح تلك احلاالت االستثنائية 
ما نالحظه في مجتمعنا الفلسطيني من انتشار “الثوب الفالحي” املطرز من القرية 
قرى  “ثوب”  أن  نرى  كذلك  االرستقراطية.  إلى  الشعبية  الطبقات  ومن  املدينة  إلى 
رام الله املطرز، قد انتشر استعماله واتسع حتى أصبح رمزاً فلسطينياً تلبسه املرأة 
الفلسطينية أينما وجدت، وبغض النظر عن املنطقة التي جاءت منها أصالً، للتعبير عن 
هويتها الفلسطينية. واملقصود هنا هو أن نبني أن منطاً شعبياً محلياً، قد ازداد شيوعاً 
وانتشاراً بدل أن يتفسخ ويتحول إلى عدة أمناط شعبية متمايزة، وهذا األمر نفسه 
حصل “للحطة” الفلسطينية، فقد اتسع استعمالها حتى أصبحت رمزاً دولياً أو عاملياً 

جلميع الذين يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. 

الوظيفة االجتماعية للمالبس الشعبية
عوامل  ومن  البرد  من  احلماية  هي  للمالبس  والرئيسية  األساسية  الوظيفة  إن 
الطقس األخرى وظروف البيئة الطبيعية، ونفترض أن هذه الوظيفة هي التي دعت 
أجدادنا إلى استعمال املالبس البدائية قبل ما يزيد على مائتي ألف عام، في أوائل 
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الوقائية  الوظيفة  لهذه  ونتيجة  النيندرثالي،  اإلنسان  مرحلة  نسميها  التي  املرحلة 
جند أن املالبس التي تستعملها جماعات الناس املختلفة تختلف باختالف األقاليم 
أن  بد  ما ال  بيئة  التي صممت لالستعمال في  املالبس  أن  أي  والطقس والفصول، 
تعكس ظروف تلك البيئة وطقسها، ولكنا جند أن املالبس تختلف بني الناس الذين 
املتغيرات  غير  أخرى  متغيرات  هناك  أن  أي  متماثلة،  بيئية  ظروف  في  يعيشون 
والقوانني  املناسبات،  هي  املتغيرات  وهذه  املالبس،  بني  الفروق  في  تتحكم  البيئية 

والتوقعات االجتماعية. 

ملتطلبات  كذلك  بل  فقط،  الطبيعية  البيئة  ملتطلبات  تستجيب  ال  املالبس  كانت  وإذا 
وقيم وقوانني وتوقعات املجتمع أو الثقافة التي تـُستعمل فيها، فإنها )أي املالبس( 
“جتسد” الكثير من املعاني الثقافية، وميكنها أن “تتحدث”، أي ميكن  “ أو  “حتتوي 
ترجمتها وفهمها عن طريق معارف خاصة بتلك الثقافة، وتتحول هذه االستجابات 
احملكية،  أو  املنطوقة  اللغة  مع  احلال  هو  كما  تقليدية  اعتباطية  رموز  إلى  بالتدريج 
وبذلك تكون املالبس نظام اتصال أو تبادل معان ووسائل على مستوى اجلماعات 
ذات الثقافة املشتركة، وليس على مستوى الفرد أو على مستوى بني اإلنسان ككل، 
ويكون نظام الترميز أو االتصال هذا جزءاً من املعارف املشتركة، املكتسبة بالتطبيع 
بني  يجمع  التي  الواحدة  اجلماعة  أفراد  بني  االجتماعية”،  “بالوراثة  أو  االجتماعي 
ذلك،  وعلى  الخ.   ... واملهنة  والطبقة،  والدين،  كالعرق،  أكثر  أو  واحد  ُبعد  أفرادها 
فإن املالبس – بني أفراد اجلماعة ذات الثقافة املشتركة، والسيما اجلماعة الشعبية 
كهذه  جماعة  كل  لدى  ويكون  مختلفة،  قطع  مجرد  وليس  نظاماً  – تساوي  احمللية 
مواصفاتها،  هي  وما  قطع،  أية  يلبس  أن  يجب  أو  ُيتوقع  أو  ميكن  من  تقرر  قوانني 
وفي أية مناسبات تـُلبس وحتت أية ظروف، وبذلك تكون مواصفات القطع املختلفة 
إرسال  “شيفره” ميكن من خاللها  أو  املختلفة منها، نظاما  وأنواعها، واملجموعات 
الواحدة مثل: نوع  للقطعة  الصفات  رسائل ومعاني مختلفة، فهنالك عدد كبير من 
وأمناط  التطريز،  وكمية  القطعة،  وتصميم  وسمكه،  وملمسه،  ولونه،  القماش، 
الزخرفة، وطول القطعة، وحجمها، وغير ذلك. وكل قطعة، مثل القميص أو الفستان 
أو السروال أو احلطة أو غيرها، ميكن اعتبارها جتمعاً لعدد كبير من هذه الصفات 
ع الصفات هذا ال يأتي بالصدفة وال يكون عفوياً، وإمنا يحكمه  أو األبعاد، ولكن جَتمُّ
منطق معني ومتطلبات وتوقعات محلية معينة، ومعايير سائدة في املجتمع لكيفية 
م  تقسِّ املالبس  قطع  أن  جند  كذلك  وتناسقها.  الواحدة  القطعة  في  الصفات  تالؤم 
اجلسم إلى أجزاء، وكل جزء ميكن أن يحل عليه عدد من القطع مكان بعضها بعضا، 
فيمكن أن يلبس الشخص على رأسه حطة أو طاقية أو طربوشا أو برنيطة أو عمامة، 
أو  قلنسوة )لرجال الدين املسيحيني(، ولكن القطع ال تلبس على كل جزء من أجزاء 
اجلسم بشكل عشوائي، بل يكون لها في كل مجتمع أعراف وقوانني لكيفية تناسقها. 
فمن املقبول في مجتمعنا مثال أن يلبس الشخص عمامة أو طربوشا أو حطة وعقاالً 
على رأسه، مع “قمباز” وعباءة على باقي اجلسم، لكن أن يلبس “برنيطة” مع قمباز 
وعباءة فان ذلك سيظهره غريباً ومضحكاً أن لم يعتبر جنونا، كذلك يلبس اإلنسان 
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عددا من القطع فوق بعضها بعضا على اجلزء نفسه من اجلسم، كان يلبس الشخص 
في مجتمعنا “فنيال” ويلبس فوقها قميصا، ثم “جرزاية” ثم “جكيتا” )معطفا(، ثم 
كبوتاً )معطفا طويال( وعباءة، وهذه املمارسة ال تأتي بالصدفة، بل يتحكم بها منطق 
معني يختلف من مجتمع إلى آخر. وكذلك حينما يجتمع عدد من األفراد من املجتمع 
تلك  مع  متمشية  منهم  كل  مالبس  تكون  أن  الطبيعي  من  فإن   ، معينة  مناسبة  في 
املناسبة، فال  في  تناسق بني مالبس جميع احلاضرين  هنالك  يكون  وأن  املناسبة، 
يعقل أن يذهب شخص إلى جنازة مبالبس السباحة، كما أن منظره يكون مستغربا 

أيضا إذا نزل إلى بركة السباحة وهو يلبس “شرواال” و “قمبازا” وعباءة. 

أن  ميكن  فإننا  باللغة،  املالبس  خالل  من  االتصال  نظام  تشبيهنا  إلى  عدنا  وإذا 
تشبه  والقطعة  األحرف،  تشبه  صفاتها  أو  الواحدة  القطعة  أبعاد  أن  هنا  نضيف 
جميع  ولباس  اجلملة،  يشبه  أن  ميكن  )البدلة(  الكامل  و“الطقم”  املقطع،  أو  الكلمة 
احلضور مبناسبة معينة يشبه الفقرة، وهكذا. وتستطيع املالبس عن طريق وضع 
وطرق  العالقات  بتنظيم  تتعلق  معاني  تنقل  أن  املناسبة،  و“الكلمات”  “احلروف” 
املناسب  اإلطار  تخلق  أن  تستطيع  كما  نفسها،  الثقافة  من  األشخاص  بني  التفاعل 
والسن،  اجلنس،  مثل  مرتديها  عن  معلومات  تعطي  أن  وتستطيع  معني،  حلدث 
والطبقة واملهنة، وكثير من الصفات التي حتدد هويته اجلماعية ووالءاته االجتماعية 
والثقافية. وتستطيع املالبس أن تعلم الناظر إليها كيف يجدر به أن يتصرف جتاه 
كأن  املالبس،  طريق  عن  اآلخرين  يخدع  أو  يكذب  أن  اإلنسان  ويستطيع  البسها. 
يستعير مالبس من آخرين أو يتخفى بزي غير زيه احلقيقي، وهو ما جنده في الكثير 
من القصص الشعبية عندما يتخفى الرجل بزي شحاد )متسول( ليعرف ما تفعل 
يقوله  ما  ليعرف  عادي  شخص  بزي  السلطان  يتخفى  عندما  أو  غيابه،  في  زوجته 
الناس عنه. كذلك يستطيع الفرد أن يعبر عن صفاته اخلاصة وشخصيته عن طريق 
التالعب بقوانني املالبس في مجتمع ما، أو عن طريق مخالفة تلك القوانني، فالناس 
في مجتمعنا يستنتجون الكثير من شخصية الرجل الذي “مييل” عقاله أو طربوشه 
الفتاة التي تلبس مالبس أقصر مما هو مقبول في املجتمع، أو  أكثر من الالزم، أو 
املرأة التي تظهر مبالبس فاحتة أو براقة في مناسبة حزينة. ولكن ومع معرفتنا بأنه 
ميكن إيصال الكثير من املعاني عن طريق املالبس، إال أننا يجب أن نحذر من املبالغة 
حدود  له  املالبس  طريق  عن  االتصال  نظام  أن  إذ  باللغة،  املالبس  نظام  تشبيه  في 
ومواصفات جتعل منه نظام اتصال ضعيفا جدا باملقارنة مع اللغة، وجتعله يصلح 

إليصال بعض الرسائل أو املعاني وال يصلح إليصال الكثير من املعاني األخرى.

من قبيل ما يؤخذ على نظام االتصال من خالل املالبس، النقاط التالية: 

الشيفرة عن طريق  التي يستعملها اإلنسان عادة في استقبال رسائل  1. احلاسة 
بني  رسائل  لتبادل  تصلح  املالبس  فإن  ولذلك  البصر،  حاسة  هي  املالبس 

أشخاص فقط، إذا كانوا يرون بعضهم مباشرة. 
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2. اإلشارات باملالبس تبقى موجودة باستمرار طوال مدة التفاعل، وليس كالصوت 
الذي يختفي بسرعة فور إيصال الرسالة، وبذلك يسمح بظهور رسائل جديدة 
بل  املتتابعة،  الرسائل  من  العديد  بإرسال  تسمح  فال  املالبس  أما  باستمرار. 

رسالة واحدة تستمر طيلة مدة اللقاء.

3. بالنسبة للغة املنطوقة، فإن الشخص يحمل معه النظام كله، أي اللغة، ويحضره 
معه إلى مكان االتصال أو التفاعل، وبذلك يستطيع أن يصوغ ما ال نهاية له من 
الرسائل. أما املالبس فإن الشخص عادة ال يجلب معه إال املالبس التي يرتديها 
في تلك اللحظة، وميكنه أن يرسل فقط الرسائل التي ميكن صياغتها عن طريق 

ما يلبسه ذلك الشخص في املناسبة التي يجري فيها التفاعل. 

“مفردات” نظام املالبس ككل، أي عدد أجزاء اجلسم الذي يلبس قطعا  4. إن عدد 
مختلفة، وعدد القطع التي ميكن أن تلبس معا على اجلزء نفسه من اجلسم، قليل 
نسبيا إذا ما قورن مبفردات اللغة، ولذلك يصعب إيصال رسالة شديدة التعقيد 

عن طريق املالبس. 

5. إن الكثير من الرموز املوجودة في املالبس ال يكون القصد األساسي من استعمالها 
أن تخدم كرموز، بل ألغراض عملية، ولكن كلها ميكن تفسيرها كرموز من قبل 

الناظر إليها، ولذلك يجب التمييز بني “املعنى املفسر” أو “املفهوم”. 

6. أن قطعة املالبس تتكلم بأصوات مختلفة، أي أن لكل قطعة عدة أبعاد أو صفات، 
ولها عدة وظائف، وميكن أن تظهر في عدد كبير من األطر، والتغير في أي واحد 
من هذه األبعاد أو الوظائف أو األطر ميكن أن يغير معنى الرسالة التي تؤديها 

القطعة. 

في احللقة القادمة سنتحدث عن نوع آخر من الثقافة املادية الشعبية وهو الطعام 
الشعبي.
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الطعام الشعبي

وطرق  ومميزاتها  املادية  الشعبية  الثقافة  أنواع  عن  السابقة  احللقة  في  حتدثنا 
تصنيفها، ثم قدمنا مثاالً عليها وهو “املالبس الشعبية”. في هذه احللقة نقدم الطعام 

الشعبي كمثال آخر من الثقافة الشعبية.

تعريف الطعام الشعبي
هي  الشعبية  املالبس  أن  باللغة  وتشبيهها  الشعبية  املالبس  عن  حديثنا  في  ذكرنا 
الطعام  بداية حديثنا عن  على ذلك ميكننا في  وقياساً  للمالبس.  احمللية  “اللهجات” 
الشعبي أن نقول إنه “اللهجات” احمللية للطعام؛ ألن له صفات ووصفات خاصة، على 
مستوى املجتمعات واجلماعات احمللية، متيزه عن أنواع الطعام التي تعد “قومية” أو 
“عاملية”، أو تلك احملضرة جتارياً لالستهالك باجلملة. واجلماعات املشار إليها تكون 
ذات ثقافة شعبية وعادات وتقاليد وأساليب حياة يومية شعبية مشتركة، ويجمع بني 
أو  هذه اجلماعات عامل واحد على األقل مييزها عن اجلماعات احمليطة بها، كالدين 
العرق أو اللغة أو املوقع اجلغرافي أو غير ذلك من العوامل التي جتمع بني أفراد اجلماعة 
وفي الوقت ذاته متيزهم أو تفصلهم عن غيرهم في البيئة املباشرة. وتكون للجماعة 
من هذا النوع طرق تقليدية متوارثة عبر األجيال، شفوياً أو باملالحظة والتقليد، في 
معاجلة أنواع الطعام املستعملة يومياً أو في املناسبات اخلاصة، من حيث احلصول 
عليها وحتضيرها وتقدميها واستهالكها. ويتماهى أفراد تلك اجلماعة مع هذا الطعام 

فيعتبرون مناسبة وطريقة  حتضيره واستهالكه جزءاً من هويتهم.



وندرج فيما يلي تلخيصاً للدراسات حول الطعام الشعبي عند شعوب العالم، حيث 
ميكن تصنيف هذه الدراسات ضمن أنواع ثالثة:

دراسات إثنوغرافية: وهي دراسات وصفية لثقافة الطعام الشعبي في مجتمع 
من املجتمعات احمللية، وميكننا أن نصف هذه الدراسات بأنها أفقية، مبعنى أنها ال 
تهتم بالعمق الزمني أو بالناحية التاريخية للطعام في الثقافة املعنية، وإمنا تعطي 
وصفاً لكل نواحي احلياة الشعبية - االقتصادية واالجتماعية والثقافية - املتعلقة 
بالطعام الشعبي احمللي في املرحلة التي جرت الدراسة فيها. ومثل هذه الدراسة 
الطعام  مواد  على  باحلصول  املتعلقة  العمليات  جلميع  وصفاً  تعطينا  أن  ميكن 
وكيفية حتضيره وتقدميه واستهالكه، وكذلك ميكن أن تعطينا وصفا للمواد التي 
الطعام،  وشكل  منها،  كل  معاجلة  وطريقة  وكمياتها  الطعام  حتضير  في  تدخل 
وتنظيم  املختلفة،  األطباق  تقدمي  وترتيب  الواحدة،  الوجبة  في  األطباق  وعدد 
األطباق على املائدة، وعدد الوجبات ونظامها، وكيفية اجللوس إلى املائدة، وكيفية 
تناول الطعام، والعالقات االجتماعية وعالقات السلطة واألدوار املتعلقة بالطعام، 
االستهالك  حتى  اإلنتاج  بداية   من  عام،  بشكل  املادية  بالثقافة  الطعام  وعالقة 
النظرة  أيضاً  يتناول  أن  الدراسات  من  النوع  لهذا  وميكن  والتخزين.  احلفظ  أو 
العامة أو التوجه إلى الطعام، والقيم املتعلقة بالطعام، ودور الطعام في املناسبات 
اخلاصة والعامة، وعالقة الطعام بالدين فيما يختص باألنواع احملرمة واحملللة، 

واألنواع احملبذة في األعياد واملناسبات الدينية، أو احملبذة بشكل عام. 

لثقافة  التطوري  الزمني  بالعمق  تهتم  دراسات  وهي  تاريخية:  دراسات 
التي ميكن  أنها تدرس األمناط  الطعام في مجتمع من املجتمعات الشعبية، أي 
غرار  على  أي  األفقية،  األمناط  دراسة  من  بدالً  للطعام  “عمودية”  نسميها  أن 
بالطعام  املتعلقة  الشعبية  فالثقافة  اإلثنوغرافية.  للدراسات  بالنسبة  ما ذكرناه 
التي  العناصر  جميع  وتطور  لتاريخ  وتلخيصاً  جتسيداً  تكون  ما،  مرحلة  في 
تدخل في حتديد أنواع الطعام في منطقة ما، كالبيئة والطقس، وتاريخ السكن 
في املكان، والتوزيع اإلثني، وعمليات التحضر والتغير التكنولوجي، والتاريخ 

االقتصادي، والعوامل االجتماعية، والدين.

دراسات مقارنة: هذا النوع من الدراسات ال يكتفي بدراسة ثقافة محلية واحدة 
أو مجتمع محلي واحد، بل يدرس أوجه االختالف والتشابه بني األمناط األفقية 
األسباب  وكذلك  املتشابهة،  الثقافات  ذات  األقاليم  من  عدد  في  الطعام  لثقافة 
في  التشابه  استمرار  إلى  أدت  التي  وتلك  االختالفات  ظهور  إلى  أدت  التي 
بعض عناصر ثقافة الطعام التي ظلت مشتركة. وقد تدور املقارنة حول أي من 
العناصر املذكورة في إطار الدراسات الإلثنوغرافية، أو حول مجموعة من تلك 
العناصر، فقد يكون موضوع املقارنة مثالً كيفية صنع اخلبز في أقاليم الوطن 
العربي املختلفة، وقد تدور املقارنة  حول “ثقافة اخلبز” ككل، بدءاً بزراعة أنواع 

احلبوب املختلفة وحتى مرحلة االستهالك.
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الوظيفة االجتماعية للطعام الشعبي
وال  يقّدم  وال  ر  يَحضَّ ال  اإلنسانية  املجتمعات  في  ولكنه  للحياة،  ضروري  الطعام 
يستهلك بطرق تتطلبها حاجات اإلنسان البيولوجية فقط، بل إن كل خطوة يعالـَج بها 
الطعام، من بداية اإلنتاج حتى االستهالك )والعمليات الالحقة املرتبطة باالستهالك 
موروثة  كلها  وأعراف  وآداب  وتقاليد  وعادات  لقوانني  تخضع  عليه(،  واملترتبة 
وتنظيم  املعاني  تبادل  أجل  من  ويتعلمونها  الواحد  املجتمع  أبناء  يفهمها  اجتماعيا، 
العالقات االجتماعية بينهم، وهم عن طريق مراعاة هذه القوانني واآلداب واألعراف، 
وعن طريق التالعب بها وحتى كسرها واخلروج عليها، يصوغون معاني ورسائل 
ويتبادلونها من حالل استعمال “لغة” الطعام الشعبي احمللي. وللطعام في هذا الصدد 
ميزات جتعل منه حقالً غنياً باملعاني والرموز االجتماعية والثقافية، منها أن الطعام 
يدخل جسم اإلنسان وُيهضم ويصبح جزءاً من مبنى اجلسم، وأن الطعام يدخل في 
حتديد شروط ردود فعل اإلنسان وضبط سلوكه عن طريق الثواب والعقاب، منذ 
اللحظة األولى من حياة الطفل، فالطعام يرتبط منذ الصغر بالوالدين وبأفراد العائلة 
واألفراح  كاألعياد  واملعاني  بالعواطف  املشحونة  باملناسبات  يرتبط  كما  املباشرة، 
الفرد،  حياة  في  واالرتباطات  املعاني  من  الكثير  الطعام  يعطي  ذلك  وكل  واألتراح، 
يلي عرض  املجتمع احمللي ككل. وفيما  والعالقات في حياة  التفاعالت  والكثير من 

لعدد من األمثلة على أنواع املعاني والتفاعالت االجتماعية التي يؤديها الطعام:

1. كيفية جلوس الناس لتناول الطعام: جلوس على األرض أو على احلصيرة مع 
حول  كراسي  على  جلوس  أو  النحاس،  أو  القش  من  طبق  على  األواني  وضع 
مائدة أو طاولة طعام؛ ذلك قد يحدد الطبقة التي تنتمي إليها العائلة، وقد مييز 

سكان الريف عن سكان املدن، وقد مييز األطفال عن الكبار.

يأكلون  العائلة  أفراد  كون  في  تنعكس  أن  ميكن  مشابهة  أخرى  معان  ثمة   .2
أيديهم في  كٌل من صحن مستقل، وكونهم يستعملون  أو  نفسه  الطبق  من 
هذه  تختلف  وقد  والسكني.  الشوكة  أو  املعلقة  يستعملون  أو  الطعام  تناول 
املمارسات حسب وجود ضيوف أو عدم وجودهم، وحسب الوجبة إن كانت 
يومية عادية أو وجبة في مناسبة خاصة، أو إن كانت العائلة تتناول الطعام 

في البيت أو في مكان عام.

3. ترتيب اجللوس حول املائدة: ترتيب أفراد العائلة أو احلضور حول املائدة ال يكون 
في العادة عشوائياً، وال يأتي بالصدفة، فقد يكون هناك مكان محدد لرب العائلة 
أو لكبار السن أو لألطفال أو للنساء أو للضيوف، وإذا حضر عدد من الضيوف 
أو  اجلنس،  أو  السن  حسب  أو  االجتماعية  املنزلة  حسب  ترتيبهم  يجري  فقد 
لتناول  زمني  ترتيب  هنالك  يكون  وقد  منهم.  كل  من  املرجوة  املصلحة  حسب 
الطعام، ففي بعض العائالت املمتدة قد يأكل الرجال أوالً ثم النساء واألطفال، أو 
يجري إطعام األطفال أوالً ثم الرجال فالنساء، وكثيراً ما يجري مثل هذا الترتيب 
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في األعراس واملناسبات الهامة األخرى، أو عند وجود الضيوف. وفي األعراس 
ثم للشباب ثم للنساء واألطفال،  قد يقدم الطعام لكبار السن )اخلتيارية( أوالً 
وقد يأكل “الغـُْرب” )من هم من بلدة أخرى( رجاالً ونساًء أوال ثم “املعزبون” 

)احملليون( بعد ذلك.

بنوع  تتحكم  التي  االجتماعية  واألعراف  القوانني  من  عدد  هناك  الطعام:  نوع   .4
بلغة  التفاعل  من  الناس  ميكن  مما  الوجبات،  من  وجبة  في  املستعمل  الطعام 
أنواع الطعام، فأنواع املواد التي تدخل في حتضير الطعام حتمل قيماً مختلفة، 
“اخُلبيّزة”،  االجتماعي عن طبق  معناه  يختلف في  اللحم  املعمول من  فالطبق 
اعتبارات  وهنالك  الدجاج،  حلم  عن  ومعناه  قيمته  في  يختلف  الضأن  وحلم 
الغداء،  في  عنها  تختلف  الفطور  على  تقدم  التي  الطعام  فأنواع  كثيرة:  أخرى 
الوجبات  في  نقدمه  الذي  والطعام  كليهما.  عن  العشاء  على  يقدم  ما  ويختلف 
الذي  والطعام  اخلاصة.  املناسبات  وجبات  في  نحضره  عما  يختلف  العادية 
ألصحاب  نقدمه  عما  يختلف  الرفيعة  االجتماعية  املنزلة  ألصحاب  نقدمه 
له  ونقدم  للطعام  حاكماً  أو  وزيراً  ندعو  ال  فنحن  األدنى،  االجتماعية  املنزلة 
لشخص  ذلك  مثل  نقدم  ولكننا  املقلي،  البيض  أو  الزيتون  أو  والزيت  اخلبز 
بسيط عادي، وقد جرت العادة في املاضي القريب أن تقدم مناسف األرز في 
األعراس لكبار السن، بينما تقدم مناسف البرغل للشباب والنساء واألطفال. 
املائدة،  على  املختلفة  األطباق  ترتيب  طريق  عن  هامة  رسالة  نوصل  قد  كذلك 
زالت  وما  منزلة،  احلضور  أعلى  أمام  منزلة  وأكبرها  األطباق  أفضل  فنضع 
أن يوضع  في  تتمثل  القبائل،  القرى وبعض  دارجة في بعض  هناك ممارسة 

رأس الذبيحة وسط املنسف أو على صحن منفرد أمام ضيف الشرف.

أو  الطبخ  طريقة  حسب  ومعناه  الطعام  قيمة  تختلف  كذلك  التحضير:  طريقة   .5
املسلوق  بني  كبير  فرق  هناك  أن  إذ  املستعملة،  املادة  نوع  ثبات  مع  التحضير، 
هي  الرمزية  من  تخلو  ال  الطعام  وكمية  واملطبوخ.  واحملمر  واملقلي  واملشوي 
الطعام  ملقدم  االجتماعية  للمنزلة  مناسبتها  مدى  حيث  من  وذلك  األخرى، 
فتقدمي  الضيف،  وكرامة  )املضيف(  “املعّزب”  كرم  حيث  ومن  ومستهلكه، 
اللحم  قطع  من  القليل  تقدمي  عن  يختلف  معنى  يحمل  كامل  محشي  خروف 
الصغيرة على وجه املنسف. وليس هنالك أسوأ من العرس أو الوليمة التي يقوم 

الناس فيها عن املائدة “جوعانني” )وهم جياع(.

6. داللة الدور في حتضير الطعام على مكانة عضو األسرة: أصبح من املمكن معرفة 
من  العائلة  داخل  العالقات  وطبيعة  األدوار  وتوزيع  السلطة  مواقع  عن  الكثير 
خالل معرفة من يتخذ القرارات املناسبة بالنسبة ألنواع الطعام، ومن املسؤول 
عن حتضيره، ومن يقوم بتقدميه أو تقسيمه بني أفراد العائلة، ومن يقوم بانتقاء 

املدعوين إلى وليمة، ومن ُيدعى أوالً إلى وليمة )عزومة(.
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7. الطعام كهوية إثنولوجية: على مستوى أوسع من العائلة واجلماعة احمللية، تتميز 
املجموعات اإلثنية بشكل عام باستعمال طعام ما أو باالمتناع عن بعض أنواع 
الطعام، فبعض الفئات اإلثنولوجية قد متتاز بطبق أو “طبخة” أو “أكله” معينة، 
ويرمز استعمال هذا الطبق إلى العضوية في تلك الفئة. وقد ال متتاز فئة إثنية 
وتقطيعها  املواد  حتضير  بكيفية  بل  محدد،  بطبق  أو  معينة  طعام  مبادة  معينة 
بأوقات  أو  خلطتها،  أو  كميتها  أو  البهارات  نوعية  أو  الطبخ  مبدة  أو  وطبخها، 
ومناسبات أكلها أو كيفية تناولها، أو كيفية ترتيبها أو تقدميها. ومن األمثلة على 
ذلك أن األقلية العربية في الواليات املتحدة األمريكية تتمسك مبا يعّرف طعامها 
بأنه عربي، وبأنه عنوان عربي لهوية تلك األقلية، وبعد أن يكون أبناء هذه األقلية 
قد تركوا اللباس العربي والعادات والتقاليد العربية، ونسوا اللغة العربية كلياً، 
فإن آخر رموز للهوية العربية يتنازلون عنها هي الطبخات العربية املميزة، مثل 
الكبة، واملفتول والكسكس، واحملاشي من كوسا وورق عنب وملفوف وغيرها. 
وكثيراً ما يلجأ اللبنانيون املغتربون إلى متييز هويتهم اخلاصة عن غيرهم من 
بقية  أن  حيث  “النيئة”(،  )أي  النية”  “الكبة  طريق  عن  العربية  اجلاليات  أبناء 

اجلاليات العربية تستعمل “الكبة املقلية”.

الطعام في دالالتها على عالقة  الطعام: ال تقتصر رموز  لرموز  الديني  املغزى   .8
اإلنسان باإلنسان، بل تتخطاها إلى عالقة اإلنسان بالله وبالقوى اخلارقة عن 
القرابني، أو توزيع الطعام عن  طريق االلتزام باحملرمات في الطعام، أو تقدمي 
أرواح املوتى، أو تقدمي األضاحي في األعياد وعند قبور األولياء والصاحلني، 
من  املصنوع  الطعام  وعن  املسلمني،  عند  رمضان  في  الطعام  عن  االمتناع  أو 
حلوم احليوانات أو من منتوجاتها في أوقات الصيام عند املسيحيني، أو تناول 

األطعمة احملبذة عند اإلفطار أو في األعياد واملناسبات الدينية.

وفي ختام هذا املوضوع ، فال بد من التأكيد على أن ما قدم من مناذج في هذا النص 
هو قليل من كثير من املعاني والرموز التي يتبادلها الناس في مجتمعنا عن طريق 

الطعام، وهي رموز كثيرة جداً وتختلف من مكان إلى آخر.
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أمناط التغير في أنواع الطعام في قرية فلسطينية
 
اعتمد في  الطعام في قرية عربية في اجلليل،  أنواع  التغير في  املقالة عن  في هذه 
حتليلي على النظرية الوظيفية القائلة بأن ثقافة أي شعب من الشعوب أو مجموعة 
من املجموعات اإلنسانية تكون وحدة متكاملة ومترابطة، وأن التغير في أي جزء أو 
ناحية من هذه الوحدة ال بد وأن يتمشى معه تغير متناسق في الثقافة. والفرضية 
التي انطلقت منها في هذه الدراسة هي أن التغير في أنواع الطعام لم يحدث بطريقة 
النمط عن طريق  عشوائية وإمنا يجري في منط منطقي، وأنه ميكن اكتشاف هذا 
اكتشاف وحتليل بعض األبعاد التي متيز أنواع الطبخات التي ما زالت شائعة عن 

تلك التي في طريقها إلى االنقراض.

أو أطباق كانت شائعة في  البحث هو تدوين أسماء طبخات  واملقصود من هذا 
املاضي في بعض القرى الفلسطينية، وتدوين طريقة طبخ أو حتضير بعض هذه 
األطباق، ثم النظر فيما إذا كان التغير في أنواع الطعام يلقي ضوءاً على التغير 
في أنواع أخرى من حياة القرية الفلسطينية التي عاشت منذ عام 1948 داخل 

حدود إسرائيل.

وكنت، عند البدء بجمع املعلومات املستعملة في هذا البحث، أتوقع أن أنتهي بجمع 
ثالث قوائم من أسماء الطبخات، بحيث حتتوي القائمة األولى على أسماء الطبخات 
التي كانت شائعة في املاضي ولكنها اختفت في السنني األخيرة، والثانية حتتوي 
على أسماء طبخات كانت شائعة في املاضي وما زالت مستعملة في الوقت احلاضر، 
والثالثة حتتوي على أسماء الطبخات التي لم تكن مستعملة في السابق وإمنا ساد 



استعمالها في األعوام األخيرة نتيجة تأثير البيئة اإلسرائيلية على القرية العربية. 
احلقيقة  في  هنالك  أن  تبني  فقد  توقعت،  عما  ما  نوعاً  تختلف  النتيجة  كانت  ولكن 
تغيرات في أنواع الطبخات التي كانت مستعملة في هذه القرية، لكن التغير يقتصر 
اآلخر،  بعضها  شيوع  زيادة  أو  واستمرار  التقليدية  الطبخات  بعض  اختفاء  على 
ولكن ليس هنالك أية طبخات جديدة لم تكن شائعة في هذه القرية قبل سنة 1948.  

وسنعود إلى التعليق على هذه احلقيقة بعد قليل.

كانت  التي  الطبخات  هي  األول  النوع  فقط:  الطبخات  من  نوعان  لدينا  بقي  وهكذا 
وما زالت مستعملةK  والنوع الثاني هي الطبخات التي كانت مستعملة في املاضي 
ولكنها اختفت أو تكاد تختفي من الوجود.  وقد قمت بجمع املعلومات املستعملة هنا 
بأن جمعت من حوالي عشر سيدات كبيرات السن الئحة بأسماء جميع الطبخات 
في  طبخة  كل  استعمال  شيوع  مدى  وعن  اآلن  حتى  طفولتهن  منذ  عرفنها  التي 

الفترات املختلفة من حياتهن.

بأن  السن، كل على حدة،  الثالثني من  دون  ثم طلبت من حوالي عشرين شخصاً 
يذكر كل منهم أسماء الطبخات غير املألوفة لديه بني الطبخات املذكورة في الالئحة 
ما  أو كادت تختفي، والتي  اختفت  التي  الطبخات  األولى هكذا تعرفت على أسماء 
التغير في مدى شيوع كل طبخة خالل اخلمسني  زالت مألوفة ومستعملة، وعلى 
التي  الطبخات  سنة األخيرة.  ونقدم فيما يلي قائمتني حتتوي األولى على أسماء 
وحتتوي  لها.   السن  صغار  معرفة  قلة  حسب  مرتبة  تختفي  كادت  أو  اختفت 
الثانية على عينة من الطبخات التي كانت وما زالت مستعملة، مرتبة حسب ازدياد 

استعمالها في السنوات األخيرة:
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الطبخات الشائعة في الوقت احلاضرطبخات اختفت أو تكاد

ملوخية )مع دجاج(بسارة

زهرة )مطبوخة، مع طحينة، مع بيض(بسارة ملوخية

بيتنجان )منزلة، صينية، مشوي، مقلي، رشتاي، مشوشة
محشي، محيوسة(

سبانخ )لوحدها، مع ملوخية يابسة، فطير(مقاقة

بطاطا )مقلية، مطبوخة، محيوسة، صينية، مشوية(دشايش

كوسا )محشية، مقلية، مشوية، متومة(زقاليط بحامض

دجاج )محشي، صينية مع بصل، مقلي(كباب محشية ببصل )مع لنب(

سمك )صيّدية، طاجن، مقلي، أقراص مع طحينة(سميدة وبيتنجان

معكرونة )صينية مطبوخة مع مية بندورة(سميدة وبندورة

مغربيةسميدة وكوسا

قطوسةسميدة ومية بندورة )عني الصوصة(

كبةسميدة وبقـل

ملفوف )مع رز وحلمة(سميدة وفول

ششبركملفوف بسميدة 

مجدرة حمراورق دوالي بسميدة

مجدرة بيضاسميدة وشعيرية

عدس صحيحمفلفلة

شوربة عدسكبة الغايب جوزها

علتمخبوصة

مدمس فوللبنية بسميدة

مدمس حمصمقيقة

الوقت  في  املعروفة  غير  الطبخات  من  ثالث  حتضير  طريقة  يلي  فيما  ونقدم 
احلاضر لدى صغار السن في القرية املذكورة.  والقصد من شرح طريقة التحضير 
باإلضافة إلى أهمية تدوينها وحفظها من الضياع، هو إبراز بعض مميزات الطبخات 
التي اختفت، وإعطاء القارئ املجال ملتابعة التحليل الذي سنورده فيما بعد، ومتكينه 
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من احلكم على مدى صحة التحليل بنفسه، وقبل أن نبدأ بطرق التحضير يجدر بنا 
أن نوضح بعض املعايير الكمية املستعملة في إعطاء اإلرشادات عن طريقة الطبخ، 

وبعض هذه املعايير كما يلي:

1.  احلفنة: ما تتسع له اليدان مقترنتان.

2. العرام: ما تتسع له راحة اليد الواحدة مضمومة.

3. الكبشة: ما تتسع له راحة اليد الواحدة مقبوضة.

4. اللهوة: ما ميكن حمله على أصابع اليد الواحدة.

5. رّصة: ما ميكن حمله بني اإلبهام والسبابة.

التي  العامية  اللهجة  بنفس  هنا  وأضعها  التحضير،  طرق  تدوين  إلى  اآلن  ونعود 
أعطيت لي.

البسارة
لعيلة سبعة ثمن انفار، بنطبخ بطنجرة الرطل. بنحط فيها مي خلناقها، يعني حوالي 
3 تنكات مي )التنكة ربع رطل(. بنجيب حفنة وعرام فول، وبنجرشهن وبنّسفهن 
املي،  في  الفوالت  بنسقط  تغلي،  صارت  املي  بتكون  الناعم،  القشر  يطير  منشان 
نحرك  وبنبدأ  الفول.   نسقط  بس  حتتهم  النار  بنخفف  كثير  بفور  الفول  وعشان 
منشان إذا في سوس أو قشر يطلع على الوجه، بنقوشه وبنكبه.  وبنظل نغلي الفول 
تيصير طري ميعس بااليد. وساعتها بنجيب عرام سميدة )برغل مجروش( بنّسفهن 
مليح وبنسقطهن فوق الفول وبنظل نحرك منشان ما يلزقوش، وبنخليهن يغلو تنهن 
النار...   عن  وبنَّزلهن  ملح  زمتني  عليهن  بنرش  ساعتها  صلبات.  ويصيروا  يربطو 
أو غريف ونص )“الغريف” يساوي  بنقليلهن: نحط حوالي عرام ونص زيت  إسا 
نصف “الثمنية” أي 1 – 16 من الرطل( منشان متسك ببعضها مليح وبنصير منبل 
بالزيتات  زغير(  بصل  )رأس  بصل  قـُنارة  وبنفرم  مليح،  تيسخنوا  بالصاجة  إيدنا 
في  رأساً  وبنسكبهن  وبنحركهن،  الطبيخات  وجه  على  القالي  وبندير  حتمر،  تنها 

الصحون ألنه بس يبردوا بصير لهن قوشة وبصرش شلبي نقيم منهن.

سميدة وكوسا وبندورة
لعيلة تسع انفار بنطبخ بطنجرة الرطل.  أول شي بنجيب حوالي كيلو ونص كوسا، 
وبنفرمهن مثل فرم الكوسا للحوس أو اصغر شوي )سنتمتر مكعب تقريبا( بعدين 
بنجيب 3 عرامات زيت وراس بصل مفروم صغير وبنحطهن في الطنجرة وبنقلي 
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تيستووا  وبنحوسهن  فوقهن  الكوسايات  بنسقط  بعدين  تصفر.   تنها  البصلة 
بندورة  كيلو  حوالي  محضرين  صرنا  وبنكون  عليهن.  اللي  املي  كل  وتنشف 
خلناق  تيصل  مي  عليهن  وبنزيد  الكوسا  فوق  وبنديرهن  ومصفيينها،  ماعسينها 
الطنجرة )حوالي ثالثة أرباعها( وبنرش عليهن نتفة فلفل وقرفة وملح، وبنخليهن 
تنها تغلي املي، ساعتها بنسقط عليهن ثالث حفنات سميدة غليظة )برغل مجروش( 
وبنظل نحركهن كل شوي تنها تنشف املي، ساعتها بنطفي النار حتتهن وبنحركهن 

وبنخلي الطنجرة مغطية أخرى شرب سيجارة، وبعدين بنسقيهن.

زقاليط بحامض
لعيلة تسع انفار أو عشرة، بنبل ثالث حفنات سميدة ملدة سيعة.  وبنفرم راسني 
تبدا  حتى  البصلة  وبنحوس  زيت،  كبايتني  مع  وبنحطهن  ناعم،  فرم  كبار  بصل 
تصفر في طنجرة الرطل ونص أو رطلني.  وبنصفي عليهن قدر رطل مي، وبنحط 
نتفة فلفل وقرفة وملح وبنغطي مليح، أو بنبرشه وبنحط عليهن فلفل وقرفة وكمون 
ونعنع )يابس أو اخضر( وفليفلة حمرا. وبنفركهن مع بعضهن مليح وبنحط عليهن 
فنجان  قدر  معهن  وبنحط  السميدات  على  الكل  وبنحط  زيت،  القهوة  فنجان  مالة 
الكبة.  وبنصير  ينجبلوا مثل سميدة  تنهن  السميدات  باملي، ونفرك  القهوة طحني 
نزلقط )أي نكون كرات( زقاليط كل واحدة قد البنورة الكبيرة، بعدين بنعصر أربع 
النار اخلفيفة  اللي في الطنجرة على  خمس حامضات وبنحطهن مع املي والبصل 
وبنسقط الزقاليط على املي والبصلة واحلامض، وبنحركهن مرة وحدة، وبنخليهن 
يغلو قدر عشر دقايق، وبنزلهن وبنسكبهن بالصحون رأسا ألنه ملا يبرد بصير له 
قوشة، واحسن ساعة ما بنسقي إنا نكـِفت من الطنجرة كفت مش نَسقي باملغرفة، 

عشان الزقاليط بتفتفتوا.

نعود اآلن للنظر في القائمتني املذكورتني سابقاً، بقصد اكتشاف بعض األبعاد التي 
قد تكون حتكمت في تغير أنواع الطعام.  وأول ما يجلب انتباهنا في هذه القوائم 
اآلن حوالي ثالثني  الفلسطينية عاشت حتى  القرية  أن هذه  الرغم من  أنه على  هو 
سنة ضمن البيئة اإلسرائيلية فإن أهلها لم يقترضوا أية طبخة جديدة من السكان 
من  والعمل  احلياة  وعادات  العبرية  املفردات  من  الكثير  أدخلوا  أنهم  مع  اليهود 
السكان اليهود، وقد يعتقد السكان العرب أن عدم إدخال طبخات جديدة من الوسط 
هذا  تدحضان  حقيقتان  هنالك  ولكن  العربي،  الطعام  جودة  إلى  يرجع  اليهودي 
الفرض، األولى: أن كل شعب في العالم يعتقد أن طعامه هو ألذ األطعمة، والثانية: 
أن املهاجرين من بلد إلى بلد آخر، مهما كانت البالد التي قدموا منها والتي قدموا 
إليها، فإن آخر األشياء التي يتنازلون عنها في ثقافتهم وعاداتهم األصيلة هي تلك 
التي تتعلق بالطعام، ويجدر بالذكر هنا أن آخر ما يتخلى عنه املهاجرون العرب في 

أمريكا عادة هو الكبة والتبولة.
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ونستخلص من هذا أن اجلزء املتعلق بالطعام هو من أكثر عناصر الثقافة محافظة 
وامتناعاً عن التغير، وأقترح هنا بعض التفسيرات املمكنة لهذه الظاهرة.

تقتصر  تكاد  اليهود  السكان  مع  عالقتهم  فإن  إسرائيل  في  العرب  حالة  في  أوالً: 
يهودي  شخص  بيت  عربي  شخص  فيها  يدخل  التي  واحلاالت  العمل،  على  كلياً 
يكون  العربي  البيت  أنه في  ذلك  إلى  تكاد تكون معدومة.  أضف  الطعام  ويتناول 
اليهودي  البيت  الطعام من  أنواع  املرأة وحدها، ولذلك فإن نقل  الطبخ من وظائف 
إلى البيت العربي يجب أن يأتي عن طريق تعرف املرأة العربية على املطبخ اليهودي، 

وإمكانيات ذلك غير واردة.

ثانياً: قد يكون من الصعب على اإلنسان أن يغير عاداته وذوقه في الطعام ألسباب 
سيكولوجية منها: 

1. أن التعويد على أنواع الطعام املستعملة في مجتمع ما تبدأ بالنسبة إلى كل فرد 
فيه منذ بداية حياته، وتتكرر التجارب عدة مرات يومياً في كل يوم من حياته، 

مما يؤدي إلى رسوخ تذوق أنواع الطعام املألوفة. 

املجتمع  ذلك  أفراد  عند  يكتسب  املجتمعات  من  مجتمع  في  املستعمل  الطعام   .2
بالرموز  املشحونة  باملناسبات  الطعام  اقتران  بسبب  وعاطفية،  رمزية  معاني 
والعواطف، كالوالئم واحلفالت والعزائم واألعراس واألعياد وما إلى ذلك من 

املناسبات اخلاصة. 

3. أن الطعام في مجتمعات كثيرة، ومن ضمنها املجتمع العربي الفلسطيني، يستعمل 
كوسيلة اتصال أو لغة يعبر أفراد املجتمع من خاللها لبعضهم البعض عن معان 
والعفو عن  والتقدير، واالعتراف باجلميل،  االحترام، واإلعجاب، واحلب،  مثل 
اللغة  أفصح من  أحياناً  الطعام  التي يكون  الوسائل  اخلطأ وغير ذلك كثير من 
التي  املعاني  عن  صحيح  بشكل  التعبير  الفرد  يستطيع  وال  عنها.   التعبير  في 
يقصدها عن طريق استعمال أطعمة غريبة لنفس األسباب التي تعيقه عن التعبير 

الصحيح بلغة غير مألوفة لديه.

ثالثاً:  هناك تفسير ثالث ممكن لظاهرة بطء اقتباس أنواع الطعام وهو التفسير الذي 
يحتويه املثل القائل “كل ما يليق لك والبس ما يليق للناس”، أي أن اآلخرين ال يعرفون 
عادة ما تأكله في بيتك، ولذلك فإنك تستطيع أن جتاري ذوقك اخلاص في الطعام وال 

يكون عليك ضغط اجتماعي قوي ملجاراة املوضة كما هو احلال في املالبس.

هنالك بعض األبعاد التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ وتبدو وكأنها تعطينا تفسيراً 
منطقياً الختفاء بعض أنواع الطعام واستمرار غيرها. ومن ضمن هذه األبعاد مثالً 
الطبخات  من  عينة  تكاليف  معدل  مقارنة  وعند  الغذائية،  وقيمتها  الطبخة  تكاليف 
يذكر  فارقاً  يشكل  ال  السعر  أن  وجدت  شائعة،  زالت  ما  التي  وتلك  اختفت  التي 
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بني املجموعتني. أما من جهة القيمة الغذائية فإن حتليالً موضوعياً حملتويات عينة 
عام  بشكل  كانت  اختفت  التي  األطباق  أنواع  أبرز  أن  يبني  املجموعتني  من  كل  من 
مغذية وصحية أكثر من التي استمرت.  كذلك فإن لذة طعم األطباق املختلفة، كأن 
نقول أن األطباق التي استمرت ألذ للذوق من تلك التي اختفت، ال ميكن أن تعطينا 
تفسيراً مقبوالً ألن لذة الطعام موجودة في ذوق األكل أكثر منها في الطعام نفسه.  
والفروق في تذوق أنواع الطعام املختلفة من شخص إلى آخر، وأكثر من ذلك من 
بالد إلى أخر، تظهر بشكل قاطع أن لذة الطعام هي أمر نسبي يتعلق بالزمان واملكان 
واألفراد، وال ميكن وجود مقياس عاملي ومطلق يخولنا أن جنزم أن نوعاً من الطعام 

ألذ من نوع آخر أو بالعكس.

بعد أن استثنينا بعض األبعاد التي قد تتبادر إلى ذهن اإلنسان، نعود ونتساءل: ما 
هي إذاً األبعاد التي تفسر بشكل مرض التغير في أنواع الطعام؟  وسنحاول اإلجابة 
عن هذا السؤال بأن نقارن العينتني املوجودتني لدينا بالنسبة إلى أبعاد ظاهرة جلية، 
ثم ننظر فيما إذا كانت هذه األبعاد الظاهرة تشكل انعكاسات ألبعاد أعمق منها بحيث 

أن األخيرة تعطينا التفسيرات املنشودة. ومن األبعاد التي يسهل تقييمها مثالً: 

أنواع املواد املستعملة في الطبخ
املواد  في  فروق  عدة  نرى  أن  نستطيع  سابقاً،  املذكورتني  القائمتني  تفحص  عند 

املستعملة بني الطبخات التي اختفت وتلك التي استمرت أو ازداد استعمالها.

أ. نظرة سريعة إلى القائمتني تظهر بوضوح أن السميدة )أي البرغل املجروش( 
تكاد تختفي متاما، فالطبخات التي كانت تعتمد على السميدة بشكل رئيسي 
محل  فيها  الرز  حل  حيث  مختلف،  بشكل  استمرت  أو  بكاملها،  اختفت  إما 
في  اللحم  يدخل  طبخة  أية  تختف  لم  أنه  أخرى  جهة  من  ونرى  السميدة.  
كان  البرغل  أن  نعرف  استعمالها. ونحن  زاد  قد  وأن اخلضروات  تركيبها، 
“العز للرز”، فنحن نعرف مثالً  دائماً محتقراً بالنسبة إلى الرز. وكان دائماً 
أنه كان في املاضي يحضر في األعراس والوالئم نوعان من املناسف: نوع 
الرز.  من  واآلخر  واألطفال،  والنساء  للشباب  يقدم  كان  البرغل  من  منهما 
وكانت احملاشي خصوصاً تطبخ بطريقتني: األولى “كذابة” أي تطبخ بالبرغل 
وبدون اللحم، والثانية تطبخ بالرز واللحم وذلك ألن اللحمة أثمن من أن تطبخ 
مع البرغل، أو البرغل أحقر من أن يطبخ مع اللحمة.  وبشكل عام نستطيع أن 
نقول أن هناك في أذهان القرويني سلم تقييم للمواد املختلفة املستعملة في 
حتضير الطعام، ويقع البرغل في أدنى مرتبة من هذا السلم، واللحم في أعلى 
مرتبة، وتأتي باقي املواد كاخلضروات والبقول والبيض واألسماك بينهما، 
ويأتي الرز حتت اللحمة مباشرة.  ويعد أفضل الطعام ما جمع بني املرتبتني 
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البرغل  السفليني،  املرتبتني  بني  جمع  ما  وأسوأهما  واللحمة،  الرز  العليني، 
الشعبية بعنوان  أنه في إحدى احلكايات  أن نتذكر  الطريف  والبقول.  ومن 
“احلطاب” تتحدث احلكاية عن حطاب فقير يسعده احلظ بأن يعمل معروفاً 
متتلئ  سحرية  باطية  يعطيه  بأن  عمله  على  اجلني  فيكافئه  اجلن،   أحد  مع 
بأي نوع من الطعام حال أن يطلب منها احلطاب ذلك، ويأخذ احلطاب الباطية 
ويعود إلى زوجته وأوالده وهو يكاد يطير من الفرح، وتستمر احلكاية عادة 
فتقول: “وصار كل ليلة يحط هالباطية ”، ويجمع امرأته وأوالده ويقول لها 
“يا باطية إمنا وابونا، انتلي رز وحلم.” لذلك نستطيع أن نقول أنه من وجهة 
الطبيخ  في  املستعملة  املواد  في  التغيير  فإن  البند،  هذا  في  املطروحة  النظر 

يعكس تلبية القرويني لرغبات وقيم كانت دائماً موجودة عندهم.  

نظر  وجهة  من  الطبخ  في  املستعملة  املواد  في  االختالف  إلى  النظر  ميكن  ب. 
قليل  عدد  على  تقريباً  جميعها  تعتمد  اختفت  التي  الطبخات  أن  وهي  ثانية، 
من املواد، وهي بشكل رئيسي القمح والزيت والبصل والفول، باإلضافة إلى 
الفالح  التي كان ينتجها  املواد  اللنب وبعض اخلضار احمللية والبقول، وهي 
السنة،  مدار  على  عياله  مؤونة  منها  ويخزن  بنفسه  أرضه  من  الفلسطيني 
عندما كانت القرية الفلسطينية الزراعية تكون نظاماً اقتصادياً شبه مستقل 
الفالح يزرع محصوالته ال بقصد بيعها بل  على نفسه، عندما كان  ومغلقاً 
بقصد تأمني املواد الغذائية الضرورية ملعيشة عياله. أما األنواع التي استمر 
من  ينتجها  الفالح  يكن  لم  التي  املواد  من  العديد  تتطلب  فإنها  استعمالها 
أرضه، أو كان ينتجها لفترة قصيرة في مواسم معينة ولم يكن لديه إمكانية 
أو  خاصة  مناسبات  في  تستعمل  األطباق  هذه  وكانت  طويلة،  ملدة  حفظها 
على  اقتصادياً  القرية  انفتحت  فقد  اآلن  أما  فقط،  السنة  من  خاصة  فترات 
العالم اخلارجي وخسرت استقاللها االقتصادي واعتمادها على منتوجاتها 
الغذائية، فمعظم أهل القرية في الوقت احلاضر ال يشتغلون في الزراعة بتاتاً 
وإمنا يشتغلون كعمال في املدن واملستعمرات اليهودية، وحتى أولئك الذين 
يشتغلون في الزراعة فإنهم ال يزرعون محاصيل تضمن تأمني مؤونة عيالهم 
أو توفر املواد الغذائية الالزمة ألهل القرية، وإمنا يزرعون منتوجاً واحداً مثل 
البطيخ أو البندورة أو التبغ، بقصد الربح عن طريق بيعه للشركات التجارية 
الكبيرة في البالد، وبهذا فإن أهل القرية ال ينتجون إال القليل جداً من املواد 
وأسواق  القرية  جتار  من  عليها  يحصلون  وإمنا  يستهلكونها  التي  الغذائية 
املدن املجاورة. هذا التغير في اقتصاد القرية، يضاف إليه حتسن إمكانيات 
حفظ املواد الغذائية القابلة للتلف في البيوت وفي دكاكني القرية، مثل التبريد 
والتعليب، مكن القروي من االستغناء عن تخزين كميات كبيرة من عدد قليل 
من املواد الغذائية، واالعتماد عليها على مدار السنة، وأتاح له احلصول على 

ما يفضله من املواد الغذائية متى أراد، إن توفرت لديه النقود طبعاً.
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ونستطيع أن نلخص ما جاء في هذه الفقرة بقولنا أن التغير في املواد املستعملة 
في الطبخ يعكس، باإلضافة إلى ما ذكر في الفقرة السابقة، التغير االقتصادي 

والتغير في طرق حفظ املواد الغذائية في القرية نفسها وفي البالد ككل.

في  التغير  معنى  الستنتاج  نستعملها  أن  نستطيع  ثالثة  نظر  وجهة  هنالك  ج. 
أنواع املواد املستعملة في الطبخ.  يقسم أهل القرية املواد الغذائية املستعملة 
املعدة. وحسب خطة  املعدة، وخفيف على  إلى نوعني، ثقيل على  الطبخ  في 
أخرى يقسمون املواد الغذائية إلى “حامي” و“بارد”. وهاتان الطريقتان في 
املوضوع،  وهذا  للطعام.   الصحية  الناحية  االعتبار  بعني  تأخذان  التقسيم 
أي فهم الناس لتأثير أنواع الطعام املختلفة على الصحة، يحتاج إلى دراسة 
خاصة به وال أستطيع أن أفيه حقه في نطاق املقالة احلاضرة، ولكن نستطيع 
أن نقول بشكل عام أن الطعام “البارد” و“اخلفيف على املعدة” يفضل على 
على  وأن  الصحية،  الناحية  من  املعدة”  على  و“الثقيل  “احلامي”  الطعام 
إذا  الثاني، خصوصاً  النوع  تناول  يقلل ما استطاع من  أن  العاقل  اإلنسان 
الغذائية  املواد  و”أثقل”  “أحمى”  ومن  الصحة.   ضعيف  أو  مريضاً  كان 
البرغل، وعند النظر إلى القائمتني يظهر لنا أن أهل هذه القرية يأخذون في 
االبتعاد التدريجي عن األطعمة احلامية والثقيلة على املعدة.  وتبرز وجهة 
يتناسب مع  الطبخ يسير مبا  املستعملة في  املواد  التغير في  أن  النظر هذه 

الرغبات والقيم التقليدية.

وإذا ما جمعنا النتائج التي حصلنا عليها عن طريق استعمال وجهات النظر الثالث 
التغير في  لدينا منط واضح نستطيع من خالله فهم منطق  املذكورة سابقاً، يبرز 

أنواع الطبخات املستعملة في هذه القرية، والنمط هو كما يلي:

لم يحصل في هذه القرية أي تغير في تذوق أنواع األطعمة املختلفة، وال في القيم 
املتعلقة بالطعام، وإمنا حصلت ظروف اقتصادية وتكنولوجية جديدة سمحت ألهل 

القرية بتلبية رغبات وحتقيق قيم كانت موجودة لديهم منذ وقت طويل.
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دليل التراث غير امللموس في متحف فلسطيني مقترح

املواصفات املوجودة في هذا النص مصممة لتتناسب مع متحف وطني فلسطيني 
كما يراه الكاتب. قد يكون هذا املتحف في مدينة أو قرية فلسطينية واحدة، أو يقسم 
إلى شبكة من عدة فروع يكون كل فرع منها في محافظة من احملافظات  وظيفياً 
إعطاؤه  ميكن  إثنوغرافيا  متحفاً  تكّون  فروعه  أو  املتحف  هذا  ومثل  الفلسطينية. 
من  جزءاً  يكون  وقد  الفلسطينية”،  الشعبية  احلياة  “متحف  مثل  وصفياً  اسماً 
متحف أو من عدة متاحف، وفي هذه احلالة ميكن أن يدعى “ركن احلياة الشعبية 
الفلسطينية”. يضم “متحف احلياة الشعبية الفلسطينية” نواح من احلياة الشعبية 
تكون مشتركة بني جميع الفلسطينيني، أو على األقل مألوفة جلميع الفلسطينيني، 
أو  دينية  فئة  أو متثل  والتماهي معها، وال تخص  تذّوقها  بحيث يستطيع اجلميع 
كاملة  الفلسطينية  الهوية  متثل  وإمنا  واحدة،  سياسية  أو  جغرافية  أو  اجتماعية 
السائح  يراها  أن  يتوقع  أو  يريد  كما  وليس  الفلسطينيون  بها  ويحّس  يراها  كما 
وبتراثه  بنفسه  والثقة  باالعتزاز  الشعور  يراها  فلسطيني  كل  وتعطي  األجنبي، 
وتكون رابطاً روحياً بني جميع الفلسطينيني أينما وجدوا، سواء متكنوا من رؤيتها 
شخصياً أو عن طريق الصور ووسائل األعالم املرئية. وبذلك يحافظ املتحف على 
التراث الفلسطيني الشفوي والروحي وغير املادي، وعلى الذاكرة اجلمعية والهوية 
ثقافة  على  احلفاظ  من  الفلسطيني  الشعب  يتمكن  بحيث  للفلسطينيني،  املوحدة 
فلسطينية مميزة وهوية وطنية فلسطينية خاصة، ويكون مصدر إيحاء لألجيال 

الفلسطينية القادمة.



ويتكون املتحف املقترح هنا من حي أو “حوش” كامل )أو عدة أحياء في قرى أو 
حقيقيون  أشخاص  فيه  يقدِّم  تقليدي  فلسطيني  عمار  من  مكون  مختلفة(،  مدن 
مشاهد من احلياة اليومية التقليدية للشعب الفلسطيني، وُتنتقى املشاهد أو نواحي 
كما  الطبيعي  إطاره  في  املادي  غير  التراث  نواحي  على  تشدد  بحيث  هذه  احلياة 

سنوضح ذلك فيما بعد.

الشفوي  “التراث  باسم  الورقة   هذه  في  املقصود   التراث  نوع  إلى  اليونسكو  وتشير 
وغير املادي ]أو غير امللموس[  "Oral and Intangible Heritage"  وتعرفه كما يلي:

التي  واإلبداعات  واملهارات  املعارف  إلى  باإلضافة  للمجتمع،  احلياة  “أساليب 
يصنعونها،  التي  واإلنتاجات  يبدعونها،  والتي  حسبها،  املجتمع  أفراد  يعيش 
الضرورية  والطبيعي  االجتماعي  اإلطار  نواحي  وباقي  واألماكن  واملصادر 
باستمراريتها  بالشعور  احلية  املجتمعات  متد  التي  العمليات  تلك  لبقائها؛ 
التنوع  على  وللحفاظ  الثقافية  لهويتهم  واملهمة  السابقة  باألجيال  وارتباطها 

الثقافي وعلى اإلبداع لدى اإلنسانية كلها.”1

“الثقافة غير امللموسة” بأنها  وفي موقع آخر من نفس املصدر يعّرف اإلعالن 
تضم  “نوعني من مظاهر الثقافة غير امللموسة. التراث الثقافي غير امللموس يأخذ 
بالفعل إما شكل تعبير ثقافي يتكرر بانتظام مثل العروض املوسيقية واملسرحية 
والطقوس واالحتفاالت املختلفة، أو كفضاء ثقافي يعرف بأنه مكان يجمع عدداً 
كبيراً من النشاطات الثقافية الشعبية والتقليدية، وكموعد زمني حتدث فيه عادة 
أحداث ثقافية متكررة بشكل منتظم. هذا الفضاء املكاني والزماني يجب أن يعود 

السبب في وجوده للظواهر الثقافية التي حتدث عادة فيه”.

وفي مكان ثالث تساوي نفس الوثيقة العاملية بني “الثقافة الشفوية وغير امللموسة” 
و“الفلكلور” فتقول: 

“اصطالح، ثقافة شفوية وغير ملموسة، يعّرف... كما يلي: الفلكلور )أو الثقافة 
التقليدية والشعبية( وهي مجموع اإلنتاج املبني على أساس من تراث جلماعة 
ثقافية، والذي ينتجه مجموعة من األفراد وُيقبل على أنه يعكس توقعات اجلماعة 
من حيث أنه يعكس ثقافة تلك اجلماعة وهويتها املجتمعية، أي معاييرها وقيمها 
منها  أشكاالً  وتأخذ  أخرى.  بطرق  أو  التقليد  طريق  عن  أو  شفوياً  انتقلت  كما 
والعادات  والطقوس  واألساطير  واأللعاب  والرقص  واملوسيقى  واألدب  اللغة، 

واحلرف اليدوية والعمارة وفنون أخرى”.

وميكن  تنظيم وتبسيط ما جاء في هذا االقتباس بالقول بأن هناك اتفاق بني العاملني 
في حقل الفلكلور2  على تقسيم الفلكلور إلى خمسة أبواب:
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1. فنون قولية، وتضم الفنون الشعبية التقليدية املصاغة واملنقولة لغوياً وشفويا 
وتهاليل  وألغاز  وحكايات  وقصص  شعبية  وأغاني  شعبي  وشعر  زجل  من 
ونـُواح وحزازير وأمثال وحكم ونداءات الباعة ونداء أو طرد احليوانات ودعوات 

ومسبات ورقي وغير ذلك.

2. عادات وطقوس وتقاليد ومناسبات واحتفاالت وما يدور فيها من سلوك وطرق 
اتصال وأساليب تعامل واتصال مع القوى اخلارقة.

3. فنون حركية، وتضم الرقص والدبكة واملوسيقى واملسرح وااللعاب.

4. معارف ومعتقدات، وتضم املعتقدات الدينية الشعبية، واملعتقدات باجلن والرواح، 
واملعتقدات حول قوى الطبيعة، واملعارف الطبية الشعبية وغير ذلك من املعارف 

واملعتقدات الشعبية.

5. فنون شعبية وثقافة مادية.

األنواع األربعة األولى هي من التراث الشعبي الثقافي غير املادي أو غير امللموس، 
املادي  غير  بالتراث  جزئياً  أو  كلياً  يهتم  فلسطيني  وطني  متحف  أي  فإن  ولذلك 
يجب أن يحوي عروضاً لهذه الفروع األربعة. ولكن كما ذكر في االقتباس السابق 
ومكاني  زماني  إطار  في  وإمنا  فراغ  في  حتدث  ال  املادي  غير  التراث  مظاهر  فإن 
اإلطار  لتكّون  املادية  الثقافة  من  الكثير  وجود  يتطلب  وهذا  وإنساني-اجتماعي، 
الذي يسمح بتجسيد ما هو غير مادي ووضعه في إطار مادي مرئي وملموس كي 
يتمكن املشاهد من تذوق الثقافة غير امللموسة أو غير املادية. فأغاني “السامر” مثالً 
هي من التراث غير املادي وميكن االطالع عليها عن طريق سماعها مغناة من قبل 
شخص أو مسجلة على شريط صوتي، كما ميكن قراءتها، ولكن كل ذلك ال يعطي 
ورآها  املرء  سمعها  لو  كما  والعاطفي  الوجداني  والتفاعل  والتذوق  الشعور  نفس 
وهي تؤدَّى من صف “السحجة” أو صف السامر، وتكون التجربة أغنى بكثير لو 
واحد  مثال  هذا  السامر.  أداء  في  واملشاركة  الصف  في  الوقوف  من  الزائر  متكن 
والتهاليل  والتناويح  الغناء  مثل  املادي  التراث غير  أنواع  ينطبق على جميع  ولكنه 
وغيرها. قد يكون أقرب شيء من احلضور املباشر لألداء احلي أو املشاركة فيه هو 
رؤيتها مصورة على أفالم أو أشرطة فيديو مرئية ومسموعة، وهذا ُيترك تنفيذه 
املكاني  إطارها  في  ممارستها  جتري  أن  فهو  تفضيلي  أما  واملختصني،  للفنيني 
يسميه  كما  الثقافي”  “فضائها  في  أو  احلقيقي  والثقافي  واالجتماعي  والزماني 

إعالن اليونسكو.

اعتمدنا حتى اآلن في تعريفنا للتراث غير املادي، والذي يجب أن يحتويه املتحف 
إعالن  من  مأخوذ  فلكلوري  أو  تراثي  هو  ملا  وعام  عريض  تعريف  على  املقترح، 

اليونسكو حول التراث الشعبي الشفوي وغير املادي.
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ولكن بالنسبة للشخص املكلّف بجمع وحتضير املادة التي ستوضع أو تظهر أو تعَرض 
في متحف، فإن هناك حاجة لتفصيل أكثر وأدق. مثل هذا الشخص يحتاج إلى التمييز 
بني ما يدخل وما ال يدخل في املتحف على عدة مستويات: فهو بحاجة إلى انتقاء أشياء 
الثقافي الشعبي غير املادي”، ولذلك يحتاج إلى التمييز بني ما هو  “التراث  تعتبر من 
ثقافي أو غير ثقافي، ثم التمييز ضمن ما هو “ثقافي” بني الشعبي والرسمي، ثم التمييز 
ضمن ما هو “ثقافي شعبي تراثي” بني ما هو مادي أو غير مادي، كي يتمكن من انتقاء 

ما هو “ثقافي شعبي تراثي غير مادي” ونبدأ بتوضيح الفرق بني ثقافي وغير ثقافي:

تشير الثقافة إلى السلوك املتعلم واملشترك بني أفراد مجتمع من املجتمعات. ومن 
املهم أن نتذكر أن هذا السلوك متعلم وليس موروثاً باجلينات وال يولد مع اإلنسان 
بالتعلم  يكتسبونها  ثقافة  لديهم  اإلنسان  بني  وأن  الوراثية،  تركيبته  من  كجزء 
هذا  الناس  يستعمل  “املثقف” كما  الشخص  على  الثقافة  تقتصر  وال  الوالدة.  بعد 
اإلنسان  بني  جميع  بأن  القول  إلى  فباإلضافة  العادي.  حديثهم  في  االصطالح 
مثل  املختلفة  املجتمعات  أو  “ثقافات” الشعوب  عن  احلديث  ميكن  “ثقافة”،  لديهم 
ثقافة “األسكيمو” أو ثقافة “زنوج استراليا”. “ثقافة” هنا تعني أسلوب حياة تلك 
طريق  عن  جيل  إلى  جيل  من  املنقولة  املتعلّمة  السلوك  أمناط  مجموع  أو  اجلماعة، 
اللغة و/أو التقليد واحملاكاة عند شعب أو مجتمع معني. أي أن ثقافة بني اإلنسان 
تعني مجموع طرق توافق بني اإلنسان املتعلمة واملنقولة اجتماعياً، ويستثنى من 

“الثقافة” ذلك اجلزء الغريزي املنقول بالوراثة اجلينية البيولوجية.

من هذه التعريفات نستطيع أن نستنتج عدداً من صفات أو مميزات الثقافة مثل:

1. أن الثقافة متعلمة، أي ال تنتقل أو تورث باجلينات. وعلينا أن نالحظ هنا أن قابلية 
اإلنسان الكتساب الثقافة موروثة باجلينات، أما محتويات الثقافة فهي موروثة  
فال  التقليد،  و/أو  اللغة  خالل  من  جيل  إلى  جيل  من  تنتقل  أنها  أي  اجتماعياً، 

يخترع كل جيل ثقافته من جديد ولكن بإمكانه أن يضيف إليها قليالً.

التفاهم  من  املجتمع  أفراد  ميّكن  وهذا  املجتمع،  أفراد  بني  مشتركة  الثقافة  أن   .2
والتفاعل والتعايش.

3. أن جميع بني اإلنسان لديهم ثقافة، أي لديهم أسلوب حياة متعلم، وال توجد أي 
مجموعة إنسانية تعيش بالغريزة فقط.

4. أن الثقافة منمطة أي مكونة من أنواط، أي أن كل جزء منها ينتظم في إطار نظام 
الثقافة  مستوى  إلى  نصل  حتى  أكبر،  نظام  إطار  في  ينتظم  نظام  وكل  أكبر، 
كلها، فالثقافة مترابطة ومنظمة، وعالقة جزئياتها ببعضها ليست عشوائية بل 
منطقية وعضوية، فمن أنظمة الثقافة مثالً: اللغة، والدين، ونظام الطعام، ونظام 

املالبس ...الخ.
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5. أن الثقافة ثابتة نسبياً، أي لها استمرارية عبر الزمان وال تتغير كلها فجأة بل تتطور 
تدريجياً بحيث حتافظ على متاسكها وعلى شخصيتها ونكهتها اخلاصة.

ننتقل اآلن إلى التمييز بني ما هو “شعبي” وما هو “رسمي” ضمن “الثقافة” ككل:

الثقافة نوعان: ثقافة رسمية، وثقافة شعبية. والتراث الشعبي يكون اجلزء األهم 
إلى  الثقافة  تقسيم  كيفية   على  أوالً  نتعرف  دعونا  الشعبية.  الثقافة  من  واألكبر 

رسمية وشعبية، ثم نعود بعد ذلك إلى موضوع التراث الشعبي.

تقسم ثقافة مجتمع من املجتمعات البشرية إلى قسمني رئيسني، يطلق على القسم 
األول الثقافة الرسمية، وقد يشير إليه البعض مبصطلح  “الثقافة العليا أو الكبرى”، 
ويطلق على الثاني “الثقافة الشعبية” ورمبا أشار إليها البعض مبصطلح “الثقافة 
الصغرى أو الدنيا”. تنتقل الثقافة الرسمية من جيل إلى جيل من خالل املؤسسات 
واجلامعات  والتعليم،  التربية  جهاز  مثل  الرسمية  شبه  أو  الرسمية  واألجهزة 
العالي  الدينية الرسمية، والقوانني الرسمية، واألدب والفن  واملعاهد، واملؤسسات 
املعترف به رسمياً، وغير ذلك من املعارف والرموز الثقافية التي ترعاها وحتافظ 
الدولة أو املجتمع مثل احملاكم  عليها وتضمن استمرارها املؤسسات الرسمية في 
والوزارات والدوائر احلكومية، أو املؤسسات املرخصة أو املوافق عليها ومعترف 

بها من قبل هذه الدوائر الرسمية.

أما الثقافة الشعبية أو أساليب احلياة الشعبية فهي النتاج العفوي اجلماعي املعبر عن 
شعور وعواطف وحاجات وضمير أبناء الشعب بشكل عام، وليس النخبة أو املجموعة 
اخلاصة، وتنتقل من جيل إلى جيل، كما تنتشر بني الناس من جماعة إلى أخرى ومن 

فئة إلى أخرى بشكل عفوي، مشافهة أو عن طريق التقليد واحملاكاة واملالحظة.

الرموز التي تكّون هّوية شعب من الشعوب أو أمة من األمم تستقي مضمونها ومعانيها 
الرموز  أن  اعتقد  الثقافة. ولكنني  الرسمي والشعبي، من  النوعني،  وأهميتها من كال 
املستوحاة من الثقافة الشعبية هي العنصر األهم في تكوين الهوية اجلماعية للشعب 
استمراريتها  ضمان  وفي  الهوية،  هذه  على  احلفاظ  في  املهم  اجلزء  وهي  لألمة،  أو 
وتعزيزها وتثبيتها، وذلك لعدد من الصفات تتوفر في الثقافة الشعبية دون الرسمية. 
فمثال، الثقافة الرسمية هي من صنع النخبة أو اخلاصة، وهي نتيجة تخطيط وتفكير 
منطقية  عملية  تكون  ما  كثيراً  وهي  املجتمع،  روح  من  عفوي  بشكل  تنبع  وال  واع، 
عادة  مألوفة  وهي  الهمم،  تستثير  وال  العواطف  تلهب  فال  العاطفي  التعبير  ينقصها 
للنخبة من املتعلمني واملثقفني،وقد ال يتمكن من فهمها وتذوقها سوى تلك النخبة، وهي 
ما تكون عاملية، فال تصلح لتمييز شعب عن شعب آخر أو مجتمع عن مجتمع  كثيراً 
أو  املركزية من حكومة  السلطة  إلى جهاز رسمي تقوم عليه عادة  آخر، وهي حتتاج 
دولة لنشرها وتعميمها ونقلها من جيل إلى جيل. أما الثقافة الشعبية فهي من صنع 
واسع  انتشار  لها  وضميره،  شعوره  ومن  الشعب  روح  من  نابعة  الشعب،  عامة 

221 دليل التراث غير امللموس في متحف فلسطيني مقترح



العواطف  عن  تعبر  واحلفظ،  والفهم  االستعمال  على  أسهل  وهي  الشعب،  عامة  بني 
الشعب واستثارة هممهم، وهي  عامة  إلهاب عواطف  قادرة على  الشعبي،  والشعور 
تنتقل عبر الزمان واملكان من مجموعة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل بعفوية وبساطة 
عن طريق املشافهة واحملاكاة والتقليد دون احلاجة إلى تدخل أو حتكم سلطة أو جهاز 
رموزها  من  وكثير  أوسع،  وأطر  مناسبات  في  استعمالها  وميكن  رسمية،  إدارة  أو 
مادية وظاهرة ملموسة تسّهل التعبير عن هوية صاحبها ببساطة ووضوح، كاملالبس 

الشعبية أو األكل الشعبي وما إلى ذلك من نواحي احلياة الشعبية.

قسمنا في الفقرات السابقة سلوك اإلنسان ككل إلى ما هو جزء من “الثقافة” وما هو 
ليس من “الثقافة”، ثم قسمنا اجلزء الثقافي إلى “ثقافة شعبية” و“ثقافة رسمية”. 
ملواد املتحف. ونريد اآلن  الرسمية” ال تهمنا هنا، ألنها ال تكون مصدراً  و“الثقافة 
الثقافة الشعبية”، وهذا اجلزء  “تراثياً ضمن  “تراثي” وما هو  أن منيز بني ما هو 
“الفلكلور”، وهو  “بالتراث الشعبي” أو  “الثقافي الشعبي التراثي” هو ما يعرف  
“مادياً”، وسنعود إلى ذلك بعد  “ملموس” وما هو ليس   “مادي” أو  يضم ما هو 

االنتهاء من حتديد مواصفات “الفلكلور” أو “التراث الشعبي”:

بشكل عام، القسم التراثي هو اجلزء الذي نقّدره ونحترمه ومنجده أكثر من غيره. 
فمثالً في الثقافة الرسمية نعتبر املعلقات “تراثاً”، ولكن هذا ال ينطبق على كل شعر 
تراثاً.  بوصفه  نكّرمه  أن  يستحق  وال  تافه  الرسمي  الشعر  فبعض  العرب،  قالته 
كذلك ال أحد يشك في كون قبة الصخرة في القدس وجامع احلمراء في األندلس 
من التراث املعماري العربي-اإلسالمي، ولكن ليس كل بيت أو عمارة بناها العرب 

املسلمون تستحق اسم تراث معماري عربي أو إسالمي.

بنفس املنطق، ليس كل جزء من حياة  الشعب يستحق أن يوصف بأنه تراث شعبي، 
اليومية  حياتهم  في  الناس  يقوله  أو  ينتجه  أو  يستعمله  أو  ميارسه  مما  فالكثير 
التاريخ، وال نحتفظ به وال  العادية يذهب بعد فترة قصيرة من ظهوره إلى مزبلة 
نعرف عنه شيئاً، فهناك بعض األغاني الشعبية ما زلنا نحتفظ بها ونرددها منذ أيام 
التي رّددها  العثمانية أو ما قبل ذلك، بينما اختفت ماليني األغاني الشعبية  الدولة 

رجال ونساء عرب أو فلسطينيون عبر التاريخ مما لم نحتفظ به.

ليس هناك معيار أو صفة واحدة متيز مادة الفلكلور عن غيرها من املواد الثقافية، بل 
إننا بحاجة إلى عدد من املعايير قد تؤدي، مجتمعة، بالغرض، إال أن القضية معقدة 
من  أي  على   وال  املواصفات  هذه  عدد  على  اتفاق  هناك  ليس  أنه  إذ  ذلك،  من  أكثر 
املواصفات تدخل في تعداد هذه املعايير. وحتى لو مت االتفاق على صفة أو معيار 
معني إلحدى الصفات املطلوبة، فليس هناك اتفاق على أي من قيم هذه الصفة هي 

تلك التي يتصف بها الفلكلور.

وفيما يلي أهم املعايير واملواصفات التي يدور احلوار حولها في عالم الفلكلور في 
هذه األيام:
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طبيعة مادة الفلكلور
هنالك خالف حول طبيعة املادة التي “يصنع” منها الفلكلور، فهل هي َمعرفة أم فكر 
أم فن أم عاطفة أم سلوك أم عملية اتصال أم أجسام مادية ملموسة؟ ويتوجه التيار 
في حقل الفلكلور اآلن نحو االتفاق على أن مادة الفلكلور جتمع بني املعرفة وطريقة 
التفكير واألسلوب الفني والتعبير عن العواطف مصوغة جميعها بشكل سلوك، وال 
تضارب بني هذه جميعاً. أما قضية اعتبار الفلكلور وسيلة اتصال بني أفراد جماعة 
صغيرة فهذا طرح حديث نسبياً ولم يلق اهتماماً كبيراً حتى اآلن. وأما السؤال حول 
كون األجسام املادية امللموسة كاألدوات أو املالبس أو الدمى فلكلوراً، فما زال يدور 
حوله الكثير من اخلالف، ولكن األكثرية من علماء الفلكلور مييلون إلى اإلجابة عن 
هذا السؤال بالنفي، وأميل أنا شخصياً إلى التمييز بني األداة  كجسم مادي ملموس 
وبني املعرفة واألفكار والعواطف والسلوك التي تدخل في صنع وتزيني واستعمال 

تلك األداة، فالقسم األخير يدخل ضمن مادة الفلكلور أما األول فال.

اإلطار اإلجتماعي للفلكلور
“شعب” في بداية نشوء هذا احلقل يطلق على الطبقات  "Folk" أي  كان اصطالح 
الدنيا من املجتمعات األوروبية فقط، والقروية منها بشكل خاص، وكان اصطالح 
“فولكلور” يطلق بذلك على جزء معني من ثقافة هذه الطبقات فقط. وقد دارت عبر 
تاريخ هذا احلقل جداالت وحوارات طويلة حول وجود الفلكلور أو عدمه في املدن أو 
بني الطبقات االرستقراطية أو بني الشعوب البدائية أو “املتخلفة”، ومع أن التعريف 
األوروبيني  وخصوصاً  الفلكلور،  علماء  من  الكثيرين  بتأييد  يحظى  زال  ما  القدمي 
منهم، إال أن األكثرية، وخصوصاً في أمريكا، مييلون اآلن إلى قبول تعريف دنديز 
على  واحد  عامل  أعضائها  بني  يجمع  إنسانية  جماعة  أو  فئة  كل  بأن  يقول  الذي 
األقل، مهما كان ذلك العامل ومهما كلن نوع تلك الفئة أو عدد أفرادها أو السبب في 
الفكرة، في مرحلة ما، درجة  تكوينها، لها فلكلورها. وإذا وصل االتفاق على هذه 

اإلجماع فإن “اإلطار االجتماعي” كأحد املعايير املميزة للفلكلور سينتهي.

إتساع اإلنتشار
وليس  ككل  املجموعة  ملك  هو  اجلماعات  من  جماعة  فلكلور  أن  على  اتفاق  هنالك 
ملك فرد واحد أو أفراد معينني من اجلماعة. ولكن ما معنى “ملك اجلماعة”؟؟ فهل 
من املفروض أن يعرف كل فرد مادة ما حتى تدخل عداد فلكلور تلك اجلماعة، أم 
املقصود أن فلكلور اجلماعة هو مجموع ما يعرفه جميع أفراد اجلماعة من الفلكلور؟ 
وإذا لم يكن من الضروري أن يعرف اجلميع نفس املادة، فكم فرداً، أو ما هي النسبة 
الضرورية، من بني أفراد املجتمع حتى تعتبر تلك املادة فلكلوراً؟ طبعاً، ليست هناك 
أجوبة مقنعة لهذه األسئلة، ولكن هناك نوع من االتفاق الضمني بني علماء الفلكلور 
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بهذا اخلصوص، واعتقد أن الصورة التالية قد تنقل روح هذا االتفاق الضمني: لو 
جعلنا دائرة اسمها )أ( متثل فلكلور جماعة من اجلماعات، وجعلنا كل من الدوائر 
فمن  اجلماعة،  أفراد  من  فرد  يعرفه  الذي  الفلكلور  متثل  الخ   ... )د(  )ج(،  )ب(، 
أي كل مادة موجودة  تلك اجلماعة،  فلكلور  أن تكون كل مادة من مواد  املفروض 
إلخ، وهي  )د(...  األكثرية من )ب(، )ج(،  أيضاً ضمن  )أ( موجودة  الدائرة  ضمن 
ال تتطابق كلياً ولكنها تتداخل أو تتراكب إلى حد كبير وتكون )أ( هي الدائرة التي 
تضم جميع مناطق التراكب هذه، أي تضم جميع املواد املشتركة بني عدد كبير من 
أفراد اجلماعة، وما يقع خارج مناطق تراكب هذه الدوائر، أي خارج )أ(، فهو اجتهاد 

فردي أو شذوذ أو بدعة وليس جزءاً من الفلكلور.

كيفية اإلنتقال
تنتقل مواد الفلكلور من جيل إلى جيل ومن جماعة إلى جماعة ومن فرد إلى فرد. 
وهنالك اتفاق بني العاملني في احلقل بأن الفلكلور كجزء من الثقافة ينتقل اجتماعياً، 
االنتقال  أو  التعلم  طرق  ولكن  اجلينات.  طريق  عن  وليس  التعلم  طريق  عن  أي 
الفلكلور  مادة  تنتقل  أن  يجب  خاصة  انتقال  طريقة  هناك  فهل  كثيرة،  االجتماعي 
بواسطتها حتى تصّح تسميته فلكلوراً؟؟ جتيب األكثرية الساحقة من العاملني في 
حقل الفلكلور على هذا السؤال باإليجاب، فهم يرون أن من الشروط التي يجب أن 
طبعاً  وهناك  “مشافهة”.  تنتقل  أن  الفلكلور  عداد  في  تدخل  حتى  مادة  في  تتوفر 

أقلية، ولكنها أقلية مؤثرة وفعالة، ممن يرفضون هذا الشرط.

القضية هنا ليست قضية صح وخطاً، وإمنا هي أقرب إلى حتيز يكاد يكون اعتباطياً 
إلى أحد رأيني في محتويات الفلكلور. فما هما هذان الرأيان ومن هم أصحاب كل 

منهما؟ اإلجابة على هذا السؤال حتتاج إلى شيء من التوضيح.

يكون  قسم  أقسام:  ثالثة  إلى  األكادميي  تدريبهم  حيث  من  الفلكلور  علماء  يقسم 
الثقافة هو  الثقافية واختص ضمنها بجزء من  األنثروبولوجيا  قد تدّرب في حقل 
الفلكلور. وقسم آخر يكون قد تلقى تدريبه في العلوم  اللغوية أو في األدب بشكل 
خاص ثم اختص بدراسة جزء خاص من األدب وهو األدب الشعبي أو الفلكلور حسب 
تعريفهم. والقسم الثالث يكون قد تدرب منذ البداية في قسم مستقل للفلكلور ونال 
درجاته اجلامعية في علم الفلكلور”. وأفراد القسم األول والثاني مييلون بشكل عام 
إلى اقتصار الفلكلور على “الفنون القولية” فقط، ويطلبون شرط االنتقال الشفهي 
في جميع مواده. أما أفراد القسم الثالث فإنهم مييلون إلى توسيع رقعة الفلكلور 
واملعتقدات  التعبيرية،  والفنون  اليدوية،  الفنون  مثل  أخرى  أجزاءاً  يحتوي  بحيث 
الشعبية واملمارسات املتعلقة بها، وأخيراً الصناعات واحلرف الشعبية. هذه األجزاء 
من الفلكلور تعتمد في انتقالها بشكل كبير على املشاركة واملالحظة والتقليد، ولذلك 

فإن أفراد هذه اجلماعة ال يشترطون “االنتقال مشافهة” في تعريفهم للفلكلور.
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وسط التعبير في الفلكلور
هذا البعد يشبه البعد السابق، أي كيفية االنتقال، ولكنه يختلف عنه نظرياً  على األقل، 
فالوسط املستعمل للتعبير عن العواطف أو األفكار عن طريق الرقص هو “حركات 
والوسط  مشافهة.  الرقص  من  نوعاً  ما  شخصاً  نعلم  أن  ميكننا  ولكن  جسمانية”، 

للتعبير في األغنية الشعبية هو الكالم امللفوظ ولكن ميكن أن ننقلها كتابة، وهكذا.

التي يهتم بها هذا  املواد  الفلكلور يطلقون على مجموع  هنالك عدد كبير من علماء 
“الفنون القولية” ويرفضون اعتبار أي مادة يكون وسط التعبير فيها غير  احلقل 
أخرى،  أوساطاً  تقبل  بها  بأس  ال  جماعة  أن  إال  الفلكلور.  من  جزءاً  امللفوظ  القول 
املالبس  في  والقماش  التقليدية  الدمى  في  واخلشب  الرقص  في  اجلسم  كحركات 
الشعبية وغير ذلك كثير. والتقسيم هنا يشبه إلى حد كبير ما ذكر في البند السابق 

بخصوص كيفية االنتقال.

عمر الفلكلور
من أهم املواصفات التي تشترطها األكثرية الساحقة من العلماء في مادة الفلكلور 
يتوفر في  أن  الذي يجب  العمر  أن يحدد  لن يستطيع  أحداً  أن  إال  الِقدم.  هي صفة 
كبعض  املواد،  بعض  أن  عليه  املتفق  من  فإنه  كذلك  فلكلوراً.  تصبح  حتى  ما  مادة 
وانتشاراً  إذا القت قبوالً  قليلة  الشعبية، قد تصبح فلكلوراً خالل سنوات  األغاني 
كبيراً وتفاعل معها أفراد املجتمع والقوا فيها أداة مناسبة للتعبير عما يجيش في 
نفوسهم. ولذا ميكننا القول أنه ليس هناك حد زمني مطلق للفلكلور، لكن قدم مادة 

ما من شأنه أن يزيد من إمكانية تصنيفها كمادة فلكلورية.

تقليدية الفلكلور
هذا البعد يرتبط بشكل كبير بالبند السابق ولكنه نظرياً مستقل عنه. يشترط أكثرية 
أن  أي  فيه،  املوجودة  املجتمع  في  تقليدية  الفلكلور  مادة  تكون  أن  الفلكلور  علماء 
تكون موروثة عبر األجيال. وينطبق هنا على ما قلناه من حيث إمكانية دخول مادة 
غير تقليدية ضمن الفلكلور أحياناً، وعدم وجود حد مطلق لعدد األجيال، وازدياد 
إمكانية تصنيف مادة ما ضمن الفلكلور بازدياد عمق األجيال التي توارثتها، ولكن 

يشترط عادة أن تكون قد مرت عبر جيلني على األقل.

املؤسس أو املؤلف
اتفاق عام بأن  القدم والتقليدية. هنالك  البعد أيضاً مرتبط بالبندين السابقني،  هذا 
مادة الفولكلور ليس لها مؤلف أو مؤسس معروف ترتبط املادة باسمة ويكون له 
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فيها حقوق املؤلف أو املبتكر، وإمنا هي ملك للجماعة ورثتها من األجيال السابقة 
دون معرفة مصدرها األصلي. وهذا يعني أن الفولكلور هو تعبير عفوي عن الضمير 
اجلمعي والشخصية اجلماعية لذلك املجتمع، ينمو ويتطور ويتغير وميوت حسب 
اجلماعية  والشخصية  اجلمعي  الضمير  هذا  على  تطرأ  التي  والتبدالت  التغيرات 

وليس استجابة لرغبات األفراد أو قراراتهم.

الفولكلور  مادة  تعريف  في  املستعملة  املواصفات  أو  املعايير  أهم  من  ثمانية  هذه 
معقدة  نظرية  طريقة  طبعاً  وهذه  الشعبية.  الثقافة  أجزاء  من  غيرها  عن  ومتييزها 
للحكم على ما هو من الفلكلور وما ليس منه، قد يستطيع الشخص املختص إتباعها. 
ولكن هنالك طريقة أسهل ميكن أن يتبعها الشخص العادي أو املبتدئ، وهي إمكانية 
“آباء  اعتماد قائمة حملتويات الفلكلور يكون قد وضعها احد العلماء املختصني من 
احلقل” الثقات. مثل هذه الشروط قد تتوفر في قائمة وضعها عالم األنثربولوجيا 
وضعها  التي  القائمة  يلي  فيما  وأدرج  دنديز،  ألن  بيركلي،  جامعة  من  والفلكلور 

دنديز وقمت بترجمتها من اإلنكليزية بشيء من التصّرف:

الفولكلور اخلرافات، األساطير، القصص الشعبية، النكات، األمثال،  “يضم 
اليمني،  اللعنات واملسبات، إقسام  التبريكات،  التعاويذ،  الترانيم،  احلزازير، 
األنخاب،  واملعايرة،  املقاهرة  املقننة،  التقليدية  اإلجابات  اللفظية،  اإلساءات 
الشعبي،  الرقص  الشعبية،  املالبس  أيضاً  ويشمل  والوداع.  التحية  وجمل 
الطب  الشعبية،  والشعوذات  املعتقدات  الشعبي،  الفن  الشعبي،  املسرح 
العامية،  املصطلحات  الشعبية،  األغاني  الشعبية،  املوسيقى  الشرعي، 
الشعر  واملواقع،  األماكن  أسماء  األلقاب،  الكنايات،  الشعبية،  التشبيهات 
الشعبي وهو يتراوح من املالحم الشعبية إلى ما يكتب على القبور، الكتابة 
على جدران احملالت العامة، األغاني التي ترافق العاب األطفال، األغاني التي 
مواد  قائمة  وحتوي  احلضانة.  وأغاني  األطفال،  تلعيب  عند  الكبار  يغنيها 
الفولكلور أيضاً األلعاب، اإلمياءات، الرموز، الدعاء، النكات، العملة، التفسير 
أمناط  التطريز،  أمناط  الطبخ،  طرق  املصطلحات،  بعض  لنشوء  الشعبي 
البيوت واألسوار وبيوت احليوانات، مناداة الباعة، وحتى الطرق التقليدية 
أو  القحة  أو طرد احليوانات، وما يقال عند صدور أصوات مثل  الستدعاء 
واملمارسات  والعادات  التقليدية  الشعبية  االحتفاالت  أيضاً  هنالك  العطس. 
عينة  تعطي  القائمة  هذه  واملناسبات.  األعياد  في  املتبعة  الشعبية  والتقاليد 

فقط وال تشمل جميع أنواع الفولكلور” 3.

تختلف  املختلفون  العلماء  يقدمها  التي  الفلكلور  مبواد  القوائم  أن  الطبيعي  من 
باختالف آرائهم النظرية وليس هناك قائمة يتفق عليها اجلميع، ولكني أعتقد أن 

هذه القائمة وافية.
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لقد تعرفنا حتى اآلن على مادة الفلكلور بنوعيه، املادي وغير املادي، إال أن القسم 
املطلوب للمتحف هو الفلكلور “غير املاّدي”، مما يوجب التمييز بني النوعني. وهذا 
يعيدنا إلى الفرع اخلامس من فروع الفلكلور كما بوبناه في أوائل هذا الدليل )ص2( 

واسمينا هذا الفرع “الفن الشعبي والثقافة املادية”.

نالحظ أن “الفنون الشعبية” توزعت في هذا التبويب على ثالثة بنود هي “الفنون 
هذه  ولكن  املادية”.  والثقافة  الشعبية  و“الفنون  احلركية”  و“الفنون  القولية” 
التسميات في احلقيقة ليست دقيقة، ألن “الفنون القولية” و“الفنون احلركية” هي 
فنون شعبية متاماً كما هو احلال مع الفنون “الشعبية” املذكورة في البند اخلامس 
متيز  أخرى  مواصفات  أو  أبعاد  وجود  من  إذاً  بد  فال  املادية.  بالثقافة  واملرتبطة 

اجلزأين عن بعضهما، وإالّ ملا كانا ُوضعا في بنود مختلفة.

املادية  “الثقافة  أن  نرى  فإننا  سابقا  ذكرناها  التي  البنود  في  النظر  أعدنا  وإذا 
أسميناه  الذي  الفن  من  اجلزء  ذلك  مع  اخلامس،  البند  في  كلها  جاءت  الشعبية” 
الفن  أجزاء  الفن عن  أن ما مييز هذا اجلزء من  الشعبية”، مبعنى  “الفنون  جتاوزاً 
الشعبي األخرى هو نفسه ما يربطه مع الثقافة املادية وما يجعلنا ندرجه معها في 

بند واحد، وهذا ما سنوضحه اآلن.

إلى  بحاجة  أنه  أي  البقاء،  أجل  من  البيئة  مع  التوافق  الى  بحاجة  الكائن  أن  قلنا 
احلصول على ما يضمن بقاءه واستمرارية نوعه من البيئة، وهذا يتطلب من الكائن 
أن يطّوع اخلامات البيئية ويستغلها مبا يتناسب مع حاجاته وأغراضه، وهذا يعني 
إلى أشياء ثقافية. وحاجات اإلنسان بشكل عام نوعان؛  الطبيعية  حتويل املصادر 
إلى  الدفء واحلاجة  إلى  الغذاء واحلاجة  إلى  بيولوجية جسدية كاحلاجة  حاجات 
حسب  نفسية،  أو  وجدانية  روحية  نسميها  أن  ميكن  وحاجات  اجلنسي،  اإلشباع 
األمن واحلاجة  إلى  إلى احلب واحلاجة  البشري، كاحلاجة  الكائن  لطبيعة  تعريفنا 
إلى اجلمال وغير ذلك. والنوع الثاني، حسب النظرية الداروينية، منبثق عن األول 
ومكرس خلدمته، ولكن هذا األمر ال يعنينا هنا، بل أن ما يعنينا هو أن النوع الثاني 
قد أصبح اآلن مستقالً عن األول وضرورياً مثله حلياة اإلنسان وبقائه، والثقافة 
البيئة  خالل  من  احلاجات  من  النوعني  كال  إلشباع  الرئيسية  اإلنسان  وسيلة  هي 

الطبيعية واالجتماعية.

يؤثر  أن  أي  يتفاعل معها،  أن  البيئة يجب  يبتغيه من  ما  الكائن على  ولكي يحصل 
عليها أو يترك فيها أثراً. ولكي يترك الكائن أثراً، عليه أن يتصرف أو يسلك جسمانياً. 
عاطفة  أو  إحساساً  أو  فكراً  اجلسماني  التصرف  وراء  يكمن  ما  أسمينا  وسواء 
البيئة  يختلف في مدى وضوحه  يتركه في  الذي  األثر  أو غريزة، فإن  أو شعوراً 
واستمراريته حسب وسط االتصال الذي يستعمله الكائن. فالسلوك اجلسماني قد 
النوع  هذا  مادي.  جسم  في  أثراً  تترك  حركة  أو  كلمة،  أو  رمزية  إشارة  عنه  ينتج 
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والذي  اجلسماني  السلوك  آثار  جتسد  أو  حتمل  التي  املادية  األجسام  أي  األخير، 
العاطفية  الروحية-  واحلاجات  البيولوجية  اجلسمانية  احلاجات  عن  بدوره  يعبر 
لإلنسان، هذه األجسام في مجتمع من املجتمعات هي ما نسميها “الثقافة املادية” 
“الفن الشعبي” لذلك  الوقت حتتوي على ما نسميه  لذلك املجتمع، وهي في نفس 
املجتمع )هذا مع العلم، كما ذكرنا سابقاً، أن الفن املجسد باألجسام املادية ال يساوي 
في احلقيقة كل الفن الشعبي، إذ أن هناك الكثير من الفن مما يصوغه اإلنسان في 
وسط آخر غير الوسط املادي مثل الكلمة واحلركة الرمزية واإلشارة، ولذلك فعلينا 
أن نتذكر أننا في هذا البحث نقصد مبصطلح “الفن الشعبي” اجلزء املادي املجسد 

فقط من الفن الشعبي(.

"Artifacts" هي التي جعلت  الثقافية  هذه الطبيعة املزدوجة ملثل هذه األجسام 
الشعبية”  “الفنون  و  “الثقافة املادية”  العاملني في حقل الفلكلور يجمعون بني 
في تبويبهم ودراستهم للتراث الشعبي. فالثقافة املادية والفنون الشعبية املادية 
هي أجسام مادية مرئية وملموسة ُصنعت أو أُجري عليها تعديل أو تطوير بيد 
إنسانية تبعاً ملهارات ومواصفات تقليدية عبر األجيال، تخدم حاجات إنسانية 

عملية وفنية.

وميكننا أن نعيد صياغة هذا التعريف ونلخص ما قلناه حتى اآلن بقولنا أن اجلزء 
أجزاء  باقي  عن  ميتاز  الوحدة  هذه  في  عنه  نتحدث  الذي  اإلنسان  بني  ثقافة  من 
الثقافة بأنه جتتمع فيه صفات ثالث قد توجد كل واحدة أو اثنتني منها في جزء آخر 
من الثقافة ولكن ال جتتمع كلها معاً إال في اجلزء الذي نحن بصدده في هذه الوحدة، 

وهذه الصفات هي:

“ الفنية” اجلمالية واالعتبارات  1. أن هذا اجلزء من الثقافة يجمع بني االعتبارات 
“الوظيفية” العملية في آن واحد.

2. أن هذا اجلزء من الثقافة “مادي”.

3. أن هذا اجلزء من الثقافة “شعبي”.

أو  اإلنسان  يطورها  لم  ما  “ثقافية”  ليست  البيئة  في  املتوفرة  اخلام  املواد  إن 
يحدث فيها تغييراً يتناسب مع احلاجة التي تستعمل “ القطعة الثقافية” ألدائها أو 

إلشباعها.

عاطفية  روحية  تكون  أو  تنفيذية،  عملية  مادية  تكون  قد  احلاجات  أن  قلنا  كذلك 
يجعل  التنفيذية  العملية  احلاجات  خلدمة  املادية  القطعة  فتطوير  مجردة.  شعورية 
عاطفية  روحية  حاجات  خلدمة  تطويرها  أما  حرفية”.  “صناعة  أو  “أداة”  منها 

جمالية فيحولها إلى “قطعة فنية”.
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ولكن علينا أن نالحظ هنا عدداً من النقاط، منها أن فكرة اقتناء شيء ليست له أية 
مفهوم  وهو  العالم،  ثقافات  معظم  على  غريب  مفهوم  هي  عملية  حاجة  أو  وظيفة 
العادي  واإلنسان  خاص.  بشكل  التقليدية  الشعبية  الثقافات  جميع  على  غريب 
الذي يصنع أداة بطريقة تقليدية، يأخذ الناحية العملية التي من أجلها يصنع األداة 
بعني االعتبار أوالً، ولكنه ال يستطيع وال يرغب في أن مينع شعوره باجلمال من 
التأثير على عمله ولكن بحيث ال يعطل ذلك على الناحية الوظيفية بل يكملها ويزيد 
مع  بالضرورة  يتناقض  أو  يتعارض  اجلمال  يجعل  من  هناك  وليس  فعاليتها،  من 
يكون  الناحية اجلمالية هي قضية نسبية، وقد  تقييم  فإن قضية  الوظيفة. وكذلك 
فعاليتها  من  األداة  جمال  يأتي  وقد  نفسه،  الشيء  في  ال   الناظر  عني  في  اجلمال 
وسهولة استعمالها ومدى تناسبها مع الوظيفة التي صنعت من أجلها، ومن النتائج 

املرضية التي أعطتها تلك األداة.

الى قطع فنية وقطع غير  املادية الشعبية  الثقافة  أنه من الصعب تبويب  لذلك جند 
أن  ومع  فني.  جمالي  وجانب  عملي  جانب  لها  القطعة  نفس  أن  جند  إننا  بل  فنية، 
أن  إال  الشعبية،  األداة  في  الفنية  االعتبارات  على  عادة  تطغى  العملية  االعتبارات 
معظم الفن الشعبي موجود في إطار األدوات والصناعات الشعبية احلرفية العملية. 
على  يعتمد  املادية  الشعبية  الثقافة  من  القطعة  “فنية”  مدى  على  النهائي  واحلكم 
نوايا الصانع وأهدافه من جهة، وعلى احلدود واملفاهيم التعبيرية اجلمالية التقليدية 
للمجتمع الذي يعيش ويعمل فيه من جهة أخرى. فالثقافة الشعبية املادية تختلف عن 
السلع الصناعية اجلماهيرية العملية من جهة، وعن القطع الفنية الرسمية احلديثة 

من جهة أخرى، بأنها جتمع بني الوظيفتني العملية واجلمالية.

نحن اآلن بصدد التعّرف على الثقافة الشعبية املادية كي نستثنيها، فهل لهذه الثقافة 
الشعبية املادية (سواء غلبت عليها الوظيفة العملية أو الوظيفة اجلمالية الفنية بطبيعة 
كونها مادية) ما مييزها عن الثقافة الشعبية غير املادية؟ من الطبيعي واملنطقي أن 
باب  املادية في  الشعبية  الثقافة  ملا وضعت  وإال  إيجابياً،  السؤال  يكون جواب هذا 
منفصل ومستقل عن الثقافة غير املادية. فمن الصفات التي متيز اجلزء املادي من 

الثقافة الشعبية، بطبيعة كونه مادياً، ما يلي:

الطبيعية  البيئة  في  متوفرة  مواد  من  مصنوعة  تكون  املادية  الشعبية  الثقافة   .1
والبيئة،  اإلنسان  بني  العالقة  وبوضوح  بسهولة  تـُظهر  فإنها  ولذلك  احمللية، 
وتشير إلى طرق توافق اإلنسان مع بيئته وأساليب حتويل البيئة الطبيعية إلى 

بيئة ثقافية.

بينها وبني  والترابط  التناسق  السهل مالحظة مدى  مادية، فمن  بطبيعة كونها   .2
والوظيفة  والشكل  والبناء  املواد  حيث  من  والطقس  احمللية  الطبيعية  البيئة 

واالستعمال.
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3. بطبيعة كونها مادية يكون من السهل مالحظة العالقة بينها وبني الثقافة والسلوك 
والعادات والتقاليد والقيم احمللية.

وميكن  صادقة  بأنها  شعوراً  اإلنسان  يعطي  ومجسدة  ملموسة  مادية  كونها   .4
الثقة بها واالعتماد عليها.

5. ألنها مصاغة في أشياء مادية فهي مجسدة وتشغل حيزاً ولها أطوال وألوان وشكل 
معها  التفاعل  من  اإلنسان  مُيَكن  هذا  كل  وشمها؛  ورؤيتها  ملسها  وميكن  ووزن، 

ودراستها بطرق عديدة تختلف عن طرق دراسة التراث غير املادي، وتزيد عنها. 

6. أشكال األشياء املادية بطيئة في التغير، ولذا يستعمل الشكل للتمييز بني أمناط 
وأساليب عمل املناطق املختلفة.

مادي  وجود  لها  الشفوي،  أو  احلركي  الفلكلور  أنواع  بعكس  املادية،  الثقافة   .7
موضوعي يستمر بعد حلظة خلقها، ولذا فإن لها أهمية تاريخية، وهي تكون 
تدخالً للماضي في احلاضر، وميكن من خاللها تذوق احلياة اليومية للماضي 

الذي صنعت فيه.

8. ألن األشياء املادية لها وجود واستمرارية مستقلة عن صانعها أو صاحبها، فإنه 
رمزاً  تكون  كأن  عنه،  معينة  رسالة  أو  فكرة  توصل  كرموز  استعمالها  يسهل 

لطبقة الشخص االجتماعية أو املهنية أو هويته اإلقليمية أو العرقية.

الناس بعض  أن ُيسِقط عليها  التي يصنعها اإلنسان من السهل  املادية  9. األشياء 
أفكارهم ومشاعرهم وكأنها انعكاس ألنفسهم، ولذا جند أن الطاولة لها “رجل” 

والكرسي له “ظهر” والفنجان له “ذان” واإلبريق له “رقبة” وهكذا.

10. الثقافة املادية تكون مصنوعة باليد وتعتمد على السلوك الشعبي املنظور وليس 
املسموع.

11. غالبية الثقافة املادية ال تستهلك أثناء االستعمال، مع أن بعضها يستهلك بعد 
مدة ليست طويلة مثل الطعام، وبعضها يتلف بعد مدة مثل باقات الزهور.

12. الثقافة املادية يسهل اقتالعها ونقلها من مكانها األصلي، ولذا يسهل عرضها، 
مما يسهل وجودها في املتاحف واملعارض.

نأمل أن يكون اآلن بإمكان املتابع لهذا الدليل متييز املواد “الثقافية الشعبية التراثية 
غير امللموسة” املطلوبة للمتحف، ومعرفة أسماء العديد من هذه املواد.

أعود اآلن إلى نوع املتحف املطلوب وطريقة تقدمي املادة فيه. ما اقترحه هو أن يكون 
املتحف ككل أو جزءاً منه مخصصا للحياة الشعبية الفلسطينية، واجلزء “غير املادي” 
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منها بالذات، على أن تقدم املواد في إطار “فضائها الثقافي”. واقترح أن يكون هذا “ 
الفضاء الثقافي” عبارة عن حي أو “حوش” تقليدي قدمي، وتكون العروض عبارة 
كما  التقليدية  الثقافية  النشاطات  بأداء  الفلسطيني  املجتمع  من  أشخاص  قيام  عن 
كانت جتري في احلياة الفلسطينية اليومية العادية ولكن بشكل مكثف. فمثالً تقدمي 
صورة عن العرس الفلسطيني في ساحة احلوش والبيوت احمليطة بالساحة يستطيع 
واألغاني  والرقص،  كالدبكة،  املادية  غير  الثقافية  املواد  من  الكثير  على  يعّرفنا  أن 
والعادات  الرجالية،  واألغاني  والسامر،  والزجل،  بأنواعها،  النسائية  الشعبية 
املتعلقة بالزواج من اخلطبة حتى الزواج، والعالقات بني اجلنسني واألدوار املنوطة 
بكل منهما، والعادات والتقاليد املتعلقة بالطبخ وبالطعام ككل، والعادات والتقاليد 

املتعلقة باملالبس، واحلناء، والنقوط، والزفة .. إلخ.

وميكن تقدمي عرس مثالً مرة في األسبوع في فصل الصيف. وميكن أيضاً استعمال 
“بيت العيلة” الذي تعيش فيه عادة النساء واألطفال لعرض الفلكلور الشفوي للنساء 
الفلسطينيات مثل احلكايات اخلرافية، والتهاليل، واألغاني لألطفال. وعرض كهذا 
عرضه  فيمكن  للرجال  الشفوي  الفلكلور  أما  السنة.  مدار  على  يستمر  أن  ميكن 
البدوية،  والقصص  الشعبية،  املالحم  مثل  مواد  يضم  أن  وميكن  “الديوان”،  في 
واألساطير الدينية واملتعلقة باألنبياء واألولياء والصاحلني، وأساطير أسماء املواقع 
التراث  من  ذلك  وغير  واملغامرات،  والبطوالت  احلب  وقصص  العائالت،  وأسماء 

الشفوي للرجال الفلسطينيني. وميكن أن يعرض هذا النمط على مدار السنة.
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الطابون

أجزاء الطابون
نطلق كلمة “الطابون” أو “الطبون” على البناء الذي يوجد داخله اجلهاز املستعمل 
للخبز، وكذلك على اجلهاز نفسه. وأعتقد أن االستعمال الثاني هو األصل في حني 
أن االستعمال األول هو من قبيل تعميم اسم اجلزء على الكل. ويتكون الطابون ككل 

من جزأين رئيسيني:

أ.  البناء اخلارجي الذي يوجد داخله اجلهاز واألدوات املستعملة في عمل اخلبز.  
يساوي  احلجم،  صغير  أنه  “خـُشـّة” أي  بشكل  عادة  الطابون  بناء  ويكون 
احلجارة  أي  “الَدبش”  من  مبني  قليال،  أكبر  أو  اجلاج«  “خم  حجم  تقريباً 
بشكلها الطبيعي غير املصلح، ومسقوف بخشب وعيدان من فروع وأغصان 
الشجر ومطلي من اخلارج بالطني املخلوط بالتنب أو “املوص” )التنب الناعم 
جدا(. وبسبب احلرارة الشديدة والدخان الكثير داخل الطابون يصبح لون 
اخلشب املوجود في سقف الطابون أسود، ولذلك يقال في ذم املرأة الشديدة 
السمار “اجريها مثل خشب الطابون”.  وُيبنى الطابون عادة في أبعد نقطة 
التي  الدخان  كمية  تقليل  بقصد  السكن،  غرف  عن  الدار  ساحة  من  ممكنة 
تدخل هذه الغرف من “الطابون”.  ومبا أن غرف السكن تبنى عادة في أبعد 
نقطة ممكنة عن الطريق العام والشارع، يصبح منطقياً أن يكون “الطابون” 
على الطريق متاماً، وهذا ما يحدث عادة بحيث تكون طرق القرية محفوفة 



على اجلانبني بالطوابني، ولكن ال يفتح باب الطابون عادة من جهة الشارع 
حتى ال يستطيع املارة، خاصة الرجال، رؤية املرأة وهي تقوم بعملها داخل 
أبناء قرية  الطوابني” من قبل  “أم  ما يستعمل اصطالح  “الطابون”.  كثيراً 
أخرى للتهكم واالستهزاء من قرية مجاورة، ملمحني بذلك إلى مدى تأخر 
أخرى  “خشة”  مباشرة  الطابون  بناء  بجوار  يقام  ما  وكثيراً  القرية.   تلك 

تسمى “املزبل” يحفظ فيها “الزبل” أو الوقود للطابون.

ب. اجلهاز واألدوات املستعملة في عملية اخلبز، املوجودة داخل البناء املذكور 
سابقاً.  ويتكون اجلهاز الذي يخبز فيه اخلبز من جزأين وهما:

بيت العيش
والعيش هو اخلبز، “وبيت العيش” هو جهاز مستدير يشبه القـِدر، يبلغ قطر قاعدته 
حوالي 70 – 80 سم، وقطر الفتحة العليا يقارب نصف قطر القاعدة.  وُيصنع بيت 
لكي  يستعمل  الذي  بالتنب  مخلوط  “حرر”  العيش من طني معمول من تراب أصفر 
اتساع  وعلى  العيش  بيت  داخل  ويوجد  متاسكه.   من  ويزيد  الطني  “جبل”  يحسن 
قاعدته “الرضف” أي حجارة صغيرة بحجم بيضة احلمامة تقريباً.  ويستحسن في 
التصاقها باخلبز  إلى حد ما وملساء حتى يقل  أن تكون مستديرة  الرضف  حجارة 
ويسهل إزالتها إذا التصقت.  ويوضع “العيش” داخل “بيت العيش” وعلى الرضف 
مباشرة لكي “يستوي”.  ويسمى “الرضف” الذي يعلق على رغيف اخلبز “شباب 
الطابون”، وكثيراً ما تعلق قطعة صغيرة من اخلبز على الرضفة عند إزالة “الرضفة” 
وتأكلها.  “شباب” الطابون  عن  الصغيرة  القطع  عن الرغيف فتزيل “اخلبازة” هذه 
وحتكى في القرى الطرفة التالية التي تعتمد على التالعب مبعنى “شباب الطابون”: 
يحكى أن “حماة” قالت لكنتها اقعدي يا حبيبتي اتغدي فأجابت “الكنة” والله يا مرت 
عمي أنا شبعانة من “شباب الطابون” فذهبت احلماة وأخبرت ابنها مبا قالت زوجته 
فصار زوجها يتبعها سراً إلى الطابون ويراقب سلوكها ليرى إذا كانت تقابل بعض 
الشباب في الطابون، وملا لم ير أي دليل على أي سوء تصرف من قبل زوجته أخبرها 
مبا قالت أمه وطلب منها تفسيرأ، فأفهمته أنها كانت تأكل اخلبز عن الرضف وبذلك 

تشبع من شباب الطابون. ويغطي جدران بيت العيش من اخلارج الرماد، والوقود.

الْصمامة
التنك، ولها في وسطها مقبض مستدير عامودي  وهي غطاء مستدير معمول من 
بقليل من  “الصمامة” أوسع  يرتفع عن سطحها حوالي 15 سم، وتكون مساحة 

فتحة “بيت العيش”، وتستعمل لسد هذه الفتحة حسب احلاجة.  

أما األدوات التي تستعمل في عمل اخلبز، وتعتبر كجزء من جهاز الطابون فهي:
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املقحار
طولها  سم،   10 حوالي  عرضها  يكون  اخلشب  من  رقيقة  لوحة  عن  عبارة  وهو 
حوالي 30 سم، وسمكها حوالي 2سم. ويستعمل املقحار إلزاحة الرماد والوقود 
“قحرت  فيقال  “تقحير”،  العملية  هذه  وتسمى  العيش”،  و“بيت  “الصمامة”  عن 
الطابون”. كما ويستعمل املقحار إلعادة تغطية “بيت العيش” و“الصمامة” بالرماد، 
وتسمى هذه العملية “تقبير”، فيقال “قبرت على الطابون”. ومبا أن سطح املقحار 
وجهها  أو  والنحافة،  السمرة  الزائدة  املرأة  ُتشبّه  أطرافه،  وتتآكل  تدريجياً  يتفحم 
فقط، باملقحار تعبيراً عن عدم استحسان هذه الصفات في املرأة، فيقال “فالنة مثل 
املقحار”، أو “وجه فالنة مثل املقحار”. وتستعمل بعض النساء “املقحار” لتأديب 

األطفال فيقال “نزلت البنها بهاملقحار على قفاه”.

“املقالع”
– 40 سم،  )“مزحمت«( ويبلغ طوله 30  وهو عبارة عن عود رفيع طرفه مدبب 
ويستعمل بأن يغرز طرفه املدبب في رغيف اخلبز إلخراجه من “بيت العيش” لكي 
تتفادى املرأة إدخال يدها داخل بيت العيش أو ملس رغفان اخلبز الساخنة.  وتسمى 

عملية إخراج اخلبز من بيت العيش “قلع اخلبز” فيقال “قلعت اخلـُبزات”.

“حجر الطابون”
وهذا يكون حجراً مستديراً وناعماً جتلس عليه املرأة خالل عملها في الطابون، وقد 
يكون هناك عدة حجارة متشابهة حول بيت العيش أو قرب باب الطابون من اخلارج 
ليستطيع آخرون اجللوس.  وكان يعتقد أن كثيرات من النساء يخبئن نقودهن حتت 

حجر الطابون.

بدء استعمال الطابون 
تتكون عملية بدء استعمال طابون جديد من عمليتني متداخلتني وهما:

)1(  “تقعيد” الطابون، أي وضع “بيت العيش” اجلديد في مكانه الدائم.
يصبح  حتى  يحتاج  مبا  جتهيزه  أي  )2(  “َدَيـران” الطابون أو “حتماة” الطابون، 

حامياً وصاحلاً لالستعمال.

والعمليتان تكونان عادة متالزمتني ولكن قد حتدثان بانفصال عن بعضهما، فقد 
يحني  حتى  مستعمل  وغير  بارداً  وتتركه  جديد  عيش  بيت  “بتقعيد”  املرأة  تقوم 
“تديره” وجتعله حاضراً لالستعمال، وكذلك قد  املناسبة لكي  أو الظروف  الوقت 
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يكون  كأن  “التقعيد”،  عملية  مباشرة  ذلك  يسبق  أن  دون  “بديران” طابون  تقوم 
الكافي  الوقود  لفترة ما نتيجة عدم وجود  ولكنه لم يكن مستعمالً  الطابون قدمياً 
ألن  حتتاج  وعندها  فقط،  والبرد  الشتاء  فصل  في  الطابون  تستعمل  املرأة  ألن  أو 

البارد. “تدير” الطابون القدمي 

هذا  وأقدم  جديد،  لطابون  و“الديران”  “التقعيد”  عمليتي  يلي  فيما  وسنصف 
الوصف بالشكل الذي أعطي لي من قبل سيدة قضت ساعات كثيرة من حياتها في 

“مكاعرة” الطوابني:

الطابون  قاع  بنقيس  والصمامة.   العيش  بيت  وحضرنا  الطابون  بنينا  بنكون 
للركبة، وبنصير نوقد في هاي اجلورة  وبنبحش جورة على قدها، غمقها ييجي 
بعدين  مهجر.   جمر  مليانة  اجلورة  تصير  وتنها  ايام،  ثالثة  ملدة  وحطب  قرامي 
جناب  على  بعدين  نحطه  منشان  جنب  على  وبنخليه  اجلمر  من  قسم  بنقحف 
شرط  على  ثالثة،  أو  ثنتني  نسوان  على  بنادي  وبعدين  نديره.  منشان  الطابون 
مرة  إذا  ألنه  وقوي،  عاطل  وطبعهن  قويات  يعني  ومعنصرات،  فرتيكات  يكونوا 
قلبها بارد قعدت الطابون أو زبلته بظل الطابون بارد وال بعمره بحمى.  إسا بنكون 
اللي في اجلورة، ودغري هذوال  النار  بنرشهن على  ملح،  كيلو  بيجي  محضرين 
النسوان بحملوا الطابون وبحطوه في اجلورة فوق النار وامللح قبل امللح ما يفقع 
ويطير.  ويكون النار والسكن في هذوال الثالثة ايام ممليات بيجي نص اجلورة، 
بنيجي بقعد الطابون فيها على غمق بيجي شبر.  وساعٍة النسوان بحطن الطابون 
عنصر  يا  الله  “طيا  وبقولوا  كثير  كثير  معنصرة  تكون  وحدة  بنقوا  باجلورة، 
زتون  جفت  بجيبوا  بعدين  طبعها.   مثل  حامي  الطابون  يصير  عشان  فالنة”قال 
املعزا، وبحطوا معها شقفات خشب زتون صغار،  قاع صيرة  راقات زبل من  أو 
اللي  النار  الطابون وعلى الصمامة، وبعدين بحطوا فوقهن  وبصفوهن على داير 
قاموها باألول من اجلور،ة وبعيدوا هاي العملية كلما تتهدى النار ملدة ثالثة ايام، 
وبكون حلد هذا الوقت مفش رضف في الطابون، وبخبزوا فيه شحط، يعني على 
قاع الطابون، وبطلع اخلبز شلبي مثل خبز الصاج.   وبعد اليوم الثالث بكون صار 

حامي مليح، بحطوا فيه الرضف وبصيروا يخبزوا فيه العادة.

أنواع الوقود املستعملة للطابون وطرق استعمالها
يستعمل القرويون كلمة “زبل” للداللة على جميع أنواع الوقود املستعملة للطابون، 
ألن زبل احليوان يكون القسم األكبر فيها، ولو أن هناك الكثير من املواد التي هي في 
احلقيقة ليست “زبال” بل مواد نباتية وتستعمل كوقود للطابون. وتستعمل كلمة 
“تزبيل” مبعنى وضع الوقود حول الطابون، ويقال: “زبلت الطابون” و“الطابون 

بحاجة للتزبيل”.
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املد  مكفية  مالة  بنجيب  يعني  الزبل،  “بنجيب  يلي:  كما  “التزبيل”  عملية  وجتري 
ر عن الطابون، يعني بنرد السكن عن الصمامة وعن ساسات الطابون،  زبل، وبنقـحِّ
وبنحط الزبل على الداير، على الصمامة والساسات تيتغطى مليح، وبعدين بنقـبِّر 

عليه، يعني بنرد السكن على الساسات والصمامة فوق الزبل”.

“بنفطره”  أي  ومساًء،  صباحاً  اليوم،  في  مرتني  الطابون  “تزبيل”  عادة  ويجري 
و“بنعشيه”.  ومير الطابون بني “التزبيلة” واألخرى بست مراحل يستطيع كل من 
له خبرة بالطابون متييزها عن بعضها بسهولة.  وتتبع هذه املراحل درجة احتراق 
البعض ألنها  الطابون إلى متييز هذه املراحل عن بعضها  الزبل، ويحتاج أصحاب 

تقرر درجة صالحية الطابون لالستعمال واملراحل هي:

يبدأ  لم  الزبل  “التزبيل” مباشرة، ويكون  املرحلة بعد  1.  دوُبه مَزبَّـل: تكون هذه 
باالحتراق بعد. وال يصح فتح الطابون في هذه املرحلة ألنه يكون ما زال “بارد” 
ِّر الطابون، يعني ببطل الزبل يقبل يولع وبظل  وألنه “بتخرب التزبيلة” و“بَحجـ

الطابون بارد كل النهار.”

بالتصاعد من  الدخان  قليل من  باالحتراق وبدأ  بدأ  قد  الزبل  يكون  2.  معسعس: 
جدران بيت العيش.  وال يصح استعماله لألسباب املذكورة أعاله. 

جدران  من  ويخرج  متقدمة  حالة  في  الزبل  احتراق  يكون  معسقد:  أو  مدخن   .3
الطابون دخان كثير جداً ميكن رؤيته من مسافة بعيدة. وال يصح استعماله ألن 

الدخان في هذه املرحلة ال يطاق، باإلضافة إلى األسباب املذكورة أعاله.

أصبح  قد  الدخان  يكون  ولذلك  جمراً،  أصبح  قد  الزبل  معظم  يكون  متساقط:   .4
أقل بكثير من املرحلة السابقة، ولكن ال تكون درجة حرارة الطابون قد وصلت 
باقي  مينع  هذا  ألن  املرحلة  هذه  في  الطابون  يستعمل  ال  أن  واألفضل  األوج. 
ميكن  ولكن  املمكنة،  القصوى  احلرارة  الطابون  يصل  وال  االحتراق  من  الزبل 

استعماله إذا كانت هناك ضرورة.

يكون  الزبل  جميع  ألن  الطابون،  الستعمال  املثالية  املرحلة  هي  هذه  متهدي:   .5
“تقحير”  وعند  ممكنة،  درجة  أعلى  إلى  احلرارة  ووصلت  جمر  إلى  حتول  قد 
الشديد  األحمر  باجلمر  مملوء  “مهّجر” أي  أنه  يقال  املرحلة  هذه  في  الطابون 
لون  أن  حد  إلى  املرحلة  هذه  في  حرارته  تصل  اجليد  والطابون  احلرارة.  
اجلدران يصبح أبيض مائل إلى احلمار من شدة احلرارة ويوصف عندها بأنه 

“قامر مثل القبة”.

6. هامد: في هذه املرحلة يكون معظم الزبل قد مت احتراقه وحتول إلى رماد أو “سكن” 
الطابون  أن ال يستعمل  الطابون منخفضة.  واألفضل  وأصبحت درجة حرارة 
في هذه املرحلة لسببني: األول أن الطابون يكون باردا “ِبْقلَْعش اخلبز” و“بطلع 
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أن  والثاني  ْجماِدة”؛  “طلعوا خبزات فالنة  اخلبز مجمد جتميد”، ويقال عندها 
تقحير الطابون يعرض ما تبقى من النار املوجودة حتت الرماد للهواء مما يسرع 
لبدء  كافية  نار  الطابون  على  تكون  ال  وعندها  رماد  إلى  وحتولها  احتراقها  في 
احتراق الزبل اجلديد عند “التزبيلة” التالية، وعندها يقال أن الطابون “مجحر” 
أي أن الزبل ال يحترق فيه بل يخرج منه القليل من الدخان ويحتمل أن ينطفئ 
الطابون، وعندما يجحر الطابون يتطلب تدخل صاحبة الطابون إلنقاذ املوقف. 
نار من  “تأخذ  أن  أي  الطابون”،  “حتريك  هنا عن طريق عملية  التدخل  ويكون 
نواحي الطابون املتهدية” وتضعها على النواحي “املجحرة” ولكن إذا اضطرت 
صاحبة الطابون إلى استعمال الطابون وهو “هامد” فعليها أن “ْتِعيُره” أي أن 
حتضر ناراً من موقدة أو طابون آخر وتضعها على جدران طابونها قبل تزبيله.

الطابون، مع ذكر بعض  “الزبل” املستعملة كوقود في  أنواع  إلى ذكر  اآلن  ننتقل 
صفات ومميزات كل نوع منها:

وزبل  اجلفت،  هي  رئيسية  أنواع  ثالثة  إلى  الطابون  وقود  مواد  تقسيم  ميكن 
احليوانات، وقش احلبوب والقطانة.

اجِلفـْت: وهو ما تبقى من الزيتون بعد درسه وعصره واستخراج الزيت منه، يكون 
واجلفت،  والقشر.  الزيتون  بزر  فتات  بوضوح  فيه  ويظهر  غامقا  بنياً  عادة  لونه 
إذا كان جافاً، هو أفضل أنواع الوقود للطابون على اإلطالق، فاحتراقه  خصوصاً 
سهل ومتساو ويعطي حرارة شديدة واجلمر الناجت عنه يبقى مدة طويلة قبل أن 
يتحول إلى رماد، أي “بظاين كثير وِبهَمْدش”، ولذلك فإنه بإمكان املرأة “الشاطرة” 
التي حتافظ على طابونها جيداً أن ال تفتحه عدة مرات وأن تستعمله فقط في املرحلة 
املناسبة و“تقبر” عليه جيداً، وبإمكان مثل هذه املرأة إذا استعملت اجلفت اجلاف 
أن تكتفي “بتزبيلة” واحدة كل 24 ساعة بدل اثنتني، وأن تستعمله مرتني أو ثالث 
ِّر وبتهّداش”،  خالل تلك الفترة.  أما إذا كان اجلفت ما زال جديداً وطرياً فإنه “بَجحـ
إضافة  وميكن  النجارة.  أو  التنب  مثل  االحتراق  سريعة  مبادة  خلطه  يجب  ولذلك 

“الَقَصل” وخلطة مع اجلفت لالقتصاد باجلفت.

وزبل  واجلمال.  والبقر  والغنم  املاعز  زبل  عادة  ويستعمل  احليوانات:  زبل 
احليوانات إذا كان جافاً، خصوصاً زبل املاعز واجلمال، يكون وقوداً صاحلاً جداً. 
وميكن مع االعتناء الصحيح االكتفاء “بتزبيلة” واحدة كل 24 ساعة إذا كان على 
الزبل. ومن  “التزبيل” واستعملت كمية كبيرة نسبياً من  الطابون نار كافية وقت 
بعض  الزبل  مع  يخلط  أن  اليوم،  في  تزبيلتني  استعمال  عند  خصوصاً  املفضل، 

القصل لتسهيل االحتراق ولالقتصاد بالزبل.

أن  القصل، والتنب. وهنا يجب  يأتي على نوعني:  قش احلبوب والقيطانة: وهذا 
نعرف أنه بعد “دراسة” احلبوب ثم بعد أن “ُيذرَّى” البيدر يتجمع القش املدروس 
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مع  استعماله  سبق  الذي  “املوص”  وأدقها  أنعمها  يكون  كومات  ثالث  شكل  على 
الطني لعمل الطابون، وهو ال يستعمل كوقود ألن وقت احتراقه يكون قصيراً جداً 
بحيث ال يكون عملياً. ويكون “القصل” اخشن درجة من القش املدروس، ويتكون 
من العـُقـَد واألجزاء الغليظة من النبات. وال يصلح القصل أن يستعمل لوحده كوقود 
للطابون، لسرعة احتراقه، ولكن ميكن استعمال كميات متساوية من “القصل” وزبل 
واحلمص  والفول  والشعير  القمح  قصل  عادة  ويستعمل  اجلفت.  أو  احليوانات 
ِّة وغيرها من القيطانيات. وأفضلها كوقود للطابون هو “قصل”  والعدس والكـُرَسـنـ
احلمص، وأسوأها قصل الشعير.  أما التنب فيأتي بني املوص والقصل. وال يصلح 
التنب لوحده كوقود، لسرعة احتراقه، ولكنه يستعمل كوقود مساعد لتسهيل عملية 
االحتراق عندما ال يكون اجلفت أو الزبل جافاً متاماً. كذلك يستعمل التنب “لترويس” 
كثيراً  الطابون  يستعمل  عندما  “الترويس”  إلى  بحاجة  الطابون  ويكون  الطابون. 
يوضع  وعندها  العمل،   إلكمال  املطلوبة  الدرجة  حتت  حرارته  درجة  تهبط  بحيث 
وذلك  “الصمامة” وحولها،  على  أي  “رأس” الطابون  على  القصل  أو  التنب  بعض 
ألن التنب والقصل يحترق بسرعة ويعطي دفعة قوية وسريعة من احلرارة متكن 

صاحبة الطابون من إمتام العمل املطلوب.

طرق استعمال الطابون
إلى نوعني رئيسيني وهما: طرق ذات  الطابون  ميكننا تقسيم طرق االستفادة من 

فائدة عملية، وطرق ذات فائدة اجتماعية.

طرق االستفادة العملية
ميكن تقسيم هذه الطرق إلى رئيسية وثانوية:

أ. طرق االستفادة العملية الرئيسية: طبعاً، الوظيفة العملية الرئيسية للطابون هي 
عمل اخلبز بأنواعه وما تفرع عن ذلك من عمل الفطائر واملناقيش والكعك.  
كذلك يستعمل الطابون في أحيان كثيرة للطبخ، وخصوصاً إذا قل احلطب 
الطابون في كل عمليات الطبخ وحتى  إلى  البيت قد تلجأ  الكاز فإن ربة  أو 
الطابون  بها  يختص  التي  الطبخات  أشهر  ومن  للغسيل.  املاء  تسخني  عند 
بأنواعها.   الصواني  وعمل  “القدرة”،  أو  “القطوسة”  وكذلك  “املسخن”، 
كذلك من الدارج استعمال “ساس الطابون” لشي )َشوي( البطاطا والبيض 
عن طريق دسه في الرماد احمليط ببيت العيش. ولشي البيض بهذا الشكل 
يجب لفه بخرقة مبلولة باملاء ثم دفنه في الرماد. وهنا يجب االنتباه إلى أن 
إلى  الطابون” يؤدي  “ساس  في  والكستنا  والبلوط  والبيض  البطاطا  شي 
درجة  إلى  ويحتاج  طويالً  وقتاً  يأخذ  الطابون  في  املسخن  وعمل  تبريده. 
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حرارة عالية جداً ولذلك فإنه يتطلب إجراءات خاصة تؤخذ في اليوم السابق 
الطابون بكير، من  “بنزبل  لعمل املسخن. وتكون هذه اإلجراءات كما يلي: 
العصر، وبنكثر الزبالت وبنكون مخلطينهن مليح مع قصل منشان يتهدى 
ما  وبعد  اخلطيب،  تسبيحة  من  يعني  عالليل،  وبنخبز  حامي.  ويكون  بكير 
نخبز رأساً بنزبله زبله خفيفة حتى ما تضحي الدنيا إال هو متهدي أخرى 

مرة، وساعتها بنكون محضرين كل إشي وبنبدا اخلبز ونحّمر اجلاج.”

ب. هنالك طرق استفادة عملية أخرى من أجزاء مختلفة من الطابون ولكنها تأتي 
ثانوية وجانبية بالنسبة لالستعماالت الرئيسية املذكورة أعاله، ومعظم هذه 

“بالنجج”. االستعماالت تتعلق إما “بالسكن” أو 

الطني  لعمل  والشيد  بالرمل  فيخلط  “الشمينتو”،  بدل  الرماد  يستعمل   .1
املستعمل في البناء.

2. يستعمل الرماد في غسل الصحون والطناجر والقدور واألدوات املنزلية 
عامة، ويستعمل كذلك في تلميع األدوات النحاسية.

3. يخلط الرماد مع الكاز )ويسمى الرماد هنا َصْفوة( ويوضع على اجلروح، 
خصوصاً على “الفقوش” أو “الفشوخ” أي اجلروح في الرأس.

4. نالك نوع من احلبة اخلبيثة التي تكون عادة داخل الشفة السفلى، وتسمى 
“البانة”، وملعاجلتها تـُكبَس بالرماد.

5. عند عمل الزيتون “املرصوص” يوضع الرماد حتت حبات الزيتون وقت 
“الرص”، وهذا يسرع في نضج الزيتون “ثالثة ايام، والرابع بتوكله”.
أما “النجج” فهو الكربون الذي يتجمع من الدخان على اخلشب في سقف 
استعماالت  بعض  وهذه  السوداء.  كالعناقيد  اخلشب  من  ويتدلى  الطابون 

النجج:

1. يخلط النجج مع الزيت وتدهن به أجزاء اجلسم ملنع “احلكاك والرِعـيِّة”، 
ويستعمل  كما  “التسميط”،  ملنع  الصغار  لألطفال  يستعمل  وكذلك 

للجروح بشكل عام.
تـُعـمل فطيرة من العجني احملشي بامليرمية، وتوضع في الطابون حتى   .2
“دبور”  و  جلروح  وتستعمل  النجج  مع  وتخلط  تسحق  ثم  تتفحم، 

احليوانات.
وإيقاف  الدم  قطع  لغرض  الكبيرة  اجلروح  في  اجلاف  النجج  يوضع   .3

النزيف.
4. يستعمل النجج لعمل حبر الكتابة.
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كذلك يستعمل بعض الناس الطابون لعمل الفحم؛ توضع “القرامي” داخل بيت العيش 
أثناء التزبيل في املساء، وتـُخرج في الصباح عندما تكون قد حتولت كلها إلى جمر، ثم 
تطفأ باملاء لتصبح فحما.  وكثيراً ما يلجأ الناس إلى إحضار “رمضة” أو “بصة نار” 
من الطابون لتوليع النار في الكانون أو املوقدة إذا نفذت من عندهم عيدان الكبريت. 
كما يستعمل الطابون للتدفئة في الشتاء وفي الصيف يستعمل لفرد زبل احليوانات 

اجلديد عليه بقصد جتفيف هذا الزبل وجعله صاحلاً لالستعمال في الطابون.

 طرق االستفادة االجتماعية
العمليات  أي  الطابون،  من  العملية  االستفادة  طرق  عن  السابق  اجلزء  في  حتدثنا 
التي يستعمل فيها الطابون أو أي جزء منه كأداة أو وسيلة إلجناز عمل معني تكون 
النتائج مادية ملموسة.  وننتقل اآلن إلى طرق االستفادة االجتماعية من الطابون، 
وأعني بها العمليات املتعلقة بالطابون والتي ينتج عنها بناء أو تقوية أو تغيير عالقة 

بني شخصني أو أكثر، ونذكر من هذه االستعماالت ما يلي:

اجلارات  اللتقاء  كمكان  الشتاء،  فصل  في  خصوصاً  الطابون،  يستعمل  أ. 
والصديقات والقريبات، خصوصاً الكبيرات في السن منهن، ويقوم الطابون 
للرجال،  في هذه احلاالت بنفس الوظيفة التي يقوم بها “الديوان” بالنسبة 
فهن يتسامرن ويتمازحن ويتبادلن األخبار واألسرار والسمع واإلشاعات 
اللقاء  مجاالت  وأن  خصوصاً  القرية،  في  املرأة  يهم  ما  كل  في  ويتناقشن 

للمرأة في قرانا محدودة.

توثيق  في  رغبتها  عدم  أو  رغبتها  عن  تعبر  أن  الطابون  صاحبة  تستطيع  ب. 
تسمح  من  في  االنتقاء  طريق  عن  والقريبات  اجلارات  بعض  مع  صداقتها 
لهن باستعمال الطابون وقت احلاجة للخبز أو عمل املسخن أو وضع صينية 
بطاطا في الطابون، ومبا أن “كل شي دين وسداد” فهؤالء اجلارات يستطعن 
مبادلتها املعروف أو املقابحات عندما تكون هي بحاجة إلى استعمال طوابني 

اجلارات والقرابات.

ت. كثيراً ما تشترك عدة جارات أو قريبات في طابون واحد.  ويكون عادة السبب 
الظاهر من وراء هذا االشتراك هو االقتصاد بالزبل، ولكن في احلقيقة كثيراً 
ربات  بني  جديد  حتالف  في  الرغبة  عن  تعبير  هو  االشتراك  هذا  يكون  ما 
البيوت فقط أو بني عائالتهن ككل.  وكثيراً ما يحدث هذا لدعم حتالف جديد 
يقصد منه الوصول إلى عالقة نسب، وفي هذه احلاالت تكون أم العريس 
هي التي تأخذ املبادرة داعية أم العروس لكي “تبرد طابونها وتوفر عليها 
الزبالت، ما هو بحساب احلال واحد”، وعادة “تفرط” هذه الشراكة بعد أن 

يتم الزواج مبدة قصيرة نتيجة صراع بني أم العروس وأم العريس.
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العشاق  التقاء  مراكز  الشتاء،  فصل  ليالي  في  وخصوصاً  الطوابني،  كانت  ث. 
واحملبني ومسارح العالقات اجلنسية غير املشروعة بشكل عام.  فالطابون 
يوفر الدفء والعتمة واحلماية من املطر، بينما يكون على بعد كاف من مكان 
نوم باقي أفراد العائلة بحيث يسمع للرجل بالهرب في حالة خطر االكتشاف 

وللبنت أو املرأة باالدعاء بأنها ذهبت لقضاء حاجة.

الليل  أواخر  الطوابني في  إلى  الشباب الصغار تلجأ  ج. كذلك كانت مجموعات 
الكبار  ألن  البيوت  داخل  بها  القيام  يستطيعون  ال  التي  باألعمال  للقيام 
أو  الطابون،  في  وشيِّه  وحتضيره  الدجاج  سرقة  مثل  عليها،  يوافقون  ال 

ممارسة التدخني أو التجارب اجلنسية بأنواعها.
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الثقافة وقوانني الطوشة في قرية فلسطينية

مفهوم  إلى  النظر  في  نسبياً  جديدة  بطريقة  التعريف  هو  املقال  هذا  من  املقصود 
لبعض نواحي  أفضل وأكمل  النظر هذه في فهم  فائدة وجهة  “الثقافة” وتوضيح 
الثقافة عن طريق تطبيقها على ناحية بسيطة من حياة الناس في القرية الفلسطينية، 
وجهة النظر هذه هي وجهة نظر االنثربولوجيا اإلدراكية واملثال الذي سنأخذه من 

حياة القرية هو “الطوشة العمومية”.

حياة  طريقة  البعض  بعضهم  مع  أفرادها  ويتفاعل  يعيش  بشرية  مجموعة  لكل 
مشتركة وطريقة احلياة هذه هي ما يعرف بثقافة املجموعة، ويجدر بنا أن نؤكد هنا 
العلوم االجتماعية يعني بكل بساطة  “ثقافة” كما هو مستعمل في  أن االصطالح 
طريقة حياة وال يحمل معه أي تقييم لطريقة احلياة املشار إليها كما هو احلال في 
االستعمال الشائع لكلمة “ثقافة” عندما نقول “شخص مثقف” أو “طبقة مثقفة”، 
فحسب االستعمال العلمي لهذا االصطالح تسمى طريقة حياة أي قبيلة في الصحراء 
أو في الغابات االستوائية “ثقافة” متاماً كما تسمى طريقة حياة أي مجموعة أخرى 

مهما بلغ رقيها وحتضرها “ثقافة”.

الطبيعية  البيئة  املجموعة مع  أفراد  تكيف  األول  أي مجموعة هدفني  ثقافة  وتخدم 
للبيئة  التكيف  طريق  فعن  اإلنسانية،  البيئة  مع  املجموعة  أفراد  تكيف  والثاني 
الطبيعية يستطيع أفراد املجموعة إشباع حاجاتهم البيولوجية الضرورية للحياة، 
وعن طرق التكيف للبيئة االجتماعية يتمكن األفراد من املعيشة في جماعات إنسانية 
إذ أن الفرد وحده ال يستطيع احملافظة على استمرار النوع بدون التعاون والتفاعل 

مع اآلخرين من أبناء نوعه.



وال يوجد أي خالف بني املدارس املختلفة في العلوم االجتماعية حول تعريف الثقافة 
بأنها طريقة مشتركة ملجموعة إنسانية يعيش ويتفاعل أفرادها مع بعضهم البعض 
ولكن اخلالف يبرز عندما نسأل: ما هي األشياء التي حتتويها أو تتكون منها الثقافة؟ 
التقليدية  أو  الفئة األولى  السؤال تقع بشكل عام في ثالث فئات:  واألجوبة عن هذا 
وينتمي إليها أكثرية علماء االجتماع واالنثربولوجيا وترى أن الثقافة هي مجموعة 
والبناء  والفنون  واللغة  والدين  والطقوس  السلوك  وطرق  والقيم  والتقاليد  العادات 

االجتماعي واألشياء املادية املصنوعة والبيوت واملالبس واألدوات واألواني ... الخ.

ثقافة  أن  النفس وترى  السلوكية في علم  باملدرسة  الثانية فهي متأثرة  الفئة  أما 
بني  واملشتركة  السائدة  السلوك  أمناط  عن  عبارة  هي  املجموعات  من  مجموعة 

أفراد تلك املجموعة.

النفس  علم  في  اإلدراكية  باملدرسة  متأثرة  فهي  نسبياً  واحلديثة  الثالثة  الفئة  أما 
ووجهة نظر هذه الفئة هي التي تهمنا بشكل خاص في هذا املقال، وتتلخص وجهة 
نظر هذه الفئة في رأيهم أن ثقافة مجموعة من املجموعات البشرية هي عبارة عن 
“خارطة إدراكية” مشتركة بني معظم أفراد هذه املجموعة، ولننظر اآلن بتوسع إلى 

معنى هذا التعريف.

حتتوي “اخلارطة اإلدراكية” ألي فرد على األمور التالية على األقل:

به، عن طبيعة  العالم احمليط  الشخص عن  يعتقده  أو  يعرفه  ما  1. صورة ملجموع 
األشياء والناس وكل ما هو موجود في عامله حسب ما يعرفه أو يتصوره هو، 
أو بكلمات أخرى صورة ملجموع “احلقائق” التي يعرفها الشخص وعن طريق 
هذا القسم من “اخلارطة اإلدراكية” نحكم على األشياء فيما إذا كانت حقيقية أم 
غير حقيقية والفرد الذي يختلف كثيراً عن باقي أفراد مجتمعه في هذا اجلزء من 
يعتقد أن األشياء التي يتفق أفراد مجتمعه على أنها  اإلدراكية” كأن  “اخلارطة 

بيضاء هي في احلقيقة سوداء يعتبره أفراد املجتمع “مجنوناً”.

2. صورة لكيف يجب أن يكون العالم احمليط به، كيف يجب أن تكون طبيعة الناس 
واألشياء املوجودة في عامله، أو بكلمات أخرى صورة ملجموع القيم واملثل التي 
يؤمن بها الشخص، وعن طريق هذا اجلزء من “اخلارطة اإلدراكية” نقيّم األشياء 
ونحكم على مدى الصح واخلطأ فيها، والشخص الذي يختلف كثيراً عن باقي 
أفراد مجتمعه في هذا اجلزء من “اخلارطة الهيكلية” كان يعتبر الكذب والسرقة 
أعماالً حسنة بينما يعتبرها معظم أفراد املجتمع سيئة، مثل هذا الشخص يعتبر 

“منحرفاً” في أخالقه وقيمه.

الناس  يكون  أن  يحب  كيف  به،  احمليط  العالم  يكون  أن  يفضل  لكيف  صورة   .3
واألشياء املوجودة في عامله أو بكلمات أخرى صورة ملجموع الرغبات وامليول 

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 244



املوجودة في عند الشخص، ويجب أن نوضح هنا أن ما نرغب عمله قد يختلف 
أو يتطابق مع ما نعتقد أن من الواجب عمله، وعن طريق هذا اجلزء من “اخلارطة 
مكروهة  أو  محبوبة  أو  مرغوبة  كانت  إذا  فيما  األشياء  على  نحكم  اإلدراكية” 
والفرد الذي يختلف كثيراً عن باقي أفراد مجتمعه في هذا اجلزء من “اخلارطة 
اإلدراكية” يعتبر نابي الذوق أو غير قادر على تذوق األشياء الطيبة في احلياة.

البيئة  مع  تفاعلنا  في  أننا  اإلدراكية  للخارطة  الثالث  املقومات  هذه  من  ونستنتج 
احمليطة بنا، اجتماعية أم طبيعية، نحكم على كل شيء فيها من وجهات نظر ثالث 
وهي ما هو؟  ماذا يجب أن يكون؟  وماذا نرغب أن يكون؟  وعندما نقول أن أفراد 
أحكاماً  يصدرون  كانوا  إذا  نعني  إدراكية” مشتركة  “خارطة  لهم  الواحد  املجتمع 
يكون  أن  يجب  ملا  بالنسبة  طبيعته،  أو  ملعناه  بالنسبة  الشيء  نفس  عن  مشابهة 

وبالنسبة ملا يستحسن أن يكون عليه ذلك الشيء. 

إدراكنا  ينبع من  معه  وتفاعلنا  بيئتنا  في  أي شيء  نحو  أن سلوكنا  الطبيعي  ومن 
فإن  وعليه  هذه،  الثالث  اإلدراكية  النظر  وجهات  من  عليه  وحكمنا  الشيء  لذلك 
السلوك وليس  “اخلارطة اإلدراكية” التي ينبع عنها  السلوك موجودة في  قوانني 

في السلوك نفسه، ونفس املنطق يقودنا إلى النتيجة التالية:

ان أفراد املجتمع الواحد الذين لديهم “خارطة إدراكية” مشتركة، لديهم أيضاً قوانني 
مشتركة للسلوك، وهذا يعني عدة أشياء من ضمنها:

1.  ان األفراد الذين ينتمون إلى نفس الثقافة بطرق متشابهة حتت نفس الظروف.

بعضهم  سلوك  توقع  يستطيعون  الثقافة  نفس  إلى  ينتمون  الذين  األفراد  ان   .2
البعض إذا كانت الظروف احمليطة بالسلوك معروفة لديهم.

كبير على  إلى حد  يتفقون  لديهم  بالسلوك معروفة  الظروف احمليطة  كانت  إذا   .3
أنواع السلوك املقبولة واملستحبة واملكروهة... الخ في مواقف معينة.

اإلدراكية مع  للخارطة  املختلفة  األجزاء  تفاعل  تنبع من  السلوك  قوانني  أن  4. مبا 
البيئة فإن الفرد يستطيع أن يسلك بالطريقة الصحيحة واملقبولة في مجتمعه، 
مع أنه قد ال يستطيع أن يخبرنا، وال يعرف هو نفسه ما هي القوانني التي اتبعها 

في سلوكه بطريقة معينة.

5. القوانني املشتركة هذه ال تخبر الشخص ماذا يفعل متاماً في موقف معني ولكن 
تعطيه معادلة أو خطة متكنه من تقييم أنواع السلوك املمكنة وانتقاء ما يتناسب 

منها مع أي موقف ميكن أن يواجهه.

في  املوجودة  القوانني  حسب  املعني  املوقف  تقييم  نتيجة  هو  سلوك  أي  أن  مبا   .6
اخلارطة اإلدراكية إذاً ال يوجد أي سلوك ميكن أن يسمى “سلوكاً عشوائياً”.
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7. نستنتج أنه عندما يقوم الشخص بعمل كالذي يسميه املجتمع “شاذاً” أو “خارقاً 
للقانون” فهذا ليس عشوائياً وإمنا يتبع “قانوناً” لكسر القوانني.  

8. مبا أن األفراد الذين ينتمون إلى نفس الثقافة يشتركون في اخلارطة اإلدراكية 
ذلك  في  للقانون”  و“اخلارق  “الشاذ”  السلوك  فإن  إذاً  السلوك  قوانني  وفي 
املجتمع يقع ضمن أمناط رتيبة ذات قوانني مشتركة أي أن كل ثقافة يكون لديها 

قوانني وأمناط سلوكية مناسبة “للشذوذ” وارتكاب األعمال “غير القانونية”.

هذه النتيجة تظهر ألول وهلة غريبة وغير معقولة ولكن إذا قارنا بني أنواع السلوك 
النتيجة هي وصف  التأكد من أن هذه  التي تعتبر شاذة في عدة مجتمعات استطعنا 
صادق ملا يحدث في املجتمعات اإلنسانية فالشذوذ اجلنسي مثالً في أي مجتمع من 
املجتمعات يقع في منط مبني يختلف كثيراً عن منط الشذوذ اجلنسي في مجتمع آخر، 
بالطريقة املتفق عليها للشذوذ اجلنسي في مجتمعه  أي أن الفرد يكون شاذاً جنسياً 
الفرد  يحاول  عندما  حتى  واإلجرام،  الشذوذ  أنواع  جلميع  بالنسبة  صحيح،  وهذا 
االنتحار فإنه  العادات والتقاليد والقوانني عن طريق  ونهائياً من كل  التخلص قطعياً 
عادة ينتحر حسب تقاليد وقوانني االنتحار املوجودة في مجتمعه، ونحن نعتقد عادة 
أن الشخص املجنون يسلك بشكل عشوائي وال يستطيع أن يتبع أي تقاليد أو قوانني 
وال يتوقع أبناء مجتمعه منه ذلك ولكن احلقيقة أن سلوك املجانني في أي مجتمع من 
املجتمعات يقع ضمن منط مبني ويختلف متاماً عن أمناط سلوك املجانني في أي مجتمع 
آخر، أي أن الفرد “ينجن” بالطريقة املتفق عليها للجنون في مجتمعه.  وسنأخذ فيما 
يلي إطاراً واحداً من أطر السلوك في قرانا وهو الطوشة “العمومية” لنرى فيما إذا كان 
لقوانني وقواعد تقليدية ومتفق عليها  أم خاضعاً  السلوك ضمن هذا اإلطار عشوائياً 
ضمنياً بني األشخاص الذين يشتركون في الطوشة، ونعني “بالطوشة العمومية” أو 
“الطوشة” كما يستعمل هذا االصطالح عادة في قرانا الفلسطينية القتال الذي ينشب 
عفوي بني مجموعتني مثل “حارتني” أو “حمولتني” أو “عائلتني” ويشترك الفرد من 
كل مجموعة في القتال بطبيعة كونه فرداً في املجموعة وليس بسبب عداء شخصي 
ألنه  بالذات  اإلطار  هذا  اخترت  وقد  األخرى،  املجموعة  من  معينني  أفراد  أو  فرد  مع 
يظهر ألول وهلة وكأنه عكس النظام متاماً وميثل أقصى درجات الفوضى وفي الواقع 
تستعمل كلمة “طوشة” مجازاً مبعنى الفوضى وعدم النظام، والقتال بشكل عام يظهر 

وكأنه خارج عن حدود الثقافة ونفي لها وألي شكل من التنميط أو التنظيم.

وعندما كنت أجمع املعلومات املستعملة في بقية هذا املقال كنت أبدأ بالسؤال التالي:

يثير  البداية  في  السؤال  هذا  وكان  الطوشة”؟   في  للسلوك  قوانني  هناك  “هل 
“ما اسمها طوشة...! أل، في الطوشة فش  الدهشة واالستغراب ثم يأتي اجلواب: 
قوانينن كل شيء مسموح، كل مفعول جايز، أي هو الواحد في الطوشة عنده وقت 
يفكر شو األصول وشو مش أصول؟  اللي يجي على بال الواحد بساويه”، أو “شو 
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رأيك بالزملة اللي بضرب مرة في الطوشة؟” شو رأيك باللي يضرب املصالح؟” كان 
“أل مش أصول، ال بصرش املرة ما بتنضرب! هاي نذالة! وعندها  اجلواب يكون: 

يبدأ املجيب التأكد من أن الطوشة لها أصول.

اإلنساني ال  السلوك  “الطوشة” كما هو احلال في معظم نواحي  أنه في  ونرى هنا 
يستطيع املشتركون توضيح القوانني التي يسلكون حسبها وال ينتبهون إلى وجود 
أي قوانني للسلوك ما دامت القوانني متبعة ومنفذة بالشكل الصحيح، ولكنهم ينتبهون 
هذا  على  األمثلة  أوضح  ومن  تسكر،  عندما  القوانني  هذه  مثل  وجود  إلى  بسرعة 
االستعمال اللغة فالشخص العادي مثالً ال يستطيع أن يوضح قوانني وقواعد اللغة 
وال يعرف أنه يستعمل مثل هذه القوانني، ولكنه عادة يستعمل اللغة بالشكل الصحيح 
ويعرف عندما تكسر هذه القوانني فنراه يضحك أو يسخر أو ينتقد أو يصحح إذا سمع 
الطريف  “البيت أجيت من” ومن  شخصاً يقول مثالً: “رحت بكرة على املدرسة” أو 
أن نعرف أن احليوانات أيضاً تتبع قوانني وأسساً تظهر وكأنها متفق عليها بني أفراد 
نفس اجلنس في سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض، فبالنسبة إلى القتال بالذات 
ما ينتهي  نادراً جداً  النوع في صراع فإنه  أنه عندما يعتلق حيوانان من نفس  نرى 
الصراع مبوت أحدهما وإمنا هناك قوانني لوقف الصراع قبل أن يصل درجة القتل 
اآلخر  ويفهمها  املعركة  خسر  بأنه  بواسطتها  يعترف  إشارة  املغلوب  يستعمل  بأن 

فيتوقف عن القتال مع أن بإمكانه في تلك اللحظة أن يقضي على حياة خصمه.

أسس  لها  “الطوشة”  أن  هنا  أقترح  فأنا  “الطوشة”  األساسي  مثالنا  إلى  ونعود 
وقوانني متاماً كما توجد أسس وقوانني الستعمال اللغة أو لزيارة املرضى أو خلطبة 
على  التعرف  قد يسهل  التي  السلوك  أنواع  آخر، ومن  اجتماعي  أي سلوك  أو  فتاة 
قوانينها واالتفاق على طبيعة تلك القوانني هي األلعاب، فأي لعبة مثل “الشدة” أو 
“املنقلة” أو غيرها لها قوانني متعارف ومتفق عليها بني الالعبني ويستطيع أي العب 
أن يبلورها ويوضحها لشخص آخر إذا طلب منه ذلك، وعلى سبيل التبسيط نستطيع 
أن نتصور “الطوشة” وكأنها “لعبة” بني فريقني ونود هنا أن نكتشف قوانني هذه 

اللعبة أو بكلمات أخرى نريد فيما يلي التعرف على “أصول اللعب في الطوشة”.

اسم اللعبة: طوشة عمومية

تقسيم األدوار في اللعبة: يوجد في لعبة “الطوشة” ثالثة أدوار رئيسية:

1.  مقاتل في الفريق األول، 2. مقاتل في الفريق الثاني، 3. مصالح.

الشروط التي يجب أن تتوفر في الالعب:

احلمائل  أفراد  من  التالية  الشروط  لديه  تتوفر  من  كل  على  يجب  املقاتلون:    .1
املشتركة في اللعبة أن يدخل اللعبة بدور مقاتل: 
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أ.  ذكر )وهذا الشرط يستثني جميع اإلناث(.

أو طفالً وال كبيراً لدرجة أنه  ب. ليس صغيراً في السن لدرجة أنه يعتبر ولداً 
يعتبر شيخاً أو “اختياراً” )وهذا الشرط يستثني األطفال والشيوخ(. 

وصاحب  املريض  يستثني  الشرط  )وهذا  فعال.   بشكل  اللعب  على  قادر  ج. 
العاهة التي تعيق عن اللعب مثل األعرج أو األعمى، كذلك الشخص الذي ال 

يستطيع التحكم في تصرفاته كاملجنون أو املعتوه(.

وإذا حاول أي من األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط التهرب من اللعب 
أفراد  يلعبها  التي  األلعاب  من  األخرى  األنواع  من  يستثنى  وقد  جباناً  يعتبر  فإنه 

احلمولة فيما بعد، بقصد عقابه وتأديبه.

اللعب  في  االشتراك  الشروط  هذه  لديهم  يتوفر  ال  ممن  شخص  أي  حاول  إذا  أما 
بدون أن تكون قوة جديدة بدور مقاتل فإن الالعبني احلقيقيني يرفضون إشراكه 
في اللعب عن طريق جتاهله أو الصياح أو )التهبيت( بقصد إبعاده عن ساحة اللعب 
يستوفون  ال  الذين  األشخاص  منع  أجل  من  خاصاً  جهداً  )املصاليح(  يبذل  كذلك 

الشروط املذكورة أعاله من االشتراك في اللعب.

2. املصاليح:

أن يشترك في  التالية  الشروط  الطوشة وتتوفر فيه  يجب على من يسمع بوجود 
اللعب بدور مصالح:

أ. ذكر.

ب. فوق السن التي يعتبر فيها ولداً أو طفالً.

ج. ال ينتمي إلى احلمائل التي ينتمي إليها أفراد الفريقني املتخاصمني.

يستحسن في املصالح أن تتوفر لديه الشروط التالية التي هي حاالت خاصة من 
الشروط املذكورة أعاله:

أ.  أن يكون قد بلغ منتصف العمر فما فوق.

ب.  أن يكون صاحب منزلة اجتماعية عالية كأن يكون شيخاً أو مختاراً أو زعيماً 
أو رئيساً أو وجيهاً بشكل من األشكال.

الفريقان  منها  يتكون  التي  احلمائل  تهابها  كبيرة  عزوة  صاحب  يكون  أن  ج. 
املتصارعان.

د. أن ال يكون له عالقة قرابة أو صداقة قوية مع أي من احلمائل التي يتكون 
منها الفريقان املتصارعان.
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يسمح لبعض األفراد من احلمائل التي ينتمي إليها املقاتلون االشتراك في اللعب 
بدور “مصالح” إذا أعلنوا بوضوح عن رغبتهم في القيام بهذا الدور – وستتعرف 
الشروط  من  أكثر  أو  واحد  لديهم  وتوفر   – بعد  فيما  هذه  اإلعالن  طريقة  على 

اخلاصة التالية:

1.  أن يكون شيخاً مسناً.

مرض  مثل  اجلميع  لدى  ومعروف  واضح  لسبب  القتال  عن  عاجزاً  يكون  أن    .2
مزمن أو عاهة جسمانية.

3.  أن يكون زعيماً أو وجيهاً وتتعدى زعامته ووجاهته حدود القرية التي ينتمي 
وفوق  ككل  للقرية  زعيماً  أو  أباً  نفسه  يعتبر  بحيث  املتقاتلون  الفرقاء  إليها 

النزاعات احمللية والداخلية.

األدوات املستعملة
جروح  إحداث  درجة  إلى  وتؤذي  تؤلم  أن  ميكن  التي  األدوات  باستعمال  يسمح 
أليمة أو إلى درجة تسبب اإلغماء ولكن ال يسمح باستعمال أدوات من املتوقع أن 
تسبب املوت، بناء على هذه الشروط يفضل استعمال العصي واحلجارة والسكاكني 
أو  املنكوش  أو  السيف  أو  النارية  األسلحة  باستعمال  يسمح  ال  ولكن  الصغيرة 
الفاروعة أو غيرها من األدوات التي يتوقع أن تكون ضربتها مميتة أو تسبب عطباً 
أو تشويهاً دائماً، فإذا وجد الشخص الذاهب إلى الطوشة مثالً أمامه فأساً فاملتوقع 
الالعبني  أحد  أراد  العصا فقط، وإذا  الفأس ويستعمل  املعدني من  القسم  أن يزيح 
بدور مقاتل كسر هذه القوانني باستعمال “بارودة” مثالً فإن أفراد حمولته أنفسهم 
خصوصاً الكبار في السن والعقال منهم مبساعدة املصاليح مينعونه من االشتراك 
في اللعب عن طريق الصياح والتهديد و«التهبيت« أو حتى الضرب، وهم يرددون 
وتبلينا؟!”حتى  زملة  تقتلك  بدك  مجنون،  كنك  زملة،  يا  الله  من  “خاف  مثل  عبارات 
العصي يجب أن يبقى حجمها في حدود معقولة ومقبولة وإذا تخطت هذه احلدود 

أصبحت “عصاة املجنون خشبة”.

الهدف من اللعبة
يحاول كل فريق من الفريقني املتخاصمني أن يربح اللعبة أي أن يكون هو الغالب، 
اللعبة  خسر  بأنه  االعتراف  على  اآلخر  الفريق  يجبر  الذي  الفريق  هو  والغالب 
)وسنوضح طرق االعتراف هذه فيما بعد( وليس الهدف هو إيقاع أكثر ما ميكن من 

الضرر اجلسمي على الفريق اآلخر كما يبدو ألول وهلة.
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املغزى
يكون  باخلسارة  االعتراف  على  اآلخر  الفريق  إرغام  من  الفريقني  أحد  متكن  إذا 
الفريق األول قد أفهم الفريق الثاني أنه لو كانت هذه “الطوشة” مثاالً حقيقياً بحيث 
أن املقصود كان هو القتل والتحطيم اجلسماني الفعلي الستطاع الفريق األول من 

إجناز ذلك.

مبادئ اللعب
في  مراعياً  الثاني  الفريق  على  التغلب  أي  اللعبة  هدف  إجناز  فريق  كل  يحاول 

محاوالته مبدأين أساسيني:

1.  مساواة الفرص: وهذا يعني أنه ال يصح للمقاتل أن يعتلق مع أي فرد من الفريق 
في  ليس  مقاتل  أي  مع  أو  أعاله  وضحناه  كما  املقاتل  شروط  فيه  تتوفر  ال  اآلخر 
املبدأ  هذا  يراعي  ال  الصحيح، ومن  بالشكل  نفسه  عن  الدفاع  معه  يستطيع  وضع 

يعتبر “نذالً”.

2.  إيقاع أقل ما ميكن من الضرر اجلسمي الدائم أو املوت ومن ال يراعي هذا املبدأ 
يعتبر “لئيماً” و“نذالً” و“جباناً”.

طريقة اللعب
يحاول كل العب إجبار أكبر عدد ممكن من العبي الفريق اآلخر على الهرب أو تعطيلهم 
جسمانياً بحيث ال يستطيعون اللعب بشكل فعال ولكن مراعاة املبادئ املذكورة أعاله 
تضع الكثير من احلدود واملوانع على ما ميكن وما ال ميكن عمله في سبيل تنفيذ هذه 

اخلطة، فمن األشياء املمنوعة عملها نتيجة مراعاة هذين املبدأين ما يلي:

1.  ال يصح ضرب املرأة أو الفتاة مهما كان سنها.

2. ال يصح ضرب الطفل أو الولد الذي حتت السن التي يعتبر فيها “زملة”.

3. ال يصح ضرب الرجل الكبير في السن “اخلتيار”.

4. ال يصح قتل احليوانات أو حرق أو تخريب املمتلكات.

5. ال يصح ضرب الشخص “املطروح” أي املغمى عليه أو املؤاذى بأي شكل بحيث 
ال يستطيع أن يدافع عن نفسه بشكل فعال.

6. ال يصح ضرب الشخص الذي يعلن استسالمه كأن يرفع يديه أو يقول “دخيلك”، 
“بعرضك” أو يحتمي وراء أحد املصاليح أو يدخل بيت شخص آخر ليحتمي فيه.
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7. ال يصح ضرب األعزل.

8. إذا وقع فرد واحد في يد مجموعة من الفريق اآلخر فال يصح للمجموعة كلها 
الهجوم عليه.

9. إذا هرب أفراد أحد الفريقني فال يصح مطاردتهم مسافة طويلة خصوصاً بعد أن 
يكونوا قد دخلوا حيهم أو بيوتهم.

العاهة  صاحب  أو  املعتوه،  املجنون،  املريض،  الشخص  ضرب  يصح  ال   .10
اجلسمانية الذي ال يستطيع الدفاع عن نفسه بشكل فعال.

11. ال يصح الضرب على مواضع اجلسم التي تعتبر “مقتالً” مثل “خيط الرقبة”أو 
“بنت الدان”.

أما طرق اللعب املشروعة واملسموح ممارستها من أجل التغلب على الفريق اآلخر 
فتقسم إلى نوعني: 

الهرب  اآلخر  الفريق  من  العب  إجبار  الالعب  يحاول  هنا  الهرب:  على  اإلجبار    .1
جسماني  ضرر  أو  عطب  أي  الفرد  لهذا  يحصل  أن  بدون  بالهزمية  واالعتراف 
أن  له  أنه في خطر شديد واألفضل  الثاني  الالعب  إقناع  الالعب  يذكر، ويحاول 
عديدة  بطرق  االنطباع  هذا  األول  الالعب  ويخلق  سبيال،  ذلك  إلى  زال  ما  يهرب 
جتمع بني الصوت واملظهر واملعنى... من هذه الطرق استعمال الصياح واملسبات 
أخو...” أو  يا  علي  “وقف  يا جوز...” أو  ألذبحك  “والله  مثل  والتهديد  والوعيد 
“عليهم ذبحوهم هالكالب” أو بإصدار أصوات تشبه أصوات احليوان الغاضب، 
أو بأن يخلع الشخص جاكيته أو قمبازه ويلقي حطته وعقاله على األرض )الحظ 
هذه  بأن  متظاهراً  مسموحاً(  ليس  البنطلون  أو  السروال  أو  القميص  خلع  أن 
املالبس كانت هي التي أعاقته عن الهجوم والفتك بعدوه، ويرافق هذه التهديدات 
عصا  مع  سريعة  هجوم  وطريقة  مناسبة  وجه  تعبيرات  واحلركات  واألصوات 
الرعب في قلب  أن يرمي  يرجى منه  انطباعاً  الهواء كل هذه تخلق  مشروعة في 

قبيلة ويدفعه إلى الهرب وبهذا يكون قد كفى االثنان شر االمتحان احلقيقي.

طريق  عن  الهرب  على  الثاني  الالعب  حمل  األول  الالعب  يحاول  هنا  اإليالم:   .2
ضربه على مواضع من اجلسم بحيث أن الضرب يحدث أملاً شديداً دون حدوث 

كسر في العظم أو عطب دائم أو موت.

ويكون الضرب في هذه احلالة عادة على املؤخرة أو على الظهر ما بني الكتفني.

آخر على مواضع معينة من اجلسم  الالعب ضرب العب  التعطيل: هنا يحاول   .3
الثاني أو يؤدي إلى عطل  بحيث أن الضرب ال يسبب خطراً على حياة الالعب 
أو تشويه دائمني بل إلى تعطيل هذا الالعب عن اللعب بشكل فعال خالل املدة 
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املتبقية من الطوشة، وتستعمل هذه الطريقة عادة مع خيرة الالعبني من الفريق 
الهرب  على  اإلجبار  طرق  عليهم  تؤثر  ال  الذين  الشجعان  األفراد  أي  اآلخر 

املذكورة أعاله، وتقسم طرق “التعطيل” هذه إلى قسمني:

اآلخر  الفريق  من  العباً  الالعب  يضرب  وهنا  “الطرح”:  طريق  عن  التعطيل  أ. 
الضرب  وموضع  عليه،  مغمى  األرض  على  إلقائه  أي  “طرحه”  بقصد 
مؤخرة  من  العلوي  القسم  أي  “العنطرة”  عادة  هو  الغرض  لهذا  املناسب 
اللعب  الطريقة فعالة ليس فقط في تعطيل الالعب نفسه عن  الرأس، وهذه 
فيما تبقى من وقت لعبه بل أيضاً فعالة في إلقاء الرعب في قلب باقي أفراد 
خطيرة  الطريقة  هذه  ولكن  الهرب،  على  وحملهم  املطروح  الشخص  فريق 
املاهرين والسبب في ذلك  الالعبني  إال من قبل  جداً وال تصلح لالستعمال 
أن العنطرة تقع فوق “خيط الرقبة” متاماً وهذا هو أخطر موضع في جسم 
اإلنسان والالعب غير املتحكم متاماً في استعمال عصاه قد يخطئ الهدف 

مما يؤدي إلى مقتل الالعب الثاني وهذا ليس املقصود من اللعبة.

الفريق  ضرب العب من  يحاول العب  اليد: وهنا  كسر  طريق  التعطيل عن  ب. 
احلجارة  أو  بالعصي  للضرب  يستعملها  التي  ذراعه  كسر  بقصد  اآلخر 
)وهي اليمني عادة( مما يجعله غير فعال في القتال والضعف في استعمال 
هذه الطريقة هو أن الشخص الذي تكسر ذراعه قد يبقى في ساحة القتال 

ويصبح فعاالً جداً وتشجيع باقي أفراد فريقه.

كيفية إنهاء اللعبة
انتهاء بانتصار  الطوشة” وهي:  “لعبة  أن تنتهي بها  هناك ثالثة احتماالت ميكن 
واضح ألحد الفريقني، انتهاء مع تعادل الفريقني، وانتهاء بتحويل اللعبة إلى لعبة 

أخرى.

بالهزمية،  الفريقني  أحد  يعترف  عندما  هذا  ويحدث  واضح:  بانتصار  االنتهاء    .1
بيوت  أو  بيوتهم  داخل  إلى  الفريق  أفراد  هرب  هي  االعتراف  عالمة  وتكون 
في  املغلوب  الفريق  مطاردة  عن  الغالب  الفريق  يتوقف  وعادة  أخرى  حامولة 
هذه احلالة ويذعنون لطلبات املصاليح وكبار السن والعقال بينهم بالعودة إلى 
حيهم وهم يتذاكرون بينهم وقائع الطوشة ويتفاخرون كل بشجاعته وإقدامه 
ويؤكدون لبعضهم البعض أن اللعبة انتهت بانتصار واضح لهم كقولهم: “هذوال 
زالم اللي بفوتوا بتخبوا بالبيوت!”، أو “والله تشوفهم يركضوا منهزمني مثل 
املجموعة  أفراد  على  القبض  استطاعوا  لو  أنهم  لبعضهم  ويزعمون  الواليا”؟ 
األخرى قبل دخولهم البيوت ألبادوهم عن بكرة أبيهم، “بس اليش احلكي، عيب 

الواحد يفوتلهم عبيوتهم”.
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2.  االنتهاء بالتعادل: في معظم احلاالت ال يستطيع أحد الفريقني إرغام اآلخر على 
االعتراف بالهزمية ومع هذا فإن الطوشة قليالً ما تستمر أكثر من ساعة ونادراً 
انتصار  الطوشة” تنتهي دون  “لعبات  أن معظم  يعني  أكثر من ساعتني وهذا 
واضح ألحد الفريقني، دون االعتراف برغبته في إنهاء الطوشة ألن هذا ميكن 
تفسيره بأنه نتيجة اخلوف أو اجلنب ولذلك يحتاج كل فريق للتظاهر بأنه أرغم 
أو أجبر على التوقف دون رغبته في ذلك ومن األعذار املقبولة لوقف الطوشة 

في مثل هذه احلاالت ما يلي:

أكبر من املصاليح وبعد مدة يصل  الطوشة كلما وصل عدد  أ. كلما طال وقت 
بعضهم  من  الفريقني  أعضاء  اقتراب  معه  يستحيل  حد  إلى  املصاليح  عدد 
“والله لوال حموهن املصاليح  البعض وعندها يستطيع كل فريق أن يدعي 

غير نذبحهم”.

ب. حلول الظالم في املساء عذر مقبول لفك الطوشة.

ج. حلول وقت إحدى الصلوات يعتبر أيضاً عذراً مقبوالً.

د. متكن أحد الفريقني من دحر الفريق اآلخر إلى مقربة بيوتهم يعطي الفريق 
للمصاليح  ويذعن  األخالق  كبر  ويظهر  يعف  بأن  اخالقياً  عذراً  األول 
االدعاء  الثاني  الفريق  ألعضاء  يسمح  بدوره  وهذا  حيهم  نحو  بالتراجع 

بأنهم طردوا الفريق األول إلى بيوتهم.

ه. إذا تضايق أحد الفريقني كثيراً ولكن ليس إلى درجة االعتراف بالهزمية فإن 
كبر  إلظهار  عذراً  اآلخر  الفريق  يعطي  وهذا  الطوشة  تدخل  النساء  بعض 
بدوره  وهذا  حرمي؟”،  نقاتل  بدنا  “احنا  يقولون  وهم  والتراجع  األخالق 
“أي هن هاذوال  يعطي الفريق اآلخر العذر للتوقف عن القتال وهم يدعون 

بتاعني قتال؟ والله احلرمي ظلوا وراهم لبيوتهم”.

“فلتت هواة” من أحد الالعبني وأدت إلى  3.  االنتهاء بتحويل اللعبة: إذا حدث أن 
فإن  املوت  معه  يخشى  خطيراً  جرحاً  جرحه  أو  اآلخر  الفريق  أفراد  أحد  مقتل 
إلى بيوتهم، وإذا كانت النتيجة موت  أعضاء الفريق الضارب يتراجعون رأساً 
الالعب املضروب أصبح بني الفريقني دم وهنا يدخل الفريقان في لعبة جديدة 
أمر من “لعبة الطوشة” وتكون لها قوانني أخرى غير قوانني الطوشة ال نستطيع 

تفصيلها في هذه املقالة.

لقد أعطينا حتى اآلن ما فيه الكفاية إلثبات أن السلوك في الطوشة ليس عشوائياً 
ما  ولكن  القروي  الفلسطيني  مجتمعنا  في  عليها  متفقاً  وأمناطاً  قوانني  يتبع  وإمنا 
ذكرناه ال يستوفي جميع قوانني الطوشة ويستطيع القارئ بنفسه متابعة استنتاج 
مثل هذه القوانني فيما يتعلق بنواح أخرى من الطوشة لم نتطرق إليها في هذه املقالة 
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مثل: أصول أسلوب سلوك املصالح في الطوشة، وكيف يعرف املصالح من املقاتل 
أين  الطوشة،  أو ال يصح بدء أو حتريك  القتال، ملن يصح  إلى ساحة  عند وصوله 
املناسبة لعقد  األوقات  هي  ما  املشتركة،  احلمائل  لبيوت  بالنسبة  “تعقد” الطوشة 
في  السلوك  قوانني  دراسة  ملتابعة  يصلح  مما  كثير  األسئلة  هذه  ومثل  الطوشة؟ 

الطوشة.
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احلكاية الشعبية معلمًا حضاريًا

عام  بدأ  كبير  فلسطيني  حضاري  بإجناز  التعريف  هو  هنا  سأقدمه  مما  املقصود 
2005 وما زال مستمراً، وسيستمر لعدة سنوات قادمة.

عندما  العاملي،  املستوى  التكرمي،على  هذا  على  الفلسطيني  الشعبي  التراث  حاز 
أعلنت اليونسكو في 25 تشرين ثاني 2005 عن اعتمادها ألربعني معلماً من معالم 
املوروث احلضاري العاملي التي يجب بذل جهد عاملي للحفاظ عليها، وكان من بينها 

“احلكاية الشعبية الفلسطينية”. 

والطبيعية”  الثقافية  العاملية  “املعالم  حول   1972 لسنة  اليونسكو  مؤمتر  في 
املعالم لم تكن تنطبق على  العاملية”، ولكن تلك  “باملعالم  اليونسكو قائمة  أصدرت 

الثقافة “غير امللموسة”، بل اقتصرت على املعالم املادية.

حضارية  معالم  بإضافة  قرار  اتخذ   1997 نوفمبر  في  اليونسكو  مؤمتر  في 
عاملية غير ملموسة أو غير مادية تستحق التشجيع واحلفاظ عليها. واعتبرت هذه 
املعالم عناصر مهمة في الهوية الثقافية، وفي تشجيع اإلبداع، وفي احلفاظ على 
العوملة،  أمام مخاطر  العالم، ويجب احلفاظ عليها  الثقافية في  التنوع والتعددية 
وتوحيد الثقافات، والصراعات املسلحة، والسياحة، والتصنيع، وحتضير الريف، 

والهجرة، وتدمير البيئة.

الشفوي  الثقافي  التراث  بقيمة  الدول  تشعر  أن  ذلك  وراء  من  اليونسكو  قصدت 
وغير امللموس )غير املادي( وأن تشجعها على أن تقوم بجمع هذا التراث وأرشفته 



واحلفاظ عليه وسن القوانني حلمايته، وكذلك إشعار جميع أفراد املجتمع بأهميته 
وضرورة احلفاظ عليه وحمايته.

وتعرف اليونسكو التراث الشفوي وغير امللموس بأنه يضم “أساليب احلياة املتعلمة 
للمجتمع، باإلضافة إلى املعارف واملهارات واإلبداعات التي يعيشون حسبها والتي 
اإلطار  نواحي  وباقي  واألماكن  املصادر  يصنعونها،  التي  االنتاجات  يبدعونها، 
االجتماعي والطبيعي الضرورية لبقائهم، تلك العمليات التي متد املجتمعات احلية 
الثقافية  لهويتهم  واملهمة  السابقة  باألجيال  وارتباطها  باستمراريتها  بالشعور 

وللحفاظ على التنوع الثقافي وعلى اإلبداع لدى اإلنسانية كلها”.

بطلبات  التقدم  إلى  اجلدارة  نفسها  في  ترى  التي  األعضاء  الدول  اليونسكو  دعت 
للحصول على اعتماد عنصر من تراثها كمعلم من معالم التراث احلضاري العاملي، 
والثانية  األولى  كانت  مرات،  ثالث  الفائزة  الدول  عن  واإلعالن  التنافس  وجرى 
منها تتعلق بالتراث املادي، وكانت املرة الثالثة واألخيرة )أي أنها سوف ال تتكرر( 
تختص بالتراث غير امللموس، سنة 2003. واشترطت اليونسكو أن ُيقدم الطلب من 
خالل السلطة الرسمية لدولة عضو في اليونسكو، وأن يجري حتضير ملف الطلب 

من قبل ممثلني للمجتمع املدني في الدولة املعنية.

يرجع االنتباه لهذا اإلعالن وأخذ املبادرة لدخول فلسطني التنافس إلى السيدة ليلى 
بطران التي كانت في حينه تعمل في وزارة الثقافة، ثم انضمت إليها اآلنسة كرمة 
أبو الشريف، أيضاً من وزارة الثقافة. وكانت ليلى تهتم باحلكاية الشعبية منذ أن 
الفرنسية  إلى  االجنليزية  من   Speak Bird كتاب  بترجمة  سنوات  عدة  قبل  قامت 

)ترجم الكتاب فيما بعد إلى العربية حتت عنوان “قول يا طير”(.

امللف،  لتحضير  عمل  فريق  بتكوين  قمنا  ثم  بي،  باالتصال  الشابتان  هاتان  قامت 
مكون منا نحن األشخاص الثالثة باإلضافة إلى الشاب سامي سعيد )اديوم فيلم( 

ومبساعدة فنية من جيوفاني فونتانا انتونلي من اليونسكو.

احلكاية،  موضوع  حول  العلمية  واملعلومات  األكادميي  التوجيه  بتقدمي  أنا  قمت 
وقامت ليلى وكرمة بجمع املعلومات وصياغتها.

الكامل.  الطلب  لتحضير  بسيط  دعم  على  للحصول  لليونسكو  األول  الطلب  كان 
للتقدمي  ويصلح  قيماً  كان  املشروع  أن  اليونسكو  في  املعنية  اللجنة  ووجدت 

واملنافسة، فدعمته مبنحة صغيرة وشجعت اللجنة على املتابعة.

جرى حتضير فلم حول املوضوع، وجرى حتضير الطلب الرئيسي واملواد الداعمة. 
احتوى الطلب على عدة أجزاء وفصول، منها: تعريف باحلكاية الفلسطينية، تاريخ 
احلكاية عاملياً ثم في املجتمع الفلسطيني، وصف للحكاية، التبرير لطلب الترشيح، 

خطة تفصيلية لكيفية تنفيذ املشروع، مع خطة زمنية وميزانية مفصلة.

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 256



 ظهر اإلعالن عن النتائج بتاريخ 25 كانون األول/نوفمبر 2005، وكان مشروع 
احلكاية الشعبية الفلسطينية واحداً من 40 مشروعاً على املستوى العاملي حظيت 
امللموس  غير  احلضاري  التراث  من  روائع(  )أو  كمعالم  لها  اليونسكو  باعتماد 

لإلنسانية ككل.

احتوى ملف الطلب أصالً على خطة تنفيذية مدتها خمس سنوات، ثالث منها جلمع 
لنشر  واثنتان  الفلسطينية،  واملدن  والبلدات  القرى  جميع  من  الشعبية  احلكاية 
الوعي بني الفلسطينيني بطبيعة وأهمية احلكاية وباملادة التي يكون قد جرى جمعها 
قبل  من  وأكادميية  ثقافية  مشاريع  في  املادة  تلك  من  لالستفادة  ثم  وأرشفتها، 

الدارسني والكتاب واملؤلفني واملسرحيني والقصصيني وغيرهم.

بسبب الظروف التي مّرت فيها األراضي الفلسطينية آنذاك، لم يبدأ التنفيذ إال في 
بداية شهر آب أغسطس 2007. وللنقص في امليزانية فقد جرى تقسيم املشروع 
الكلي إلى مراحل قصيرة نسبياً، على أمل توفر أموال أخرى ملرحلة جديدة في نهاية 
الفلسطينية  احملافظات  جميع  من  احلكايات  جمع  في  العمل  من  فبدالً  مرحلة.  كل 
في نفس الوقت، وملدة ثالث سنوات، تقرر العمل في ثالث منها فقط. وهي نابلس 
أخرى  محافظات  ثالث  في  البدء  ويتوقع  فقط،  أشهر  ستة  وملدة  وغزة،  واخلليل 
أنواع القصص  بعد االنتهاء من احملافظات السابقة مباشرة، كذلك تقرر جمع كل 

الشعبي وليس احلكاية والقصة اخلرافية فقط.

بدأ التنفيذ بتعيني تسعة مساعدي بحث، ثالثة لكل محافظة، جلمع املادة. وباإلضافة 
إلى مساعدي البحث يضم الفريق أيضاً منسقة من قبل وزارة الثقافة )رميا شوقي( 
وأخرى من قبل اليونسكو )أريج حجازي( ومنسق علمي )د. شريف كناعنة(. كذلك 
العلمي”  “املنسق  ويرأسه  خبراء  ستة  من  خبراء” مكون  “مجلس  تأسيس  جرى 

وذلك للتخطيط واإلشراف واملراقبة على املشروع ككل.

ثم قام “املنسق العلمي” بتدريب مساعدي البحث على جميع نواحي العمل امليداني 
الضرورية جلمع القصص الشعبي، وتكونت هذه الدورة التدريبية من أربع جلسات 
احملدد  املكان  إلى  كل  البحث  مساعدو  انطلق  بعدها  ساعات.  أربع  منها  كل  امتدت 
األولى  اجلمع  مرحلة  منتصف  في  اآلن  نحن  الشعبي.  القصص  بجمع  وباشروا 

والعمل يسير بشكل جيد، وسنرى ما سيجري بعد انتهاء هذه املرحلة.

قيمة  الفلسطينية،  الشعبية  احلكاية  عليه  حازت  الذي  اليونسكو،  قبل  من  لالعتماد 
مادية، إذ ميكن لليونسكو جمع ما يزيد عن مليون دوالر لدعم مشروع جمع وأرشفة 
احلكاية ودراستها واحلفاظ عليها وتوظيفها في مشاريع ثقافية وفنية. ولكن القيمة 
األكبر لهذا االعتماد هي القيمة املعنوية. فدراسة احلكاية الفلسطينية، والعربية بشكل 
عام، لم تتعد اجلمع والتبويب إال في حاالت نادرة. ففي املقدمة التي كتبها ألن دنديز 
الكتاب  هذا  أهمية  بأن  بقوله  الكتاب  دنديز  مّجد   Speak Bird لكتاب   1989 سنة 
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بالنسبة للحكاية الشعبية الفلسطينية قد توازي قيمة كتاب األخوين جرمي بالنسبة 
للحكاية الشعبية األوروبية. ودنديز هذا كان أستاذ الفلكلور في جامعة بيركلي ومن 
أهم الفلكلوريني في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. واألهم أن كتاب 
األخوين جرمي كان قد نشر ألول مرة سنة 1812. فدراسة احلكاية الشعبية لدينا 
هي اآلن حيث كانت دراسة احلكاية األوروبية في أوائل القرن التاسع عشر. ونأمل 
الفلسطينية  احلكاية  دراسة  في  يسرع  قد  ودعمها  اليونسكو  مؤسسة  اعتراف  أن 

نحو القرن العشرين. وقد بدأ العمل في هذا املشروع كما ذكرنا.

ولهذا اإلعالن حول احلكاية الفلسطينية أهمية كبيرة في نقض الكثير مما جاء في 
البداية كان من بني ما بررت به  الدعاية الصهيونية منذ بدايتها. فالصهيونية منذ 
قيامها وأهدافها االدعاء بأن ال وجود لشعب فلسطيني في فلسطني، وأن فلسطني 
أنه سيكون استباق نتائج  “أرض بال شعب”، وكان ذلك من قبيل ما اعتقدوا  هي 
كانوا  الذي  الوقت  نفس  في  ولكن  إبادتهم.  أو  الفلسطينيني  جميع  بطرد  نواياهم 
ينكرون فيه أي وجود للفلسطينيني فقد كان بعض كتابهم ومؤرخيهم والكثيرين 
من املستشرقني املسيحيني الداعمني للصهيونية أو الطامعني في استعمار فلسطني 
أو العقائديني الداعني لتوطني اليهود في فلسطني متهيداً لعودة املسيح، أو الراغبني 
في التخلص من اليهود املقيمني في بالدهم، كان كل أولئك يعترفون بوجود الشعب 
الفلسطيني على أرض فلسطني، ولكنهم كانوا يّدعون أن هؤالء الناس هم مجرد بدو 
القدماء، فاستُعمل  اليهود  رحل ال ثقافة لهم سوى  ما احتفظوا به من بقايا ثقافة 
التوراة واستمرار وجود  تاريخية  الفلسطينية إلثبات  الفلسطيني والثقافة  التراث 

ثقافة أصحابها القدماء على أرض فلسطني. 

إن اعتماد اليونسكو للحكاية الفلسطينية كأحد “روائع التراث الشفهي وغير املادي 
لإلنسانية” شهادة دولية وعاملية ليس فقط بأن الشعب الفلسطيني شعب موجود 
ومملوء باحلياة، بل أيضاً بأنه شعب عريق أصيل وصاحب تراث أصيل ومزدهر 
وله خصوصيته ونكهته املميزة. وإن شعباً وتراثاً بهذه احليوية ال ميكن طمسه أو 
العدو والصديق،  العالم ويعترف به  جتاهله بل سيعود ويلتئم ويطفو على سطح 

والبعيد والقريب.
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حول كتابة القصة لألطفال

أحتدث في هذه املقالة عن كيفية كتابة القصة لألطفال. وأقصد باألطفال أولئك الذين 
للمراهقة.  جسدّية  أو  نفسية  إرهاصات  أية  قبل  ما  أي  عشرة،  احلادية  سن  حتت 
وأحتدث بشكل خاص عن أوالئك الُكتّاب الذين يحاولون خلق قصص مكتوبة تقلد 
تقليدية  خرافية  قصة  يأخذون  الذين  أولئك  وباألخص  التقليدية،  اخلرافية  القصة 
بصيغة  ووضعها  و“حتسينها”  و“تعقيمها”  “تنظيفها”  ويحاولون  “شفوية” 
أدبية مكتوبة ليقرأها األطفال أو يقرأها األهل لألطفال، وبذلك تأخذ مكان القصص 

الشعبية التي كان يحكيها األهل لألطفال في إطار العائلة.

هذه  مثل  يكتبون  ممن  كثيرون  اخلرافية.  بالقصة  أقصده  ما  أوضح  أن  أوالً  أريد 
القصص يقولون عادة أنهم يقلدون أو ينتجون القصص “الفلكلورية” أو “الشعبية”. 
هذا الوصف ينطبق على عدد كبير من أنواع القصص، وليست جميعها، وال حتى 
أكثرها، لألطفال. فالقصص “الفلكلورية” أو “التراثية” أو “الشعبية” تضم جميع 
تضم  وهي  شفوياً،  عادة  ويتناقلونها  الشعب  أفراد  يتداولها  التي  القصص  أنواع 
املعزى  أو  الهدف  حيث  ومن  املبنى،  أو  القالب  حيث  من  ومختلفة  كثيرة  أنواعاً 
املطلوب منها، ومن حيث املناسبات واألطر التي تكمن فيها، وكذلك من حيث جنس 
وسن وطبقة ودور وموقع من يحكيها ومن يستمع إليها ومن يحفظها ومن ينقلها. 
فهي تتراوح في طولها مثالً من امللحمة إلى النكتة أو الطرفة القصيرة، وتتراوح في 
هدفها من احلكمة أو املوعظة إلى التهكم أو التسلية. وتضم أنواعاً عديدة، مثل قصة 
احليوان، والنهفة، والنادرة، واألسطورة، واخلرافة، وقصص األنبياء والصاحلني، 

وقصص اجلان، وقصص املثل، وغير ذلك الكثير.



نوع القصة التي يحاول الُكتّاب تقليدها أو “حتسينها” هي تلك التي تسمى“القصة 
اخلرافية”، والتي ما زال الكثيرون يذكرون أسماء بعضها )مع أن األسماء تختلف 
من مكان إلى آخر( مثل: “نص نصيص”، و“بنت التاجر”، و“جبينة” و“ست احلسن” 

و“مقطعة الّديات” و“الشاطر محمد” و“الشاطر حسن” و“حديدون” وغير ذلك.

محاولة تقليد أو “حتسني” هذا النوع تأتي من حقيقة أن هذا النوع الذي كان الناس 
– والبعض ال يزال- يحكونه ألطفالهم في األمسيات في إطار العائلة )املمتدة عادة( 
تقليدياً، يقصد الكتاب نقله إلى إطار الكتاب الذي يقرأه الطفل لوحده أو ُيقرأ له من 

قبل أحد الكبار.

وأنا أتفق مع هؤالء الُكتّاب على أن هذا النوع هو ما يجب تقليده أو إعادة صياغته في 
إطار جديد، ولكن ليس فقط ألن ذلك هو النوع الذي ميكن أن يحكى للطفل من حيث 
الفائدة النفسية واإلدراكية والتربوية. فهذا النوع من القصص، أي القصة اخلرافية، 
أثبتت صالحيتها بانتشارها واستمراريتها عبر الزمان واملكان، فهي منتشرة في 
جميع بلدان العالم القدمي تقريباً، فكل قصة من هذا النوع موجودة لدينا لها مثيالت 
منتشرة في معظم بلدان آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويعتقد أن معظمها أتى أصال من 
الهند أو الصني وانتشر عبر غرب آسيا إلى أوروبا وإفريقيا. زمنياً، عمر تلك التي 
أتت من وسط وشرق آسيا يزيد على األلفي عام، ويعتقد أن العديد من تلك املنتشرة 
في منطقة الهالل اخلصيب بشكل خاص وصلت إلينا من حضارات ما بني النهرين 
آالف عام،  أربعة  يزيد على  الفرعونية في مصر، وعمرها  القدمية ومن احلضارة 
وسعة انتشار هذه القصص وعمقها الزمني ال تتوفر في أي نوع آخر من القصص. 
طيلة هذه املدة وعبر هذه املساحات الشاسعة، لم تكن هذه القصص ُمكبّلة بصيغة 
مقننة مكتوبة، بل حفظها الناس في ذاكرتهم ونقلوها مشافهة، مما أعطاها مرونة 
املجتمعات  لروح  فأكثر  أكثر  والتبديل، وجعلها مناسبة  والتنقيح  بالتغيير  وسمح 
والثقافات التي عاشت فيها، ولألهداف التربوية والنفسية واإلدراكية التي توختها 
تلك الثقافة لتنشئة أفراد يصلحون للحياة في ذلك املجتمع. وينطبق هذا على ثقافتنا 

العربية الفلسطينية كما ينطبق على باقي الثقافات.

مقبول،  ومنطقها  مفهومة  و“التحسني”  “التطوير”  في  واألدباء  الكتاب  رغبة 
طفرة  فيها  حدثت  خاص،  بشكل  الفلسطيني  واملجتمع  العربية،  فاملجتمعات 
أسباب  نعرف  وكلنا  السريعة،  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  التغيرات  من 
للتوسع في شرحها. يكفي  املقام واملكان  الطفرة، وليس هذا هو  وأغراض تلك 
أن نقول أن تلك الطفرة حدثت بسرعة كبيرة بحيث أن القصة اخلرافية لم تتمكن 
“القصة  وأن  خصوصاً  الطارئة،  واالجتماعية  الثقافية  التغيرات  مواكبة  من 
دائماً  تكون  أنها  ُيعتقد  بحيث  كبير  ببطء  تتغير  وبطبيعتها  بالذات  اخلرافية” 
ما  وهذا  عاما.  ثمانني  إلى  سبعني  بحوالي  فيه  حتكى  الذي  الزمن  عن  متأخرة 
املفردات  زالت تستعمل بعض  ما  “القصة اخلرافية” احمللية  إذ جند  اآلن،  نراه 
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التركية التي احتفظت بها من أيام العهد العثماني، ففي قصة “العجوز الّزغيرة” 
جند بعض كبار السن يقولون: “وهي ُتكنّس خّشتها الزغيره القت هالبشلك”، 
هالعشر  “القت  هالليرة” أو  “القت  البعض  يقول  وقد  عثمانية.  عملة  والبشلك 
التغير  إذاً  شيكل”.  هالعشرة  “القت  يقول  من  هناك  أن  أشك  ولكني  قروش”، 
خلقت  التغير،  بطيئة  اخلرافية”  “القصة  السريع وطبيعة  االجتماعي والثقافي 
يتطلب  وهذا  احلياة،  منط  أو  والثقافة  القصة  بني  كبيرة  فجوة  وكأنه  يظهر  ما 
املجتمع  حياة  منط  بني  والتناسب  التقارب  وإعادة  الفجوة  هذه  جسر  محاولة 
املجتمع ومنط  بثقافة  التحكم  الصعب  أنه من  التي حتكى فيه. ومبا  والقصص 
على  اخليار  وقع  فقد  واألدباء،  للُكتّاب  خصوصاً  القصة،  من  لتقريبها  حياته، 
القصة لتغييرها بحيث تصبح أقرب وأنسب إلى الثقافة ومنط احلياة في الوقت 
“تطوير” و“حتسني”  بـ  احلاضر، وهذا ما أعتقد أن الكتاب واألدباء يقصدونه 

القصة اخلرافية، وهذا، كما سبق وقلنا، هدف مقبول ومشروع.

اخلرافية  القصة  جعل  وهو  ضمنياً،  ولو  الهدف،  على  نتفق  جميعاً  نحن  إذا 
بيننا  ليس  القائمة، ولكن  الثقافية   - االجتماعية  الظروف  تتناسب وتتمشى مع 
اتفاق منطوق أو ضمني على الوسيلة، أي كيف جنري التغيير وما الذي نغيّره 

وما الذي نبقيه على حاله. 

أعتقد أن بإمكاننا االتفاق على بعض املبادئ األساسية التي من شأنها أن تساعدنا 
ما  على  احلكم  تخولنا  التي  املعايير  بعض  إلى  والوصول  املشكلة  هذه  حل  على 
“جودة” القصة كما نريدها ليست صفة مطلقة، وإمنا هي  إن  نبقيه.  نغيره وما 
تؤهله  الطفل  عند  موجودة  صفات  بني  تناسب  من  تنبع  أنها  أي  نسبية،  قضية 
االستفادة  من  الطفل  متكن  القصة  في  موجودة  وصفات  القصة  من  لالستفادة 
منها. تتغير طرق التربية وأهدافها من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر، ولكن 
بغض النظر عن هذه التغيرات فإن هنالك صفات مبنية في “طبيعة” طفل اإلنسان 
العصبي  اجلهاز  تركيبة  في  مبنية  الصفات  وهذه  املكان،  أو  بالزمان  ترتبط  وال 
للطفل، أي في طبيعة مقدرته على إدراك العالم من حوله وكيفية التفاعل أو التوافق 
مع هذا العالم. ولقد جنحت القصة اخلرافية عبر آالف السنني في تطوير صفات 
تتناسب مع “طبيعة” عقل الطفل بغض النظر عن الثقافة واملجتمع اللذين يعيش 
فيهما. نذكر فيما يلي عدداً من نقاط االلتقاء بني “طبيعة” الطفل و “طبيعة” القصة 
اخلرافية، والتي يجب أن تراعَى في القصص التي تقدم لألطفال دون سن احلادية 

عشرة، شفوياً أو كتابياً: 

1. الطفل عند سماعه القصة ال يحاول حتليلها وفهمهما بشكل منطقي، وإمنا َيدخل 
يحاولون  عندما  الكبار  يخطئ  وهنا  وعواطفه،  خياله  في  ويعيشها  جوها  في 
حتويل القصة اخلرافية إلى قصة تعليمية ذات مغزى منطقي، فالطفل يعيشها 

كخيال وال يدرك معناها أو مغزاها اإلدراكي املنطقي كما يفعل الكبار.
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2. مشاكل وهموم الطفل هي مشاكل وهموم وجودية وليست من نوع املشاكل 
كائن  بأنه  يشعر  فالطفل  منطقي،  عقالني  بشكل  حلها  ميكن  التي  احملدودة 
صغير وضعيف يتحكم به عدد من العمالقة الكبار الذين من الصعب جعلهم 
يشعرون مبا يشعر ويتعاطفون مع ما يحب ويكره، وهو يريد أن يتغلب عليهم 
إرادته عليهم ويحصل على ما يحب، ولكنه ال يستطيع عمل ذلك وال  وميلي 
حتى أن يطمح إلى الوصول إلى مثل ذلك الوضع، خصوصاً وأن هناك عدد من 
الذي  الوضع  إلى نفس  الوصول  األقزام املستضعفني مثله والذين يحاولون 
يحاول هو الوصول إليه، فهم منافسون له يهددون طموحاته ومتنياته. هذا 
يتغلب عليهم، وهم  أن  الذين يجب  األعداء  لكل طفل مجموعتان من  أن  يعني 
بيئته  في  موجودان  والعدّوان  له،  املنافسون  واألطفال  به،  املتحكمون  الكبار 
املباشرة، ففي عائلته هم والداه وإخوته وأخواته وليسوا هم الكبار واألطفال 
القصة  كتاب  لبعض  يحلو  كما  املجاورة  األخرى  العائالت  في  أو  احلارة  في 
لسيكولوجية  مضر  شيء  العائلة  داخل  اخلالف  وضع  أن  )العتقادهم  عمله 
للطفل  بالنسبة  لهم  أهمية  ال  فهؤالء  األطفال(،  تربية  في  الطفل ومثال سيء 
وال  يشكلون عائقاً أو تهديداً له. فنحن جند بطل القصة اخلرافية دائما يحاول 
أن يتغلب على إخوته وليس على األطفال الغرباء، وأن يثبت نفسه أمام والده 
ملك  هو  صغير  طفل  كل  والد  أن  حيث  والده،  هو  الذي  “امللك”  أمام  وليس 
متسلط جبار. يريد الطفل أن يتغلب على إخوته ويرث اململكة من والده، أي أن 

يزيله من الوجود ويحل محله.

3. كثيراً ما يلجأ الطفل إلى اخليال وأحالم اليقظة حلل مشاكله الوجودية التي 
احللول  يجد  أن  البسيط  خياله  على  الصعب  من  يكون  قد  ولكن  ذكرناها، 
املرضية، واألسهل بكثير هو أن يجد أمامه بطالً يحل مشاكل مشابهة ملشاكله 
فيتماشى مع البطل ويعيش مغامراته ويتصور نفسه في جميع األدوار التي 
يقوم بها البطل، وبذلك يشعر أن حل مشاكله الوجودية فعال ممكن كما حدث 
التي  الصفات  تشبه  صفات  للبطل  يكون  أن  هو  هنا  السر  ولكن  البطل.  مع 
يراها الطفل في نفسه، ويكون لدى البطل مشاكل شبيهة بتلك التي يقاسي 
منها الطفل، وبذلك يستطيع الطفل أن يتماهى مع البطل ويتقمص شخصيته 
بسهولة، وأن يشعر أن مغامرات البطل هي مغامراته نفسه وجناحات البطل 
هي جناحاته نفسه. وهذا يفسر كون بطل القصة اخلرافية مستضعفاً ومظلوماً 
وحقوقه منتهكة، وزيادة في جتسيد صورة الطفل املستضعف واملظلوم فإن 
البطل يوضع في موقع أو دور متدني أو محتقر، كما كان احلال مع سندريال، 
أو أن يكون البطل أصغر إخوته وقد يكون مشوهاً جسدياً كما كان حال نص 
نوع  هو  هذا  ذكرا.  سندريال  إال  ليس  نصيص  نص  أن  واحلقيقة  نصيص. 
الشخصية التي يستطيع الطفل أن يتماهى معه ويتقمص شخصيته ويشعر 
بطالً  يكون  أن  من  يوماً  سيتمكن  فإنه  ضعفه  نقاط  كل  من  الرغم  على  بأنه 
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ويتغلب على أعدائه ويكسب تقدير واحترام هؤالء العمالقة الكبار. ونشير هنا 
إلى أن عدداً من كتاب القصة يخطئون عندما يصورون البطل بصورة بطولية 
مثالية من كل الوجوه، اعتقاداً منهم بأن الطفل يرغب بتقمص وتقليد مثل هذه 
الشخصية أكثر من الشخصية التي تبدأ حياتها مظلومة أو مشّوهة. ونعود 
فنلخص هذه النقطة بالقول بأن الطفل ال يحلل سلوك البطل منطقياً ويخرج 
له في حياته، وإمنا يتعلم السلوك  مبغزى اجتماعي أو أخالقي يجعله دليالً 

الذي يعتبره “جيداً” عند التماهي مع البطل والتشبه به.

4. الطفل بشكل عام يفهم األمور ليس بشكل رقمي مجرد، وإمنا عن طريق تشبيه 
وقياس ما هو جديد وغير مألوف على ما هو مألوف ومعروف لديه. هذا يعني 
أنه من الصعب على الطفل الصغير أن يدرك أو يتذوق املدة الزمنية التي تعنيها 
مدة 3 ساعات أو عند الساعة الثالثة، وأسهل عليه بكثير أن توضح أننا سنفعل 
كذا عندما يكون عقرب هذه الساعة من هذه النقطة، ويذكر كاتب هذا املقال أنه 
فلم  يومني،  بعد  له شيئاً  أنه سيحضر  لطفل عمره حوالي 3 سنوات  مرة  قال 
ونقوم؟”  وأنام  ونقوم  أنام  ملا  “يعني  فتساءل  اليومني،  مدة  الطفل  يستوعب 
وعند املوافقة على هذه الطريقة في إدراك الوقت مت االتفاق على املوعد. والقصة 
اخلرافية تراعي طبيعة إدراك الطفل، فهي دائما تستعمل تعابير مثل “ روح يا 
“ مشي مسافة  “مشي مشي تنّه تعب..” أو  الولد...” أو  يوم، تع يا يوم، كبر 
دار  لكرم  هون  من  مثل  أو  البلد،  لطرف  هون  من  تقول  ما  مثل  بعيدة  بعيدة 
فالكبار  القصة،  في  التكرار  وراء  يكمن  الذي  هو  املنطق  وهذا  السعيد...”  أبو 
“ .. أجا أخوة الثاني  ميلّون من التكرار فيختصرون القصة بقولهم شيئاً مثل 
أما  إخوته...”  عملوا  ما  مثل  عمل  الثالث  االخو  وإجا  األول  عمل  ما  مثل  عمل 
األطفال فيستمتعون بالتكرار ألنهم يدركون عن طريقه أمورا ال يدركونها لو 
وضعت باألرقام، والتكرار بالنسبة لألطفال يترَجم إلى الكثرة أو االستمرارية 
أو اإلصرار على تنفيذ العمل، ويستنتجون من ذلك بكل بساطة أن من يصبر 
مفيدة  طريقة  األطفال  إلى  بالنسبة  وهذه  النهاية،  في  ينجح  أن  بد  ال  ويتابع 
“من سار  وفعالة في تعليم املغزى، وليس أن تقول لهم مثالً: “من جّد وجد” أو 

على الدرب وصل” كما يفضل كثير من الكتاب إنهاء قصصهم.

من  ظالل  وجود  دون  واألبيض  باألسود  األمور  رؤية  إلى  ميّالون  األطفال   .5
إلى الشيء  العالم مقسما  أنهم يرون كل ما في  الرمادي ما بينهما. واملقصود 
القاعدة،  هذه  حسب  العالم  تعالج  القصة  نرى  لذلك  بينهما.  شيء  وال  وضده 
أو شجاع  أو ناجح وفاشل  أو جميل وقبيح  إلى فقير وغني  فالناس يقسمون 
وجبان، وهكذا مع كل شيء، ولهذا الغرض، وإتباعاً للقاعدة املوجودة في البند 
السابق، فإن القصة جتعل الشخص الشرير شريراً جداً والشخص الطيب طيباً 
جداً كي يظهر التناقض بينهما بوضوح ويستطيع الطفل إدراك ذلك التقسيم بني 

اخلير والشر بوضوح. 
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هو  ما  أو  النكتة  يفهمون  األطفال  أن  وهي  أخيرة،  بنقطة  النقاش  هذا  وأنهي   .6
بالنسبة  النكتة  في  فاملضحك  الكبار.  عن  مختلف  بشكل  طريف  أو  مضحك 
وضمني،  مخفي  وآخر  سطحي  أو  ظاهر  أحدهما  مستويات  وجود  هو  للكبار 
املستوى الضمني أو املخفي هو دائماً تعبير عن إحدى غريزتني كليهما محرمتني 
هما العدوانية واجلنس أو كالهما معاً، في حني أن املستوى الظاهر يكون بريئاً 
والنكتة  اآلخر،  املستوى  في  املوجود  واملمنوع  احملّرم  على  للتغطية  ويستعمل 
ما هو  أو محرم حتت غطاء  التعبير عما هو ممنوع  تتكون من  للكبار  بالنسبة 
فهم  الكبار،  يلعبها  التي  اللعبة  هذه  يتقنون  فال  األطفال  أما  ومسموح.  بريء 
يعرفون أن النكتة يجب أن حتتوي على ما هو محّرم أو ممنوع ولكن ال يعرفون 
كيف يغّطونه مبا هو مسموح وبريء، ولذلك فإن األطفال يرون كسر أو حتدي 
كل ما يقول لهم الكبار عنه أنه ممنوع أو محّرم مضحكاً، وبذلك فإن كل كلمة 
فهم  لألطفال،  بالنسبة  مضحكة  تكون  نابية  أو  بذيئة  أنها  على  الكبار  ُيعّرفها 
وإفرازات  اجلنس  مفردات  مثل  باملمنوعات  تتعلق  كلمة  كل  على  يضحكون 
األطفال  ما حتاول إضحاك  كثيراً  والقصص اخلرافية  ذلك.  اجلسم وما يشبه 
وإسعادهم عن طريق ذكر املفردات التي تعتبر نابية، فيأتي الكتاب فيحاولون 
الكلمات  من  “وتطهيرها”  “تطعيمها”  طريق  عن  اخلرافية  القصة  “حتسني” 
النابية مما َيحرم األطفال من الكثير من الضحك واملتعة البريئة التي توفرها لهم 

القصة اخلرافية التقليدية من خالل الكلمات والصور املمنوعة عند الكبار.

اخلرافية  القصة  مواصفات  بني  التطابق  نقاط  عن  يقال  أن  ميكن  ما  كل  ليس  هذا 
احلفاظ  يجب  والتي  ثانية،  جهة  من  للطفل  العقلية  والقدرات  جهة  من  التقليدية 
بهذه  نكتفي  ولكننا  تقليدها،  محاولة  أو  اخلرافية  القصة  صياغة  إعادة  عند  عليها 
الكتاب واألدباء فحواها أن من يكتب لألطفال يجب أن  إلى  النقاط لنوصل رسالة 
تكون لديه معرفة عميقة في موضوعني: أولهما سيكولوجية الطفل ومراحل منوه 
القوة فيها، أي ما هو  التقليدية ومواطن  القصة اخلرافية  الذهني، وثانيهما طبيعة 

ثابت وعاملي وما هو طارئ ومتغيّر حسب الزمان واملكان.
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ألعاب األطفال والتغير االجتماعي في قرية فلسطينية

التغيرات  ألعاب الصبيان كمرآة تنعكس فيها بعض  أود في هذا املقال أن أستعمل 
االجتماعية التي حدثت في القرى الفلسطينية التي عاشت داخل إسرائيل منذ سنة 
عامة  يعكس بصورة  الصبيان  ألعاب  في  التغير  أن  افتراضي  في  وأعتمد   .1948
التغير االجتماعي ككل، على املنهج الوظيفي في دراسة الثقافة، وبالذات على فكرتني 
من هذا املنهج أتخذهما كمسلمات ال حاجة لبرهنتهما من جديد لغرض هذه املقالة. 
والفكرتان هما: )1( أن ثقافة أي مجتمع من املجتمعات تكـّون نظاماً تترابط أجزاؤه 
بشكل وظيفي بحيث أن التغير في أي جزء منه يتطلب تغيراً في باقي األجزاء حتى 
يستعيد النظام كله حالة اتزان أو توافق جديدة، )2( أن لكل نشاط ثقافي وظيفة 
عملية تساعد أفراد املجتمع الذي ميارس هذا النشاط على توافق أفضل مع بيئتهم 
إال  هي  ما  األطفال  ألعاب  وأن  للحياة،  الضرورية  احلاجات  سد  لهم  يتسنى  كي 
يتوقع  التي  األدوار  يلعبوا  لكي  األطفال  متارين وجتارب وظيفتها حتضير هؤالء 
منهم أن يلعبوها بشكل أفضل عندما يصبحون كباراً حتى يتمكن أعضاء املجتمع 

ككل من سد احلاجات الضرورية للحياة.

كانت اخلطة التي اتبعتها في جمع مادة هذه الدراسة تتلخص في أني جمعت ثالث 
قوائم مختلفة من أسماء ألعاب الصبيان في قرية واحدة في اجلليل: القائمة األولى 
التي كانت شائعة حوالي سنة 1947، وجمعت هذه األسماء من  األلعاب  بأسماء 
أشخاص هم اآلن في أوائل األربعينات من أعمارهم، أي أنهم كانوا ما بني العاشرة 
واخلامسة عشرة سنة 1947، والقائمة الثانية حتتوي على أسماء األلعاب الدارجة 



في الوقت احلاضر، وقمت بجمعها من صبيان هم اآلن ما بني العاشرة واخلامسة 
أي  القائمتني،  بني  املشتركة  األلعاب  أسماء  من  فتتكون  الثالثة  القائمة  أما  عشرة، 
األلعاب التي كانت وال تزال دارجة منذ سنة 1947، ثم قمت بجمع شروح مفصلة 
الثالث مرتبة حسب درجة  والقوائم  أدائها.  لعبة وكيفية  كل  قوانني وشروط  عن 

شيوع أو استعمال اللعبة كما يلي:

جديدةشائعة منذ ما قبل 47كانت مستعملة قبل 47

اجلولالغميضةالكورة

احملناميزقوطة احلمام الغزة

الردةبيلاملعازة بيل

الكهرباالبومةدبدبيب النمل والنعال

التفاحةالبنانيرخيل يا ربع

الكلب والعظمةالعنةمقبة احلمامة اخلضرة

يا اثينةالدربيساالسير

الكراسيطاق طاقيةالدوش

مخبأ احلجرالبس والفارالطابة

دارت الفرشةاحلصوةأول يوها

سيدنا امللكالزفلة

بر بحريا قوطرة

وكان اجلدير بنا هنا أن نشرح كل واحدة من األلعاب بشكل مفصل لكي يسهل على 
القارئ املتابعة واحلكم على التحليل الذي سنورده فيما بعد، ولكن هذا ال يتسنى 
للعبتني  موجز  بشرح  عنه  نستعيض  وللضرورة  احلاضرة،  املقالة  إطار  في  عمله 

األكثر شيوعاً من كل قائمة كنماذج ملا حتتويه تلك القائمة.

في  شائعة  كانت  التي  لأللعاب  كنموذجني  و”الكورة”  “الغزة”  بلعبتي  ونبدأ 
األربعينيات وليست معروفة لدى األطفال في الوقت احلاضر.

الكورة
 )5( حوالي  قطرها  صوانية  حجرية  الكرة  وتكون  الكرة،  تعني  “الكورة”  وكلمة 
واملناطق  الوديان  في  كبيرة  بأعداد  عادة  احلجرية  الكرات  هذه  مثل  وتوجد  سم، 
املنخفضة بني اجلبال، وميكن أن تـُلعب الكورة إذا حضر على األقل ثالثة العبني، 

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 266



ولكن ليس هناك حداً أقصى لعدد الذين ميكن اشتراكهم في اللعبة. ويجب أن يكون 
مع كل العب عصا يكون طولها عادة من )4( إلى )6( أقدام.

تبدأ اللعبة بأن يحفر األطفال حفرة مستديرة قطرها حوالي 20 سم وعمقها حوالي 
)10(سم، ثم توضع الكرة على مسافة بضعة أقدام من احلفرة، ثم يقف األطفال 
ما  مسافة  الكرة  بدفع  عصا  أقصر  صاحب  ويبدأ  عصيهم  طول  حسب  بالترتيب 
إصابتها  محاوالً  الكرة  على  عصاه  برمي  دوره  حسب  طفل  كل  ويتبعه  بعصاه، 
وإبعادها عن الطفل الذي يليه، وأول طفل يخطئ إصابة الكرة تصبح الكرة “أمه”، 
“يحمي  “يحمل أمه” أو  “علقت على أمه”، وعندئذ يجب على هذا الطفل أن  ويقال 
أمه« بأن يدافع عنها بعصاه ويحاول إيصالها وإدخالها في احلفرة في الوقت الذي 
يحاول فيه  باقي الالعبني إعاقة هذا اجلهد بضرب الكرة بعصيهم ومحاولة إبعادها 
بأكبر قدر ممكن عن احلفرة. ويحاول الطفل “اللي على أمه” أن ميس بطرف عصاه 
“جسم من يضرب الكرة” قبل أن “تبرد” الكرة أي تصل حالة السكون التام، وقبل 
أن يضربها شخص آخر من الالعبني، وإذا جنح في هذا العمل فإنها “تعلق على أم” 
الطفل الذي ضرب الكرة، أما إذا جنح الطفل “اللي على أمه” في إيصال الكرة إلى 

احلفرة بسالم فإن اجلولة تنتهي وتبدأ جولة أخرى من جديد.

الغزة
واالسم مأخوذ من العصا التي “تـُغـَز” أي تـُغـرس في األرض أثناء اللعبة. ويجب أن 
يكون مع كل العب عصا مثل تلك التي ذكرناها في لعبة “الكورة”. وتبدأ اللعبة بأن 
يحمل أحد الالعبني جميع العصي ويلقيها معاً وراء ظهره، ثم يبدأ بالسير إلى اخللف 
دون أن ينظر وراءه، وكلما وقعت رجله على إحدى العصي أخذها صاحبها، وهذا 
يقرر دور كل العب بالنسبة إلى اآلخرين في كل اللعبة، ثم ترتب العصي حسب هذا 
“الدور” على األرض متوازية، وتبعد كل منها عن األخرى مسافة قدم واحد، ولهذا 
يبدأ كل العب بدوره بالقيام بعملية قفز على رجل واحدة، ولهذه العملية عدة مراحل 
وأخذ  بنجاح  املراحل  هذه  كل  الالعب  أمت  وإذا  سبقتها،  التي  من  أصعب  منها  كل 
عصاه من األرض فإنه ينتظر دوره في اجلولة الثانية. وتستمر عملية التصفية هذه 
حتى تبقى آخر عصا على األرض، وصاحب هذه العصا “بتعلق على أمه” ويغرس 
الالعبني،  باقي  عندها  يقف  التي  النقطة  أي  “املاد”  عصاه على مسافة معينة من 
ويقترب باقي الالعبني بالترتيب ويضع كل واحد رجله على “املاد” ويرمي عصاه 
نحو العصا املغروسة في األرض محاوالً إصابتها وإسقاطها، وإذا جنح أحدهم في 
العصي”، فيخطف كل واحد  “خـْطافة  أو لم يصبها أحد يتم إعالن  العصا  إسقاط 
العصا  بعضهم  أصاب  إذا  أما  أمه”،  “على  تصبح  “املاد”  عصاه، وآخر من يصل 
املغروسة فإنه كل من يصيبها يتقدم مسافة متفقاً عليها نحو العصا املغروسة في 
األرض، حتى إذا وصل الالعب إلى العصا وجب على صاحبها أن يحمله على ظهره 
ويعيده إلى “املاد”، ويقال عنه عند ذلك أنه “حج”، ويبدأ العمل نحو “حجة” ثانية.
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بعد هذين املثالني عن األلعاب التي اختفت منذ أوائل اخلمسينيات، نعطي اآلن مثالني 
من األلعاب التي كانت معروفة في أوائل اخلمسينات وما زالت مألوفة ومستعملة 

عند األطفال في الوقت احلاضر.

زقوطة احلمام
ميكن أن تلعب هذه اللعبة إذا حضر طفالن على األقل، وال يوجد حد أقصى لعدد 
الالعبني الذين ميكن أن يشاركوا في هذه اللعبة. وتبدأ اللعبة بأن يقف األطفال على 
شكل حلقة أو دائرة، ويبدأ أحدهم - ويكون عادة أكبرهم أو أمهرهم في اللعب - 
“يعد العشرة” أو يستعمل إحدى الطرق العديدة لعمل “القرعة” مثل “حكرة بكرة، 
قاللي عمي عد العشرة، واحد، اثنني، ثالث ترباع السنكر بنكر، حبيب املوت يكرج 
ثم  احللقة،  من  يخرج  كلمة  آخر  أو  رقم  آخر  عليه  يقع  ومن  الثلجة”،  زي  كرجة 
تعاد الكّرة حتى يبقى شخص واحد فقط، وهذا الشخص يصبح “َزقـّوط”، وينذر 
“الزقوط”باقي الالعبني بأنه سيبدأ باملطاردة بعد أن يكمل “عد العشرة”، ثم يبدأ 
بالعد وهو يضع إحدى قدميه على حجر يسمى “املاد” والذي يتحول فيما بعد إلى 
ومحاولة  “الزقوط” باملطاردة  العشرة” يبدأ  “عد  ينتهي  أن  ومبجرد  “احلبس”، 
ملس  إذا  “مزقوطاً”  الالعب  ويعتبر  يراه،  العب  أي  على(  القبض  )أي  “زقط” 
“الزقوط” أي جزء من جسمه أو مالبسه، وكل من يقبض عليه يؤخذ إلى “احلبس”، 
ويحق آلخر العب أن “يفك” )أي يحرر( كل احملابيس إذا استطاع أن يلمس أيديهم 
إذا وقع  أما  اللعبة،  الزقوط”، وعندها تستمر  “يزقطه  أن  “احلبس” دون  وهم في 

جميع الالعبني في احلبس فينتهي الشوط لتبدأ اللعبة “من أول وجديد”.

الغميضة
وفي هذه اللعبة يوجد “زقوط” كما في اللعبة السابقة، ويتم اختياره بنفس الطريقة، 
الالعبني  باقي  يهرب  العد  وأثناء  املية”،  و“يعد  عينيه  يغمض  بأن  الزقوط  ويبدأ 
ويختبئون، ثم يفتح عينيه ويبدأ بالتفتيش عن الالعبني، وكل من يراه الزقوط “ميوت” 

ويخرج من اللعب، وهكذا حتى “ميوت” جميع الالعبني وعندها تعاد الكرة.

وأخيراً نأتي إلى مثالني من األلعاب املستعملة في هذه األيام والتي لم تكن معروفة 
لدى األطفال قبل أوائل اخلمسينيات في القرن احلالي، وسنصف فيما يلي لعبتي 

“اجلول” و“احملنامي”.

اجلول
وهذا االسم مأخوذ من الكلمة اإلجنليزية "Goal" والتي تعني “هدف”، ويقصد بها 
الهدف”. واللعبة هي شكل بسيط جداً من لعبة كرة القدم، وتتطلب وجود  “إصابة 
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بتكوين  اللعبة  تبدأ  العباً.   20 حوالي  لالعبني  األقصى  والعدد  األقل،  على  العبني 
الالعبني،  باقي  من  قصيرة  مسافة  على  صبيّان  يقف  بأن  ذلك  ويكون  فريقني، 
ُيرَسم خط  الفريقني، ثم  االنتقاء حتى يدخل كل صبي موجود في أحد  ويتداوالن 
يكون احلد الفاصل بني الفريقني، ثم يوضح حجران على كل جهة من اخلط الفاصل 
وعلى مسافة 8 أمتار منه، ويقع احلجران على خط مواز خلط الوسط ويبعد أحدهما 
“اجلول”  تسمى  احلجرين  بني  املوجودة  واملسافة  أمتار،  ثالثة  حوالي  اآلخر  عن 
الكرة عمودياً بني  الوسط، وترمى  الهدف، ويقف كل فريق على جانب من خط  أو 
الفريقني، ويحاول كل فريق مترير الكرة من “جول” الفريق الثاني وحتقيق إصابة أو 
أكبر من اإلصابات يكون غالباً واآلخر مغلوباً. “جول”، والفريق الذي يحقق عدداً 

احملنامي
اسم هذه اللعبة مأخوذة من العبرية ويعني حرفياً “املعسكران”، ويجب أن يتواجد 
نفس  االشتراك في  وأكبر عدد يستطيع  اللعبة،  تتم  األقل حتى  على  أربعة العبني 
لعبة  في  سبق  كما  فريقني  بانتقاء  اللعبة  تبدأ  العباً.  عشرين  حوالي  هو  الوقت 
دار  كل  مساحة  وتكون  ومتجاورتان،  متقابلتان  “داران”  تخطط  ثم  “اجلول” 
حوالي 5 × 7 أمتار. ويقف كل فريق في دار، ويقف واحد من كل فريق وراء “دار” 
“الدارين” ويضرب الكرة  الفريق الثاني، ثم يقف شخص على اخلط الفاصل بني 
اللعبة.  بدء  في  احلق  صاحب  يصبح  الكرة  على  يقبض  الذي  والفريق  أعلى،  إلى 
إصابة  ذلك  أثناء  محاولني  “البراني”  عضوهم  مع  الكرة  الفريق  أعضاء  ويتبادل 
الكرة  وسقطت  الثاني  الفريق  أعضاء  أحد  أصيب  فإذا  الثاني،  الفريق  أعضاء  أحد 
على األرض أو أمسكها البراني فإن هذا الالعب “ميوت” ويخرج من اللعب، أما إذا 
أمسك أحد أعضاء الفريق الثاني الكرة فإنها تصبح ملكهم ويحاولون “قتل” أفراد 
الفريق األول. وتستمر اللعبة بهذا الشكل حتى يقتل كل أفراد أحد الفريقني فيكون 

هذا الفريق هو املغلوب واآلخر هو الغالب، وتبدأ اللعبة من جديد مرة أخرى.

الصبيان،  ألعاب  من  الثالثة  األنواع  من  نوع  كل  على  مثالني  اآلن  حتى  أعطينا  لقد 
واملميزات  الصفات  جميع  حتماً  يحتويان  ال  املثالني  هذين  أن  هنا  نذكر  أن  وعلينا 
جلميع األلعاب املذكورة ضمن هذا النوع املمثل بهذين املثلني. ونريد اآلن أن نتفحص 
ونقارن هذه األمثلة، واضعني نصب أعيننا هدفني: األول أن نستطيع اكتشاف منط أو 
منطق معني ينتظم حسبه التغير في األلعاب، أو بكلمات أخرى، أن نستطيع إثبات أن 
التغير في ألعاب األطفال ليس عشوائياً. أما الهدف الثاني فهو أن نستطيع اكتشاف 
عالقة منطقية بني التغير في ألعاب الصبيان وبني التغير الثقافي واالجتماعي الذي 
حدث في القرى العربية في إسرائيل بشكل عام منذ سنة 1948.  وحتى نسهل على 
أنفسنا هذا العمل فإننا لن نعالج جميع نواحي التغير معاً، بل ننتقي عدداً من األبعاد 

املشتركة بني جميع األلعاب ثم نتابع التغير في كل بعد على حدة:
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اسم اللعبة، فبينما أسماء جميع األلعاب  1. البعد األول الذي نقترح معاجلته هو 
األكثر شيوعاً  اللعبتني  اسمي  أسماء عربية، جند  األوليني هي  املجموعتني  في 
في الوقت احلاضر أجنبيتني، أحدهما من اإلجنليزية واآلخر من العبرية، وهذا 
القرية  مجتمع  إلى  املسمى  ودخول  االسم،  دخول  أمرين:  الواقع  في  يعكس 
يقتصر  ال  األجنبية  املصطلحات  دخول  فإن  االسم  دخول  حيث  فمن  العربية. 
على األلعاب وإمنا يشمل مختلف نواحي احلياة، وإذا ما استمعنا إلى محادثة 
العشرين واألربعني،  الذين تتراوح أعمارهم بني  عادية، خصوصاً بني األفراد 
العبرية  من  معظمها  عديدة،  أجنبية  بكلمات  حديثهم  “يبهرون”  جندهم  فإننا 
ولكن بعضها أيضاً من االيدش، والدويتش، واألملانية، والروسية، والرومانية 
شائعة  سلسة،  سهلة،  عربية  كلمات  من  بدالً  املستعملة  اللغات  من  وغيرها 
)احملطة(،  “رحنا على التحاناه”  ومعروفة لدى اجلميع. فقد تسمع جـُمالً مثل 
و“قلت للشوطير” )الشرطي(، “قلتله بسيدر” )طيب( الخ. أما من جهة دخول 
املسمى فاللعبتان املذكورتان هما دخيلتان على مجتمع القرية العربية وال تنبعان 
من بيئتها، وطبعاً ال يقتصر األمر على اللعبتني، فهنالك عدد كبير من النشاطات 
اإلسرائيلي  املجتمع  تأثير  نتيجة  حديثاً  العربية  القرية  دخلت  التي  واألشياء 
القمباز  من  املكون  التقليدي  العربي  اللباس  أن  نذكر  املثال  سبيل  فعلى  فيها، 
واحلطة والعقال يكاد يختفي من معظم القرى العربية في إسرائيل ليحل محله 
البنطالون والقميص أو “البدلة” وبدون أي غطاء للرأس، وكذلك فقد دخلت إلى 
القرية طرق وأدوات كثيرة جديدة تتعلق بالبناء وتأثيث البيوت. ونستطيع اآلن 
الدارجة  أن األسماء األجنبية لأللعاب  البعد بقولنا  أن نلخص ما قلناه عن هذا 
تعكس ظاهرة عامة هي تأثير املجتمع اإلسرائيلي في القرية العربية عن طريق 

اللغة والنشاطات واألشياء املادية.

املجموعتني  في  املذكورة  فاأللعاب  اللعبة،  أصل  هو  بالذكر،  جدير  آخر  بعد   .2
وأغلب  القرية،  مجتمع  دخلت  أو  بدأت  متى  يعرف  أن  ألحد  ميكن  ال  األوليني 
“تدخل” وإمنا منت وتطورت مع تطور احلياة في القرية، متاماً  الظن أنها لم 
مثل األغاني “الفالحية” التي يغنيها أهل القرية ومثل باقي نواحي تراث القرية 
كل  تناقلها  والتي  القرية،  مجتمع  حياة  وطبيعة  روح  مبجموعها  تعكس  التي 
جيل من األطفال عن اجليل الذي سبقه، وقد يرجع بعضها إلى آالف السنني. أما 
األلعاب من النوع الثالث مثل “جول” و“احملنامي” و“الكهرباء” و“الكراسي” 
خالل  األطفال  يتعلمها  بل  جيل،  عن  جيالً  متوارثة  ليست  فهي  شابهها  وما 
حصص الرياضة في املدرسة وينقلونها إلى الشارع، وهي دخيلة على القرية 
العربية  القرية  في  احلياة  طبيعة  أو  روح  تعكس  ال  وهي  جوها،  عن  وغريبة 
وإمنا في مجتمع آخر له حضارة وثقافة مختلفة. ودخول األلعاب الغريبة إلى 
مجتمع القرية العربية عن طريق املدرسة وانتشارها بشكل واسع ليس ظاهرة 
في  التغير  من  مختلفة  أمناط  ثالثة  األقل  على  يعكس  وإمنا  باأللعاب،  خاصة 
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العام  االزدياد  األلعاب يعكس  لهذه  الواسع  فاالنتشار  القروي.  املجتمع  حياة 
لتأثير املدرسة في حياة القرية بسبب االزدياد الكبير في نسبة األطفال الذين 
يذهبون إلى املدرسة، وهذا بدوره ناجت عن ازدياد وعي أهالي القرى ألهمية 
التعليم من جهة، وعن تطبيق جزئي لقانون التعليم اإللزامي من جهة أخرى، 
النوعني  عن جيل كما هو احلال في  األلعاب متوارثة جيالً  أما عدم كون هذه 
األخيرين، فهذا يعكس منطاً عاماً في التثقيف االجتماعي، وهو انتقال جزء كبير 
كونها  من  للحياة  وحتضيره  العربية  القرية  في  االجتماعي  الفرد  تثقيف  من 
وظيفة للوالدين والعائلة واحلمولة واألشخاص األكبر سناً في مجتمع القرية 
بشكل عام إلى كونها وظيفة املدرسة واملعلمني واملجموعات الرسمية كالنوادي 
والفرق الرياضية التي ال تقوم على رباطة الدم أو القرابة.  وهذا كما قلنا يتعدى 
األلعاب إلى تعليم املواضيع املختلفة من التاريخ واجلغرافيا والرياضيات وما 
من  الساحقة  األغلبية  في  وطبعاً  واالجتاهات.  القيم  إلى  وحتى  ذلك،  شابه 
“يرث” مهنة الوالد بالتقليد واملمارسة، وإمنا  احلاالت، لم يعد االبن يتعلم أو 
يتعلم املهنة في املدرسة أو على أيدي محترفني بشكل من األشكال. أما كون 
أو  تعكسه  أو  متثله  وال  القرية  مجتمع  روح  من  تنبع  وال  غريبة  األلعاب  هذه 
تتناسق معه بشكل خاص، فهذه أيضاً ظاهرة ال تقتصر على األلعاب اجلديدة، 
التي دخلت وتدخل  النشاطات والسلوك والقيم  بل تنطبق على عدد كبير من 
بشكل مستمر إلى القرية العربية من املجتمع اإلسرائيلي، وهي أيضاً تعكس 
التي تطبق في  أنواعها  التعليمية مبختلف  املناهج  األكبر من  القسم  أن  حقيقة 
لها  بل  عربي  مجتمع  طبيعة  حياة  من  تنبع  ال  إسرائيل  في  العربية  املدارس 
صبغة إسرائيلية – غربية وتهدف بشكل عام نحو “أسرلة املجتمع العربي في 
إسرائيل”.  ونستطيع أن نلخص ما قلناه هنا عن هذا “البعد” بأنه يعكس منطاً 
عاماً في التغير في القرية العربية وهو ازدياد تأثير املناهج املدرسية الرسمية 

في حياة أهالي القرية العربية في إسرائيل. 

فإذا  للعبة،  املطلوبة  “املساحة”  بعد  هو  هنا  سنناقشه  الذي  الثالث  البعد   .3
نظرنا إلى األمثلة املعطاة أعاله، جند أن األلعاب من النوع األول مثل “الكورة” 
و“الغزة” تتطلب مساحات كبيرة مفتوحة ومستوية، تسمح بتواجد عدد كبير 
من األطفال وفي نفس الوقت تسمح بتحرك املجموعة ككل بشكل حر، بحيث ال 
يضطر املشتركون إلى االنفصال أو االختفاء عن نظر بعضهم البعض. أما ألعاب 
النوع الثاني، أي األلعاب القدمية التي مازالت منتشرة مثل “الغميضة” و“زقوط 
احلمام”، فهي من النوع التي يطارد فيها “الزقوط” كل العب على حدة مسافات 
طويلة، وال حاجة الشتراك باقي الالعبني في هذه املطاردة. وهذه األلعاب من 
النوع  من  عام  بشكل  “اجلول” و“احملنامي” هي  “احلديث” مثل  الثالث  النوع 
أي  داره”  أو  “أرضه  فريق ضمن  يبقى كل  فريقان، بحيث  فيه  يتنافس  الذي 
ضمن مساحة ضيقة وال يصح ألعضاء كل فريق اخلروج من املساحة الضيقة 
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املخصصة لهم، ولذا فمن املكن ملثل هذه األلعاب أن جتري في أي شارع عرضه 
أكثر من ثالثة أو أربعة أمتار، أو أمام أي منزل له ساحة صغيرة، أو حتى على 

البرانده أو في “الليوان” أو في غرفة واسعة في البيت.

يظهر من هذا منط واضح، وهو التقلص التدريجي في املساحة التي حتتاجها 
الواسعة إلى الشارع والبيت،  األلعاب وانتقال األلعاب من الساحات واحلقول 
ساحات  وجود  انعدام  هو  إسرائيل،  في  أساسياً  منطاً  يعكس  التطور  وهذا 
سببني  إلى  يعود  وهذا  القرية،  في  السكن  أماكن  من  قريبة  مفتوحة  واسعة 
رئيسيني: األول هو التغير في نشاط أهل القرية، واملقصود هنا اختفاء البيادر 
التي كانت تستعمل خارج موسم “الدراسة” القصير كمالعب وساحات عامة، 
)احلّصادة  “الكمباين”  كاستعمال  الزراعة  أساليب  في  التغير  إلى  هذا  ويعود 
اآللية( بدالً من احليوانات من جهة، وإلى انتقال معظم أهالي القرية من العمل 
اليهودية من جهة أخرى.  املدن واملستوطنات  الزراعي إلى شغل “العامل” في 
التقلص  القرية هو  املفتوحة في  الواسعة  انعدام املساحات  الثاني في  والسبب 
منها  عدة،  عوامل  ولهذا  العربية،  القرية  أراضي  في  واملطلق،  النسبي  العام، 
التغير في منط  إليه  العربية مضافاً  القرى  في  السكاني  للعدد  الكبير  االزدياد 
البيادر  من  كبير  قسم  استعمال  إلى  أدى  مما  القرية،  في  املمتدة  العائلة  سكن 
هو  آخر  وعامل  السكنية،  للمباني  القريبة  احلقول  وحتى  الواسعة  والساحات 
استيالء “دائرة أمالك الدولة” على املساحات العامة التي كانت في القرى أيام 
“املخاتير” أو  الوقت على  “مسجلة” في ذلك  البريطاني والتي كانت  االنتداب 
على اسم “املندوب السامي البريطاني”، وكذلك فإن مصادرة السلطات للجزء 
واسعة  مساحات  وجود  انعدام  في  ساعد  العربية  القرى  أراضي  من  األعظم 

مفتوحة غير مستعملة للزراعة أو للعمار.

املطلوبة  املساحة  تقلص  بأن  “البعد”  هذا  عن  قيل  ما  تلخيص  اآلن  ونستطيع 
في  رئيسيني  تغيرين  يعكسان  والشارع،  البيت  إلى  األلعاب  وانتقال  لأللعاب 
عليها،  االعتماد  ومقدار  الزراعة  أساليب  في  التغير  هما:  العربية  القرية  حياة 
واملجموعات  واملعلمني  للمدرسة  وظيفة  كونها  إلى  التربية  في  العام  والتقلص 
أو  الدم  رابطة  على  تقوم  ال  التي  الرياضية  والفرق  النوادي  مثل  الرسمية 
القرابة، وهذا كما قلنا يتعدى األلعاب إلى تعليم املواضيع املختلفة من التاريخ 
وطبعاً  واالجتاهات.  القيم  وحتى  ذلك،  شابه  وما  والرياضيات  واجلغرافيا 
الوالد  “يرث” مهنة  أو  يتعلم  االبن  يعد  لم  احلاالت،  من  الساحقة  األغلبية  في 
بالتقليد واملمارسة، وإمنا يتعلم املهنة في املدرسة أو على أيدي محترفني بشكل 
من األشكال. أما كون هذه األلعاب غريبة وال تنبع من روح مجتمع القرية وال 
متثله أو تعكسه أو تتناسق معه بشكل خاص، فهذه أيضاً ظاهرة ال تقتصر على 
األلعاب اجلديدة بل تنطبق على عدد كبير من النشاطات والسلوك والقيم التي 
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دخلت وتدخل بشكل مستمر إلى القرية العربية من املجتمع اإلسرائيلي، وهي 
أيضاً تعكس حقيقة أن القسم األكبر من املناهج التعليمية التي تطبق في املدارس 
صبغة  لها  بل  عربي  مجتمع  طبيعة  أو  حياة  من  تنبع  ال  إسرائيل  في  العربية 
إسرائيلية – غربية وتهدف بشكل عام إلى تغيير املجتمع العربي في إسرائيل، 
العربية  القرية  التغير في  في  عاماً  البعد يعكس منطاً  أن هذا  وباختصار نقول 

وهو ازدياد تأثير املناهج الرسمية في حياة أهالي القرية العربية في إسرائيل.

نكتفي بتحليل هذه األبعاد الثالثة كأمثلة على ترابط التغير في ألعاب األطفال بالتغير 
االجتماعي والثقافي بشكل عام، وهنالك أبعاد أخرى كثيرة ال نستطيع تناولها في 

إطار هذا املقال مثل:

1.  األدوات املستعملة في اللعبة.

2. مدى تدرب الطفل من خالل اللعبة على مهارات يحتاجها في احلياة العادية.

3. مقدار التنافس ومقدار التعاون بني األفراد املشتركني في اللعبة.

4. عالقة الالعبني ببعضهم: فريق، أم كل إنسان لنفسه.

5. مقدار االحتكاك واللمس اجلسمي بني الالعبني.

6. مرور اللعبة في مراحل مختلفة أو بقاؤها على وتيرة واحدة.

7. مدى تعقيد أو سهولة قوانني وشروط اللعبة.

8. مدى اعتماد اللعبة على مهارة جسدية، ذكاء أو جهد.

وهذه كلها أبعاد هامة ميكن أن ندرس من خاللها انعكاسات التغير االجتماعي الذي 
يحدث في مجتمع ما، وهي مواضيع آمل أن يتسنى لي التطرق إليها في وقت الحق 

أو يتناولها آخرون ممن يهتمون بالعلوم االجتماعية بالدراسة والتحليل.
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الترابط بني األمثال الشعبية واألبعاد االجتماعية*

مقدمة
ال  فاستعمالها  وتداوالً.   انتشاراً  الشعبي  التراث  أنواع  أكثر  من  الشعبية  األمثال 
يتطلب أية مواصفات أو مهارات خاصة من قبل املستعمـِل، وفي نفس الوقت ليست 
هناك أي ظروف نفسية أو مناسبات اجتماعية مُينع معها استعمال األمثال، فلكل 

ظرف ولكل مناسبة مجموعة من األمثال تتناسب معها.

وقد ساعدت كثرة انتشار األمثال وتداولها على سهولة احلصول على عينات كبيرة 
منها، مما أدى إلى كثرة الدراسات الفلكلورية التي تستعمل األمثال.  إال أن مثل هذه 
الدراسات، وفي العالم العربي بشكل خاص، لم يتعد، إال في حاالت قليلة، مرحلة 

اجلمع والتصنيف.

على  األمثال  خالل  من  التعرف  الدارسني  بعض  فيها  حاول  قليلة  حاالت  هنالك 
بعض األبعاد النفسية واالجتماعية ملجتمع من املجتمعات أو لبعض فئاته أو أفراده.  
الدراسات، وتتلخص  النوعني من  ولكن هنالك فجوة نظرية ومنطقية بني هذين 

» لقد استوحيت فكرة هذه الدراسة من: ليفون ملكيان وجهينة سلطان العيسى، “استخدام التراث 

في الدراسات االجتماعية والنفسية”، املأثورات الشعبية، السنة األولى، العدد األول ص 53-39.



هذه الفجوة في القول بأنه إذا كانت الدالالت االجتماعية والنفسية جزءاً من طبيعة 
األمثال وليست جزءاً من نظرة الباحث، وجب أن يكون هناك ترابط بني األمثال 
املستعملة من قبل الفئات املختلفة من جهة، واملتغيرات االجتماعية والنفسية التي 
متيز هذه الفئات عن بعضها من جهة أخرى. ووجود مثل هذا الترابط هو ما حتاول 

هذه الدراسة إثباته.

الفرضيات
لقد اعتمدت في هذه الدراسة على عدد من الفرضيات البسيطة.  فقد افترضت مثالً 
أن لكل شعب أو مجتمع حصيلة أو خزينة من األمثال مشتركة إلى حد كبير بني 
جميع فئاته، ولكن أفراد كل مجموعة من املجموعات التي تختلف عن بعضها من 
حيث السن أو اجلنس أو االنتماء الطبقي أو الديني أو القبلي أو اجلغرافي يتشابهون 
العامة من األمثال، ويختلفون في  لتلك احلصيلة  الفئة في استعمالهم  تلك  ضمن 
ذلك إلى حد ما عن أفراد الفئات األخرى، وهذه الفروق تأتي في إطار ثالثة أبعاد 

على األقل وهي:

أ. نوع األمثال التي يعرفها الشخص ويستعملها.

ب. عدد األمثال التي يعرفها الشخص ويستعملها.

ج. مدى تذوق الشخص وفهمه وإدراكه ملعنى األمثال التي يعرفها وكيفية استعمالها.

كذلك فقد افترضت أن معنى الفروق بالنسبة لهذه الفئات يختلف بشكل جذري 
من بعد إلى آخر، فالفروق بني فئتني اجتماعيتني في نوع األمثال يعني فروقاً في 
املثل والقيم والتجارب واالجتاهات االجتماعية.  والفرق في عدد األمثال يشير 
ومدى  ملجتمعهم  الشعبية  للثقافة  معرفتهم  درجة  في  األفراد  بني  فروق  إلى 
استعمالها  وكيفية  وتذوقها  األمثال  فهم  درجة  في  الفرق  أما  فيها.  انخراطهم 
ذلك  في  الشعب  عامة  مع  وتضامنه  ومتاهيه  الفرد  التزام  درجة  إلى  فيشير 

املجتمع.

طريقة البحث
طلبة  من   106 من  مكونة  عينة  من  الدراسة  هذه  في  املستعملة  املعلومات  جمعت 
جامعة بيرزيت.  وكانت طريقة اجلمع بأن قمت بدخول حصص مختلفة بناء على 
قبل  من  سابقة  معرفة  أو  توقع  أي  دون  ولكن  حصة  كل  مدرس  مع  سابق  اتفاق 
الطلبة، ثم طلبت من الطلبة أن يقوم كل منهم بتعبئة استمارة قصيرة، ثم يحاول 
 10 مدة  خالل  يتذكرها  أن  يستطيع  الشعبية  األمثال  من  ممكن  عدد  أكبر  كتابة 
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دقائق، ثم قمت بجمع األوراق بعد انتهاء الدقائق العشر مباشرة. وقد قمت بعد ذلك 
بترميز جميع اإلجابات وتفريغها على بطاقة كمبيوتر مكنتني من استعمال برنامج 

سمح بإجراء التحليالت التي سنشرحها فيما بعد.

مواصفات العينة
وكانت  بيرزيت،  جامعة  طلبة  من   106 من  سابقاً،  ذكرنا  كما  العينة،  تكونت 

مواصفات العينة كما يلي1:

1.  من حيث اجلنس: 74 ذكرا و32 أنثى.

2. من حيث الدين: 96 من املسلمني، و 10 من املسيحيني.

3. من حيث نوع املجتمع: 46 من املدن، و41 من القرى، و19 من املخيمات.

4. من حيث التوزيع اجلغرافي: 6 من لواء اخلليل، 4 من لواء بيت حلم، 14 من لواء 
القدس، 32 من لواء رام الله، 7 من لواء نابلس، 8 من لواء طولكرم، 7 من لواء 

جنني، و28 من غزة.

5. من حيث نوع املدارس الثانوية التي تخرجوا منها: 85 حكومية، 12 خاصة 
أ )تابعة ملؤسسات محلية(، 9 خاصة ب )تابعة ملؤسسات أجنبية(. 

6. من حيث حقول التخصص: 23 لغات )لغة عربية(، 24 علم اجتماع، 18 جتارة 
واقتصاد، 11 علوم طبيعية، و30 هندسة.

7. من حيث عالمات التوجيهي:

العددالعالمة

23دون 76

85 – 7648

8635 فما فوق

8. من حيث عالمات الفصل الذي سبق جمع املعلومات:

العددالعالمة

12دون 71

75 – 7148

7656 فما فوق
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9. وأخيراً من حيث السنة الدراسة:

السنة الدراسيةالعدد

سنة أولى2

سنة ثانية14

سنة ثالثة32

سنة رابعة58

ال  جداً  بسيطة  كانت  السن  فروق  أن  إذ  احلسبان،  في  يؤخذ  فلم  السن  عامل  أما 
تتعدى سنتني أو ثالثة، ولم يكن من املتوقع أن يكون لها تأثير مستقل عن العامل 

األخير أي السنة الدراسية.

النتائج
الواحد،  للفرد  “مثالً” أي مبعدل 12.4  العينة 1316  أفراد  كان مجموع ما ذكره 
وقد تراوح عدد ما ذكره الفرد من 1 إلى 28 “مثالً”. ولكن لم تكن جميع “األمثال” 
التي أدرجت مستوفية لشروط املثل الشعبي احلقيقي، فقد كان بينها أمثال باللهجة 
“املثل”  جاء  أو  مأثورة،  أقواال  أو  شعبية،  تشبيهات  أو  حكماً  كانت  أو  الفصحى، 
مثل  رفضنا  وقد  املقصود.  للمثل  احلقيقية  الصيغة  عن  أبعدته  درجة  إلى  مشوهاً 
العينة برقمني كان أحدهما  أفراد  لكل فرد من  “األمثال” املخطوءة واحتفظنا  هذه 
“أمثال” والثاني مجموع ما وجد مقبوالً من تلك  مجموع ما أدرجه الشخص من 
األمثال. وحكمنا على 1004 أمثال من أصل 1316 بأنها صحيحة ومقبولة، وبذلك 
التي ذكرها كل فرد هو 9.5، وتراوح عدد ما ذكره  كان معدل األمثال الصحيحة 

الفرد من األمثال الصحيحة من صفر إلى 22 مثالً.

األمثال  حذف  وبعد  العينة،  أفراد  من  عدد  قبل  من  األمثال  بعض  ذكر  تكرر  وقد 
من  مختلفاً  مثالً   2  385 مجموعه  ما  ذكروا  العينة  أفراد  جميع  أن  وجدنا  املكررة 
األمثال الشعبية احلقيقية واملذكورة بشكل صحيح، أي أن كل فرد من أفراد العينة 
العينة.   أفراد  يذكرها غيره من  لم  أمثال شعبية صحيحة  ما معدله حوالي 4  ذكر 
وبالعكس ميكننا القول أن ما معدله حوالي 6 أمثال من الـ 9.5 مثالً التي ذكرها كل 

فرد جرى ذكرها من قبل فرد واحد آخر على األقل من أفراد العينة.

مدى شيوع األمثال
قبل  من  مثل  كل  ذكر  فيها  تكرر  التي  املرات  عدد  األمثال  شيوع  مبدى  نعني 
أشخاص مختلفني من أفراد العينة.  وقد تراوح تكرار األمثال املختلفة من مرة 
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واحدة إلى 66 مرة.  ويظهر في القائمة التالية )رقم 1( جميع األمثال التي تكرر 
ذكرها من قبل عشرة أفراد أو أكثر.

قائمة رقم )1(
الترتيب من 
حيث كثرة 

التكرار

رقم املثل في 
عدد مرات نص املثلالقائمة الكلية

التكرار

66طب اجلرة ع ثمها بتطلع البنت المها11

27على قد فراشك مد اجريك259

26القرد في عني امه غزال328

25جاجة حفرت على راسها عفرت477

23الطول طول النخلة والعقل عقل سخلة556

14فرخ البط عوام6170

يا ميخذ القرد على كثر ماله بروح املال وببقى القرد على 29
13حاله.

13يا شايف الزول يا خايب الرجا.755

13اجت احلزينة تتفرح ما القتش مطرح8160

12أجيناك يا عبد املعني تعينا، ثاريك يا عبد املعني بدك معني.61

12أجا يكحلها عماها.112

12الطاقة اللي بيجيك منها الريح، سدها واستريح.155

11اللي بعرف بعرف، واللي ما بعرف بقول كف عدس.9133

11احلكي للجارة واسمعي يا كنة.17

10تيتي تيتي مثل ما رحت جيِت1015

10بوس الكلب من ثمه تا توخذ حاجتك منه19

10أنا واخوي ع ابن عمي، وأنا وابن عمي ع الغريب.40

نرى من هذه القائمة أن هنالك 17 مثالً جرى تكرار كل منها عشر مرات أو أكثر. كما 
ونرى أن هذه األمثال تقع في ثالث مجموعات منفصلة عن بعضها من جهة مدى 
شيوعها أو تكرارها، بحيث أن عدد مرات التكرار لكل منها يساوي تقريباً ضعف 

املجموعة التي تليها.  هذه املجموعات هي:
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املجموعة األولى، وهي مكونة من مثل واحد فقط وهو رقم 1 )طب اجلرة على ثمها، 
بتطلع البنت ألمها( وقد جرى ذكره 66 مرة.

الذين  الثانية مكونة من األمثال رقم 59، 28، 77، 56 وقد تراوح عدد  املجموعة 
ذكروا كل منها بني 23 و27 شخصاً.

واملجموعة الثالثة وتتكون من باقي األمثال التي تظهر في القائمة رقم 1 ويتراوح 
عدد الذين ذكروا كل منها بني 10 إلى 14.

ننتقل اآلن إلى األبعاد االجتماعية املختلفة للعينة لنرى فيما إذا كانت هناك فروق 
أفرادها  معرفة  حيث  من  العينة  ضمن  املختلفة  الفئات  بني  داللة  وذات  واضحة 
املقارنات  معظم  جنري  فسوف  متساوية  ليست  الفئات  هذه  أن  ومبا  لألمثال.  

بالنسب املئوية وليس باألرقام املطلقة.

بعد اجلنس
ذكرنا سابقاً أن العينة مكونة من 74 من الذكور و32 من اإلناث.  عند تقسيم العينة 
إلى ذكور وإناث جند أن: معدل ما ذكره الذكور 13 مثال، معدل ما قبل منها 9.7 

مثال، معدل اخلطأ 3.2 مثالً )أي أن نسبة اخلطأ حوالي %25(.

أو  مثالً   2.4 اخلطأ  معدل  مثالً،   8.6 منها  قـُبل  مثالً،   11 اإلناث  ذكرته  ما  معدل 
حوالي %20.

غير  األمثال  حذف  قبل  سواء  األمثال  من  أكبر  عدداً  قدموا  الذكور  أن  هنا  نالحظ 
املقبولة أو بعده، وجاءت هذه النتيجة عكس توقعات الباحث وعكس النتائج املذكورة 

في الدراسات املشار إليها في مطلع الدراسة احلالية.

على  كل  واإلناث  الذكور  بني  شيوعاً  األكثر  اخلمس  األمثال  تبني  التالية  والقائمة 
حدة:
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قائمة رقم )2(

ذكور
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

44%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

26%القرد بعني امه غزال328

23%على قد فراشك مد اجريك259

22%الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة556

جاجة حفرت على راسها عفرت477

إناث
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

75%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

34%جاجة حفرت على راسها عفرت477

31%على قد فراشك مد اجريك259

26%القرد بعني امه غزال328

25%فرخ البط عوام6170

22%الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة556

اجت احلزينة تتفرح ما القتش مطرح9160

وفيما يلي بعض ما ميكن أن نالحظه من القائمة رقم 2:

أعلى بشكل ملموس من  اإلناث )75%( جاءت  األول، درجة شيوعه بني  املثل    .1
درجة شيوعه بني الذكور )%44(.

نفس  احتلت تقريباً  العينة ككل  األولى لدى  املراتب  احتلت  التي  األمثال اخلمسة    .2
املراتب لدى الذكور مع تبديل بسيط، إذ ارتفع بعضها أو انخفض مبرتبة واحدة.

3.  أما الفرق بني عينة اإلناث والعينة ككل فهو أكبر، إذ جند أن املثل رقم 77 )جاجة 
جفرت .. الخ( انتقل من املرتبة الرابعة لدى العينة ككل إلى املرتبة الثانية لدى 
الرابعة،  إلى  السادسة  املرتبة  انتقل من  البط عوام(  )فرخ   170 اإلناث، ورقم 
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ورقم 160 )أجت احلزينة... الخ( ارتفع من املرتبة السابعة إلى اخلامسة، بينما 
إلى  الثالثة  املرتبة  من  انخفض  غزال(  امه  بعني  )القرد   28 رقم  املثل  أن  نرى 

السادسة في نفس الوقت الذي ارتفع فيه لدى الذكور إلى املرتبة الثانية.

4.  نستطيع أن نلخص ما جاء في القائمة رقم 2 بشكل عام بأن األمثال رقم 1، 77، 
170، و160 مع أنها واسعة االنتشار بني أفراد اجلنسني هي أمثال “ستاتية” 
مثل  هو  غزال(  امه  عني  في  )القرد   28 رقم  املثل  بينما  “رجالية”،  منها  أكثر 

“ستاتي”. “رجالي” أكثر منه 

بعد الدين
تكونت العينة من 96 من املسلمني و10 من املسيحيني ومبا أن عدد املسيحيني في 
العينة قليل جداً فإننا ال نستطيع أن نضع ثقة كبيرة في النتائج املذكورة بالنسبة 

لهذا البعد.

كان معدل ما ذكره املسلمون 12.3 مثال، قـُبل منها ما معدله 9.4 مثالً، أي أن نسبة 
اخلطأ 20%. وكان معدل ما ذكره املسيحيون 11.3 مثال، قـُبل منها 8.9 مثالً فكانت 

نسبة اخلطأ %9.

من  كل  لدى  شيوعاً  األكثر  اخلمسة  األمثال   )3 رقم  )قائمة  التالية  القائمة  وتبني 
هاتني الفئتني:

قائمة رقم 3

مسلمون
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

59%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

24%الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة556

24%على قد فراشك مد اجريك259

24%جاجة حفرت على راسها عفرت477

22%القرد بعني امه غزال328
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مسيحيون
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

90%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

50%القرد بعني امه غزال328

40%على قد فراشك مد اجريك259

20%جاجة حفرت على راسها عفرت477

20%اجت احلزينة تتفرح ما القتش مطرح7160

ونالحظ من هذه القائمة أن املثل رقم 1 )طب اجلرة ... الخ( صاحب املرتبة األولى 
شيوعاً  أكثر  ولكنه  الفئتني  لدى  األولى  املرتبة  صاحب  أيضاً  هو  ككل،  العينة  لدى 
لدى املسيحيني )90%( منه لدى املسلمني )59(. هنالك فرق ملموس أيضاً بالنسبة 
للمثل رقم 28 )القرد بعني امه غزال( فهو ميثل املرتبة الثانية لدى املسيحيني )%50( 
واملرتبة اخلامسة لدى املسلمني )22%(. كذلك فإن املثل رقم 160 )أجت احلزينة ... 
الخ( أكثر انتشارا لدى املسيحيني.  من جهة أخرى نرى أن املثل رقم 56 )الطول طول 

... الخ( احتل املرتبة الثانية لدى املسلمني بينما ال يظهر في قائمة العينة املسيحية.

نوع البيئة االجتماعية )مدينة، قرية، مخيم(
تكون العينة الكلية من 46 شخصاً من سكان املدن و41 من سكان القرى و19 من 

سكان املخيمات.

كان معدل ما ذكره طلبة املدن 11 مثال، قـُبل منها 8.9 مثال، وكانت نسبة اخلطأ %19.

كان معدل ما ذكره طلبة القرى 12.7 مثالً، قبل منها 9.5 مثالً، وكانت نسبة اخلطأ 
.%25

كان معدل ما ذكره طلبة املخيمات 12.9 مثالً، قبل منها 11.3 مثالً، وكانت نسبة 
اخلطأ %12.

يليهم  األمثال،  من  عدد  أكبر  املخيمات  طالب  يذكر  إذ  واضحاً،  منطاً  هنا  نرى 
معدل  فيصبح  األخطاء  نزيل  عندما  الفرق  ويزداد  املدن.  ثم  القرى،  طالب 
القرى و2.4 مثالً من  بـ 1.18 مثالً من طالب  أكثر  املخيمات  ما يعرفه طالب 
طالب املدن. وسوف نرى أن هذا النمط الذي يتشابه فيه طالب املدن والقرى 
ويختلفون معاً عن طالب املخيمات سوف يتكرر عدة مرات في سياق احلديث 

عن بعد البيئة االجتماعية.
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تبني القائمة التالية )رقم 4( األمثال اخلمسة األكثر شيوعاً لدى كل من طالب املدن 
والقرى واملخيمات.

قائمة رقم 4
املرتبة في 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلقائمة رقم )1(

70%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11مدن

26%القرد بعني امه غزال328

22%جاجة حفرت على راسها عفرت477

20%على قد فراشك مد اجريك259

17%الطول طول النخلة…556

59%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11قرى

27%القرد بعني امه غزال328

27%على قد فراشك مد اجريك259

24%جاجة حفرت على راسها عفرت477

20%الطول طول النخلة…556

53%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11مخيمات

37%الطول طول النخلة…556

37%على قد فراشك مد اجريك259

32%يا شايف الزول...755

26%جاجة حفرت على راسها عفرت477

من القائمة رقم 4 أعاله ميكن مالحظة ما يلي:
1. أن هناك تشابهاً كبيراً بني مراتب األمثال األكثر شيوعاً لدى طلبة املدن والقرى، 
األكثر  األمثال  نفس  هي  منهما  كل  لدى  شيوعاً  األكثر  اخلمسة  األمثال  وأن 
شيوعاً لدى العينة ككل مع تغير بسيط في مراتب بعض األمثال.  وتنفرد عينة 
املخيمات باختالف ملموس عن العينة الكلية وعن عينتي القرى واملدن، إذ يرتفع 
الثانية ويرتفع  إلى  املرتبة اخلامسة  النخلة...( من  املثل رقم 56 )الطول طول 
املثل رقم 55 )يا شايف... الخ( من املرتبة السابعة لدى العينة الكلية إلى املرتبة 
الثالثة لدى  أما املثل رقم 28 والذي احتل املرتبة  الرابعة لدى عينة املخيمات.  
العينة الكلية واملرتبة الثانية لدى عينتي القرى واملدن كل على حده، فإنه ال يظهر 

بني األمثال اخلمسة األكثر انتشاراً لدى عينة املخيمات.
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2. نالحظ أن املثل رقم 1 )طب اجلرة ... الخ( ما زال أكثر األمثال شيوعاً لدى جميع 
العينات الفرعية إال أنه أكثر انتشاراً، وبشكل واضح، بني طالب املدن منه لدى 

طالب القرى واملخيمات.

فارق األلوية
كان توزيع العينة حسب األولوية كما يلي: جنني 7، طولكرم 8، نابلس 7، رام الله 

32، القدس 14، بيت حلم 4، اخلليل 6، غزة 28.

ونرى أن حجم العينة لبعض األلوية مثل بيت حلم واخلليل صغير جداً ولذا فإننا 
ال نستطيع أن نضع الكثير من الثقة في االستنتاجات التي نخرج بها بالنسبة ملثل 

هذه األلوية.

وكانت معدالت األمثال بالنسبة لأللوية املختلفة كما يلي:

قائمة رقم 5
نسبة األخطاءمعدل االخطاءمعدل ما ُقبلمعدل ما ُذكراللواء

16%13.411.32.1جنني

39%13.78.45.3طولكرم

4%11.911.40.5نابلس

28%12.38.93.4رام الله

19%11.192.1القدس

4%11.5110.5بيت حلم

37%15.711.54.2اخلليل

26%12.293.2غزة

هنالك فروق ملموسة بني معدل عدد األمثال التي ذكرها أفراد كل عينة، فجاء أعلى 
هذه املعدالت هو 15.7 من اخلليل تاله طولكرم 13.7، وجاءت أدنى املعدالت من 

القدس 11.1.

رفض  جرى  فقد  لواء،  لكل  األخطاء  نسبة  معدل  في  ملموسة  فروق  أيضاً  هنالك 
39% مما قدمته عينة طولكرم و37% مما قدمته عينة اخلليل، بينما امتازت نابلس 
وبيت حلم بقلة األخطاء )4%(.  وبعد إزالة األخطاء تبقى اخلليل صاحبة أعلى عدد 
من األمثال الصحيحة )11.5(، وتقترب منها نابلس )11.4( وجنني )11.3(، بينما 

تكون القدس وغزة صاحبة أدنى املعدالت )9(.
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وتبني القائمة رقم 6 األمثال اخلمسة األكثر شيوعا في كل لواء على حدة: 

القائمة رقم )6(

لواء جنني
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

86%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

43%القرد بعني امه غزال328

43%جاجة حفرت على راسها عفرت477

43%الطاقة اللي بجيك منها... 6155

43%فرخ البط عوام8170

لواء طولكرم
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

63%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

38%على قد فراشك مد اجريك 259

25%جاجة حفرت على راسها عفرت477

25%يا ميخد القرد ...729

25%تيتي تيتي…1015

نابلس
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

57%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

43%القرد بعني امه غزال328

43%جاجة حفرت على راسها عفرت477

14%ثلثني الولد ...2-

14%احلكي للجارة917
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رام الله
نسبة الشيوعنص املثلرقم املثل0

72%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

31%الطول طول النخلة...556

22%ثلثني الولد خلاله2-

22%جاجة حفرت على راسها عفرت77-

19%احلكي للجارة...917

القدس
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

79%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

21%على قد فراشك...259

21%ثلثني الولد خلاله32

21%على قد فراشك مد اجريك859

21%احلكي للجارة...717

بيت حلم
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

100%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

50%القرد بعني امه غزال328

50%يا ميخذ القرد...729

50%أنا وأخوي...1240

25%ثلثني الولد خلاله2-
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اخلليل
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

67%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

32%على قد فراشك..259

33%الطاقة اللي بيجيك...8155

17%القرد بعني امه...328

17%أجا يكحلها...7112

غزة
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

36%على قد فراشك...259

32%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

39%القرد بعني امه..328

25%يا شايف الزول...855

25%جيناك يا عبد…761

من القائمة رقم 6 ميكن أن نالحظ ما يلي:

1. هنالك فرق واضح بني غزة وألوية الضفة الغربية ككل بالنسبة للمثل رقم 1 )طب 
اجلرة ... الخ( فهو املثل األكثر شيوعاً، دون أي منافس، في جميع ألوية الضفة 
و%100   %57 بني  األلوية  هذه  عينات  من  ذكروه  من  نسبة  وتتراوح  الغربية 
بينما لم يذكره من عينة غزة سوى 32%. واحتل املثل رقم 59 )على قد فراشك 
مد اجريك( املرتبة األولى، إذ جرى ذكره من 36% من أفراد العينة.  وهذه ميزة 
أخرى لعينة غزة إذ لم يبرز فيها أي مثل مفضل بشدة كما هو احلال بالنسبة 
التفاوت بني مدى شيوع األمثال  الغربية، فجاء  ألوية الضفة  للمثل رقم 1 في 

املختلفة في غزة ضئيالً.

2. املثل رقم 1 )طب اجلرة... الخ( هو أكثر األمثال شيوعا لدى عينات جميع األلوية، 
ولكن مدى انتشاره يختلف من لواء إلى آخر إذ يكون واسع االنتشار في املناطق 
اجلنوبية، خصوصاً في بيت حلم )100%( والقدس )79%(، ثم يقل انتشاره 
االزدياد فيصبح 63% في  إلى  يعود  ثم  نابلس،  شماالً حيث يصبح 57% في 

طولكرم و86% في جنني.
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3. تختلف قائمة األمثال اخلمسة األكثر انتشاراً من لواء إلى آخر، فنرى أن كل لواء، 
ما عدا لواء اخلليل، ميتاز بظهور مثل واحد على األقل ال يظهر في قوائم األلوية 
منها  بيجيك  اللي  )الطاقة   155 رقم  املثل  بظهور  جنني  لواء  فيمتاز  األخرى.  
رحت  ما  مثل  تيتي  )تيتي   15 رقم  باملثل  وطولكرم  واستريح(،  سدها  الريح، 
جيت(، ونابلس باملثل رقم 17 )احلكي للجارة واسمعي يا كنة( ورام الله باملثل 
رقم 56 )الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة(، والقدس باملثلني 112 )أجا 
يكحلها عماها( و160 )أجت احلزينة تتفرح ما القتش مطرح(، وبيت حلم باملثل 
باملثلني رقم 61  الغريب(، وغزة  ع  وابن عمي  أنا  ابن عمي،  ع  )أنا وأخي   40

)جيناك يا عبد املعني تعينا...( ورقم 55 )يا شايف الزول يا خايب الرجا(.

4. املثل رقم 2 )ثلثني الولد خلاله( لم يظهر باملرة بني أكثر 17 مثال انتشاراً لدى 
العينة الكلية )أنظر قائمة رقم 1( ولكنه يظهر بني األمثال اخلمسة األكثر انتشاراً 

لدى عينات نابلس ورام الله وبيت حلم كل على حدة. 

5. املثل رقم 59 )على قد فراشك مد اجريك( يحتل املرتبة الثانية لدى العينة الكلية 
ولكنه يختفي من قائمة األمثال اخلمسة األكثر انتشاراً لدى عينات جنني ونابلس 

ورام الله عندما نأخذ كل منها على حدة.

6. املثل رقم 28 )القرد بعني امه غزال( يحتل املرتبة الثالثة لدى العينة الكلية ولكنه 
نأخذها  عينة طولكرم عندما  لدى  أمثال شيوعا  أكثر خمسة  قائمة  يختفي من 

على حدة.

ُبعد حقل االختصاص
توزع أفراد العينة الكلية حسب االختصاص كما يلي: لغة عربية 23، علم اجتماع 

24، جتارة واقتصاد 18، علوم طبيعية 11، هندسة 30.

قائمة رقم 7
نسبة األخطاءمعدل االخطاءمعدل ما ُقبلمعدل ما ُذكرحقل االختصاص

29%1510.64.4لغة عربية

24%11.892.8علم اجتماع

22%8.66.71.9جتارة واقتصاد

24%10.582.5علوم طبيعية

27%15.611.44.2هندسة
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عينات  قدمته  ما  معدل  بني  ملموساً  اختالفاً  هنالك  أن   7 رقم  القائمة  من  نالحظ 
االختصاصات املختلفة التي شملتها الدراسة من األمثال. وقد قدم طالب الهندسة أكبر 
عدد من األمثال )15.6(، تالهم طالب اللغة العربية )15(، ثم علم االجتماع )11.8(، 
فالعلوم الطبيعية )10.5(، وقدم طالب التجارة واالقتصاد أقل عدد من األمثال )8.6(.  
ويساوي معدل ما قدمه طالب التجارة واالقتصاد حوالي 55% فقط مما قدمه طالب 
الهندسة.  ونالحظ أن نسبة األخطاء، وليس عددها املطلق فقط، تزداد بازدياد معدل 
األمثال املقدمة من العينات الفرعية املختلفة، ولكن حتى بعد حذف األمثال اخلاطئة فإن 
ترتيب العينات من حيث معدل األمثال املقدمة ال يتغير، وال يزيد معدل ما قدمه أفراد 
النتائج  الهندسة. وقد جاءت هذه  التجارة واالقتصاد عن 60% مما قدمه طالب  عينة 
يكون  وأن  متدنياً  الهندسة  طالب  معدل  يكون  أن  توقع  إذ  الباحث،  توقعه  عما  بعيدة 

معدل طالب علم االجتماع والتجارة واالقتصاد أعلى بكثير مما جاءت عليه.

عينات  لدى  انتشاراً  األكثر  اخلمسة  األمثال   )8 )رقم  التالية  القائمة  وتبني 
االختصاصات املختلفة كل على حدة:

قائمة  رقم 8

لغة عربية
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

78%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

39%الطول طول النخلة...556

30%الطاقة اللي بيجيك...855

22%القرد بعني امه..328

22%جاجة حفرت...477

علم اجتماع
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

58%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

46%جاجة حفرت..477

29%على قد فراشك...259

21%القرد بعني امه..328

21%احلكي للجارة...917
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جتارة واقتصاد
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

78%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

39%على قد فراشك...259

28%أجت احلزينة...7160

22%القرد بعني امه...328

17%الطول طول النخلة...556

علوم طبيعية
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

45%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

27%جاجة حفرت...259

27%اللي بعرف بعرف...9133

18%القرد بعني امه...328

18%الطول طول النخلة..556

هندسة
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

50%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

30%القرد بعني امه...328

23%يا شايف الزول..755

23%على قد فراشك…259

20%جاجة حفرت...477

نالحظ من القائمة رقم 8 أعاله أن هنالك فروقاً واضحة بني عينات االختصاصات 
املختلفة من حيث األمثال اخلمسة التي تكرر ذكرها أكثر من غيرها لدى كل عينة 

على حدة، وهذا بعض ما ميكن أن نالحظه من هذه القائمة:
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1. ان املثل رقم 1 )طب اجلرة... الخ( مع أنه ما زال على رأس قائمة األمثال اخلمسة 
األكثر شيوعاً لدى جميع الفئات إال أن مدى تفضيله يختلف من فئة إلى أخرى، 
فبينما ذكره 78% من أفراد كل من عينة اللغة العربية وعينة التجارة واالقتصاد، 

لم يذكره سوى 50% من عينة الهندسة و45% من العلوم الطبيعية.

للعينة  بالنسبة  الثانية  املرتبة  املثل رقم 59 )على قد فراشك مد اجريك( احتل   .2
أنه يختفي من قائمة  الكلية ولكن عند أخذ عينة كل اختصاص على حدة نرى 

أكثر خمسة أمثال تكراراً لدى عينتي اللغة العربية والعلوم الطبيعية.

3. املثل رقم 28 )القرد بعني امه غزال( والذي احتل املرتبة الثالثة لدى العينة الكلية 
يظهر في قوائم جميع االختصاصات مع فروق بسيطة في املرتبة التي يحتلها لدى 

العينات الفرعية املختلفة، أي “أنه شائع بني جميع العينات تقريباً بالتساوي”.

4. لكل عينة مثل واحد يظهر في قائمتها وال يظهر لدى أية عينة فرعية أخرى غيرها.  
الريح،  منها  بيجيك  اللي  )الطاقة   155 املثل  بظهور  العربية  اللغة  عينة  تنفرد 
سدها واستريح( بينما تنفرد عينة علم االجتماع باملثل رقم 17 )احلكي للجارة 
احلزينة  )أجت   160 رقم  باملثل  واالقتصاد  التجارة  وعينة  كنة(  يا  واسمعي 
 ... الطبيعية باملثل رقم 133 )اللي بعرف بعرف،  العلوم  تتفرح... الخ( وعينة 

الخ( وعينة الهندسة باملثل رقم 55 )يا شايف الزول يا خايب الرجا(.

ُبعد نوع املدرسة الثانوية
لقد قسمنا العينة حسب نوع املدرسة الثانوية التي كان الطالب قد تخرج منها قبل 

دخوله اجلامعة إلى ثالثة عينات فرعية كما يلي:

1.  طلبة تخرجوا من مدارس حكومية وهم األكثرية الساحقة وعددهم 85 طالباً 
وطالبة.

2.  طلبة تخرجوا من مدارس خاصة تابعة ملؤسسات محلية وعددهم 12.
3.  طلبة تخرجوا من مدارس خاصة تابعة ملؤسسات أجنبية وعددهم 9 طالب. 

وكان معدل ما قدمه أفراد كل عينة من األمثال كما يظهر في القائمة التالية رقم )9(:

قائمة رقم 9
نسبة األخطاءمعدل ما ُقبلمعدل ما ُذكرنوع املدرسة

21%12.39.7حكومية خاصة

24%14.310.9محلية خاصة

14%10.28.8أجنبية
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عدد  أكبر  قدموا  – احمللية  اخلاصة  املدارس  خريجي  أن   9 رقم  القائمة  من  يظهر 
التابعة  اخلاصة  املدارس  طلبة  ثم  احلكومية،  املدارس  خريجو  يليهم  األمثال،  من 
ملؤسسات أجنبية، ولكن هناك تناسب طردي بني معدل عدد األمثال التي قدمتها كل 
عينة فرعية ونسبة األخطاء.  وعند حذف األخطاء تقل الفروق بني معدالت العينات 
الثالثة، ولكن معدل األمثال الصحيحة التي قدمها خريجو املدارس اخلاصة احمللية 
يبقى مرتفعاً حيث يزيد مبثل واحد عن معدل ما قدمه خريجو املدارس احلكومية 

ومثلني عن معدل ما قدمه خريجو املدارس اخلاصة األجنبية.

وتعطينا القائمة رقم 10 مقارنة بني األمثال اخلمسة األكثر تكراراً لدى كل من هذه 
الفئات الفرعية:

قائمة رقم )10(

مدارس حكومية
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

61%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

28%على قد فراشك...259

26%جاجة حفرت...477

26%الطول طول النخلة...556

25%القرد في عني امه غزال328

مدارس خاصة محلية
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

58%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

33%أجت احلزينة تتفرح...8160

25%يا ميخذ القرد...29-

25%ثلثني الولد خلاله2-

17%الطاقة اللي بيجيك8155
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مدارس خاصة أجنبية
املرتبة في قائمة 

نسبة الشيوعنص املثلرقم املثلرقم )1(

78%طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت المها11

56%القرد في عني امه غزال328

44%اجا يكحلها عماها8112

22%على قد فراشك...259

22%يا ميخذ القرد...729

نالحظ من القائمة رقم 10 ما يلي:

1. إن قائمة األمثال اخلمسة األكثر تكراراً لدى خريجي املدارس احلكومية هي نفس 
قائمة العينة الكلية مع تغيير بسيط في مرتبة املثل رقم 28.  هذا التشابه متوقع، 

إذ أن خريجي املدارس احلكومية يشكلون ما يزيد على 80% من العينة الكلية. 

2. ختلف قائمة كل من خريجي املدارس اخلصوصية احمللية واألجنبية عن قائمة 
خريجي املدارس احلكومية بشكل ملموس بينما تتشابهان إلى حد ما، إذ تختفي 
األمثال ذات املرتبة الرابعة واخلامسة من العينة الكلية منهما ويظهر فيهما املثل 

رقم 29 )يا ميخذ القرد... الخ(.

الفرعية،  العينات  جميع  لدى  املفضل  هو  الخ(  اجلرة..  )طب   1 رقم  املثل  يبقى   .3
ولكنه يتكرر أكثر بكثير لدى خريجي املدارس اخلاصة األجنبية )78%( منه لدى 

خريجي املدارس احلكومية )61%( وخريجي املدارس اخلاصة احمللية )%58(.

4. متتاز قائمة خريجي املدارس اخلاصة احمللية عن القائمتني األخريني باختفاء املثل 
28 )القرد بعني امه غزال( منها وبظهور املثلني رقم 160 )أجت احلزينة... الخ( 
ورقم 2 )ثلثني الولد خلاله( والذي احتل مرتبة تعدت املرتبة العاشرة لدى العينة 

الكلية، وكذلك ظهور املثل رقم 155 )الطاقة اللي بيجيك منها الريح... الخ(.

القائمتني األخريني بظهور املثل رقم  5. متتاز عينة املدارس اخلاصة األجنبية عن 
112 )أجا يكحلها عماها(.

ُبعد التحصيل األكادميي للطلبة
كان من ضمن املعلومات التي جمعت من الطلبة معدل العالمات في التوجيهي ومعدل 
العالمات في الفصل اجلامعي السابق. وقد قمنا بجدولة هذه املعلمات وتقسيم الطلبة 
حسب كل منها إلى ثالث فئات: أصحاب العالمات املتدنية، واملتوسطة، واملرتفعة. 
املتعلقة  واملتغيرات  املتغيرين  هذين  بني  ترابط  أي  وجود  على  التعرف  حاولنا  ثم 
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مبعرفة األمثال. وكنا قد توقعنا وجود مثل هذه العالقة، ولكن التحليل أثبت عدم 
املختلفة من حيث معدل عدد األمثال  الفرعية  العينات  وجود فروق ذات داللة بني 
التي قدمتها أو نسبة اخلطأ فيها أو األمثال اخلمسة املفضلة لدى كل منها، ما عدا 
فرق واحد وهو أن مدى شيوع املثل رقم 1 )طب اجلرة... الخ( كان أقل بكثير لدى 
املتوسطة )%75(  العالمات  املرتفعة )42%( منه لدى أصحاب  العالمات  أصحاب 

واملتدنية )61%( أما باقي الفروق فلم تتعد ما ميكن توقعه بالصدفة.

اخلالصة
كانت هذه الدراسة خطوة منهجية أولية نحو استكشاف إمكانية استعمال األمثال 
الشعبية في الدراسات االجتماعية. وقد حاولنا في هذه الدراسة معرفة ما إذا كان 
هناك ارتباط بني املؤشرات االجتماعية التي حتدد مجموعة ما وبني األمثال الشعبية 
التي يعرفها ويستعملها أفراد هذه املجموعة. وقد وجدنا في هذه الدراسة أن هناك 
التي يعرفها أفراد مجموعات  فعالً فروق ملموسة بني معدل عدد األمثال ونوعها 
معرفة حسب مؤشرات اجتماعية معينة. وقد وجدنا أن من بني املؤشرات أو األبعاد 
االجتماعية التي تظهر ارتباطاً ذا داللة مع عدد ونوع األمثال الشعبية التي يعرفها 
ونوع  اجلغرافية،  واملنطقة  االجتماعية،  البيئة  ونوع  والدين،  اجلنس،  بعد  الفرد 

املدرسة التي تخرج منها الشخص، وحقل التخصص في اجلامعة.

كانت املؤشرات أو األبعاد املستعملة في هذه الدراسة مؤشرات اجتماعية، وميكن 
طبعاً تكرار مثل هذه الدراسة مع استعمال أبعاد نفسية بدالً من األبعاد االجتماعية، 
وهذا طبعاً يتطلب مقدرة الباحث على تقسيم العينة الكلية إلى عينات فرعية تختلف 
عن بعضها حسب أبعاد نفسية، أي أن مثل هذه الدراسة سوف تتطلب تطبيق بعض 
أدوات القياس أو التشخيص النفسي على أفراد العينة باإلضافة إلى جمع األمثال 
الشعبية منهم، ومن ثم فحص مقدار االرتباط بني األبعاد النفسية ومعرفة األمثال.
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ملحق األمثال التي استطاع 106 من طلبة بيرزيت  تقدميها خالل عشر دقائق
طب اجلرة على ثمها بتطلع البنت إلمها.  .1

ثلثني الولد خلاله.  .2
مجنون رمى حجر في بير، مية عاقل ما أطلعه.  .3

أعط اخلبز للخباز لو أكل نصه.  .4
األرض لصاحبها ولو على خرابها.  .5

نعيق البوم، دليل الشوم.  .6
بوكل الطعم وبشخ على السنارة.  .7

كل تفاحة كل يوم بتبعد الطبيب عنك سنة.  .8
يا أرض اشتدي ما عليك حدا قدي.  .9

يا ريتها بعد هالطلق جابت غالم.  .10
ما بنفع الفول غير الفوال.  .11

إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب.  .12
األرض للي بحرثها.  .13

الضرب بالنار وال خيانة الدار.  .14
تيتي تيتي مثل ما رحِت جيت ِ.  .15

ابن الهبلة بعيش أكثر.  .16
احلكي للجارة واسمعي يا كنة.  .17

عند البطون تغيب الذهون.  .18
بوس الكلب من ثمه تا تاخذ حاجتك منه.  .19
مية )مئة( عني تبكي وال عني أمي تبكي.  .20

الصديق وقت الضيق.  .21
البيت الضيق بيسع مية صديق.  .22

التقى املتعوس على خايب الرجا.  .23
اللي بلعب مع القط بتحمل خراميشه.  .24

أضرب على الفخار ببني عيبه.  .25
من عود لعود، بفرجها الرب املعبود.  .26

نص األلف خمس مية.  .27
القرد في عني امه غزال.  .28

يا ماخذ القرد على كثر ماله، بروح املال وببقى القرد على حاله.  .29
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األقارب عقارب.  .30
العني بتعالش عن احلاجب.  .31

أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة.  .32
ناس بتاكل جاج وناس بتقع بالسياج.  .33
ناس في شم ورد وناس في أكل خرا.  .34

احلاجة أم االختراع.  .35
حمل بطيخة ضرط، حمل ثنتني انشرط.  .36

حجة القحبة خراها.  .37
املكتوب على اجلبني الزم تشوفه العني.  .38

العم مولّى واخلال مخلى.  .39
أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي ع الغريب.  .40

أجا األقرع تيونسنا، كشف عن قرعته وخوفنا.  .41
القرعة بتتباهى بشعر بنت أختها.  .42

ما ظل في اخلم ريش إال انت يا ممعوط الذنب.  .43
اللي بيته من قزاز ما يرميش على الناس احجار.  .44

الفصح بإشارة بيفهم.  .45
أصغر منك دبك، أصبر على حكم ربك.  .46

اخلبر اللي اليوم مبصاري بكرة ببالش.  .47
لو صبر القاتل على املقتول كان مات حلاله.  .48

قال: شو جبرك عاملر؟ قال: اللي أمر منه.  .49
الديك الفصيح من البيضة بيصيح.  .50

الغزالة الشاطرة بتغزل برجل حمار.  .51
ما حد بيقول على زيته عكر.  .52

اللي في القدرة بتطلعه املغرفة.  .53
اللي بده الدح ما بقولش أخ.  .54

يا شايف الزول يا خايب الرجا.  .55
الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة.  .56

يا هم الذيب من ضراط النعجة.  .57
من نسي قدميه تاه.  .58

على قد فراشك مد اجريك.  .59
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جسم البغال وأحالم العصافير.  .60
أجيناك يا عبد املعني تعينا، ثاريك يا عبد املعني بدك معني.  .61

يا مأمن الرجال يا مأمن املَية في الغربال.  .62
بخت عواية وال بخت قراية.  .63

اللي بدلل على بضاعته بتبور.  .64
بعد ما شاب ودوه على الكتاب.  .65

مكحل للغوى ومبوبز من اجلوع.  .66
إذا غابت املعلمانية كبر القطيعة.  .67

خلي الزيت بجراره تا تيجيه أسعاره.  .68
أصرف ما في اجليب، يأتيك ما في الغيب.  .69

يا رايحة عالفاردة، تَعب من غير فايدة.  .70
رأس احلكمة مخافة الله.  .71

اتعب اقدامك وال تتعب لسانك.  .72
اللي بعاشر القوم أربعني يوم بيصير منهم.  .73

عمر الدم ما بصير َمية.  .74
اللي بضربك باملي اضربه بالنار.  .75

يا حافر جورة السوء، يا واقع فيها.  .76
جاجة حفرت، على راسها عفرت.  .77

اللي بيجاقر طيزه، بخرى بلباسه.  .78
كثر الطباخني بحرق الطبخة.  .79

اجلار جار ولو جار.  .80
كوم حجار وال هاجلار.  .81

املَية ما بتروب والقحبة ما بتوب.  .82
 .83

اللي ما هو جلاره يا ناره.  .84
شباط ما عليه رباط.  .85

آذار أبو الزالزل واألمطار.  .86
خذ األصيلة ولو على احلصيرة.  .87

على بال مني ياللي بترقص بالعتمة.  .88
رجعت حليمة لعادتها القدمية.  .89
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ما حك جلدك مثل ظفرك.  .90
ودي الفهيم وال توصيه.  .91

أكل الرجال على قد افعالها.  .92
اللي بوكل العصي مش مثل اللي بعدها.  .93

حط راسك بني الروس وقول يا قطاع الروس.  .94
املوت مع اجلماعة رحمة.  .95

وال تشرب من بير وترمي فيه حجر.  .96
معاك قرش بتسوى قرش.  .97

خبي قرشك األبيض ليومك األسود.  .98
إن كبر ابنك خاويه.  .99

لبّس البوصة بتصير عروسة.  .100
عصفور باليد وال عشرة ع الشجرة.  .101

أجاها عريس قالت أعور.  .102
فرعون شو فرعنك؟ من قلة حد يردك.  .103

مثل شجرة اخلروع شاربة املية وسادة الطريق.  .104
قصر ذيل يا أزعر.  .105

الرجال َمحاضر مش مناظر.  .106
خذ فالها من اطفالها.  .107

عند العقرب ال تقرب، عند احلية افرش ونام.  .108
الكثرة غلبت الشجاعة.  .109

الهرب ثلثني املراجل.  .110
على بخت احلزينة سكرت املدينة.  .111

أجا يكحلها عماها.  .112
اللي بتطلع لفوق بتنكسر رقبته.  .113

لسانك حصانك إن صنته صانك وان هنته هانك.  .114
دّور على فطيم في سوق الغزل.  .115

القيني وال تغديني.  .116
زي اللي يزرع في البرص بطيخ.  .117

الدار دار أبونا وأجو الغرب يحوونا.  .118
خزين الصيف بنفع للشتا.  .119
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قرشك في جيبتك بيقولك نعم.  .120
اللي بتجمر في حيطان الناس بتجمروا في حيطانه.  .121

إن شفتها قيسية، دور لك عن مغارة دفية.  .122
طعمي الثم بتستحي العني.  .123

اللي بعيش يا ما يشوف.  .124
الغني بغنوله والفقير بطبلوله.  .125

زيوان بلدك وال قمح الغريب.  .126
ابن البلد زي الولد.  .127

اللي ايده في املية مش زي اللي ايده في النار.  .128
من خلـّف ما مات.  .129

ضربني وبكى، وسبقني واشتكى.  .130
من بره رخام ومن جوه سخام.  .131

الطيور على أشكالها تقع.  .132
اللي بعرف بعرف، واللي ما بعرف بقول كف عدس.  .133

يا ظالم إلك يوم زي دق الثوم.  .134
قدها قد الفارة وحسها مملي احلارة.  .135

احلب أعمى.  .136
احللو حلو لو قامي من النوم، والبشع بشع لو غسل كل يوم.  .137

اللي ما بعرفك بجهلك.  .138
إذا مطرت على بالد بشر بالد.  .139

زي اللي بكب قربته على هوا السحاب.  .140
هو األعمى ايش بده!  .141

مثل مصيفة الغور، ال صيف صيفت وال عرضها صانته.  .142
أجت منك يا بيت الله، انت مسكر وأنا مستقل الفسخ.  .143

اللي في بطنه عظام ما بنام.  .144
املقروص بخاف من جرة احلبل.  .145

اللي بِوز الكلب بقول له يا حاج علي.  .146
صار للخرا مرة يحلف عليها بالطالق.  .147

بروحش حق ووراه مطالب.  .148
مني يشهد للعروس غير امها وخالتها وعشرة من حارتها.  .149
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ال تقول للمغني غني غير تا يغني حلاله.  .150
ابعد عن الشر وغنيله.  .151

علمناهم ع الشحدة سبقونا على البواب.  .152
غاب القط العب يا فار.  .153

الطول في النخل والتخن في اجلميز.  .154
الطاقة اللي بيجيك منها الريح، سدها واستريح.  .155

من وين لك هم، الله يبعتلك.  .156
استنى يا حمار تايجيك العليق.  .157

شو جاب الذيب المه.  .158
إن كان حبيبك عسل، ال تلحسه كله.  .159

اجت احلزينة تتفرح ما القتلهاش مطرح.  .160
إن كان فراق البدوي بعباة، يكون بسوق العبي.  .161

وين ما ضربت األقرع بنزل دمه.  .162
اخلرا أخرى لو كان مكسي واال أعرى.  .163

اللي ما له حظ ال يتعب وال يشقى.  .164
عورة تكحل مجنونة، وطرشة تتصنت على الباب.  .165

عد غنماتك يا جحا، قال: وحدة نامية ووحدة قامية.  .166
لو بدها متطر غيمت.  .167

عدي رجالك عدي، من األقرع للمصدي.  .168
اربط جرحك مليح، ال يدمي وال يقيح.  .169

فرخ البط عوام.  .170
عاش من بكاني وبكى علي، وال عاش من ضحكني وضحك علي.  .171

نسمع كالمكم نصدقكم، نشوف فعالكم نستغرب.  .172
املال ميال.  .173

ال عاش مالي بعد حالي.  .174
سير التف على مداس.  .175

طزطز وعينه على الزالبية.  .176
أول الرقص حنجلة.  .177

سنة اخلرا بأربع وعشرين قيراط.  .178
في املال وال في العيال.  .179

301 الترابط بني األمثال الشعبية واألبعاد االجتماعية



امتسكنوا تا متكنوا.  .180
كلب خلف جرو، طلع أسفل من أباه.  .181

لوال الغيرة ما حبلت األميرة.  .182
الولد ولد ولو صار قاضي بلد.  .183

املتعوس متعوس لو علقوله ماية فانوس.  .184
ال قصير يخلى من املكر، وال طويل يخلى من الهبل.  .185

دنيا دوارة، يوم بايدك وعشرة بالصحارة.  .186
عيار الشبعان أربعني لقمة.  .187
وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.  .188

شو بعمل املعطر بني ماية مفسي.  .189
يا داخل بني البصلة وقشرتها ما بنوبك إال صنـّتها.  .190

كثرة الصبر بودي ع القبر.  .191
اللي مش ضاري ع البخور بتحترق طيزه.  .192

احرث وادرس لبطرس.  .193
من برة طقشة طقشة ومن جوا خرا محشي.  .194

يا طالب الدبس من طيز النمس، يكفيك شر العسل.  .195
اللي أبوه بصل وأمه ثومة، منني يجيب الريحة الطيبة.  .196

قالت القملة للبقة: عمر اخلليلي ما بترقا.  .197
فوقه خرا وحتته خرا وبقول شامم ريحة خرا.  .198

اللي ماله كبير بيقع في البير.  .199
اللي بخاف من القرد بطلعله.  .200
مجنون يحكي وعاقل يسمع.  .201

باب النجار مخلع.  .202
كل ما شفت أعمى طبه، وخذ خبزاته من عبه، ما انت أدرى فيه من ربه.  .203

كل من يرى الناس بعني طبعه.  .204
ذنب الكلب أعوج ولو بتحطه في قالب.  .205

كون يوم ديك وال تكون ماية يوم جاجة.  .206
الناس معادن.  .207

اعمل معروف وارميه في البحر.  .208
لو احلماة بتحب الكنة لدخل ابليس على اجلنة.  .209
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لو الكنة بتحب احلماة لصار في البحر مقثاة.  .210
اقطم ايد الكلب ودليها، واللي فيه عادة ما بخليها.  .211

لو فيه خير ما رماه الطير.  .212
جابوا اخليل يحدوها أجا الفار مد اجره )ايده(.  .213

راحت تلطم في عابود وخلت جوزها ممدود.  .214
لو جتري جري الوحوش، غير رزقك ما بتحوش.  .215

دور لبنتك قبل ما تدور البنك.  .216
صابح القوم وال متاسيهم.  .217

قلبي على ابني وقلب ابني ع احلجر.  .218
العني بصيرة واإليد قصيرة.  .219
هيك مضبطة بدها هيك ختم.  .220

كل الديوك دكدكت إال انت يا أبو قنبرة.  .221

من برة هالله هالله ومن جوه يعلم الله.  .222
اطبخ برغل وانفخ حتته، أضَرط من اخلال إال ابن اخته.  .223

اللي بوخذ إمي هو عمي.  .224
بني حانا ومانا ضاعت حلانا.  .225

الصياد بتقلى والعصفور بتفلى.  .226
مطرح ما تأمن خاف.  .227

املال السايب بعلم الناس السرقة.  .228
ثالثة ما بتخبوا، احلب واحلبل والركوب ع اجلمل.  .229

الغراب دّور ع خراب عشه.  .230
احرص من عدوك مرة واحرص من صاحبك ماية مرة.  .231

كل من ع دينه الله يعينه.  .232
ريحة األم بتلم وريحة األب بتحل.  .233

يا رايح كثر من املاليح.  .234
طول عمرك يا زبيبة بطيزك هالعودة.  .235

عقلة براسه بعرف خالصه.  .236
يا مستعجل وقف تقولك.  .237

من شب على شيء شاب عليه.  .238
ما قدرش عاحلمار عض البردعة.  .239
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موت يا قديش تايجيك احلشيش.  .240
كف ما بالطم مخرز.  .241

الطفران بشوف التفة )البزقة( باريزة.  .242
ملا قالوا ولد ظهري اتعدل وانسند، وملا قالوا بنت احليط مالت علي.  .243

ما بنزل الوسط إال النذل واخلايف.  .244
جارك القريب وال أخوك البعيد.  .245

شو تعمل املاشطة بالوجه الشنع!  .246
اللي بستحي من بنت عمه بجيهوش اوالد.  .247

بنت اخلواظة خواظة.  .248
حاميها حراميها.  .249

ربك بطعم اللحمة للي مالوش اسنان.    .250
سمحناله خش هو وحماره.  .251

ما توخذش احمارة وامها في احلارة.  .252
الرجل مطرح ما بتحب بتدب.  .253
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الهوامش

1  توزيع الطلبة في العينة ال ميثل توزيع اجلسم الطالبي في اجلامعة ككل. 

“القائمة الكلية” لألمثال واملشار إليها في العديد من املواقع في هذه الدراسة والتي  2  هذه األمثال كونت 
تظهر في امللحق.
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دور املرأة في أساطير االنتفاضة

تعني كلمة “انتفاضة” حرفياً التخلص من الشيء بنفضه. وفيما يتعلق باالنتفاضة 
العمر  من  العشرين  بلغ  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  نفض  تعني  فإنها  الفلسطينية 
يوم بدأت االنتفاضة في كانون األول عام 1987.  وعند كتابة هذه املقالة )ديسمبر 
1990( كانت االنتفاضة قد دخلت سنتها الرابعة وال تزال مستمرة بقوة. وبسبب 
طبيعة الكفاح الفلسطيني املثابرة وغير العادية، ونظراً لطبيعة الرد اإلسرائيلي البالغ 
االنتفاضة  فإن  الفلسطينيني،  بني  العالية  اإلصابات  ولنسبة  القمع،  وشدة  العنف 
استحوذت على قدر كبير من االهتمام احمللي واملنطقي والعاملي وتركت بصماتها 

على حركات التحرر واملقاومة في جميع أنحاء العالم.

وتبعاً لذلك فإن أعداداً كبيرة من الكتب واملقاالت “دبلجت” حول االنتفاضة خالل 
هذه  ومعظم  عاملي،  نطاق  على  أو  فلسطني  في  هنا  سواء  املاضية،  الثالثة  األعوام 
واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  النواحي  رئيسي  بشكل  تتناول  الكتابات 
أحد  الفلسطينيني  األطفال  على  لالنتفاضة  النفسية  التأثيرات  وكانت  لالنتفاضة. 
املواضيع التي استأثرت بقسط كبير من االهتمام، ولكني اخترت تناوال مختلفا منذ 
أيام االنتفاضة األولى وركزت اهتمامي الشخصي على مجال لم يحظ بكبير اهتمام 
انعكاس  وهو  أال  اخلارج،  في  املثقفون  إطالقاً  به  يكترث  ولم  احملليني  املثقفني  من 
االجتماعية  احلياة  الشعبي، وخصوصاً تصوير  الفلسطيني  األدب  االنتفاضة في 
وسأحاول  االنتفاضة.  أجواء  خلقتها  التي  الفلسطينية  الشعبية  األقاصيص  في 
أساطير  صورته  كما  االنتفاضة  في  الفلسطينية  املرأة  دور  عرض  املقالة  هذه  في 

االنتفاضة املعاصرة. 



اخللفية النظرية
أو مدنية  أنها أساطير عصرية  إليها في األدب على  إن األساطير املعاصرة املشار 
أو متداولة وقابلة للتصديق، ميكن نعتها بأنها حكايا أو أقاصيص وضعت في أطر 
مألوفة في املاضي القريب ويجري نقلها شفوياً في مجتمع عصري، وهي تتركز 
في حدث واحد يتعلق مبوضوع هام ومثير للجدل اجتماعياً ، ويقدم هذا احلدث على 

أنه حقيقي ولكنه عجيب أو شاذ وبالتالي غير محتمل احلدوث.

واألسطورة العصرية، على عكس األشكال القصصية في احلكايا الشعبية، ليس لها 
شكل منوذجي، كما أنها ال متلك صيغة بداية أو نهاية محددة، فهي توجد بأشكال 
واألسطورة  فيها،  حتكى  مرة  كل  مع  وصياغتها  خلقها  إعادة  ويجري  متعددة 
تكمن في محتواها أو مغزاها أكثر مما في شكلها وبنيتها. وفي احلقيقة فإن شكل 
األسطورة من اخلفوت بحيث يصعب متييزها عن مساحة احلديث الذي تضمنها، 
وعليه فإن تدوين أسطورة واسعة االنتشار في منطقة معينة يتطلب رؤية أجزائها أو 
مصادرها في مختلف األحاديث واألقاصيص، وقد وصف مؤخراً مؤلفو مقالة في 

.)Degh and Vssonyi, 1976: 36( ”هذا الصدد األسطوري بأنها “إشاعة مجمدة

وبقدر ما نعلم، فإن األساطير توجد كما وجدت دائماً في جميع املجتمعات البشرية، 
مع أن درجة االنتشار تختلف من مجتمع إلى آخر، وحتى داخل املجتمع نفسه. إال 
الناس يحتاجونها، فهي تؤدي مهمة، شأنها شأن أشكال  أن األساطير توجد ألن 
األقاصيص األخرى، وهي تنشأ تلبية الحتياجات نفسية وعاطفية، وهذه احتياجات 
األحوال  في  للتغيرات  تبعاً  تتراوح  شدتها  أن  بيد  البشرية  الطبيعة  في  موروثة 
احتياجات  تلبية  على  االجتماعي  النظام  قدرة  على  تؤثر  التي  واملادية  االجتماعية 
أفراده الطبيعية واالجتماعية والنفسية والعاطفية. ويبدو أن األساطير بشكل خاص 
أكثر استجابة من بقية األشكال القصصية لهذه التغيرات، وحسبما تقول ليندا دي 
فان: “التغيرات االجتماعية والتاريخية قد تؤثر على طبيعة األسطورة أكثر مما على 

.)Degh, 1972: 60 ( ”أي نوع آخر من الفولكلور

ويبدو أن هناك نوعني من الظروف أو األجواء النفسية – االجتماعية حني يسودان في 
مجتمع ما يكونان أكثر قابلية لنشوء ومنو واستمرار األسطورة العصرية؛ أحدهما 
هو جو التوتر واخلوف والقلق اجلماعي، وقد ذهب كارل يوجن مثالً إلى القول بأن 
جذور اإلميان باألساطير تعود إلى “التوتر العاطفي الناجم عن وضع يتميز مبحنة 
دون  اليوم  موجودة  كهذه  وحالة  حيوية،  نفسية  حاجة  عن  أي  جماعيني،  خطر  أو 
أو  البؤس  أما ماكس لوثي فإنه يصنف بعض مصادر   )Jung, 1969: 24( ”.ريب
املتعذر  األمور  إلى  بثبات  تنظر  األسطورة  “إن  يقول:  حيث  اجلماعيني  اخلوف 
تفسيرها التي جتابه اإلنسان.  وبسبب وحشيتها، كاحلرب مثالً أو األوبئة، وخاصة 
األمور اخلارقة سواء من الطبيعة أو الشياطني أو أرواح املوتى – فإن اإلنسان يقف 
أمامها ضئيال وعدمي الثقة بالنفس.” ) Luthi, 1976: 24(  وفي ظروف كهذه فإن 

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 312



اإلنسان  تساعد  أو  تسخر  أو  تبعد  أو  تنفي  أو  تؤكد  أو  تعلل  أو  تفسر  األسطورة 
بطريقة ما على التصالح مع تلك القوى الرهيبة التي سببت احملنة اجلماعية.

أما النوع اآلخر من األجواء التي تسهل نشوء األسطورة فهو جو احتدام املشاعر 
أجنبي  غاز  ضد  القومي  التحرر  أجل  من  نضال  ذلك  رافق  إذا  وخاصة  القومية، 
تصوير  إلى  متيل  األساطير  معظم  فإن  كهذه  ظروف  وفي  مضطهد.  أو  محتل  أو 
األبطال احملليني أو الوطنيني وهم يجترحون مآثر خارقة ضد العدو، وأحياناً يتم 
اجتراح تلك املآثر مبساعدة قوى فوق الطبيعة، لكن غالباً ما ينتصر األبطال لقيامهم 
إلى  اللجوء  دون  واقعية  أنها  إال  خارقة  أنها  ومع  وحاذقة،  جريئة  بطولية  بأعمال 
تتضمنها  التي  املثل  أو  القيم  عن  تعبر  األساطير  هذه  ومثل  الطبيعة.  فوق  القوى 
“فيما يشبه  الطموحات االجتماعية، وتساعد على صهر مختلف عناصر اجلماعة 
الوعي املشترك العام” حسب تعبير باريدز )Paredes, 1971: 101(. ويعتقد باريدز 
األفراد  أو  اجلماعية  تستحسنها  وقد  الذات.   لدعم  وسائل  هي  األساطير  هذه  أن 
ألنها توفر لهم الكبرياء والعزة واحترام الذات وتعطيهم أبطاالً محليني أو قوميني 
للتشبه بهم مثالً، أو تنسج هالة من األهمية حول أحد املالمح املألوفة وغير املميزة 
من األرض.”)ibid: 98( ومهما تكن الظروف التي تؤدي إلى نشوء األسطورة فإن 
األسطورة تقوم دائماً مبهمة اخليال احملقق لألماني. إال أن هناك، كما يشير أالن 
دنيا  إلى  الواقع  فاملرء ال يهرب من  األسطورة:  دونديس، شيئاً مميزاً حول خيال 
األسطورة، بل على العكس فإن األسطورة متثل اخليال في احلياة الواقعية، وهو 
أمر هام من ناحية نفسية، فهو إذن خيال “واقعي” ال يصح خلطه مع اخليال الزائف 

)ibid: 24(”.أو الوهمي في احلكايات الشعبية

البيئة الفلسطينية
يحتوي اجلو الفلسطيني في املناطق احملتلة حتت االنتفاضة عنصري احملنة وارتفاع 
املشاعر القومية. فاالنتفاضة، من ناحية، هي ذروة احلركة الوطنية الفلسطينية التي 
ابتدأت منذ العقد الثاني من هذا القرن على أقل تقدير، وهي قمة الكفاح الفلسطيني من 
أجل التحرر القومي حتى اآلن. ومن ناحية أخرى فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
الواقع  الفلسطيني  الشعب  وتقتيل  واإلرهاب  القمع  بتشديد  االنتفاضة  على  ردت 

حتت االحتالل.

الفلسطينيني  املواطنني  ضد  اإلسرائيلي  والقمع  اإلرهاب  أنباء  سيطرت  وقد  هذا 
على نشرات األنباء واإلذاعة في العالم بأسره على مدى السنوات الثالث املاضية، 
في  فلسطينيني  شبان  عظام  يحطمون  وهم  اإلسرائيليني  اجلنود  مشهد  وأصبح 
أس،  بي  سي  وكالة  مراسلي  أحد  خلسة  صوره  والذي  نابلس،  مدينة  ضواحي 
كبيراً  املمارسات اإلسرائيلية ولدت قدراً  أن  أن نؤكد هنا  شيئاً كالسيكيا. ويكفي 
من اخلوف والضيق واأللم واألسى لنحو مليون ونصف املليون من الفلسطينيني 
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الرازحني حتت االحتالل، وقد قتل نحو ألف شخص فيما تعرض أكثر من عشرة 
آالف ملختلف اإلصابات أو التشويهات حتى العجز، كما ألقي القبض على عشرات 

األلوف فأوقفوا أو سجنوا.

املتمثلة في احملنة اجلماعية واحتدام  العناصر  االعتبار وجود هذه  أخذنا في  وإذا 
املشاعر القومية والكفاح من أجل التحرر، فال عجب إذا نشأت ألوف الشائعات أو 
األساطير املتداولة، سواء البطولية أو الرهيبة أو الساخرة، في أوساط الفلسطينيني 
في املناطق احملتلة أثناء االنتفاضة. ومن الواضح أنه ال تتمتع جميع هذه األساطير 
جرت  منها  العديد  أن  حيث  لالنتفاضة،  بالنسبة  والطرافة  واحلذق  باألصالة 
مالءمتها لالنتفاضة منقولة من انتفاضات فلسطينية سابقة، وخاصة ثورة 1936 
والثالثينات،  العشرينات  الصهيوني في  البريطاني والغزو  االنتداب  ضد سلطات 
وكثير من األساطير عن الشهداء وتلك التي تتضمن عناصر دينية أو فوق طبيعية 
املقاومة اإلسالمية في  أو نشر عن حركة  اقتباسها بشكل واضح مما كتب  جرى 
أفغانستان، وهناك أساطير اقتبست عن التقاليد العربية واإلسالمية سواء املكتوبة 

أو احملكية من آالف السنني.

أو  وعلى كل حال فإن هذه األساطير التي تنتشر اليوم بني الفلسطينيني، شفوياً 
كتابة، تتسم بنكهة االنتفاضة الفلسطينية املميزة.  تتأتى هذه النكهة من ذكر أسماء 
مألوفة  بأحداث  عالقة  ذات  أو  فلسطينية  أماكن  أو  عائالت  أو  ألشخاص  مألوفة 
يقومون  الذين  األسطوريني  األطفال  األبطال  فإن  وهكذا  االنتفاضة،  من  واقعية 
ال  بحصانة  أجسادهم  تتمتع  والذين  اإلسرائيليني،  اجلنود  ضد  خارقة  بأعمال 
أو  بالطة  مثل  عادية  الجئني  مخيمات  في  يعيشون  اجلنود،  رصاص  يخترقها 
النصيرات. وتقوم أطياف الشهداء بحضور صلوات اجلمعة في مساجد معروفة 
كجامع عبد الناصر في رام الله، واألطفال الذين يتكلمون ساعة الوالدة مؤكدين 
أن االنتفاضة ستنتصر، يولدون في مستشفيات قائمة مثل مستشفى الشفاء في 
قرية  من  أحياء  فلسطينيني  شبان  ثالثة  دفن  حدث  كان  املثال  سبيل  وعلى  غزة، 
سالم قرب نابلس بواسطة جرافة إسرائيلية مثاراً ملئات احلكايا املشابهة، لكن أكثر 

عاطفية، في جميع أنحاء البالد.

وهناك على األقل ثالثة مالمح لألسطورة قد تسبب مشاكل كبيرة حني يحاول املرء 
دراسة أساطير مجتمع ما وليس مجرد أسطورة واحدة من مجموعة مختارة من 
األساطير. أحد هذه املالمح يتعلق بالكمية والقوة املولدة، وهناك في الواقع أساطير 
ال حتصى، وكما قال ويالند هاند: “بالنسبة للمصنف فإن األساطير الشعبية تبدو 
ال نهاية لها. هناك عدد غير محدود من األساطير، وخاصة تلك احمللية باملقارنة مع 
تلك املستوردة، واألساطير، باملقارنة مع احلكايا الشعبية، ميكن أن تنبعث من جديد 
حني تعتبر أن شخصية مناسبة أو مكانا أو حدثا يستحق التسجيل األسطوري في 
تتعلق  وهي  األخرى،  واخلاصية   )Dundes, 1971: 24-5( شعبية.”  جماعة  نظر 
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احلكايات  وأنواع  األسطورة  بني  احلدود  وضوح  عدم  هي  األولى،  مع  ما  بشكل 
والقصة  والذكريات  والرواية  الطويلة  واحلكاية  والنكتة  اإلشاعة  مثل  األخرى 

العائلية والقصة التفسيرية والطرفة.

الثالثة لألسطورة فهي ما سبق وذكرناه من كثرة عدد نصوص رواية  أما اخلاصية 
األسطورة الواحدة املنتشرة عادة ضمن املجتمع نفسه وفي ذات الوقت. وكما صاغها 
غير  تشكيلة  لدينا  تتكون  حية  األسطورة  خلق  عملية  تكون  “حيث  هالبرت:  هيربرت 
 )Halpert, 1971: 48( ”.محدودة ال ميكن، أو على األصح ال يجوز إخضاعها للمعايير
أن  يواجهه واقع  نقاش،  ليستعمله في  أن يختار نصاً  الفولكلور  باحث  وحني يحاول 
أحد كليشهات الفولكلور هو أنه ليس ثمة نص صحيح للحكاية الفولوكلورية، وأن كل 
أو  املغني  أن يكون  الشعبية ذات شرعية متساوية شريطة  أو احلكاية  األغنية  أشكال 
هذه  فإن  آنفاً  ذكرنا  وكما   .)ibid: 47( جيدتني  وذاكرة  صحة  وذو  كفاءة  ذو  الراوي 
املشكلة تتفاقم لعدم وجود شكل محدد لألسطورة كان من املمكن أن يساعد، لو وجد، 

على اختيار النص األفضل.

فإن  هذه  الثالث  األسطورة  خواص  االعتبار  في  أخذنا  إذا  أنه  الواضح  ومن 
مجموعتي من أساطير االنتفاضة ال ميكن الزعم بأنها شاملة، وال أستطيع حتى 
جميع  بها  سيقبل  املقالة  هذه  في  أذكرها  التي  احلكايات  من  أياً  أن  أضمن  أن 
التي  النصوص  جميع  تقدمي  أستطيع  ال  ذلك  على  وعالوة  كأسطورة،  املختصني 
جمعتها حني أذكر األسطورة، إذ ينبغي أن أختار األحسن إلدراجه في هذه املقالة.  
وحيث أن لألسطورة، كما ذكرنا مراراً، رسالة أكثر وأهم من الشكل، وحيث أنني 
ال أستطيع االمتناع عن امتالك نظرية، سواء واضحة أو ضمنية، بالنسبة للمغزى 
عن  سيعتمد،  األفضل  للنص  تعريفي  فإن  أدرسها،  أسطورة  كل  تتضمنه  الذي 
وعي أو دون وعي، على فهمي وإدراكي أي نص يؤدي الرسالة املفترضة بشكل 
أكمل وأوضح، وفي بعض احلاالت سأدعم اختياري ببعض التعليقات على أشكال 

أخرى لألسطورة نفسها. 

من   250 نحو  من  تتألف  عنها  أحتدث  التي  الفلسطينية  األساطير  مجموعة  إن 
احلكايا  هذه  جمعت  وقد  املختلفة،  الصيغ  من  مئات  وعدة  النصوص  “أفضل” 
املدن والقرى  الثالث:  الفلسطينية  املجتمعات  املناطق احملتلة ومن  أنحاء  من جميع 
ومخيمات الالجئني. وقد جمعت بنفسي جميع املواد املستعملة في هذه املقالة منذ 
بيرزيت  الفولكلور في جامعة  نفر من طالبي من مساقات  آب 1988، وساعدني 
في الضفة الغربية. وقد جمعت معظم احلكايا بالتسجيل على شريط خالل جلسات 
يشارك فيها أفراد األسرة وبعض األقارب، ثم بعد ذلك نقل الكالم املسجل كتابة من 
قبل نفس الشخص الذي قام بالتسجيل. وبعض األساطير مت سماعها في جلسات 

على الطبيعة وكتبت فيما بعد من الذاكرة.
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العمود  أيضاً  يؤلفون  حكايانا  من  الكثير  مصدر  كانوا  الذين  الصبيان  نفس  إن 
منها  شعبية  واألكثر  الفعال  للجانب  بالنسبة  األقل  على  أو  لالنتفاضة،  الفقري 
كاملظاهرات وحرق اإلطارات وقذف احلجارة والزجاجات احلارقة، وغير ذلك من 
أشكال املجابهة الفعالة ضد اجلنود اإلسرائيليني، وفلسطينيون آخرون مشتركون 
فيما ميكن تسميته ”املقاومة السلبية أو السلمية”، كاإلضراب واالمتناع عن العمل 

في إسرائيل ورفض دفع الضرائب ومقاطعة املنتوجات اإلسرائيلية وهكذا. 

سبق وأشرت إلى هذه املجموعة بكلمة “صبيان” ألنهم كمجموعة ال ينطبق عليهم 
العربية، فأبرز  العمر، ال في اإلجنليزية وال في  أو  الطبقة  تعريف محدد من حيث 

التبويبات للذكور في املجتمع في الثقافة الفلسطينية هي بشكل أو بآخر كاآلتي:

1. طفل – أطفال: من سن الوالدة حتى السادسة.

2. ولد – أوالد: من 6 – 13 عاماً.

3. شاب – شبان: من 14 – 25 عاماً.

4. رجل – رجال: من 25 – 60 عاماً.

5. شيوخ: من الستني فما فوق.

وقود  تكّون  التي  الشبيبة  ملجموعات  الفعلي  العمر  فإن  التصنيف  هذا  ومبوجب 
االنتفاضة يتداخل في املرحلتني الثانية والثالثة. وقد خلق هذا الوضع بالفعل مشكلة 
لغوية للفلسطينيني عند الكالم عن هذه املجموعة، ففي الصحف العربية واخلطب 
السياسية واملقاالت االجتماعية العلمية واحللقات التي تستعمل فيها اللغة الفصحى 
حتى  الوالدة  من  اجلنسني  كال  تعريف  به  ويقصد  “أطفال”  مصطلح  يستعمل 
سن السادسة عشرة، وهذا يشمل الشبان الصغار الذين نتكلم عنهم، وهكذا راج 
تعبير “أطفال احلجارة” في األدب الفلسطيني، وخاصة في الشعر، وهذه التعابير 
الشعرية تروق للفلسطينيني والعرب عامة ألن تعبير “أطفال” يشير إلى مجموعة 
أصغر سناً مما هم فعالً.  ونتيجة لذلك يجري تصوير العدو اإلسرائيلي بكل جيوشه 
وجبروته العسكري عاجزاً عن إخضاع األطفال الفلسطينيني األشداء بعد سنوات 
من االنتفاضة. ومن اجلهة األخرى فإن الفلسطينيني حني يستعملون لغتهم العامية 
اليومية، في ظروف االنتفاضة املضطربة، يشعرون باحلرج بصدد  في شؤونهم 
إلى هؤالء الشبيبة، فتتراوح تعابيرهم بني ثالثة: أطفال وأوالد وشباب،  اإلشارة 
يبدوان  و“أوالد”  “أطفال”  فتعبير  التعابير،  هذه  من  ألي  يرتاحون  ال  ولكنهم 
مهينني، وخاصة للشبان األكبر سناً، بل وللجميع، ألنهما يقلالن من أهمية الدور 
الذي يقوم به الشباب في االنتفاضة. أما تعبير “شباب”، وهو التعبير الذي يفضله 
الشباب أنفسهم والذي يجعل كثيرين من البالغني في نطاق السمع يبتسمون، فهو 
يناسب الدور وإن يكن كبيراً بالنسبة ألعمال الكثيرين. إال أن بعض الناس توصلوا 
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من  وذلك  الفتيان،  أولئك  وأدوار  أعمار  بني  التناقض  من  للتخلص  وسط  حل  إلى 
خالل دعوتهم “شباب صغار”، وأعتقد أن هذا سيكون التعبير اللغوي العامي الدائم 

لهذه الفصيلة التي أفرزتها التغيرات في واقع املجتمع الفلسطيني.

ذلك  عن  ينجم  أن  وميكن  طرق،  بعدة  احلكايات  من  كهذه  مجموعة  حتليل  ميكن 
صنفنا  التي  واألبعاد  منها  نظرنا  التي  الزاوية  على  تعتمد  األجوبة  من  تشكيلة 
السياق يعنيني ويهمني الشخصيات  التي طرحناها. وفي هذا  مبوجبها واألسئلة 
في  الشخصيات  هذه  تؤديها  التي  األدوار  ونوع  األساطير،  هذه  في  تظهر  التي 
األسطورة، ويهمني بشكل خاص الشخصيات النسائية الفلسطينية التي تظهر في 

هذه املجموعة من أساطير االنتفاضة. 

في األساطير الشعبية كما في كل األنواع التقليدية من احلكايا الشعبية، هناك دائماً ميل 
إلى وضع شخصيتني فقط على املسرح في وقت واحد، وحتى أال يكون في احلكاية 
)Williams, 1984: 217(. فاألسطورة لكونها أحد أقصر  أكثر من شخصيتني  كلها 
أشكال احلكايات، وذات مشهد واحد على الغالب، متيل إلى أن تكون من النوع السالف 
األسطورة  عام وفي  الشعبية بشكل  احلكايا  امليل في  لهذا  الرئيسي  والسبب  الذكر. 
بشكل خاص، هو أن احلكايا الشعبية تنقل عادة أو تصور صراعاً أو نزاعاً بني طرفني 
على  يكون  وبذلك  واحد،  وقت  في  شخص  املسرح  على  منهما  كال  ميثل  قوتني،  أو 
املسرح شخصيتان في أي وقت.  وحني يظهر أكثر من شخصيتني في نفس الوقت 
الشخصيات  تكون  بينما  احلكاية،  في  الرئيسيتني  الشخصيتني  منهما  اثنتان  تكون 
األخرى ثانوية في كال اجلانبني. وحني ال يكون في احلكاية الكاملة أكثر من شخصية 

واحدة يكون ذلك عادة ألن طرف النزاع اآلخر غير ملموس أو قوة فوق الطبيعة.

وتتكون األسطورة عادة من مشهد واحد يجري في مكان واحد أو ضمن مساحة 
عادة  املشهد  وينتهي  متصارعتني.  أو  رئيسيتني  شخصيتني  وتشمل  صغيرة، 
خلق  الذي  الطرف  عادة  يكون  والذي  املتصارعني،   أحد  مصلحة  في  النزاع  بحل 
يكون  احلال  هذه  وفي  األسطورة،  أوجد  الذي  الوسط  إلى  ينتمي  أو  األسطورة 
احلل أشبه بتحقيق أمنية.  وحني تـُظهر أسطورة خلقتها مجموعة من الناس بروز 
العدو منتصراً، فإنها تكون حتذيراً ألفراد املجموعة مما قد يحدث فيما إذا انتصر 
العدو، وهي بذلك تساعدهم على التصالح مع الواقع املر، وأحياناً تستبدل النهايات 
بذلك  يقوم  السوداء،  الدعابة  طراز  من  ساخرة  بنهايات  كهذه  ألساطير  املأساوية 
وذلك  همومهم  تفريج  أجل  من  الدعابة  يستعملون  كهؤالء  وأفراد  األفراد،  بعض 
باالبتعاد عن مجرى األحداث وجعل احلوادث الرهيبة تبدو بعيدة ومضحكة، وهي 

.)Ballard, 1984: 12( بذلك تصبح مقبولة أكثر

الفلسطينيون  هم  الفلسطينية  االنتفاضة  أساطير  في  املتصارعني  أن  الواضح  من 
واإلسرائيليون. ويتمثل الطرف اإلسرائيلي إجماالً بشخصية أو اثنتني، كاجلندي 
أو الضابط أو احلاكم العسكري أو مجموعة من اجلنود أو حرس احلدود، ولكن ليس 
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من املدنيني بأية حال، وال حتى من املستوطنني الذين يقومون في الواقع بدور بارز 
في اجلهد اإلسرائيلي لقمع االنتفاضة. وعلى كل حال فإن ما يهمنا في هذا الصدد 

هو في األساس ممثلو اجلانب الفلسطيني في الصراع كما تصوره األسطورة.

األساطير
من الـ 237 حكاية في املجموعة، فإن ممثلي اجلانب الفلسطيني هم ذكور حصراً 
في 148 منها، وإناث حصرا في 15 فقط، وفي 23 حالة فإن اجلانب الفلسطيني 
 43 الـ  وفي  فلسطيني،  ميتلكه  بحيوان  حاالت  ثماني  وفي  كامل،  مبجتمع  ممثل 

حالةاملتبقية هناك ذكور وإناث في الطرف الفلسطيني.

وفي الـ 148 حكاية ذات املمثلني الذكور حصراً من الفلسطينيني‘ فإن الفلسطينيني 
يتكونون باألساس من أفراد املجموعة التي وصفناها سابقاً – أي الشباب الصغار 
الذكور يظهرون أيضاً في عدد من  واألطفال  سناً  األكبر  الرجال  بعض  أن  مع   –
األحداث الصغيرة. وسأختصر نقاشي هنا على الشخصيات األنثوية الفلسطينية 
في الـ 58 حكاية التي تتألف شخصياتها غالباً أو حصراً من اإلناث، وسأحقق في 

من هم هؤالء اإلناث وفي أية أدوار يقمن بها في هذه احلكايات. 

ميكن أن نالحظ، من وجهة نظر إحصائية محضة، أن الشخصيات الذكرية تظهر في 
93% من مجموع احلكايات التي ال ميثل الفلسطينيني فيها اجلماعة أو اجلمهور أو 
حيوان، بينما تظهر اإلناث في 28% فقط من هذه احلاالت. ومبعنى آخر، هناك 3.3 
من الذكور مقابل كل شخصية أنثوية، ويكون للمقارنة دالالت خاصة حني نعود 
للتحليل الكيفي. فالشخصيات الذكرية تتألف في الدرجة األولى من مجموعة جيل 
الشباب الصغار، فيما تتألف الشخصيات األنثوية بشكل رئيسي  واحد، أي جيل 
من البالغات أو النساء األكبر سنا. وفي حني أن دور الذكور يقتصر على املجابهة 
املباشرة مع اجلنود اإلسرائيليني، فقد أعطي لإلناث مجال أوسع من األدوار ليقمن 
بها في هذه احلكايات. وبينما تهب اإلناث عادة للنجدة أو املساعدة أو حماية الذكور، 
يتأتى من  به لإلناث  املقر  الفضل  أن معظم  باملثل.  كما  الذكور يردون مطلقا  فإن 

َّد الذكور بفضل أعمالهم البطولية اخلاصة. صلتهم باألبطال الذكور، بينما ميجـ

في  تظهر  التي  واألنثوية  الذكرية  الشخصيات  بني  القصيرة  املقارنة  هذه  بعد 
مجموعتنا من احلكايات، نعود اآلن لتحليل الفروق الداخلية داخل العينة األنثوية. 
فصيلتني  إلى  حكاية   58 في  تظهر  التي  األنثوية  الشخصيات  تقسيم  ميكن 
سن  في  والصبايا  حكاية،   45 في  يظهرن  اللواتي  البالغات  النساء  رئيسيتني: 
وبنت  امرأة  فيهما  تظهر  حكايتان  وهناك  حكاية،   15 في  يظهرن  اللواتي  الزواج 
معا. ويجري تصوير املرأة كمن تقوم بدور أكثر أهمية من دور الصبايا، والنساء 
البالغات اللواتي يظهرن في 45 حكاية ميثلن الدور الوحيد أو الرئيسي عن اجلانب 
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الفلسطيني في 26 حالة والدور املساعد لبطل ذكر في الـ 19 الباقية. وحني متثل 
املرأة الدور الرئيسي أو املركزي في الـ 26 حالة هذه فإنها تقوم بأحد دورين: دور 

البطلة، أو دور املرأة الفالحة الساذجة.

أما في دور البطلة فتجابه املرأة الفلسطينية اجلندي اإلسرائيلي وتشتبك معه في قتال 
جسدي وتتغلب عليه. وفيما يلي مثالن، حصلنا على األول من مدينة جنني الواقعة في 

شمالي الضفة الغربية في نيسان 1989، والثاني من مدينة غزة في أيار 1989.

وفي إحدى املظاهرات حصلت مشادة كالمية بني امرأة  جنني  مدينة  “في 
وجندي إسرائيلي، فطلبت منه أن يضع سالحه جانباً لتريه من األشجع هي 
أم هو. وفعالً حصل ذلك، ووضع اجلندي سالحه جانباً فضربته وطرحته 
وخلصوه  اجلنود  حضر  وعندها  ويستنجد،  يصرخ  اجلندي  فأخذ  أرضاً، 

من بني يدي املرأة وضربوها.”

منع التجول، لقاها اجليش.  قالها: وين رايحة؟   املنع،  في  طالعة  مره  “مرة 
البيت!  اليتامى. قلها اجليش: روحي ع  ابني  قالتله، بدي أجيب أكل الوالد 
قالتله: والله بضربك! قالها الزابط: بدك تضربيني؟ قالتله: آه، بدي أضربك! 
ونزلت  وضربته،  الزابط  على  هجمت  املرة  راحت  اضربيني!  تعالي  قالها: 
وقعت  ملا  األرض.  على  وقعت  بالعوزي،  وضربها  جندي  أجا  ضرب،  فيه 
الطاسة ومتدد جنبها،  أوعيه )بدلته( ورمى  على األرض راح جندي شلح 
راحت املرة مسكت رقبته وخنقته، صار يصرخ، أجا الزابط واجلنود يشدوا 
منها  اجلندي  وخلصوا  للمرة  وراحوا  طلعوا  النسوان  قادرين،  مش  فيها 

وأخذوها.”

لبقية  املثل  وضرب  كبيرة  شجاعة  بإظهار  أيضاً  بطلة  تصبح  أن  املرأة  وتستطيع 
الفلسطينيني كيف يتصرفون وقت الشدة حينما قد يشعر الضعفاء بأنهم محطمون. 

وهذا هو مغزى حكاية سمعناها في رام الله في حزيران 1990:

اجليش  على  حارقة  قنبلة  ضرب  إبنها  جنني،  قرب  قرية  من  مرة  “في 
البيت صارت تزغرت، أجا  وامنسك. أجوا هدموا بيتها. ملا شافتهن هدموا 
في  حجار  باقي  كنش  ما  عشان  قالتله:  بتزغرتي؟  ليش  سألها:  الضابط 

شوارع البلد، وملا هدمتوا البيت صار في عندنا حجارة كثير.”

وغالباً ما تنحصر األعمال البطولية التي تقوم بها نساء شجاعات في حماية الشبان 
الصغار وتخليصهم مما قد يلحقه اجلنود اإلسرائيليون بهم من أذى، وكيما يحققن 
هذا الهدف على النساء أن يكن مبدعات وجريئات ومستعدات لبذل أغلى التضحيات. 
ومن هنا يتوجب على املرأة أن تخاطر كثيراً حتى تنقذ شاباً من إلقاء القبض عليه، 

كما كان احلال في القصة التالية التي سمعناها في رام الله في متوز 1989.
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تخليص  بدورهن في  النساء  اشتهرت  االنتفاضة  األولى من  املرحلة  “في 
مدينة  في  املظاهرات.  خالل  اعتقالهم  يتم  عندما  اجلنود  أيدي  من  الشباب 
رام الله اعتقلت دورية اجليش أحد الشبان، فما كان من امرأة كانت تتحوج 
الله إال أن رمت بنفسها على الدورية وأخذت في البكاء  )تشتري( في رام 
معها  ماشي  كان  بس  شيء،  عمل  وما  ابنها  هذا  أن  تقول  وهي  والصراخ 
جتمع  أن  إلى  بذلك  واستمرت  الدورية،  من  بالشاب  وتسحب  السوق،  في 
الناس حولها واستطاعت تخليصه من الدورية، وبعد أن أمسكت بيد الشاب 

ومشت قليالً سمعها أحد املارة تقول: ابن مني انت يا خالتي؟!”

دون  حتول  كي  وصعبة  مربكة  مواقف  في  تتورط  أن  املرأة  على  يتحتم  وأحياناً 
من  األربعني  في  غزية  امرأة  من  سمعناها  التالية  واحلكاية  صغير.   شاب  اعتقال 

العمر وذلك في متوز 1989.

رامي  كان  صغير  شاب  الحقني  “الشفا”  مستشفى  اقتحم  اجليش  “مرة 
عليهم مولوتوف. راح الشاب دخل قسم االستقبال، وين بده يتخبا؟! التخم، 
وقعنه”،  “داير  البسة  خانيونسية  مره  كانت  يروح.  بدو  وين  عارف  مش 
ابني. اجليش  نادت عليه وخبته حتت داريها بني رجليها وقالتله: انت زي 

داخ وهو يدور عليه وهي مخبياه. بعد ما راحوا قامت وطلعته.”

أنحاء  عدة  من  احلكاية  هذه  جمعت  وقد  الشعبية،  واسع  موضوع  احلوار  وهذا 
على  الصغير  الشاب  عمر  احلكاية  حتدد  الروايات  بعض  في  احملتلة.   املناطق  من 
إنقاذ شاب  االختبار األصعب المرأة فهو محاولة  أما  أو تسع سنوات،  ثماني  أنه 
التالية سمعناها من امرأة  صغير بشكل يقترب من املس بشرف العائلة.  احلكاية 

في العشرين من العمر من نابلس في نيسان 1989:

“في حارات نابلس القدمية في االنتفاضة حدثت مشاكل في إحدى احلارات 
نائمة  وابنتها  امرأة  سوى  فيه  يكن  لم  بيت  إلى  شاب  هروب  إلى  أدى  مما 
االحتالل  جنود  كان  مباشرة  الباب  إغالقها  وبعد  غرفتها،  في  بنت”  “أي 
خلف الشاب يطرقون الباب، فقالت املرأة للشاب: ادخل هذه الغرفة، وغير 
مالبسك... البس هذه البيجاما ومن جانب ابنتي، أرجوك اسرع وال تتردد! 
املرأة للجنود فقالوا لها: شاب دخل عندك! قالت: ال  ذهب الشاب... فتحت 
يوجد أحد في البيت سوى انا وابنتي وزوجها، ادخل وانظر! دخل اجلنود 
نائما وزوجته... خرج اجلنود، وبعد ذلك  السرير  في  وفعالً وجدوا رجالً 
املرأة كثيراً، وبعد يومني جاء للمرأة  البيت وشكر  بساعة خرج الشاب من 
وقال: انت أمنتيني على بنتك وأنا كنت قد األمانة، لذلك أنا جاي أخطب بنتك 
لتكون زوجة لي.” يبقى علينا أن نفترض أن األم وابنتها وافقتا على طلبه 

وعاش الزوجان في سعادة بعد ذلك.
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جميع  ينقذن  أن  جهد،  من  يبذلن  مهما  النساء،  وسع  في  فليس  حال،  كل  وعلى 
الشباب، وال مناص من أن يقتل بعضهم ويصبحوا شهداء، لكن، وحتى في حالة 
الشهادة، فإن في وسع املرأة أن حتاول تخليص جثمان الولد واحليلولة دن أخذه 
أسوأ،  هو  مبا  يقومون  أو  اجليش  أطباء  يشرحه  حيث  كبير”  أبو  “مستشفى  إلى 
امرأة  جهود  أن  تظهر  قصة  يلي  وفيما  الزرع،  لغرض  اجلسد  من  أعضاء  كسرقة 
أثمرت وأن اجلثة مت إنقاذها، سمعنا احلكاية من ربة بيت في اخلامسة والعشرين 

من العمر من غزة في متوز 1989.

“واحد من الشباب استشهد، صاحبه حمله على كتفه، صار يقول، استشهد! 
استشهد! مش عارف وين يروح، والطخ زي القلية. شافته مرة قالتله: ادخل! 
“أبو كبير”. واملرة عندها فرن طني  قالها: خبيه، خبيه، بالش  دخل عندها 
زي الطابون وجنبه كوم حطب كبير، قامت فتحت فتحة بني احلطب وخبته 
ودخلوا  الشهيد  على  يفتشوا  الشاب  حلقوا  اجليش  عليه.   احلطب  وحطت 

الدار وفتشوا كل الدار ملقوش إشي.”

للجانب  كممثلة  الصدارة  مركز  حتتل  التي  املرأة  فإن  مجموعتنا  حكايا  ومبوجب 
هذه  في  املبرز  البطولي  الدور  جانب  وإلى  الصراع،  مسرح  على  الفلسطيني 
املرأة  دور  وهو  فقط،  آخر  واحد  بدور  تقوم  أن  ميكن  بآخر،  أو  بشكل  احلكايات 
الفالحة البسيطة والساذجة، وهو دور مشابه لدور “الغبي احلكيم” الذي تصوره 
حكايا جحا الطريفة واحملبوبة في العالم العربي. وشخصية “الغبي احلكيم” تنطق 
أحياناً بأقوال ساذجة أو سخيفة فإذا بها تكشف، ولو بدون قصد أو علم، حقيقة 
تتسم بالعمق واحلكمة، وفي احلكاية التالية تقدم امرأة قروية ساذجة وبسيطة من 
قضاء رام الله جواباً يبدو في الظاهر عدمي املعنى وغبياً، ولكن في العمق يبدو أنه 

يصور خالصة النظام السائد في املناطق احملتلة بعد نشوب االنتفاضة.

مسلحة  مجموعة  أفراد  أحد  بيت  السلطات  أغلقت  الثمانينات  بداية  “في 
من قرية في منطقة رام الله، وخالل االنتفاضة جاء الشباب وفتحوا البيت 
املداهمات اكتشف اجليش ذلك  إليه.  وفي إحدى  أهله  وأصلحوه وأرجعوا 
فسأل صاحبة البيت: من الذي سمح لك بفتح البيت؟ فقالت: حاكم عسكري 

البلد!”

وفي حكاية أخرى من منطقة جنني تقوم امرأة عن جهل بتوجيه إهانات إلى ضابط 
إسرائيلي بإعطائه نعتاً يحمل معنى شديد الوقع بالنسبة ملعظم الفلسطينيني:

مّرة  “في جنني ملا الشباب بدهم يقاهروا اجليش بنادوا عليهم: “يا هومو”. 
هومو،  يا  دخلك  وقالتله:  اجلندي  عند  فراحت  اجليش،  اعتقلوه  ابنها  مرة 

منشان الله يا هومو، بدي أشوف ابني!”
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“ممزير”  تعبير  “هومو”  تعبير  بدل  يستعمل  احلكاية  لهذه  أخرى  روايات  وفي 
)بندوق( أو “زونا” )مومس(.

وأخيراً فإن امرأة من مخيم الالجئني “عسكر” تبرز أيضاً، من دون قصد، التناقض 
آن  في  شريفاً  وإنساناً  اإلسرائيلية  للسلطات  عميالً  املرء  يكون  أن  بني  األساسي 
واحد.  فالذين يتعاونون مع سلطات االحتالل في املناطق احملتلة يأخذون رشاوي 
أو  سياقة  تصريح  على  احلصول  مثل  خدمات  مقابل  الفلسطينيني  املواطنني  من 
رخصة سيارة أو تصريح سفر وما اشبه، ويقوم العميل أحياناً بتلقي الرشوة دون 

تقدمي املقابل.  وها هي حكاية من نابلس في كانون الثاني 1990.

وصارت  املدنية  اإلدارة  باب  وقفت  تصريح،  تعمل  راحت  ختيارة  “مرة 
تصيح: يا ناس، ما تعرفولي عميل ابن حالل يختم لي هالتصريح؟”

ونأتي اآلن إلى الـ 19 حكاية حيث تظهر النساء في دور مساعد وليس قيادياً ضمن 
طاقم ميثل اجلانب الفلسطيني من الصراع أو املقاومة املصورة في حكاياتنا، وفي 
الولد  أم وابنها، ويكون  من  الفلسطيني أساساً  الطاقم  يتألف  هذه احلاالت جميعا 
وليس األم هو الشخصية الرئيسية في احلكاية، ولكن األم تنال بعض الفضل أو 
املجد لصلتها كأم للبطل. ويظهر طاقم االبن واألم في موقفني أساسيني: حني يولد 
القليل إجناب طفل  بالشيء  ليس  فإنه  االبن وحني ميوت كشهيد، وقبل كل شيء 
فلسطيني يفترض أن يقدر له أن يصبح أحد امللثمني، كما يبدو من احلكاية الطريفة 

التالية التي سمعناها في القدس الشرقية في حزيران 1990:

والدة،  مستشفى  في  مصرية  والثانية  فلسطينية  واحدة  “امرأتان 
الدكتور  بقيت هادئة، فجاء  املصرية  بينما  الفلسطينية كانت تصرح بشدة 
وقال للفلسطينية: شو هالصراخ كله، هاي في وحدة وضعها نفس وضعك 
بدها  اللي  مثل  ملثم  جتيب  بدها  اللي  الفلسطينية:  فأجابته  بتصرخ!؟  وما 

جتيب رقاصة!”

تستطيع املرأة الفلسطينية أن تفخر ملجرد والدة ذكور ألنهم، حتى وهم أطفال أو 
فتيان، يوازون الرجال:

من غزة كان عندها 7 أوالد فاستشهد منهم اثنان وبقي خمسة،  مرة  “في 
األول. وفي  لهم، فكانت في كل مظاهرة جتدها في  تنتقم  أن  وقد صممت 
مرة بدون وعي حملت سطل املّي احمللى بالسكر وسكبته على أحد اجلنود، 
بيتها  وصار اجلنود يعرفوها وداميا يطاردوها. وفيه مرة دقوا عليها في 
وصرخوا: وين الرجال، في رجال في البيت؟ فأشارت بأيديها رقم خمسة 
وقالتلهم: عندي خمس رجال. دخل اجلنود العتقالهم فرأوا أن الرجال الذين 

أشارت إليهم ما زالت أعمارهم تتراوح من سنة إلى 4 سنوات.”
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ويحق للمرأة الفلسطينية طبعاً أن تفخر بأطفالها الذكور ملا عرف عنهم من أنهم هم 
الذين أشعلوا االنتفاضة، وأنهم يبدأون الكفاح ضد اجلنود اإلسرائيليني حتى قبل 

أن يغادروا أرحام أمهاتهم، والقصة التالية من غزة سجلت في حزيران 1989:

“في أحد أيام منع التجول كانت امرأة تعاني من آالم املخاض فأخذها اجلنود 
إلى مستشفى عسكري لكي تلد، وعند الوالدة اتضح أنها حتمل توأما، وعندما 
خرج الطفل األول من بطن أمه ورأى اجلميع حوله في زي عسكري التفت إلى 

اخللف وصاح للتوأم الثاني “أبو حميد! أبو حميد! مطوقة! ارميلك دبشة!”

إن من يسمع هذه القصص ويظل مرتابا في شجاعة األوالد الفلسطينيني يستطيع 
أن يجد التأكيد لدى اجلنود اإلسرائيليني الذين يعترفون بجرأة هؤالء األوالد كما 

في القصة التالية من غزة:

والدة وراجعة من املستشفى... في منع جتول، وبدها تروح  كانت  “وحدة 
على بيتها. دكتور مرّوح ومعاه تصريح أخذها في طريقه. في الطريق لقاهم 
اجليش ووقفهم. قال للدكتور: وين؟ الدكتور قاله: ست والدة ومروحة على 
بيتها. الزابط سأل املرة وقالها: شو ولدت؟ قالتله: ولدت ولد! قالها: أو ولد... 

وين إيده أشوفها! قالتله: ليش؟ قالها: عشان أشوف إذا في بإيده حجر.”

أما املوقف النموذجي الثاني حيث يظهر فيه طاقم األم واالبن فهو حني يكون االبن 
الذي هو الشخصية الرئيسية شهيدا، وتظهر املرأة في الصورة خالل عدة مناذج 
بأن  الضمني  االفتراض  من  كلها  تنبع  والتي  الشهيد  مع  والصالت  العالقات  من 
حكاياتنا  في  الشهيد  فإن  وهكذا  أمه.  مع  هي  للشاب  تكون  أن  ميكن  صلة  أقوى 
حتديد  درجة  إلى  وأحيانا  مبوته،  مسبق  علم  على  كان  لو  كما  الغالب  في  يصور 
املوت عن قصد ومعرفة وببطولة، والشهيد ال يفشي  يواجه  الوقت واملكان، وهو 
تصرفات  حتليل  خالل  ومن  موته،  بعد  فقط  يكشف  ولكنه  لآلخرين،  عادة  سره 
الشهيد خالل األيام األخيرة من حياته، وإذا كان للشهيد أن يفشي سره ألي كان 

قبل موته فذلك ألمه كما فعل هذا الشهيد من غزة:

“في شاب أخته أجت من بره، جابت له مالبس جديدة، لبسها وفي املساء 
لم يخلعها. أجا ألمه وقالها: ميا أنا حاسس بدي أموت بكرة، وعلشان هيك 

بدي أنام عندك هذي الليلة. 
يا ولد! اسم الله عليك، أيش مالك؟

والله زي ما بقولك، أنا بكره راح استشهد.
اجلديدة.  باألواعي  وظل  البوت  ولبس  وغسل  أفطر  الصبح  عندها،  نام 
قال لصاحبه: الزم نورجيهم )كانت حادث املقطورة في أول االنتفاضة(. 
صارت امللحمة، كل الشباب لم يصابوا رغم الطخ الكثيف، هو أصيب وفعال 

استشهد، وملا شيعوه صار النعش يجري جري والناس جتري معاه.”
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وحتى إذا أحجم الشهيد عن إخبار والدته مبا عرف أنه مكتوب له، فإن اجلميع مبا 
فيهم الشباب يعرفون أن الشخص الوحيد الذي يريد له الشهيد أن يراه، وأن يراه 

هو، قبل موته إمنا هو أمه، والقصة التالية سمعت في رام الله في متوز 1989:

“الشهيد محمد سامي من قدورة – رام الله، استشهد بتاريخ 1989/5/10 
الشباب  فأخذ  ميت،  أنه  األطباء  وأكد  الله  رام  مستشفى  إلى  الشباب  نقله 
اجلثة إلى بيته حتى تراه أمه وأهله قبل الدفن، وعندما وضعوه على السرير 
أنه  الغرفة  الذين كانوا متواجدين في  الشباب  أمه واألقارب وبعض  أكدت 

فتح عينه ونظر إلى أمه للحظات ثم أغلقها.”

ومن الواضح أن أعز الناس على الشهيد هو أمه، ويبدو أن الشهيد تتجاذبه أحياناً 
رغبتان: رغبة العيش من أجل أمه احلقيقية، ورغبة املوت من أجل الوطن األم. وفي 
األم  حتل   1990 الثاني  كانون  في  الشرقية  القدس  في  املسجلة  التالية  احلكاية 
يأخذه  والذي  تقريباً،  بالتساوي  األمرين  يوفق بني  بإيجادها رمزاً  املشكلة البنها 

الشهيد معه إلى العالم اآلخر:

كبير وقال ألمه: في مظاهرة في البلد، هذا العلم إذا  علم  “جاب شاب ألمه 
استشهدت إوِعك ما تكفنيني فيه. بعد ما نزل قامت أمه مزعت العلم وحرقته 
استشهاد  خبر  سمعت  ساعة  نص  بعد  الدار.  على  اجليش  بيجي  خوف 
ابنها... احتارت، وبعدين قامت جمعت أواعيها ومزعتهم وخيطت منهم علم 

وكفنت فيه ابنها.”

والصلة واالتصال بني األم وابنها ال تنقطع حتى بعد مواراة الشهيد التراب، فاملوت 
ليس باحلاجز الكافي لذلك، وروح الشهيد تبقى على اتصال مع األم فهي تراه في 

أحالمها كما في هذه احلكاية املسجلة في نابلس في نيسان 1988:

اللي استشهد فيه ابنها استحم  اليوم  صباح  في  إنه  قالت  شهيد  أم  “في 
نزل  ثم  أهله وزوجته  مع  وتبادل احلديث  بدلة عرسه وحط عطر  ولبس 
)إلى البلد(، وإذا به قد أصيب برصاص االحتالل واستشهد.  وقالت أمه 
أنه بعد ذلك ظهر لها وهي نائمة وقال لها انه بخير وسعيد، وإذا أرادت أن 
تراه فهو يكون دائماً موجودا الساعة الرابعة، ولكن لم يقل لها أين يكون 

موجودا أو كيف تراه.”

وحتى في اليقظة ترى األم ابنها الشهيد كما حدث حسب هذه الرواية من نابلس:

“أم شهيد ذهبت إلى املقبرة لزيارة قبر ابنها، فوجدته هو وزمالءه الشهداء 
يسيرون باجتاه اجلامع ليؤدوا الصالة في اجلامع. نادتهم: تعالوا! فقالوا 

لها: أل، إحنا هون في دار احلق، وعيشتنا هون أحسن!”
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وتروج في البالد مئات األقاصيص عن أن الشهيد أسعد وأفضل حاالً في احلياة 
اآلخرة مما كان على األرض، وأمهاتهن هن اللواتي يجئن دائماً بهذه األخبار، ومع 
الشهادة حتى اجلسد  أنه في حالة  إال  السماء  إلى  التي تصعد  الروح فقط هي  أن 

يعكس السعادة اجلديدة ببقائه نضراً ومبتسماً عدة أشهر بعد الوفاة:

أنها لم تودع ابنها بشكل كافي. صارت تطلب من شيخ  قالت  الشهيد  “أم 
لها  فوافق  الشهيد،  ابنها  لترى  القبر  لفتح  “فتوة” شرعية  تأخذ  أن  القرية 
وفتح القبر بعد عدة أشهر من استشهاد ابنها، فوجدت ابنها كما هو، وكان 
يبتسم، وكان صديق له قد وضع وردة حتت إبطه عند الدفن فلما فتح القبر 

وجدت الوردة قد منت وتفتحت.”

التي حتتوي على شخصية بنت.  ففي أربعة منها  الـ 15 حكاية  إلى  نأتي  وأخيراً 
تظهر بنت أو مجموعة بنات في مركز احلكاية، وميكن القول أنها قصص عن بنت 
أو أكثر، وفي اإلحدى عشرة حكاية األخرى تظهر بنت في السياق ولكنها ليست في 
الدور الرئيسي. وبشكل عام فإن البنت، كما تظهر في جميع هذه احلكايا )مبا فيها 

األربع األولى وغيرها( شخصية ضعيفة، سلبية وغير فعالة. 

أعمال  بسبب  ليس  األولى  األربع  احلكايا  في  مركزية  كشخصيات  البنات  وتظهر 
البنات الصغيرات ضعاف وأهداف  أن  أو بطولية، بل ألن املجتمع يفترض  جريئة 
سهلة، ولذلك يستخدمن كرمز لضعف وهشاشة جماعة قد يريد املرء أن يضايقها 
أو يهينها. وهكذا فإنه حني يريد أهل قرية أو مخيم الجئني في الضفة الغربية أن 
يسخروا من سكان القدس على افتراض أنهم لم يشاركوا في مجهود االنتفاضة 

كما ينبغي، فإنهم يروون قصصاً طريفة كاآلتي:

نقطة تفتيش على مدخل القدس، ونزَّل اجلندي كل الركاب  في  كان  “مرة 
َّرهم حوالي ساعتني، وفتش هوياتهم. في اآلخر سمح لهم يطلعوا في  وأخـ
السيارة ويَرْوحوا.  بعد ما دار اجلندي ظهره ومشى، وإذا بنت من نواعم 

القدس جريئة كثير بتقول: َول عليك يا آسي!”

أما في احلكايا اإلحدى عشرة املتبقية فتظهر بنت صغيرة في دور ثانوي بالنسبة 
لشاب صغير يدعمه عادة شخص بالغ أو امرأة، وفي جميع هذه احلاالت هناك رسالة 
شفافة توحي مبا يجب وماال يجب عمله في ظل االنتفاضة، ويتم إيصال الرسالة 
خالل تصوير تصرف شاب يكون شخصية احلكاية املركزية وتظهر بنت صغيرة 
إلى وجود بنت من  السياق يحتاج،  في احلكاية ليس ألنها هامة بحد ذاتها بل ألن 
أجل إيصال الرسالة. ويبدو أن هنالك نوعني من الرسائل مقصودة من هذه احلكايا 
اإلحدى عشرة، أحدهما يتعلق بالزواج في ظروف االنتفاضة، وقد جرت العادة أن 
تكون األعراس في املجتمع الفلسطيني مناسبات لقدر كبير من االحتفاالت والوالئم 
قد تستمر أسبوعا كامال أو أكثر، وقد تشمل ألوف الناس مبا فيهم العائلة واألقارب 
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وأبناء العشيرة وزعماء املجتمع احمللي واألصدقاء واملعارف من جميع أنحاء البالد. 
تعليمات  مرات  عدة  لالنتفاضة  املشتركة  القيادة  أصدرت  االنتفاضة  بداية  وفي 
تقضي بأن تتم األعراس دون احتفاالت، وذلك لن أعداداً كبيرة من املواطنني قتلوا 
وساد جو من احلداد العام فال يصح واحلالة هذه االحتفال واملرح في جو يخيم عليه 
األلم واملوت، كما أنه جرى حث الناس على توفير كل مواردهم ملجهود االنتفاضة 
وهذا أدى بدوره إلى عدم تشجيع التبذير الذي طاملا رافق احتفاالت األعراس. وكثير 
من أقاصيصنا حتمل هذه الرسالة بكل بساطة لكن بشكل حكاية، فتظهر فتاة في كل 
من هذه احلكايات ألن الزواج يقتضي وجود عروس، والرسالة واضحة متاماً في 

احلكاية التالية املسجلة في رام الله في نيسان 1989:

أن يغنوا عندما  العريس  أهل  وقرر  الشباب  أحد  تزوج  اخلليل  مدينة  “في 
يحضروا العروس إلى بيت العريس، وكانوا قبل مدة قد حضر بعض الشباب 
وأبلغوا أهل العريس بعدم الغناء وذلك مراعاة للظروف، لكن أهل العريس 
رفضوا االستماع إلى الشبان، فقرر الشبان تلقني العريس درسا ال ينساه 
أساس  على  الشبان  بعض  دخل  العروس  أحضروا  فعندما  احلياة.  مدى 
أخذوه  ذلك  وبعد  الباب،  إلى  معهم  يذهب  أن  العريس  من  وطلبوا  املباركة 
العرس،  ليلة  عندهم  وأبقوه  مالبسه  ومزقوا  وضربوه  بعيدة  منطقة  إلى 
والعروس بقيت في بيت والده، وأعادوه ثاني يوم العرس في الصباح، فإذا 

به يدخل البيت إلى عروسه ومالبسه ممزقة.”

في هذه احلالة كان العريس هو الذي دفع الثمن ألن عائلته رفضت احترام الظروف 
التي  هي  والعروس  املتعجرفة  هي  العروس  أم  كانت  أخرى  حكاية  وفي  السائدة. 
الرسالة  ولكن  اإلسرائيليني  اجلنود  أيدي  على  العقاب  يأتي  املرة  هذه  وفي  عانت. 

تبقى هي هي:

عروس من اجللزون، بدهاش تلبس بدلة بيضا، لكن أمها أصرت انها  “في 
تلبسها بدلة بيضا، فوافقت العروس واشترت بدلة بيضا ولبستها. عملوا 
حفلة صغيرة، عزموا عليها اجليران، وأثناء ذهاب العروس إلى بيت عريسها 
حضرت ثالث دوريات جيش وقالوا للعروس: القوى الضاربة في اجللزون 
بوز  على  فركبوها  عنهم.  غصب  نزفك  بدنا  وأحنا  بالسيارات  الزفة  منعت 

جيب اجليش وزفوها من اجللزون حلد مدرسة الوكالة.”

وهاتان احلالتان تقوالن لنا ما ال ينبغي عمله في العرس في ظل االنتفاضة، إذاً بأي 
شكل يجب أن يكون عرس االنتفاضة؟ لدينا في املجموعة مثالن، وهذا أحدهما:

ملقابلة،  العسكري  احلاكم  طلبه  احلنة  يوم  قبل  الدهيشة،  من  واحد  “في 
وبعدها رجع الساعة وحدة الظهر. بعدها رأساً صارت مظاهرة، طلع يدّور 
على أخوه الصغير، شافه اجليش وأخذه على السجن. كانت الساعة صارت 
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ثنتني. عرفوا أهل املخيم إنه العريس اعتقل، وإنه كان قد اعتقل ثالث مرات 
سابقة في األيام اللي كانت معينة لزفافه.  قرر أهل الدهيشة يروحوا على 
احلكم العسكري ويطلبوا اإلفراج عن العريس ألنه يومها احلنا وثاني يوم 
الزفة. بعد هرج ومرج في مقر السجن، وافق الضابط على إخالء سبيله، 
أهل  ووافق  الدهيشة  أهل  تدخلوا  املغرب.  سبعة  صارت  الساعة  وكانت 
العروس إنهم يعملوا احلنا والزفة في يوم واحد،  فجابوا سدر كبير عليه 
شوية سكر وشوية قهوة وسجاير وكوال، وحنوا، وزفوا، وخالل ساعة 
ما  حتى  القدس  على  والعروس  العريس  وسافر  خالص.  شيء  كل  كان 
ييجي اجليش في الليل يعتقله. وفي صباح اليوم التالي رجعوا على املخيم 

واعتقل العريس.”

فتتعلق  بنات،  فيها  تظهر  التي  األقاصيص  هذه  حتملها  التي  األخرى  الرسالة  أما 
بتصرف الشباب الصغار إزاء الفتيات اللواتي قد يشاركنهم في فعاليات االنتفاضة، 
فاملجتمع الفلسطيني بأغلبيته الساحقة محافظ ومسلم، وهناك بطبيعة احلال تقسيم 
واضح للعمل وفصل يكاد يكون تاماً بني اجلنسني. مع بدء االنتفاضة أخذت بنات 
العليا واجلامعات، يشاركن في املظاهرات وفعاليات  املعاهد  كثيرات، وخاصة في 
واستغلت  “الضالل”  هذا  ضد  األصوليون  املسلمون  ووقف  األخرى،  االنتفاضة 
السلطات اإلسرائيلية هذا في الدعاية املضادة لالنتفاضة. ويبدو أن املغزى السائد 
في احلكايات القليلة املتوفرة هو أن العالقة يجب أن تؤدي إلى الزواج.  كان هذا هو 
املغزى في احلكاية املذكورة آنفاً عن املرأة التي خبأت الشاب في فراش ابنتها، فعاد 

الشاب بعد بضعة أيام وطلب يد البنت. وجند املغزى نفسه في احلكاية التالية:

املخيمات، فقدت عينها  أحد  العمر تسكن في  من  عشرة  الثامنة  في  “فتاة 
نتيجة إصابة مباشرة برصاصة مطاطية في إحدى املواجهات، مما أفقدها 
من  أكثر  وتقدم  املخيم  شباب  منه  فاستاء  خطيبها،  فتركها  وجهها،  جمال 
شاب خلطبتها مما أحرج خطيبها فعاد واعتذر، وتزوجوا، ويشاهدون اآلن 

في معظم املواجهات سوية”.

تلخيص واستنتاجات
أقاصيص  تصوره  كما  االنتفاضة  في  الفلسطينية  املرأة  دور  املقالة  هذه  تناولت 
االنتفاضة املتداولة شفويا بني الفلسطينيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وميكن 
الفلسطيني إلى جزأين رئيسيني: الرجال والنساء،  تلخيص بحثنا بقسمة املجتمع 
وحسب  والبالغني.  الصغار  ثانويني:  جزأين  إلى  اجلزأين  هذين  من  كل  وقسمة 
األجزاء  هذه  فإن  الفلسطيني  املجتمع  في  الزاوية  حجر  هي  التي  العائلة  مقياس 

تترجم إلى: اآلباء واألمهات والبنون والبنات.
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احلكايات،  من  الساحقة  األكثرية  في  يظهرون  األبناء  فإن  للعدد  بالنسبة  أما 
الرئيسية  كالشخصيات  األبناء  ويظهر  اآلباء.  وبالتالي  فالبنات،  األمهات،  ويليهم 
الرئيسية  أما األمهات في األدوار  في احلكايا وكأبطال في الصراع على السواء.  
فيظهرن إما كبطالت أو “أغبياء وحكماء” وفي األدوار الثانوية، فتأخذ األمهات دور 
القضية  تقدميهم أضاحي على مذبح  ثم  األبناء وتدريبهم وحمايتهم ومن  إجناب 
عن  متاماً  اآلباء  يغيب  فيما  لألذى،  ومعرضات  فضعيفات  البنات  أما  الفلسطينية، 
الصورة، وفي احلاالت القليلة التي يظهرون فيها يظهرون كأشخاص يستحقون 
اإلسرائيليني  إهانات اجلنود  أبناؤهم من  أو  الشفقة، متخاذلني حتميهم زوجاتهم 

اللفظية أو اجلسدية.

هذه  معظم  في  يظهرون  الصغار  والذكور  األبناء  أن  حقيقة  من  الرغم  وعلى 
البطولة ويتحدون العدو وينازلونه في معارك قاتلة،  األقاصيص ويقومون بدور 
وعمدة  األقوى  الشخصيات  يبدين  اللواتي  هن  األمهات  أو  البالغات  النساء  فإن 
األسرة العربية الفلسطينية، حني نستعرض مجموعة أقاصيص االنتفاضة كاملة، 
وهكذا فإن الشباب غالباً ما يحتاجون دعم األمهات اجلسدي واملعنوي، واألمهات 
أفراد  ولسائر  ألبنائهم  الدعم  هذا  ومقدرة،  خاطر  طيبة  وعن  بدورهن،  يقدمن 
األسرة، لكن ال يبدو أنهن بحاجة إلى مساعدة أو حماية من اآلخرين. هناك قاعدة 
– عربية، إن لم تكن عاملية، بالنسبة للعالقات االجتماعية تقول أن  شرق أوسطية 
الذي يعطي هو أقوى من ذاك الذي يأخذ، وبهذا املعنى فإن األم الفلسطينية هي التي 

تبدو األقوى واألكثر صالبة في األسرة.

إن األمهات اللواتي ينجنب امللثمني، ويربينهم ويدربنهم منذ نعومة أظفارهم حتى 
أنهن  وحتى  ذلك،  املجتمع  يحتاج  حني  كشهداء  يقدمنهم  وبعدها  رجاالً،  يصبحوا 
يتأكدن من أن أبنائهن الشهداء سعداء في “دار احلق اآلخرة” ، هن اللواتي يضمن 

استمرارية اجلماعة.
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أقاصيص شعبية من االنتفاضة

القصص التي سأحتدث عنها هنا تشمل حوالي 200 قصة كنت قد بدأت بجمعها 
حوالي منتصف عام 1988 وقد ساعدني في جمعها بعض طلبة جامعة بيرزيت 
كثف  وقد  املدة،  هذه  أثناء  الفولكلور”  علم  إلى  “مدخل  مساق  معي  درسوا  ممن 
اجلمع خالل شهري حزيران ومتوز من عام 1989 حيث قام أربعة من مساعدي 
البحث بالتجول في جميع نواحي الضفة والقطاع جلمع هذه القصص وألوان أخرى 
هؤالء  رواتب  بدفع  مشكوراً  التراث”  “إحياء  مركز  قام  وقد  الشعبي،  التراث  من 
املساعدين. هذه القصص جميعها تدور حول أحداث االنتفاضة وظروفها، وأشير 
إليها بالتعبير “أقاصيص شعبية” مبعنى أنها ليست شهادات مقدمة من قبل شهود 
عيان حول األحداث التي تتحدث عنها القصص أو من قبل أشخاص اشتركوا في 
ألفها أشخاص معينون معروفون، وإمنا هي أشبه  هذه األحداث، وال هي قصص 
بإشاعات وسمعات يتناقلها الناس ويعيدونها ويكررونها ويطورونها ويبلورونها، 
وال يعرف أحد أصلها أو منشأها فهي بذلك تعبر عن ضمير الشعب أو بعض فئاته، 
وعن أحالمهم وآمالهم ومخاوفهم وهمومهم. وهي بذلك صور إسقاطية حقيقية ملا 
يدور في أذهان هؤالء الناس وما يجول في ضمائرهم، ولكنها بشكل عام ليست 
حيكت  الواقع  من  قليلة  بذور  على  حتتوي  قد  أنها  مع  الواقع،  من  حقيقية  صوراً 

القصة في األساس حولها.

الزوايا،  الطرق ومن مئات  إن هذه القصص غنية باملعلومات وميكن حتليلها مبئات 
وسأكتفي هنا بإلقاء نظرة سريعة على هذه األقاصيص من زاوية واحدة فقط، أحاول 



محور  يكونون  الذين  األشخاص  أو  القصص  هذه  أبطال  على  التعرف  خاللها  من 
األحداث فيها. ويجب أن أبني أن هذه ليست، حتما، أفضل الطرق لتحليل هذه القصص 

أو أهمها، وإمنا اخترتها ألنها تبرز بعض اجلوانب الهامة لهذه األقاصيص.

من هم األشخاص احملوريون في هذه األقاصيص؟
إن نظرة سريعة إلى القصص التي جمعتها تبني أن أهم املشتركني في االنتفاضة من 
الرجال  أما  الصبايا.  ثم  النساء،  ثم  الشباب،  ثم  الذكور،  األطفال  هم  العربي  الطرف 
واإلناث من األطفال فليس لهم تقريباً أي دور يذكر، وسأعطي فيما يلي صورة منوذجية 

مركبة لكل من هذه األدوار ثم أتبع كل صورة بأمثلة قليلة من القصص توضحها.

الطفل البطل
التي  تلك  عددها  يفوق  قصص  في  احملوري  أو  الرئيسي  الشخص  هو  “الولد”   
تدور حول أي شخصية أخرى في االنتفاضة. وشخصية الطفل في هذه القصص 
تشبه إلى حد كبير شخصية “نص نصيص” في احلكاية اخلرافية التقليدية، فهو 
صغير السن وصغير احلجم بالنسبة إلى سنه، وقد يكون مظهره غريباً ومضحكاً 
البطوالت  جتعل  الصفات  هذه  مظهره.  يصف  طريفاً  لقباً  اكتسب  قد  يكون  بحيث 
التي يقوم بها مستغربة ومستهجنة أكثر مما لو قام بها شخص عادي. ويظهر هذا 
و“حنون”  و“شنعم”  “القّجة” و“اخلريب” و“الشبر”  الطفل بأسماء طريفة مثل 
وهو عادة يعذب اجلنود ويستهزئ بهم. وفيما يلي بعض األمثلة من القصص التي 

تدور حول “الطفل البطل”:

ودامياً  السلطات  مغلب  كان  “القجة”.  لقبه  كان  جنني  العراقي” من  “خالد  أ. 
اجليش يفتش عنه.  واجنرح عدة مرات ولكن ما قدروش ميسكوه.  أخيراً 
على  الشباب  وأخذوه  ميسكوه،  قدروش  ما  بس  وطخوه،  اليهود  شافوه 
املستشفى واضطروا أنهم يقطعوله الطحال، وملا شالوا الطحال القوا طحال 
صغير حتت الطحال األول.  وظل عايش، وطاب، ورّوح، ورجع يشترك في 

املظاهرات.

ب. كان طفل في اجللزون يحذف حجارة على اجلنود، مسكوه اجلنود، قالوله: 
أخذوه  محمد!  أخوي  قالهم:  اجلنود؟  على  حجارة  حتذف  بعثك  اللي  مني 
وراحوا على البيت حتى يعتقلوا أخوه محمد، واال محمد طفل صغير عمره 

شهر واحد في حضن أمه.

سيارة  في  ونقلت  حبلى  وكانت  مظاهرة،  في  بالرصاص  امرأة  أصيبت  ج. 
إسعاف إلى أقرب عيادة. حلق بها اجلنود ووضعوها حتت احلراسة وهي 
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فولـّدها  مخاض  عندها  حصل  الرصاصة  إخراج  محاولة  أثناء  مصابة. 
وعندما  مجاورة،  غرفة  في  سنوات  ثالث  عمره  اللي  ابنها  وكان  الطبيب، 
هذا  سنوات(:  الثالث  )ابن  للطفل  قال  يصرخ  وهو  باملولود  الطبيب  خرج 
الطفل: أخوي ببكيش، هدا بقول للجندي  له  أخوك، ليش هيك ببكي؟ فقال 

احلارس “بيعه، بيعه”.

د. شبل في مخيم الفارعة أطلق عليه اسم “الشبر” لقصر قامته، كان يدخل إلى 
سجن الفارعة باستمرار من خالل فتحة في األسالك الشائكة ويوخذ معه 
سجاير وطعام وجرائد للمعتقلني وميضي معظم الوقت معهم يسمع أخبارهم 
وينقل لهم أخبار من خارج السجن، وفي إحدى املرات جاء موعد العد )عد 
املساجني( وهو موجود فعدوا عدة مرات وكل مرة يكون العدد زايد، وأخيراً 

اكتشفت إدارة السجن وجود الشبر، وبعد ذلك زاد العدد الفعلي واحد.

 الشاب البطل
هو أنضج من الطفل البطل وجدي أكثر منه، فبدل أن يعذب اجليش أو يغلبهم فهو 
يقوم بعمليات عسكرية جدية، وهو يقضي حياته مطارداً ومشرداً وقد ال يعود إلى 

بيته إال مرات قليلة، وال يعرف أهله عن مكان وجوده.  من األمثلة على ذلك:

أ. شاب من قرية إذنا )اخلليل( اعتقل بتهمة حيازة أسلحة بعد أن اعترف عليه أحد 
أصدقائه، وخالل التحقيق صمم على تنفيذ فكرة معينة، فاعترف للمخابرات 
أن لديه أسلحة، وذهب مع دورية ليدلهم على مكان األسلحة، وقادهم إلى 
إحدى املغر في منطقة اخلليل، ودخل املغارة كي يحضر األسلحة ولم يعد 
طوال اليوم فما كان من اجليش إال أن قام بنسف املغارة ولكنهم اكتشفوا 
بعد ذلك أن للمغارة باباً خلفياً على مسافة بعيدة من الباب األمامي. ويقال 
أن الشاب بقي مطارداً وساهم في عدة عمليات إلى أن استشهد في عملية 

“بيت اوال”.

ب. في واحد من الدهيشة قبل يوم احلنّا طلبه احلاكم ملقابلة، وبعدها رجع الساعة 
الصغير،  أخوه  على  يدّور  طلع  مظاهرة  صارت  رأسا  بعدها  الظهر،  وحدة 
شافه اجليش وأخذوه على السجن. كانت الساعة صارت ثنتني، عرفوا أهل 
اعتقل ثالث مرات سابقة في األيام  اعتقل، وإنه كان قد  العريس  إنه  املخيم 
التي كانت معينة لزفافه.  قرر أهل الدهيشة يروحوا على احلكم العسكري 
الزفة.  بعد هرج  العريس ألنه يومها احلنّا وثاني يوم  ويطلبوا اإلفراج عن 
الساعة  وكانت  سبيله،  إخالء  على  الضابط  وافق  السجن  مقر  في  ومرج 
صارت سبعة املغرب. تدخل أهل الدهيشة ووافق أهل العروس انهم يعملوا 
احلنا والزفة في يوم واحد، فجابوا سدر كبير عليه شوية سكر وشوية قهوة 
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وسجاير وكوال، وحنّوا، وزّفوا، وخالل ساعة كان كل شيء خالص. وسافر 
العريس والعروس على القدس حتى ما ييجي اجليش في الليل ويعتقله، وفي 

صباح اليوم التالي رجعوا على املخيم، واعتقل العريس.

نفس  من  شاب  مع  مثقفة،  سنة   17 عمرها  الدهيشة  مخيم  من  صبية  في  ج. 
املخيم عمره 18 سنة قرروا انهم يتجوزوا، وأهلهم موافقني، ولكن الشاب 
تقرر  ملا  يزورها.   يوم  من  أكم  كل  وبيجي  املطاردين  من  سنة  حوالي  إله 
موعد كتب الكتاب، كتبوا على احليطان إنه موعد كتب كتاب فالن على فالنة 
في تاريخ كذا، الساعة كذا، حتى يعرف اخلطيب وينتا )متى( يحضر.  يوم 
كتب الكتاب مكانوش متأكدين إنه قرأ اإلعالن اللي على احليطان وإنه رايح 
املوعد ومحضرش، بعدين أجت مجموعة من  يحضر.  مرت ساعتني على 
حدا  مفش  انه  تأكدوا  وملا  القاعة،  في  موجود  مني  شافوا  امللثمني،  الشبان 
غريب، عملوا زامور خطر، أجا العريس، وكتبوا الكتاب وأخبروه عن موعد 

الزفاف، وراح وما رجع إال وقت الزفة.

املرأة “البطل”
 املرأة التي نراها في هذه القصص هي املرأة القروية )أو في مخيم من أصل قروي( 
من  واثقة  العمر،  منتصف  في  وهي  الواسع  الفالحي  الثوب  تلبس  التي  البسيطة 
نفسها، ومؤمنة باالنتفاضة، ومستعدة للتضحية بكل شيء لدعم النضال. ويظهر 
أهم دور لها في مجابهة اجلنود وااللتحام معهم في صراع جسدي من أجل إنقاذ 

األطفال والشباب من بني أيديهم.  ومن األمثلة على ذلك:

أ. في مدينة رام الله اعتقلت دورية جيش أحد الشبان، فما كان من امرأة كانت 
تتحوج في رام الله إال أن رمت بنفسها على الدورية وأخذت بالبكاء والصراخ 
وهي تقول انه هذا ابنها وما عمل شيء بس كان ماشي معها في السوق، 
وتسحب بالشاب من الدورية. واستمرت بذلك إلى أن جتمع الناس حولها 
واستطاعت تخليصه من الدورية. وبعد أن أمسكت بيد الشاب ومشت قليالً 

سمعها أحد املارة تقول: ابن مني انت يا خالتي؟

ب. في حارات نابلس القدمية في االنتفاضة حدثت مشاكل في إحدى احلارات 
مما أدى إلى هروب شاب إلى بيت لم يكن فيه سوى امرأة وابنتها نائمة 
)أي البنت( في غرفتها. وبعد إغالقها الباب مباشرة كان جنود االحتالل 
خلف الشاب يطرقون الباب. فقالت املرأة للشاب ادخل هذه الغرفة، وغير 
البجاما ومن جانب ابنتي، أرجوك ال تتردد.  ذهب  مالبسك... إلبس هذه 
الشاب... فتحت املرأة للجنود فقالوا لها: الشاب دخل عندك: قالت ال يوجد 
اجلندي  دخل  وانظر!!  ادخل  وزوجها،  وبنتي  أنا  سوى  البيت  في  أحد 
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ذلك  وبعد  اجلنود  خرج  وزوجته...  نائم  السرير  في  رجال  وجد  وفعال 
بساعة خرج الشاب من البيت وشكر املرأة كثيراً، وبعد يومني جاء للمرأة 
أنا جاي أخطب  لذلك  أمنتيني على بنتك وأنا كنت قد األمانة،  انت  وقال: 

بنتك لتكون زوجة لي.

الشهيد
 هنالك شخصية تأخذ دوراً هاماً في هذه القصص وهي شخصية الشهيد.  وال شك 
أن قصص الشهيد تؤدي وظيفة هامة في حض األحياء على النضال واالستشهاد، 
وتعطيهم صورة بطولية يقتدى بها، وصورة جميلة بعد املوت تهّون، إذا لم حتبذ، 
أهله  فيودع  مدة،  قبل  استشهاده  عن  يعلم  أنه  الشهيد  مواصفات  أهم  من  املوت. 
وأصدقاءه ويجهز نفسه ملالقاة املوت، وال يجنب عن مواجهته بل يذهب إليه راغباً 
ورائحته  جميالً  جسمه  ويكون  بنصيبه  سعيداً  راضياً  املوت  بعد  ويظهر  راضياً، 

ذكية حتى بعد أشهر من استشهاده. من األمثلة على ذلك:

أ. أم الشهيد قالت أنها لم تودع ابنها بشكل كافي. صارت تطلب من شيخ القرية 
وفتح  لها  فوافق  الشهيد،  ابنها  لترى  القبر  لفتح  شرعية  “فتوة”  تأخذ  أن 
القبر بعد عدة أشهر من استشهاد ابنها، فوجدت ابنها كما هو، وكان يبتسم، 
وكان صديق له قد وضع وردة حتت إبطه عند الدفن فلما فتح القبر وجدت 

الوردة قد منت وتفتحت.

ب.  أم شهيد قالت إنه في صباح اليوم اللي استشهد فيه ابنها استحم ولبس 
)إلى  نزل  ثم  وزوجته  أهله  مع  احلديث  وتبادل  عطر  وحط  عرسه  بدلة 
البلد(، وإذا به قد أصيب برصاص االحتالل واستشهد. وقالت أمه انه بعد 
ذلك ظهر لها وهي نامية وقال لها إنه بخير وسعيد وإذا أرادت أن تراه فهو 
يكون دائماً موجود الساعة الرابعة، ولكن لم يقل لها أين يكون موجوداً 

أو كيف تراه.

 الفتيات والرجال
من  الصغار  أكتاف  على  تقوم  االنتفاضة  أن  القصص  هذه  من  يظهر  عام  بشكل   
الذكور والكبيرات من اإلناث أما الفتيات فال يظهرن في القصص إال نادراً، وفي هذه 
احلاالت القليلة فهن في دور جانبي سلبي، مثل تلك التي ينام إلى جانبها أو يستحم 
معها الشاب متظاهراً أنها زوجته، وال يظهر من القصص أنها حتى في هذا الدور 
تقوم بأي شيء لتساعد أمها أو تساعد الشاب )أرجو أن يكون واضحاً أنني ال أقول 

أن ليس لهن دور بل أن القصص ال تظهر لهن أي دور هام(.
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الرجال أيضاً ال يلعبون دوراً هاماً في هذه القصص، وعندما يظهرون في دور جانبي 
فهم يظهرون في دور الضحية التي ال تتذوق وال تتفهم الوضع فيأتي األطفال أو 
كما  االنتفاضة  في  الكبار  الرجال  دور  عن  األمثلة  بعض  وهذه  إلنقاذها.   النساء 

تصوره القصص:

أ. طلب أحد الضباط من رجل كبير السن أن ينزل علماً كان مرفوعاً على شجرة، 
ينزل  أن  أبي ال يستطيع  لهم:  الرجل وعمره 9 سنوات وقال  ابن  فتصدى 
العلم، أنا أستطيع أن أنزله.  وصعد إلى الشجرة بسرعة، وكانت الشجرة 
عالية جداً، وأنزل العلم. وعندما سلم العلم إلى ضابط الدورية قال له الضابط 
باحلرف الواحد: أنزع أشرطتي الثالثة )مشيراً إلى رتبته العسكرية( إذا لم 

تكن أنت نفسك الذي وضعت العلم.

يحققوا  وقعدوا  السلطات  اعتقلوه  سنني   8  –  7 عمره  قلنديا  في  ولد  في  ب. 
معاه.

 في التحقيق سألوه: شو اسمك؟
 قالهم: محمود البياع.

 شو اسم ابوك؟
 محمود البياع

 مش معقول، بصرش هيك، اسمك واسم أبوك نفس الشيء.
 قالهم: هيك بعرف!!

 بعدين تركوه روح، وحكى ألهله شو صار معه، قالوله: وليش قلت هيك؟
 قالهم: ألنه أبوي شب بذبحوه، أما سيدي ختيار بجوز ما يوخذوهوش!!

ج. في قرية بني نعيم )من قرى اخلليل( حضر اجليش العتقال شاب من بيته 
فأخذت أخواته يطلقن الشتائم على اجليش ويقلن: يلعن أبوكم وأبو شامير 
له:  وقال  والدهن  على  الدورية  ضابط  فجاء  مرات،  عدة  وكررنها  معكم! 
بكفي،  عاد،  خلص  ببناته:  الوالد  فصاح  يسكنت!!  خليهن  عيب،  عاد،  يكفي 

يلعن أبوكن على أبو شامير معكن.

د. في حارة دار أبو سنينة في اخلليل هجم املستوطنون على منطقة وأصابوا 
دار أبو محمد أبو سنينة فخرج هو وأوالده يطاردون املستوطنني واستقروا 
على تل مرتفع وأخذوا يضربون احلجارة والقناني الفارغة وما توفر لديهم. 
أبي محمد  الضباط وطلب من  أحد  لفك االشتباك، وحضر  وتدخل اجليش 
التوقف عن الضرب، فقال له أبو محمد: ال يا عمي، انتو جماعة محترمني، 

إحنا بدناش نضربكم، إحنا بدنا نضرب اخوات الشرموطة املستوطنني!!
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احليوان البطل
هنالك عدد ال بأس به من القصص التي يبرز فيها احليوان، مثل القط أو الكلب ولكنه 
غالباً ما يكون احلمار.  ويأتي الدور من أن األطفال أو الشباب يلجئون إلى تعليق 
العلم اإلسرائيلي أو صورة شامير على احليوان )غالباً على مؤخرة احلمار( فيأتي 

اجلنود فيقتلون أو يعتقلون احليوان:

أ. في والد صغار في مخيم طولكرم ربطوا طابة في رقبة قطة صغيرة ودخلوها 
حتت السياج على املركز. انتبه احلارس واتصل باملسؤولني. حلقوها بدهم 
ميسكوها، وقرر رئيس املركز ترحيل كل اللي باملركز. وراحت البسة نامت 
ما  اكتشف  وملا  املتفجرات،  خبير  وأجا  البسة،  خدروا  أجو  سيارة،  حتت 
فيهاش إشي أفرغوا سالحهم في البسة ورموها ع املخيم والوالد يضحكوا 

عليهم من بره.

ب. شخص من سلوان كان ماشي مع حمارة ذات يوم، شافوه اجلنود، طلبوا 
منه أنه ميحي الكتابات عن احليطان فرفض الشخص، فهم اجلنود بضربه، 
فأصاب  برجليه  اجلنود  برفس  وقام  صاحبه  عليه  يهن  لم  احلمار  ولكن 

جنديني ويقال أن اجلنود اعتقلوا احلمار.

اجلندي الضائع
الدورية.   أو  اجليش  هم  الالعبني  أو  املشتركني  فإن  اإلسرائيلي  اجلانب  من  أما   
السلطات  تبقى صورة  العسكري ولكن  أو احلاكم  الضابط  ذكر  أحياناً  وقد يظهر 
ميكن  وواضحة  مبلورة  أدوار  تظهر  وال  عام  بشكل  باجليش  ممثلة  اإلسرائيلية 
املواطن  أما  الفلسطيني.  اجلانب  في  احلال  هو  كما  بوضوح  بعضها  عن  متييزها 
وال  القصص،  هذه  في  وجود  أي  له  فليس  كبيراً،  أو  صغيراً  العادي،  اإلسرائيلي 
يوجد أي دور حتى للمستوطن.  الدور الوحيد الذي يظهر واضحاً ومميزاً عن باقي 
اجليش والسلطات اإلسرائيلية هو الدور الذي أسميه دور “اجلندي الضائع” وهو 
اجلندي  فإن  احلالة  هذه  وفي  الدورية،  أفراد  باقي  عن  خطأ  يبتعد  الذي  اجلندي 
سالحه  ويسلم  ويستسلم  والبكاء  بالصراخ  ويبدأ  الرعب  عليه  يستولي  عادة 
والشبان  األطفال  يقوم  وقد  رحمتهم.  حتت  كلياً  نفسه  ويضع  والشبان  لألطفال 
بضربه وإهانته ولكنهم ال يقومون بقتله، وعادة يكتفون بتشليحه سالحه وبدلته 
العسكرية وإرساله إلى الدورية. والواضح هنا أن القصد من االنتفاضة هو ليس 
إيذاء اإلسرائيليني أو قتلهم، وال حتى اجلنود منهم، بل إهانتهم وحتقيرهم بحيث 
يرغمون على االعتراف بأن الفلسطينيني أصحاب حق وأنهم قادرون على أخذ احلق 

بالقوة إذا شاؤوا.  من أمثلة اجلندي الضائع ما يلي:
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أ. في مخيم الشاطئ ضل أحد اجلنود طريقه أثناء مطاردة بعض الشباب داخل 
إحدى  في  انزوى  وحيداً  نفسه  وجد  وعندما  الضيقة،  أزقته  وفي  املخيم 
القرن وأخذ يبكي ويصرخ، فتقدم منه عدد من الشبان وألقوا القبض عليه 
اإلطار  داخل  عينيه  أمام  العسكرية ووضعوها  أن يخلع مالبسه  وأجبروه 
إلى  الثورة  حتيات  بلّغ  له:  قالوا  أن  بعد  وحدته  إلى  أرشدوه  ثم  املشتعل، 

قيادتك – يكفيك ما انت فيه!!

الدورية  عدد  كان  بكثرة،  اجليش  على  الناس  هجم  خانيونس  معسكر  في  ب. 
خمسة أفراد، ومع هجوم الناس عليهم تبعثروا وشردوا، وبقي جندي واحد 
مش عارف وين يروح، وملا شاف انه بقي لوحده أمام كثرة الناس بدأ يصرخ 

بصوت عالي: ميا، ميا، أني لفاد )أي أنا وحدي(.
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النكتة الفلسطينية في حرب اخلليج

الشعبي،  التراث  فروع  من  فرع  الشعبية  والقصة  الشعبية،  القصة  من  نوع  النكتة 
والعلم املختص بدراسة التراث الشعبي هو علم “الفلكلور”. والنكتة، والسياسية منها 
بشكل خاص، من أكثر أنواع التراث الشعبي استعماالً وانتشاراً، وأسرعها استجابة 
للمجتمع،  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الظروف  على  الطارئة  للتغيرات 
التي  التراث الشعبي  وأسهلها للجمع، ولكنها على الرغم من ذلك كله من أقل أنواع 
اهتم علماء الفلكلور بدراستها وحتليلها. وقد يكون لذلك عدد من األسباب، منها عدم 
أخذ علماء الفلكلور النكتة باجلدية املطلوبة، إما ملعرفتهم بأن املجتمع ال يأخذ دراسة 
النكتة بجدية، أو لعدم قناعتهم هم أنفسهم بأن دراسة املضحك ليست مضحكة وأن 
وراء ما هو مضحك قد يكمن ما هو جدي ورمبا محزن ومبك. وقد يكون وراء جتاهل 
علماء الفلكلور للنكتة اعتيادهم دراسة ما هو قدمي وتقليدي ومتوارث بينما يعتبرون 
النكتة بصيغتها الظاهرة، وليس بروحها وجوهرها، ظاهرة عابرة ترافق الظروف أو 
الفلكلور،  التي تتطلب ظهورها وتختفي باختفائها. كذلك فإن معظم علماء  األحداث 
للمادة  الظاهري  اللغوي  القالب  بدراسة  يهتمون  خاص،  بشكل  العربي  العالم  وفي 
الفلكلورية، علماً بأن القالب اللغوي للنكتة ليس ثابتاً وليس له صيغة تقليدية متفق 

عليها، بل انه ُيغيَّر وتعاد صياغته مع كل مرة يعاد فيها سرد النكتة.

االجتماعية  العلوم  في  الدارسني  النفس بشكل خاص، بني جميع  علماء  انفرد  لقد 
القرن  هذا  أوائل  في  “فرويد”  أرسى  وقد  النكتة،  بدراسة  باالهتمام  واإلنسانية، 
أسس وقواعد دراسة النكتة، في كتاب له نشر ألول مرة سنة 1905، ومقالة هامة 



النفس  علم  في  ليس  للنكتة،  النفسية  الدراسات  تخرج  ولم   .1928 سنة  نشرت 
الذي  العام  اإلطار  عن  والتجريبي،  االجتماعي  النفس  علم  وفي  بل  فقط  التحليلي 
وضعه فرويد في حينه. ومن األسس التي وضعها فرويد، والتي ما زالت مقبولة 
جلميع املهتمني بدراسة النكتة، أن للنكتة، كما للحلم، نوعني من احملتويات: احملتوى 
الظاهري، واحملتوى الباطني. أما احملتوى الباطني، والذي قد ال يعرف عنه محدث 
النكتة أو مستمعها عادة بشكل واع، فإنه يتكون من مواد تهدف إلى إشباع إحدى 
غريزتني: العدوانية، أو اجلنس، أو االثنتني معاً. وأما احملتوى الظاهري، أي النكتة 
كما نرويها أو كما نسمعها، فهو الغطاء الكالمي أو اللغوي لهذه األهداف. والنكتة 
دون  لها  الباطني  أو  الالواعي  الهدف  عن  التعبير  من  تتمكن  التي  تلك  هي  الذكية 
اإلفصاح عنه صراحة، وبواسطة تعابير لغوية بريئة بحيث يصعب اتهام محدثها 
أو سامعها بالنوايا العدوانية أو اجلنسية. أما النكتة البذيئة أو السخيفة فهي تلك 
التي يطفو محتواها الباطني قريباً من السطح، وتنم كلماتها عن أهدافها. وقد تكون 
إثارتها  تعتمد في  “البريئة” فعالً  “هادفة”، والنكت  “بريئة” فعال أو تكون  النكتة 
للضحك على محتواها الظاهري عن طريق احليل اللغوية والتالعب باأللفاظ دون 
أن تكون هناك أهداف باطنية مخبأة. وهذا النوع من النكت قليل التداول ويضحك 
له عادة األطفال والبسطاء من الناس فقط. أما الناس العاديون من الكبار فإنهم أكثر 
ما يضحكون ويستمتعون بالنكتة عندما تكون النكتة “هادفة” أي معبأة بالهجومية 
والعدوانية والتحدي جتاه السلطة وجتاه القيم االجتماعية، خصوصاً تلك املتعلقة 
املستمعون  ويكون  وذكياً،  لبقاً  لها  الظاهري  احملتوى  ويكون  الدين،  أو  باجلنس 

يتماهون مع األهداف الباطنية لتلك النكتة.

واحملرمة،  املمنوعة  الرغبات  تلبية  على  قادرة  كونها  أي  هذه،  النكتة  مواصفات 
دون  االجتماعية  القيم  أهم  على  والتمادي  السلطة  حتديث  على  قادرة  وكونها 
مفضالً  وسالحاً  صاحلة  أداة  النكتة  من  جعلت  للعقوبة،  النكتة  صاحب  تعريض 

للتحدي والثورة واالنتقام من قبل املستضعفني واملظلومني.

وهذه املواصفات تنطبق على أوضاع الفلسطينيني عند بداية أزمة اخلليج، فقد كان 
أعداء العراق هم أنفسهم أعداء الفلسطينيني قبل أن تبدأ هذه األزمة، فهناك إسرائيل 
التي استولت على أراضيهم وبالدهم وأخرجتهم من بيوتهم وشتتتهم في جميع 
نواحي العالم، وهناك أمريكا ومن ورائها الغرب، التي أقامت إسرائيل ودعمتها في 
جميع ما قامت به، وهناك دول اخلليج التي دعمت ببترولها وأموالها دول الغرب 
وإسرائيل ولم حترك ساكناً ملساعدة الفلسطينيني بل استعبدتهم وامتصت دماءهم 
العراق  مع  الفلسطينيون  يقف  أن  هذه،  واحلالة  الطبيعي،  من  كان  لفظتهم.  ثم 
بعواطفهم وآرائهم وأموالهم وأجسادهم، ولكن الفلسطينيني مشردون ومحتلون، 
ولم يكن لديهم ما يقدمونه في هذه احلرب سوى الكلمة والعاطفة، فصاغوا عدوانيتهم 
جتاه أعداء العراق على شكل عدد قليل من اخلطابات والتصريحات واالستنكارات، 
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وعدد كبير من النكات املرة الالذعة املوجهة إلى أعداء العراق، واألساطير اخليالية 
اآلن  أر حتى  اإللهية اخلارقة. ولم  القوى  املساعدة من  فيها بطلب  يتوجهون  التي 
البلدان  والتي ظهرت في  بأزمة اخلليج  املتعلقة  النكات واألساطير  دراسات حول 
أكبر  املختلفة املعنية بهذه األزمة، ولكنني أطرح هنا فرضية للبحث وهي أن عدداً 
من هذه النكات واألساطير ظهرت بني الشعوب التي تعاطفت مع العراق ولكنها لم 
تتمكن، لضعفها، من املشاركة الفعلية في املعركة، منها بني الشعوب التي انحازت 

إلى أحد طرفي احلرب واشتركت فيها بشكل فعال.

الساحة  على  بالظهور  “نكت اخلليج”  بدأت  فلقد  الفلسطيني،  املجتمع  إلى  ونعود 
حوالي  بعد  انتباهي،  تلفت  بدأت  األقل  على  أو  احملتلة،  األراضي  في  الفلسطينية 
أول  دونت  أني  مالحظاتي  في  أجد  إذ  للكويت،  العراقي  اجليش  اجتياح  من  شهر 
أي  جديدة،  نكتة  آخر  كانت  بينما   ،1990/9/8 بتاريخ  اخلليج”  “نكت  من  نكتة 
لم أكن قد سمعتها من قبل بتاريخ 1991/5/1، وكان مجموع ما جمعته منها 92 
نكتة، حوالي 15 منها أقرب إلى األسطورة أو قصص اخلوارق منها إلى النكتة. وقد 
جاءت معظم هذه النكت من الضفة الغربية، وعدد قليل منها من غزة ومن اجلليل 
واملثلث. وقد ساعدني في جمع املواد املستعملة في هذا البحث عدد من طلبة مساق 

“التراث الشعبي” الذي أدّرسه في إطار دائرة علم االجتماع في جامعة بيرزيت.

عن  احلديث  إلى  اآلن  وسأحتول  عام،  بشكل  النكتة  عن  اآلن  حتى  حتدثت  لقد 
مواقف  حول  استقراءها  وأحاول  لدي  املتوفرة  اخلليج”  أزمة  “نكات  مجموعة 
الفلسطينيني املوجودين على األرض الفلسطينية، وفي الضفة الغربية بشكل خاص، 
من أزمة اخلليج. وال أدعي هنا أن هذه املجموعة تضم جميع النكات التي ظهرت بني 
الفلسطينيني حول أزمة اخلليج، ولكني اعتقد أني متكنت من احلصول على معظمها، 
وأن ما متكنت من جمعه يكون عينة ممثلة وكافية لدراسة “النكتة الفلسطينية” في 
أزمة اخلليج. وسأنطلق في دراستي لهذه العينة من املبدأ املتفق عليه بني دارسي 
النكتة، والقائل بأن التحدي والعدوانية يكونان جوهر النكتة، وأحاول التعرف على 
مقدار التحدي والعدوانية التي يكنها الفلسطينيون إلى الفئات املختلفة املشتركة في 
احلرب على طرفي الصراع، ثم أحاول من خالل النكت فهم ديناميكية تغير وتطور 

مشاعر الفلسطينيني عبر املراحل املختلة ألزمة اخلليج.

كمية، ونوعية، واجتاه مشاعر الغضب الفلسطينية أثناء األزمة
عند النظر إلى مجموعة النكت املتوفرة لدينا ككل، ميكننا إطالق بعض التعميمات. 
فجميع النكات في املجموعة، مثال، موجهة إلى طرف واحد من النزاع وهو مجموعة 
أية قصة أو نكتة تعبر عن عدوانية أو تهجم أو تهكم جتاه  احللفاء، وليست هناك 
العراق أو جتاه أي من الفئات التي أبدت تعاطفاً مع العراق، مثل األردن أو اليمن أو 
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السودان. والظاهر أيضاً أن وقوف الفلسطينيني مع العراق لم يكن من قبيل الرهان 
أنهم لم يتراجعوا عن موقفهم،  إذ  أنه سيكون رابحاً،  على حصان كانوا يعتقدون 
كما يظهر في النكت، حتى بعد الهزمية الساحقة التي حلقت بالعراق، والظاهر من 
“عدو عدوك، صاحبك” وليس من قبيل  النكت أن موقفهم جاء من قبيل  مجموعة 
“عدو صاحبك، عدوك”، إذ ال يوجد أي تعبير عن عدوانية جتاه أعداء العراق الذين 
الدول  أو  اليابان  أو  فرنسا  مثل  األزمة،  قبل  ما  منذ  للفلسطينيني  أعداء  يكونوا  لم 
غياب  وهو  بغيابه،  مهم  آخر  عنصر  وهناك  احللفاء.  جهود  دعمت  التي  األخرى 
أية نكات تهاجم بها أي فئة فلسطينية فئة فلسطينية أخرى كما يحدث في بعض 
إياها  متهمة  أخرى  فئة  فلسطينية  فئة  أحياناً  فيها  تهاجم  التي  االنتفاضة”  “نكت 
بالتخاذل وعدم القيام بدور كاف في جهود االنتفاضة. وأفهم من غياب هذا النوع 
الفئات والفصائل الفلسطينية املختلفة في  من النكت أنه كان هناك إجماع تام بني 
دعمها للعراق. هنالك صفة عامة أخرى تتصف بها هذه املجموعة من النكت، وهي 
والغضب  واملرارة  باحلقد  مملوءة  أنها  أي  “هادفة” و“مباشرة”،  عام  بشكل  أنها 
الصارخ واملكشوف، وال تلجأ كثيراً إلى احليل الكالمية والتالعب باأللفاظ بل تعتمد 
في إثارتها للضحك على أهدافها العدوانية إلى درجة أنها كثيراً ما تقترب من كونها 
أن  الفلسطينيون على قادة احللفاء. ومبا  بها  يلقي  مجرد مسبات ومفردات بذيئة 
هذه النكت يرويها الفلسطينيون لبعضهم البعض، فإن كونها “هادفة” و“مباشرة” 
أي “مكشوفة” يدل مرة أخرى على اإلجماع التام في املوقف الفلسطيني بحيث ال 
أنه  إذ  للنكتة،  العدواني  الهدف  تغطية  ومحاولة  املناورة  إلى  النكتة  محدث  يحتاج 

يضمن من البداية مشاركة املستمعني له في األهداف وتعاطفهم معها.

الفلسطينيني  لعدوانية  معينة كمعيار كمي  فئة  إلى  املوجهة  النكت  عدد  أخذنا  وإذا 
الفئات  لدينا ميزان حساس ودقيق. وإذا حكمنا على  فإنه يصبح  الفئة،  تلك  جتاه 
ويكون  األولى  باملرتبة  تفوز  إسرائيل  أن  جند  فإننا  امليزان،  هذا  حسب  املختلفة 
به  الذي يحظى  الرقم  ثالثة أضعاف  نصيبها 35 نكتة/ وهو عدد يساوي تقريباً 
أقرب املنافسني لها وهما أمريكا والسعودية اللتان حتظيان بـ 12 نكتة لكل منهما، 
تليها مصر والكويت بواقع خمس نكات لكل منهما، ثم سوريا بثالث نكات، وتتوزع 
باقي النكات على دول عربية أخرى وعلى وحدات غير معرفة بوضوح تشير إلى 

الغرب أو احللفاء أو العالم العربي أو اإلسالمي أو غير ذلك.

والفرق في العدوانية املوجهة إلى الدول املختلفة ال يقف عند “الكم” بل يتخطاه إلى 
إذ جند أن العدوانية والتهكم املوجهة إلى الدول العربية كمصر وسوريا  “الكيف”، 
ال تكون موجهة إلى الدولة ككل أو إلى الشعب في تلك الدولة، بل إلى القائد. من هذا 

النوع جند مثالً النكتة التالية التي تهاجم الرئيس حسني مبارك وتصفه بالغباء:

إلى  إعادتهم  تعالى  الله  قرر  محاسبتهم  وعند  ومبارك،  وفهد  األسد  مات 
كأسد،  لألرض  سأعيدك  أنت  لألسد:  فقال  حيوانات،  شكل  على  األرض 
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وللفهد: أنت سأعيدك كفهد، ثم التفت إلى مبارك وقال: وأنت كيف أعيدك؟! 
كل عمرك حمار وبترجع حمار!

بتفاهتها  تلميذ مدرسة صغير وتعكس  منه  باألسد وجتعل  وهذه قصة تستهزئ 
تفاهة بطلها:

حافظ األسد رن جرس باب معلم لغة عربية، فقال املعلم: مني؟ فرد األسد: 
حافظ، فقال املعلم: طيب، تعال بكره بسَمعلك.

مع  تتناسب  بطريقة  الطوشة” ومحورة  “غوار  متثيليات  من  مأخوذة  نكتة  وهذه 
ظروف أزمة اخلليج، وجتمع بني مبارك وفهد واألسد:

صدام كان قاعد والفف إجر على إجر، فالحظ طارق عزيز أنه البس بوت 
جديد فقال: مبارك البوت، شو نوع اجللد؟ فقال صدام: فهد، فقال له طارق 

عزيز: مليح، حافظ عليه.

من الواضح إذاً أن الفلسطينيني كانوا يعتقدون أن الشعوب العربية كانت تقف مع 
العراق وأن القادة أو األنظمة فقط هم اللذين تعاونوا مع احللفاء.

إلى إسرائيل  املوجهة  أن تلك  العربية متاماً، جند  الدول  إلى  املوجهة  النكت  بعكس 
القيادة وباقي  إلى إسرائيل كدولة أو كيان دون متييز بني  العدوانية  موجهة فيها 
متكن  لعدم  الشماتة  وتبدي  إسرائيل  من  تتهكم  عام  بشكل  وهي  املجتمع،  أفراد 
من  و  وأراضيها.  مدنها  إلى  الوصول  من  العراقية  الصواريخ  منع  من  إسرائيل 

األمثلة على ذلك النكتة التالية:

في حرب اخلليج صاروا اليهود يحطوا على بيوتهم حطات فلسطينية حتى 
ما ينزل عليهم صاروخ احلسني.

العراقية  الصواريخ  إسقاط  “الباتريوت” على  قدرة  عدم  أن  تقول  أخرى  ونكتة 
تعود إلى أنه:

ملا كانوا يطلقوا الباتريوت على شان يسقط الصاروخ، كان ملا يوصل عند 
الصاروخ يسأله: انت سكاد؟! يقوله الصاروخ: أل، أنا احلسني. فيتأسف له 

الباتريوت ويقول له: طيب، ساع )استمر، بالعبرية(!

العربية وإسرائيل، ومرة أخرى  الدول  الطرفني،  أمريكا والسعودية بني هذين  وتقع 
نكتشف مساواة السعودية بأمريكا في ذهن الفلسطينيني، إذ جند هنا باإلضافة إلى 
املساواة الكمية التي رأيناها سابقاً املساواة النوعية أو الكيفية بينهما، فاللوم في هاتني 
احلالتني يقع ليس فقط على القادة أو على الكيان أو الدولة بل على نوعية اإلنسان أيضاً. 

فالفلسطينيون يدينون القيادة األمريكية كما يظهر في قصة بوش عند احلالق:
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مرة بوش راح يحلق شعره، شعره ناعم كثير، تغلب فيه احلالق، ففكر شوية 
وفجأة قاله: صدام! فوقف شعر رأسه، وحلقله.

ولم تنته مشاكل بوش عند احلالق، فحسب رأي الفلسطينيني واجه بوش مشاكل 
أكثر عندما ذهب إلى اخلياط:

بوش صّحت له قطعة قماش، ففر كل العالم حتى حدا يفـَّصل له اياها بدلة.  
الكل يقول له: بتجيش بدلة. بعدين حدا قال له: روح ع العراق بجوز هناك 
بقدروا.  راح ع العراق، قالوا له: هاي بتكفي بدلة وقميص وبالطو، وبظل 
منها. قالهن: كيف الكل بقول بتجيش وانتوا بتقولوا بتيجي وزيادة؟ قالوا له: 

كل العالم بشوفك كبير واحنا بنشوفك هالقده )إشارة باإلبهام والسبابة(.

ولكننا جند أن الفلسطينيني ال يكتفون بلوم القيادة األمريكية وحدها بل يوجهون 
عدوانيتهم أحياناً إلى اجلنود األمريكيني ويهزؤون بنوعية اإلنسان األمريكي املدلل 

الذي ال يستطيع العيش بدون الشوكالطه:

إلى بوش يطلبوا منه  إنه اجلنود األميركان بعثوا رسالة مستعجلة  بقولوا 
يعمل مصنع شوكالطه اللي ما تذوبش في حر اخلليج.

وأحياناً أخرى جند الفلسطينيني يعتبرون “أمريكا” ككل هي العدو دون متييز بني 
قيادة وجنود وشعب:

القوات  وجود  بسبب  احلج  موسم  ألغت  اإلسالمية  الدول  بعض  عشان 
من  )ستائر  جينز  الكعبة  يلبْسوا  أميركا  اقترحت  السعودية،  في  األجنبية 
جينز( ويحطوها في قمر اصطناعي ويخلوها تطوف حولني الناس بدل ما 

يطوفوا الناس حواليها.

واخللل في حالة السعودية، كما هو في أمريكا، يكمن في القائد وفي نوعية اإلنسان، 
“الفهد” كما رأينا سابقاً،  إلى كون جلد حذاء صدام مصنوع من جلد  فباإلضافة 

يتهم الفهد بخدمة “حرمي” قادة العرب:

فقدمهم  السعودية،  في  الفهد  يزوروا  راحوا  وغورباتشوف  بوش  مرة 
وأنا  وحَرُمه،  غورباتشوف  الرئيس  وحَرُمه،  بوش  الرئيس  قائالً:  الفهد 

خادم احلرمني.

وأسوأ من ذلك فإن الفهد يتآمر مع قادة إسرائيل:

إلى إسرائيل(،  الدخول)  إلى اجلسر يريد  حضر أحد السعوديني بسيارته 
فأوقفه اجليش اإلسرائيلي على اجلسر وسأله: وين رايح؟ فأجاب: رايح 
من  واحنا  محتل  األقصى  ميكن!  ال  اجلنود:  فقال  األقصى.  في  أصلي 
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جيش االحتالل. ففكر السعودي قليالً وقال: وطويل العمر يدري؟! فأجابه 
اجلندي: نعم يدري، ومبوافقته.

وكان الفلسطينيون قبل حرب اخلليج يحكون هذه النكتة وينهونها بقول السعودي، 
وامللك يدري؟! وكانوا يستشهدون بها على جهل السعوديني، ثم أتت حرب اخلليج 
فأضافت إلى جهل السعوديني خيانة عاهلهم.  ولكن ال يضع الفلسطينيون كل اللوم 
فهو  متدنية،  السعودي  اإلنسان  نوعية  أن  يرون  بل  وحده،  السعودية  عاهل  على 

باإلضافة إلى جهله )كما في النكتة أعاله( يتصف بالغباء:

ضابط سعودي سأل أحد جنوده: ماذا تفعل لو نفذت منك الذخيرة وأنت 
في اجلبهة؟ فأجاب اجلندي: سيدي، استمر في إطالق النار حتى ال يعرف 

العدو أن الذخيرة نفذت!

ويضاف إلى جهل السعوديني وغبائهم اجلنب:

قال ملا فاتوا العراقيني على اخلفجة، في جندي عراقي فات على بيت، القى 
فيه عيلة سعودية بعدها موجودة، فأجا بده يقتلهم، قامت املرة صارت تقول 
له: منشان الله! قالها: طيب، شو اسمك انت؟ قالت له: فطوم. قالها: طيب، 
انت بديش أقتلك عشان اسمك على اسم امي. وبعدين قال جلوزها: وانت 

شو اسمك؟ قاله: محمود، بس بدلعوني “فطوم”.

الترابط بني مراحل األزمة ومشاعر الغضب
قصة   92 عددها  بلغ  والتي  الدراسة  هذه  في  املستعملة  القصص  بجمع  قمت  لقد 
للشعب  الشاغل  الشغل  فيها  اخلليج  أزمة  كانت  أشهر  الثمانية  تقارب  مدة  خالل 
الفلسطيني واملوضوع الرئيسي في أحاديثهم ونقاشاتهم.  ويظهر من املالحظات 
بغض   – األزمة  بداية  بني  “احلضانة”  بفترة  نسميه  أن  ميكن  ما  أن  دونتها  التي 
باألزمة كانت  املتعلقة  النكت واألساطير  – وبداية ظهور  النظر عن عمق جذورها 
حوالي الشهر، بينما استمرت والدة النكت والقصص اجلديدة حول أحداث األزمة 
ملدة شهرين بعد النهاية الرسمية للحرب، ثم انصرف الفلسطينيون، على ما يظهر، 
وعواطفهم  مشاعرهم  على  تستولي  أصبحت  أخرى  ومتاعب  شؤون  إلى  بعدها 

ومداركهم أكثر من أحداث أزمة اخلليج.

لفترات  الزمني  الترتيب  حسب  لدينا  املوجودة  النكت  مجموعة  إلى  النظر  عند 
أنها  بل  عشوائياً،  يكن  لم  ترتيبها  أن  وبسهولة  نكتشف  فإننا  وشيوعها  ظهورها 
تقع في مجموعات يتشابه أفراد كل منها في األهداف واملغزى، وأن ترتيب وتوزيع 
هذه املجموعات ليس اعتباطيا وإمنا متليه التطورات واألحداث التي حدثت في أزمة 
اخلليج نفسها. ونستطيع أن منيز أربع مجموعات مختلفة، على األقل، تتمشى مع 
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أربع مراحل مختلفة في تطور أزمة اخلليج، وباألصح في إدراك الفلسطينيني ألزمة 
النابع من ذلك اإلدراك واملرافق له، وميكننا أن نعطي هذه  اخلليج وفي شعورهم 
املراحل األربع أسماء تعكس جوهر القصص املوجودة في املجموعات املوازية لهذه 
اليأس،  الغضب، ومرحلة  الفرح، ومرحلة اخلوف، ومرحلة  املراحل وهي: مرحلة 

وسأصف كل منها على انفراد:

مرحلة الفرح
مباشرة  آب 1990  الثاني من  في  للكويت  العراق  احتالل  بعد  املرحلة  جاءت هذه 
وامتدت حتى أوائل تشرين الثاني عندما أصبح الناس يشعرون أن هناك إمكانية 
حقيقية لنشوب حرب.  أثناء هذه املدة كان الفلسطينيون فرحون مبا فعله العراق، 
بشكل  الغنية  والطبقة  احلاكمة  وبالعائلة  بالكويت  حل  ما  بأن  يشعرون  وكانوا 
خاص هو عقاب عادل لتبجحهم وصلفهم، والستغاللهم للفلسطينيني ولغيرهم من 
غير الكويتيني الذين قام اقتصاد الكويت على أكتافهم ولكنهم حرموا من االستفادة 
من ثمار أتعابهم. ولم يكن الفلسطينيون في هذه املرحلة يظنون أن تهديدات أمريكا 
حقيقية، بل كانوا يعتقدون أن أمر الكويت قد انتهى لألبد، وكانوا يتمنون لو أن ما 
حدث للكويت يحدث لباقي دول اخلليج التي لم تكن معاملتها للفلسطينيني وغيرهم 
الفترة  هذه  في  الفلسطينية  النكت  وجاءت  الكويت.  معاملة  من  أفضل  الغرباء  من 
راقصة  حول  تكون  تكاد  مرحة  خفيفة  نكت  فهي  النفسية،  احلالة  هذه  عن  معبرة 
إذا أمكن استعمال الوصف للنكتة. فهذه واحدة من أوائل نكت أزمة اخلليج جتعل 

العالقة بني صدام والكويت عالقة غرامية:

ليش مرة )زوجة( صدام طلبت الطالق؟

ألنه صدام “ضم” الكويت.

ويظهر من النكتة التالية أن الفلسطينيني ال يرون أن أفراد العائلة الكويتية احلاكمة 
يستحقون العطف والشفقة بل االستهزاء والشماتة:

بعد ما احتل صدام الكويت مبدة قصيرة، اتصلت بنت الشيخ جابر الصباح 
جابر؟  بابا  قالت:  التلفون  جاوب  حدا  وملا  أوروبا،  من  الكويت  في  ببيتهم 

قالها الصوت: أل، عمو صدام!

ومن النكت التي تلمح إلى ما يكمن وراء هذه النكت املرحة النكتة التالية:

واألجر  كويتية  خدامة  مطلوب  اجلريدة:  في  إعالن  كتبت  سريالنكية  عيله 
جيد. وكان الكفيل فلسطيني.

ومن النكت التي تتمنى لدول اخلليج األخرى ما حدث للكويت النكتة التالية املتعلقة 
بقطر:
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بنت صدام حسني الصغيرة كان إلها عيد ميالد، قالها أبوها: شو بدك أجبلك 
لعيد ميالدك؟ قالتله: بابا، جبلي قطر!

وهذه نكتة مشابهة عن دبي:

أوالد؟ فقالهم:  الكويت مبدة قصيرة سألوا صدام: شو عندك  اجتياح  بعد 
ُعدي وقصي، واملرة بتتوحم  على دَبي.

وثالثة عن البحرين:

حد سأل صدام حسني: كم من الوقت احتجت الحتالل الكويت؟
فقال: أربع ساعات.

وكم من الوقت حتتاج الحتالل السعودية؟
ثماني ساعات

والبحرين؟
البحرين ناخذها بالفاكس!

مرحلة اخلوف
العراق سوف ال مير  الفلسطينيون أن احتالل  اقتنع  أن  امتدت هذه املرحلة منذ 
وأن  خدعة،  مجرد  ليست  املتحدة  الواليات  وتهديدات  حساب،  ودون  ببساطة 
إمكانيات نشوب احلرب أصبحت جدية، وأصبح شبح احلرب يسيطر على أجواء 
الشرق األوسط، وبدأ الفلسطينيون يتساءلون فيما إذا كانت العراق ستستطيع 
تتألب ضدها، فأخذوا يحاولون طمأنة  التي أخذت  القوة اجلبارة  أمام  الوقوف 
املرحلة  هذه  وامتدت  العراق.  بانتصار  أنفسهم  ومينون  الطرق،  بشتى  أنفسهم 
ألكثرية  واضحاً  أصبح  عندما  أسبوعني  بحوالي  احلرب  نشوب  بعد  ما  إلى 
زمنياً،  املرحلة  هذه  ومتتد  احلرب.  في  املهزومة  هي  ستكون  العراق  أن  الناس 
وبشكل تقريبي، من أوائل شهر تشرين الثاني 1990 حتى أواخر شهر كانون 
ثاني 1991. وتعكس النكت التي تبادلها الفلسطينيون في هذه املرحلة وجلهم 
وحاجتهم إلى ما يطمئنهم والتفتيش عن ما ميكن أن يعطيهم بعض األمل، وتأتي 
النكت في هذه احلالة من قبل الغناء )التصفير( في الظالم لطمأنة النفس وإقناعها 

بعدم اخلوف.

ونرى، من خالل النكت، أن الفلسطينيني يلجئون إلى أساليب مختلفة وعديدة لطمأنة 
أنفسهم، منها مثالً محاولة إقناع أنفسهم أن اخلوف يسيطر على أعداء العراق مما 

يثبت قوة العراق ومناعتها: 
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من  بتطلع  صدام،  يا  اسمع  قله:  بالتلفون،  بصدام  اتصل  البحرين  أمير 
الكويت بسرعة وبدون شروط، أحسنلك!

قاله صدام: عفواً، بس مني اللي بحكي؟
قال: أمير قطر! وسكر التلفون رأسا.

الفلسطينية على بيوتهم  اليهود أخذوا يضعون احلطات  وقد رأينا سابقا كيف أن 
خوفاً من صواريخ العراق، وحتى بوش رئيس أكبر قوة في العالم وقف شعر رأسه 
عندما سمع اسم صدام حسني، ولكن ال غرابة في ذلك إذ أن اسم صدام، وبشهادة 

الدكتور قد نشف ريق العالم أجمع:

مرة واحد أخذ ابنه للدكتور ألنه بريـّل، فأعطاه الدكتور روشيطه )وصفة 
دواء(، وملا رجع فتح الروشيطه لقي مكتوب فيها: “صدام، صدام، صدام”. 
زرم ورجع عند الدكتور وقال له: شو، ميخذ املسألة مزح؟! رد عليه الدكتور: 

أي صدام نشف ريق العالم، بدش ينشف ريق ابنك!
ومن أساليب الفلسطينيني في طمأنة النفس في هذه املرحلة محاولة إلقناع أنفسهم 
أن أعداء العراق إما أنهم أغبياء كما هو احلال مع حسني مبارك الذي قال عنه الله 
أو  “فطوم”،  أن اسمه  ادعى  الذي  السعودي  أنه حمار،أو جبناء كما هو احلال مع 
العيش  يستطيعون  ال  الذين  األمريكيني  اجلنود  مع  احلال  هو  كما  مدللون  أطفال 

بدون “شوكوالطه”.

ومما يدلل على أن هذه املجموعة من النكت ال تعكس ثقة حقيقية بالنفس أو بالعراق 
السمعات  من  كبير  عدد  مع  تزامنت  أنها  والقلق،  اخلوف  من  حالة  تعكس  وإمنا 
التي انتشرت في حينه في كل قرية ومدينة ومخيم فلسطيني، والتي  واألساطير 
والدتهم  حلظة  نطقوا  الذين  احليوان  أو  اإلنسان  صغار  لسان  على  معظمها  جاء 
بنبوءات لصالح “العراق” أو “صدام” أو “العرب” أو أن احلرب ستكون مكلفة جداً 

باألرواح بحيث ال يخرج منها أحد منتصراً.  هذه مثالً قصة سمعت في الناصرة:

في طفل خلق في دير االسد يحكي، وفي ناس بقولوا انه سخل مش ولد، 
وقال: السنة محل، والسنة اجلاي يجري الدم للركبة.

وهذه قصة حدثها شاب من قرية طمرا في اجلليل:

املولودة  أجت  ولدت،  منهن  غنمة  غنمات،  عنده  شخص  في  ماهل  عني  في 
قالت لصاحب الغنمة: إذا الدنيا اشتت بصرش حرب، وإذا ما أشتتش بصير 

حرب، ويكون النصر للعرب.

وحدثت سيدة من العيزرية – القدس القصة التالية:

في نعجة عند جيرانا جابت خروف بحكي وبقول انه رايح يصير مجاعة، وفي 
اآلخر رايح العراق ينتصر ويرتفع العلم فوق الصخرة، وبعدها مات اخلروف.
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والقصة التالية حدثها شاب من بيت عور التحتا على لسان شخص من بّدو، الذي 
نقلها بدوره عن شخص من بيت سوريك أنه قال:

راحت بنتي الصغيرة تطل على البقرة إن طلعت اخلالصة بعد ما ولدت وال 
أل.  فرجعت بعد شوي جتري وتقول: بابا، بابا، العجل بحكي وبقول العرب 
بدهم ينتصروا في خمسطاعش الشهر، فقلتلها: أنو عجل ولك؟! قالت: العجل 
اللي ولد اليوم بابا! فرحت على البقرة وابنها، وملا وقفت والعجل قاعد صار 
يحكيلي ويقوللي وهو يتطلع فّي: صدام بده ينتصر في خمسطاعش الشهر 
أصدق  وحتيرت  العجل،  ومات  ومطولش  مرتني،  وعادها  أميركا،  ويكسر 

اللي اسمعته وال أل، بس هذا اللي صار معي ومع بنتي.

باإلضافة إلى أسطورة املولود اإلنسان أو احليوان الذي يتحدث حال والدته، ظهرت 
بني الفلسطينيني في تلك املرحلة إشاعات وأساطير أخرى كثيرة منبعها دون شك 
اخلوف والقلق واحلاجة إلى االتكاء على القوى اخلارقة لطمأنة أنفسهم. ومن هذه 
السمعات مثالً اإلشاعات التي انتشرت بني الفلسطينيني وبني أهالي اجلليل واملثلث 
بشكل خاص، والتي تناقلتها الصحف العبرية والعربية في البالد في النصف األول 
من شهر تشرين ثاني 1990، حول مشاهدة العديد من الفلسطينيني صور صدام 
العرب في اجلليل إشاعة  السكان  تناقل  القمر. كذلك  العسكرية على  ببزته  حسني 
كل  أثناء  متشابهة  بصور  األسطورة  نفس  وهي  علي”  اإلمام  “جفر  إلى  عزيت 
حرب بني إسرائيل وأي من الدول العربية منذ 1948 حتى اآلن، وهذه صيغة لهذه 

األسطورة جمعت من الناصرة:

اجلفر بقول: اليهود بضربوا األردن وسوريا وبصلوا الشام، هناك بتجتمع 
كلمة العرب وبطردوا اليهود وبذبحوهن، وما بظل إال يهودي واحد، وفي 

مرج ابن عامر، خصوصاً عند واد امللح، بصير الدم للركبة.

“فأرسلنا  الكرمية  اآلية  من  املرحلة  هذه  في  األساطير  من  الكثير  استوحيت  وقد 
عليهم طيراً أبابيل” وهذه صيغة جمعت من طولكرم:

من خّراف الناس اجلايني من السعودية بحكوا انه مع دخول قوات أميركا 
ألرض السعودية طار احلمام األبيض اللي حوالني الكعبة وأجا محلها طيور 
سودا إلها مخالب كبار ومنقار كبير بتحمل زملة بحاله.  وبقولوا انها حماية، 

وبقولوا انه ما قدروا يصوروها بالفيديو وال حتى بالكاميرا العادية.

وقد انتشر في هذه املرحلة أيضاً عدد من “األحاديث” التي عزيت للرسول )صلعم( 
وهذان حديثان جمعا من منطقة رام الله:

“في السادس عشر من رجب يأتيكم شخص ترون منه العجب، يقال له صادم”.
و“سترون النار ووهجها من اجلزيرة حتى بصرى”.
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مرحلة الغضب والعدوانية
متتد هذه املرحلة منذ أوائل شهر شباط 1991 أي منذ بدأ الفلسطينيون يتأكدون 
أن احلرب سوف ال تنتهي لصالح العراق وأن هدف احللفاء، وأمريكا بشكل خاص، 
ليس مجرد حترير الكويت كما كانت تدعي بل حتطيم العراق وإذاللها والقضاء على 
جميع مصادر قوتها، وأنه ليس هناك أمام العراق أي مجال لتالفي الدمار واإلهانة 
والذل، وشعر الفلسطينيون أن ما كان يجري كان موجهاً لهم بقدر ما كان موجهاً 
الواقع،  أن يغير هذا  لعمل أي شيء من شأنه  إمكانية  أية  لديهم  للعراق، ولم تكن 
وكان  واملرارة.  باحلقد  مملوءة  بنكت  ذلك  عن  وعبروا  واإلحباط  بالقهر  فشعروا 
اآللة  بعد يوم وهم يراقبون احللفاء يدمرون  احلقد والغضب واملرارة تزداد يوماً 
العسكرية والبنية الصناعية واالقتصادية للعراق، ويدمرون معها آمال الفلسطينيني 
باسترداد بعض كرامتهم واالنتقام لبعض ما حلق بهم، وكانت النكت التي يطلقونها 
تزداد عنفاً ومرارة إلى أن أصبح الكثير منها في آخر أيام احلرب أقرب إلى املسبات 
بنهاية  املرحلة  هذه  وتنتهي  والكفر.  والبذاءة  العدوانية  بني  جتمع  التي  والشتائم 

احلرب في أواخر نفس الشهر، شباط 1991.

أن  النكت ميكن  أنواع من  ثالثة  املرحلة، بني  أن مييز، في هذه  املتفحص  ويستطيع 
النوع  من  النكت  جاءت  وقد  املسبات،  ونكت  الشماتة،  ونكت  التهكم،  نكت  نسميها 
األخير في وقت متأخر نسبياً من هذه املرحلة. وقد ذكرنا سابقاً عددا من النكت التي 
“خادم  تتحدث عن  التي  النكتة  مثل  املرارة واإلحباط،  للتعبير عن  التهكم  استعملت 
احلرمني”، وتلك التي تقول أن األسد “حافظ درسه”، أو التي تقترح أن تطوف الكعبة 

حول الناس بدل أن يطوف الناس حول الكعبة. ومن هذا النوع أيضاً النكتة التالية:

في في مصر ثالث أهرامات. مبارك بعث يقول للفهد انه ناوي يهدم واحد 
من األهرامات حتى يصير “خادم الهرمني”.

وكذلك النكتة التي تقول:

اللي بده يحج السنة الزم ينجح بالتوفل )و“التوفل” هو امتحان املستوى 
اجلامعات  دخول  يريد  من  عادة  له  يتقدم  والذي  اإلجنليزية  باللغة 

األمريكية(.

هذه  وكانت  اآلخرين،  مبصيبة  الفرح  عن  تعبر  التي  تلك  فهي  الشماتة  نكت  أما 
النكت موجهة بشكل رئيسي إلى إسرائيل، وفي حاالت قليلة إلى السعودية، وهما 
الدولتان اللتان وجهت إليهما الصواريخ العراقية. وهذه النكت هي في الواقع طريقة 
أخرى للتعبير عن نفس املشاعر التي عبرت عنها الزغاريد التي كانت تطلقها بعض 
النساء الفلسطينيات عندما كانت الصواريخ العراقية تسقط في إسرائيل. فقد كان 
عن  للفلسطينيني  الوحيدة  ورمبا  الرئيسي  العزاء  إسرائيل  في  الصواريخ  سقوط 
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عن  سابقا  ذكرناه  ما  النكت  من  النوع  هذا  من  وتدميرها.  للحرب  العراق  خسارة 
الصواريخ، وعن  بيوتهم كي ال تسقط عليها  اليهود حطات فلسطينية على  وضع 
سماح الباتريوت لصاروخ حسني باملرور. وهذه نكتة أخرى من هذا النوع جتمع 

بني إسرائيل والسعودية:

التقى صاروخني في السماء فسأل واحد منهم اآلخر: 
معك وضوء؟

قاله: نعم.
قاله: إذاّ روح انت على الرياض وأنا بروح على تل أبيب.

ونكتة أخرى مشابهة تقول:

صدام عنده تفرقة عنصرية، ألنه بضرب صواريخ على السعودية أكثر من 
إسرائيل.

الصورة  ولكن  وهلة،  ألول  النكت  هذه  في  والغضب  احلقد  يظهر  ال  وقد 
تصبح أوضح عندما نعرف أن بعض هذه النكت ترى في سقوط الصواريخ 
عقوبة مباشرة إلسرائيل على اجلرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيني، فهذه 

نكتة ترى عالقة مباشرة بني الصواريخ ومنع التجول:

ليش ما سقطت صواريخ في الضفة الغربية؟

بسبب منع التجول )الذي فرضته السلطات اإلسرائيلية على الضفة الغربية 
طيلة مدة احلرب(.

ونكتة أخرى تربط بني الصواريخ والهويات اخلضراء التي مينع حاملها من دخول 
إسرائيل:

ليش صاروخ احلسني بطل يصل إسرائيل؟
عشان أعطوه هوية خضرا!

وقد يكون هذا الشعور بأن الصواريخ كانت عقوبة لإلسرائيليني على جرائمهم 
وجعل  تؤذيهم  لن  الصواريخ  بأن  التامة  الثقة  الفلسطينيني  أعطى  الذي  هو 
موجودة  كانت  لو  حتى  يستعملونها  وال  بالكمامات  يستهترون  منهم  الكثيرين 
عبورها  عند  الصواريخ  ملراقبة  البيوت  سطوح  إلى  يصعدون  وجعلهم  لديهم، 
الشعور  هذا  عن  نكتهم  في  الفلسطينيون  عبر  وقد  ومدنهم.  قراهم  أجواء  في 
الفلسطيني  إرادة  تشبه  إرادة  الصاروخ  إلى  وعزوا  الصواريخ  ضد  باحلصانة 
الطوابني  برائحة  يستعني  صاروخ  مثالً  فهذا  فقط،  اإلسرائيليني  يؤذي  جتعله 

للوصول إلى هدفه:
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مر صاروخ على قرية فلسطينية فشم ريحة الطوابني وأدرك أنه في املكان 
اخلطأ وظل مكمل على تل أبيب.

وفي نكتة أخرى يكاد الصاروخ أن يرتكب خطأ لوال تنبيه الفلسطينيني له:

مرة صاروخ احلسني نزل على نابلس، بعدما صار بده يوصل، صاروا أهل 
نابلس يصرخوا: عرب، عرب! فقال لهم احلسني: آسف! وكمل في طريقه 

على تل أبيب.

وحتى داخل إسرائيل فإن الصاروخ ال يتصرف بطريقة عشوائية بل انه مييز بني 
السكان العرب واليهود في إسرائيل:

اشرب  تفضل  له:  فقالوا  الداخل  عرب  من  ناس  على  احلسني  صاروخ  مر 
قهوة! فقالهم: معلش، أحسن معزوم على شاي في تل أبيب.

وتعتمد النكتة هنا على التالعب باأللفاظ في كلمة “شاي” إذ أن اسم الناطق بلسان 
وزارة الدفاع اإلسرائيلية خالل احلرب كان “نحمان شاي”.

النوع الثالث من النكت في هذه املرحلة من مسيرة أزمة اخلليج هو ما أسميناه 
نكت “املسبات” أو “الشتائم” وقد ظهر هذا النوع غالباً في أواخر فترة احلرب 
عندما أصبح واضحاً أنه ال مناص للعراق من الهزمية التامة والدمار الشامل وأن 
احللفاء لن يسمحوا للعراق حتى باالنسحاب مع احملافظة على شيء من كرامتها. 
في هذا الوقت وصل حقد الفلسطينيني وغضبهم أوجه، وأخذوا “يرمون” احللفاء 
بنكت هادفة، مباشرة، ومكشوفة، جتمع بني الهجومية والعدوانية، وكسر القيم 
املوجهتان  التاليتان  النكتتان  النوع  املتعلقة باجلنس والدين. من هذا  األخالقية 

إلى إسرائيل:

مرة الباتريوت طلع تيعترض صاروخ احلسني، قاله احلسني: خش بطيزي 
)ألن الباتريوت كان كثيراً ما يصيب مؤخرة الصاروخ(.

قال نحمان شاي التمس )أصيب باجلنون( من الصواريخ، صار يظل يقول: 
حسني، عباس، حسني، عباس... راح عند دكتور، أعطاه حتميلة باتريوت.

والنكتة األخيرة من هذا النوع، وأكثرها عدوانية، موجهة إلى العالم أجمع، ونتركها 
كلغز ليحاول كل قارئ حلها لوحده:

عند صدام حسني صاروخ لم يكشف النقاب عنه بعد، واسم هذا الصاروخ: 
.A.F.11
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مرحلة اليأس
وهي املرحلة التي تلت نهاية احلرب مباشرة، والنكت التي ظهرت في هذه املرحلة من 
النوع الذي أسماه فرويد “نكت املقصلة”، وقد جاءت هذه التسمية من النكتة التي 
اعتبرها فرويد ممثلة لهذا النوع من النكت، وتقول هذه النكتة أن سجيناً كان ينتظر 
دوره لتنفيذ اإلعدام فيه، وعندما أعلموه بأنه سيعدم شنقاً يوم االثنني التالي علق 
“هذه ليست أفضل طريقة يبدأ بها اإلنسان أسبوعه”. وقد اعتبر  على ذلك بقوله: 
النفسي، فاإلنسان  الدفاع  النكت من أسمى وأنضج أساليب  النوع من  فرويد هذا 
“الغلب” أو باأللم، بل  في مثل هذه احلالة يقبل الواقع ولكنه يرفض االعتراف ب 
يجد مصدراً للضحك والتندر في أمس الظروف، ومن قبيل “نكت املقصلة” جاءت 
النكت الفلسطينية بعد انتهاء احلرب بتنفيذ ما يساوي حكم اإلعدام بالعراق. قبل 
الفلسطينيون حكم اإلعدام هذا ولكنهم لم يروا فيه نهاية العالم وجعلوا النكتة تعبر 

عن لسان حالهم:

العراق كتب على علمه: الله أكبر

واألردن: الله بستر.

وإسرائيل: الله معنا.

والفلسطينيون: الله بعوض!
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النكتة والقصة املضحكة في االنتفاضة

لقد حازت االنتفاضة على اهتمام كبير، محلياً وعربياً وعاملياً، ونتج عنها الكثير من 
األلم واحلزن واألسى، فقد زاد عدد الشهداء على األلف، ويعد اجلرحى واملصابني 
واملشوهني بعشرات اآلالف، بينما زاد عدد املعتقلني واملسجونني على مائة ألف من 
)ورمبا  كله  واألسى  األلم  هذا  من  الرغم  على  ولكن  الفلسطينيني.  العرب  السكان 
بسبب هذا األلم واألسى كله(، فقد خلقت االنتفاضة عدداً كبيراً من النكات والقصص 
والنوادر الطريفة التي ال يعرف عن وجودها سوى الفلسطينيني أنفسهم، واألطفال 

واألحداث منهم بشكل خاص.

يرى الفلسطينيون االنتفاضة كمرحلة جديدة محددة وواضحة املعالم في مسيرة 
نضالهم ضد االحتالل، وينظرون إليها كأسلوب حياة جديد وكحالة نفسية ضميرية 
الفلسطيني  املجتمع  نشاطات  جميع  تدور  املرحلة  هذه  وفي  ومختلفة.  جديدة 
فهنالك  االنتفاضة،  من  سماتها  وتأخذ  االنتفاضة،  جهود  حول  حياته  ونواحي 
“توقيت” انتفاضة، ومالبس انتفاضة، وطعام انتفاضة، وأسعار انتفاضة، وأجور 
انتفاضة، وقوانني انتفاضة، ونكات انتفاضة. ويشير الناس إلى هذا الوضع بقولهم 
“طبيعية رمضان” لوصف احلالة االجتماعية  “طبيعة انتفاضة” كما يقال تقليديا 
والنفسية التي تسود أثناء شهر الصيام. ويروي الناس لبعضهم قصصاً ونوادر 

يشيرون إليها بأنها “قصص انتفاضة” أو “نكت انتفاضة”.

تستجيب النكتة والقصة الطريفة لألحداث احمللية والعاملية أسرع من أي لون آخر 
أو دراستها،  النكتة  أهتم بجمع  االنتفاضة  بداية  قبل  أكن  ولم  الفلكلور.  ألوان  من 



بـ  الناس  إليه  يشير  ما  أسمع  بدأت  االنتفاضة  بداية  من  قليلة  أشهر  بعد  ولكن 
التعايش مع  على  املضحكة  والقصة  النكتة  مقدرة  إلى  فتنبهت  انتفاضة”،  “نكت 
األلم واحلزن واألسى، وهو شيء قد ال يقبله املنطق العادي الذي يفترض تناقضاً 
والعنف  البطش  وازدياد  االنتفاضة،  اشتداد  ومع  واملضحك.  احملزن  بني  وتنافياً 
التعايش مع  النكتة والطرفة ال تستطيع فقط  أن  اإلسرائيلي معها، أصبح واضحاً 
متطلبات  من  ورمبا  القاسية،  الظروف  وليدة  تكون  قد  إنها  بل  القاسية،  الظروف 

احلياة ضمنها.

وتتميز النكات التي يدعوها الفلسطينيون “نكات االنتفاضة” عن غيرها من النكات 
في مواضيعها، فهي تدور عادة حول مواضيع ذات عالقة باالنتفاضة مثل املظاهرات 

واالعتقاالت واإلضرابات ورفع األعالم الفلسطينية واجلنود وامللثمني.

 ،1988 )أغسطس(  آب  شهر  بداية  في  االنتفاضة  وقصص  نكات  بجمع  بدأت  لقد 
ولم تكن لدي في حينه أية فرضيات أو أي إطار نظري محدد، وإمنا قمت بتدوين ما 
القصص وصرت  اهتمامي بهذه  ازداد  الوقت  القصص. ومع مرور  سمعته من هذه 
أتابعها وأفتش عنها، ثم قمت بتجنيد عدد من الطالب ومساعدي البحث جلمع مثل هذه 
القصص، ولم نستعمل أية خطة رسمية مقننة في جمعها وإمنا انحصر أسلوبنا في 
جمع ما نسمعه. وفي املجالس التي لم تكن تذكر فيها مثل هذه القصص بشكل عفوي، 
االجتاه  في  احلديث  يوجه  كان  مما  بأنفسنا  القصص  هذه  بعض  قص  إلى  نلجأ  كنا 
املرغوب، ثم نقوم بتسجيل القصص بعد انتهاء اجللسة. وقد متكنت بهذه الطريقة من 
جمع ما يزيد على مائتي نكتة ونادرة وقصة طريفة تتعلق بظروف االنتفاضة. وليس 
لدي أي معيار نظري دقيق إلدراج أية قصة أو نكتة بني ما أسميه “نكت االنتفاضة” أو 
استثنائها. واملعيار الوحيد الذي استعملته بهذا الصدد هو اإلشارة من قبل فلسطينيني 
من الضفة الغربية أو القطاع إلى القصة بأنها “قصة انتفاضة” أو “نكتة انتفاضة”، 
وأنهم استجابوا لها كنكتة أو طرفة، أو أنها ذكرت في إطار “جلسة نكت انتفاضة” أو 

أتت كرد فعل أو استجابة لقصة عرفت بأنها “نكتة انتفاضة”.

والقطاع،  الضفة  نواحي  جميع  من  بجمعها  قمت  التي  القصص  مجموعة  جاءت 
 .1989 )أغسطس(  آب  إلى   1988 )أغسطس(  آب  من  عام،  مدة  خالل  وجمعت 
يشير  وقد  وظروفها.  االنتفاضة  أحداث  عن  عام  بشكل  القصص  هذه  وتتحدث 
وال  حقيقية  ليست  نفسها  القصص  ولكن  احلقيقية،  األحداث  بعض  إلى  بعضها 

يعتقد محدثوها بأنها حدثت فعالً.

النكات جزء من الفلكلور ومن الثقافة، وهي شديدة التأثر باإلطار الثقافي واالجتماعي 
واللغوي الذي تعيش فيه. ولذا فقد يصعب نقل بعض هذه النكات إلى لغة غير العربية، 
وقد يصعب على غير العرب، وأحياناً على العرب من غير الفلسطينيني الذين عاشوا 
االنتفاضة، أن يتذوقوها. وقد تختلف حتى بعض الفئات الفلسطينية في مدى تذوقها 
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لهذه القصص، فما يجده الفلسطيني العلماني طريفاً قد يجده األصولي ممجوجاً، 
املستوى  على  معروفة  تقليدية  نكات  هي  القصص  هذه  بعض  بالعكس.  والعكس 
كي  والتغييرات  التحويرات  بعض  عليها  أجرَيت  وقد  العاملي،  أو  العربي  أو  احمللي 

تتناسب مع ظروف االنتفاضة، بينما بعضها اآلخر وليد ظروف االنتفاضة.

سوف ال أتطرق في هذه املقالة إلى نقاط نظرية، مثل تعريف النكتة أو البحث في 
الدوافع النفسية الكامنة وراءها أو استجالء الوظائف النفسية أو االجتماعية لها، بل 
إنني سأفترض أنه ينطبق على هذه القصص ما ينطبق على النكتة والقصة الطريفة 
بشكل عام، وأنتقل من ذلك مباشرة إلى حتليل بعض نواحي احملتويات السطحية 

والظاهرة لهذه القصص.

يتوقف ما ميكن استنتاجه، أو استنباطه، من أية مجموعة من املعطيات، إلى حد كبير، 
على الزاوية التي ننظر منها إلى هذه املادة، واألسئلة التي نحاول اإلجابة عليها من 
خالل هذه املادة.  وفي مجال حتليلي لهذه القصص سأعتمد على افتراضني اعتقد 
أنهما مقبوالن من قبل العاملني في حقل دراسة النكتة بشكل عام. االفتراض األول 
هو أن جميع أنواع النكتة حتتوي بحكم تعريفها على عنصر التنافس والعدوانية. 
واالفتراض الثاني هو أن اآللية الرئيسية في النكتة هي التعارض أو التناقض بني 
حالتني أو واقعني أحدهما متوقع ولكنه ال يظهر في النكتة واآلخر غير متوقع ولكنه 
يظهر في النكتة.  بعد قبول هذين االفتراضني أتوجه إلى مجموعة القصص املتوفرة 
التنافس أو الصراع في هذه  لدينا لإلجابة على بعض األسئلة مثل: من هما طرفا 
القصص؟ من هو اخلاسر ومن هو املنتصر في الصراع الذي تصوره هذه القصص؟ 

وكيف يختلف هذا عن الواقع احلقيقي في احلياة احلقيقية والصراع احلقيقي؟

طرفي  حول  األول  السؤال  إلى  بالنسبة  لدينا  املتوفرة  القصص  مجموعة  تقسم 
األول  النوع  في  الصراع  يدور  عريضني،  نوعني  إلى  فيها،  الصراع  أو  التنافس 
منها، والذي يضم العدد األكبر من هذه القصص، بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
بينما يدور الصراع في بقية القصص بني فئات مختلفة من الفلسطينيني أنفسهم. 
وإذا نظرنا إلى النوع األول، واألكثر عدداً من هذه القصص – أي النوع الذي يدور 
– لوجدنا عدداً من النقاط التي تستحق  فيه الصراع بني فلسطينيني وإسرائيليني 
املالحظة. إحدى هذه املالحظات أن هذه القصص ال حتتوي على أية نكات عرقية، 
وليس فيها ما من شأنه أن ميس بشعور الشعب اليهودي كشعب، وفي احلقيقة فإن 
“اإلسرائيلي” في هذه القصص ال يضم أي إسرائيليني مدنيني وال حتى املستوطنني 

منهم، وإمنا يقتصر على اجلنود اإلسرائيليني واجليش اإلسرائيلي.

كذلك نالحظ أن احلالة النفسية واملعنوية التي تعكسها قصص االنتفاضة تختلف 
كثيراً عما كان شائعاً قبل االنتفاضة، ومع أنني لم أقم بأي بحث مقنن حول نكات ما 
قبل االنتفاضة، فإنه من الواضح أن نكات االنتفاضة تعكس نظرة جديدة لإلنسان 
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لإلسرائيليني  وبالنسبة  العالم،  شعوب  لباقي  بالنسبة  نفسه  نحو  الفلسطيني 
ما كانت تظهر  التي كثيراً  النكات  االنتفاضة  بداية  بشكل خاص. فقد اختفت منذ 
الشعور بالعدوانية جتاه الذات وعدم احترام الذات. من هذه القصص مثالً، ما كان 
يحكى عن دكان يبيع أدمغة أتت من شعوب مختلفة، ويكون الدماغ الفلسطيني )أو 
العربي( أغالها ثمناً، وعند السؤال، يوضح صاحب الدكان أن السبب في ارتفاع 
سعر الدماغ الفلسطيني )أو العربي( أنه “غير مستعمل”.  مثال آخر: ما كان يحكى 
وتقدمي  السماء،  إلى  العالم  دول  قادة  من  مجموعة  مع  عرفات  ياسر  صعود  عن 
طلباتهم إلى الله عز وجل. وتقول القصة أن الله أجاب كل قائد بنفس اإلجابة قائالً 
“طلبك لن يلبى أثناء فترة حياتك”! ولكن عندما تقدم عرفات بطلبه أجابه الله “طلبك 

لن يلبى أثناء فترة حياتي!”.

مثل هذه الروح اختفت منذ بداية االنتفاضة، وال يوجد ما يشبهها في أية من القصص 
فإن  اإلسرائيلي  الفلسطيني  يواجه  عندما  االنتفاضة،  قصص  ففي  جمعتها.   التي 
وتعكس  األقل.  على  له  مساوياً  أو  اإلسرائيلي،  على  متفوقاً  دائماً  يكون  الفلسطيني 
الكثير من القصص تعامل الفلسطيني مع اإلسرائيلي تعامل الند مع الند. من هذا القبيل 

مثالً، القصة التالية التي جمعتها من رام الله في شهر حزيران )يونيو( 1989:

من  فرد  بيت  اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  أغلقت  الثمانينات  بداية  في 
أجوا  االنتفاضة  بدَيت  ملا  الله.   رام  قرى  من  قرية  من  عسكرية  مجموعة 
املداهمات  أهله عليه.  في إحدى  البيت وصلحوه ورجعوا  الشباب وفتحوا 
“مني سملحك تفتحي البيت؟”   البيت:  عرف اجليش وسأل الزابط صاحبة 

فقالت له: “حاكم عسكري البلد سمحلي!”

وهذه قصة مشابهة جمعت في نفس الفترة من اخلليل:

احملالت  من  يطلبوا  الشباب  كان  االنتفاضة  بداية  في  اخلليل  مدينة  في 
التجارية أنها تسكر، وبعدين ييجي اجليش يقول: افتحوا! وتتكرر العملية 
مسكر  السن،  في  كبير  رجل  دكان،  صاحب  كان  يوم  مرات.  عدة  يوم  كل 
محله وواقف أمامه. أجا احلاكم العسكري اإلسرائيلي وطلب منه أن يفتح 
احملل. وكانت العملية صارت متكررة عدة مرات في هذاك اليوم. فقال الرجل 
للحاكم العسكري: “احلاكم العسكري طلب مني إني أسكر”.  فقال احلاكم 
العسكري: “أنا حاكم عسكري منطقة اخلليل وأنا ما طلبت منك تسكر!  فقال 

الرجل: “أل مش انت، احلاكم العسكري الفلسطيني”.

نقطة ثالثة تسترعي االنتباه، في مجموعة قصص االنتفاضة، هي أن الفلسطيني في 
هذه القصص يخرج منتصراً على اإلسرائيلي، أو على األقل متفوقاً عليه. وهنا يطرح 
السؤال التالي نفسه: كيف ميكن لهذه القصص أن تصور الفلسطيني كمنتصر أو 
متفوق على اإلسرائيلي على الرغم من أن اإلسرائيلي، في احلقيقة، أقوى بكثير من 
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الفلسطيني، وإسرائيل حتتل القسم األكبر من فلسطني منذ سنة 1948، وباقيها 
الذي  البديل  الواقع  طبيعة  عن  نتساءل  فإننا  أخرى  وبكلمات  1967؟   سنة  منذ 

تصوره هذه القصص، والذي يجعل الفلسطينيني يستظرفونها ويرددونها.

القصص،  هذه  في  اإلسرائيلي  على  الفلسطيني  فيها  ينتصر  عديدة  طرق  هنالك 
وأذكر فيما يلي سبع منها:

اإلسرائيلي في صراع  الفلسطيني على  فيها  يتغلب  القصص  قليل من  1. هنالك عدد 
جسماني.  ونالحظ من مثل هذه احلاالت أنه عندما يتغلب الفلسطيني، أو مجموعة 
الفلسطينيني، على اجلندي اإلسرائيلي فإنهم عادة ال يؤذونه وإمنا يحاولون  من 
حتقيره وإهانته ومن ثم إهانة اجليش الذي ينتمي إليه.  وتكون اإلهانة في معظم 
القصص عن طريق نزع مالبسه وإعادته عارياً أو مرتدياً سرواله الداخلي فقط، إلى 
الضابط املسؤول عنه، وقد يطلبون منه تبليغ حتياتهم للضابط، من هذه القصص، 

القصة التالية والتي جمعت من منطقة جنني في شهر نيسان )أبريل( 1989:

للرشق باحلجارة فأراد  املستوطنني  أحد  بلدة قباطية تعرضت سيارة  في 
من  كان  فما  البلدة،  داخل  يالحقهم  وأخذ  الشباب  من  ينتقم  أن  املستوطن 
الشباب إال أن نصبوا له كميناً وألقوا القبض علي،ه وبعد أن أشبعوه ضرباً 
أخذوا سالحه وأفلتوه وقاموا بتسليم السالح إلى املختار وقالوا له: “سلم 

هذا السالح للحاكم العسكري، وقل له: “هذه هدية من ثوار قباطية”.

وهذه قصة مشابهة جمعت من غزة في نفس الشهر:

الشباب  بعض  مطاردة  أثناء  طريقه  اجلنود  أحد  ضل  الشاطئ  مخيم  في 
في  انزوى  وحيداً  نفسه  وجد  وعندما  الضيقة،  األزقة  في  املخيم  داخل 
القرنة وأخذ يبكي ويصرخ، فتقدم منه عدد من الشباب وألقوا القبض عليه 
اإلطار  في  عينيه  أمام  ووضعوها  العسكرية  مالبسه  خلع  على  وأجبروه 
املشتعل، ثم أرشدوه إلى وحدته بعد أن قالوا له: “بلغ حتيات الثورة إلى 

قيادتك! يكفيك ما أنت فيه!”

وتكون اإلهانة للجندي اإلسرائيلي طبعاً أكبر عندما يكون املنتصر عليه ليس رجالً 
القصة  في  احلال  هو  كما  الفلسطينيات،  النساء  من  مجموعة  أو  امرأة  أو  فتاة  بل 

التالية من جنني:

فتاة  بني  كالمية  مشادة  حصلت  املظاهرات،  إحدى  وفي  جنني،  مدينة  في 
فلسطينية وجندي إسرائيلي، فطلبت منه أن يضع سالحه جانباً لتريه من 
فضربته  جانباً،  سالحه  ووضع  اجلندي  قبل  وفعالً  هي.  أم  هو  األشجع، 
حضر  وعندها  ويستنجد،  يصرح  اجلندي  فأخذ  أرضاً،  وطرحته  الفتاة 

اجلنود وخلصوه من بني يدي الفتاة، وضربوها.
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وهذه قصة مشابهة جمعت من غزة في شهر أيار )مايو( 1989:

مرة مَرة طالعة في منع التجول، لقاها اجليش قالها: وين رايحة؟ قالتله: بدي 
أجيب أكل الوالد ابني!  قالها الزابط: ممنوع، روحي عالبيت! قالتله: والله 
إذا ما ِحِدت بضربك! قالها: تعالي اضربي تشوف! أجت املرة هجمت على 
الزابط ونزلت فيه ضرب. أجا جندي وضربها بالعوزي، وقعت على األرض، 
راح اجلندي شلح أواعيه ورمى الطاسة ومتدد جنبها )بقصد االعتداء عليها 
جنسياً(، راحت املرة مسكت رقبته وبدها تخنقه، صار يصرخ ويبكي. أجا 
الزابط واجلنود يشدوا فيها مش قادرين يفلتوا ايديها، أجو النسوان خلصوا 

اجلندي منها وأخذوها.

ضعف  موقع  في  املوجود  اجلندي  إيذاء  عن  فقط  ليس  أحيانا  الشباب  يترفع  وقد 
بل عن إهانته أيضاً، ويتعاملون معه حسب مبدأ “العفو عند املقدرة” كما يظهر في 

القصة التالية، والتي جمعت من نابلس في شهر متوز )يوليو( 1989:

أثناء هجوم للجنود داخل البلدة القدمية في نابلس، فقد أحد اجلنود طريقه 
وأخذ يتجول في األزقة على غير هدى، فما كان من أحد الشبان النشيطني 
البلد  وسط  إلى  ووصله  بيده  وأمسك  اجلندي  إلى  ذهب  أن  إال  املطاردين 

)حيث باقي اجلنود(.

يضع  بأن  القصص،  هذه  بعض  في  الفلسطيني  للطفل  املعنوي  النصر  يكون   .2
اجلندي اإلسرائيلي نفسه في وضع مزر ال يستطيع الطفل الفلسطيني معه إال 
أن يضحك منه وينظر إليه نظرة سخرية واستهزاء.  من هذا النوع قصة جمعت 

من غزة في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 1988:

)حرس  جفول”  “مشمار  من  يخافون  الشباب  كان  االنتفاضة  بداية  في 
احلدود(، ولكن بعيدين صار مثل اجليش العادي. وفي أحد أيام العيد كان 
“للمشمار  تابعة  دورية  وكانت  الشباب،  أمام  قوتهم  يستعرضون  اجلنود 
جفول”، وكان جيب واحد ساير لوحده مستهتر بالشباب.  وبعدين أسرع 
اجليب فسقط منه جندي، فهجم عليه الشباب، فمشى اجليش وظل اجلندي 
ركبيه،  على  متر  ماية  حوالي  اجليب  وسحبه  اخللفي  اجليب  بباب  ماسك 

فرفع الشباب عالمات النصر وانبسطوا.

وهذه قصة أخرى جمعت من غزة في شهر حزيران )يونيو( 1989: 

دورية جيش حلقت شاب كان ضارب عليهم مولوتوف. صار طخ زي املطر، 
شرد واختفى، ونط على دار سقفها زينكو. واحد من اجلنود شافه، راح نط 
وراه على الزينكو، إال الزينكو هابط وخش سيخ حديد في خزقه )اجلندي(.  
صار يصوت ويصرخ، وفكروا اجلنود اللي بره إنه الشاب تصاوب وبصرخ، 
في  خاشش  احلديد  وسيخ  بصّوت  مرمي  اجلندي  القوا  البيت  في  خشوا 

خزقه، جابوا طيارة هليكوبتر وأخذوه على املستشفى، والشاب شرد.
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3. ينتصر الطفل الفلسطيني – وأحياناً املرأة الفلسطينية – على اجلندي اإلسرائيلي 
ما تكون  غالباً  والتي  القصص عن طريق احليلة واخلدعة،  الكثير من هذه  في 
إلى خطر جدي ولكن تضعه في وضع  بريئة وال تعرض اجلندي اإلسرائيلي 

يظهر فيه تافها وغبياً. من األمثلة على هذه القصص القصة التالية من غزة:

جيش.  سيارتني  الدورية  العبيد.  حارة  في  عسكرية  دورية  أجت  يوم  في 
الشباب قسموا حالهم قسمني: قسم في أول املنطقة للشرق والقسم الثاني في 
اآلخر من شمال.  الشباب حفروا حفرة كبيرة في األرض وغطوها بالكرتون 
زي كمني. تقدم اجليش للمنطقة الشمالية، واجليش الثاني راح شرقا... والله 
أجا مسرع، راح واقع في اجلورة وغرز، وصار هالضرب يشتغل، قزايز، 

وشردوا وهم يطخوا. أجوا الشباب حرقوا اجليب وهو محله.

وهذه قصة جمعت من طولكرم في تشرين األول )أكتوبر( 1988:

صغيرة  بسة  رقبة  في  طابة  ربطوا  طولكرم  مخيم  في  صغار  أوالد  في 
ودخلوها من حتت السياج على املركز. انتبه احلارس واتصل باملسؤولني. 
املركز.  في  اللي  كل  ترحيل  املركز  رئيس  وقرر  ميسكوها،  بدهم  حلقوها 
راحت البسة دخلت حتت سيارة، أجو خدروا البسة، وأجا خبير املتفجرات، 
وملا اكتشف إن ما فيهاش اشي افرغوا سالحهم بالبسة ورموها على املخيم، 
والوالد يضحكوا عليهم من بره. الوالد الصغار عملوا جنازة للبسة وصاروا 

يهتفوا: “يا شباب التموا التموا، والبس ضحى بدمه!”

اجلنود  “تعذيب”  في  وأمه  طفل  فيها  يشترك  الدهيشة  مخيم  من  قصة  وهذه 
اإلسرائيليني:

قام أحد األطفال، يبلغ حوالي العاشرة من العمر، برمي احلجارة على اجليش 
في أحد أحياء مخيم الدهيشة، وكان يضرب احلجر ويدخل إلى بيت بجانب 
املوقع الذي يضرب منه.  وكل مرة كان اجلنود يلحقون به إلى البيت فيجدون 
امرأة تغسل ثياب عائلتها فيفتشون البيت وال يجدون الطفل. وكان على مسافة 
غير بعيدة أحد الصحفيني يراقب الوضع أول بأول، وبعد عدة جوالت من رمي 
احلجارة وتفتيش البيت، دخل الصحفي األجنبي وسألة املرأة أين يذهب الطفل 
داخل البيت مع أن اجلنود فتشوا البيت عدة مرات ولم يجدوه.  فرفضت املرأة 
أن تخبره واستمرت في غسل الثياب وهي جالسة. فألح الصحفي في الطلب 
يا  “اطلع ميا  املرأة وقالت  أحدا مبا تقول، فاقتنعت  بأنه لن يخبر  لها  وأقسم 

علي!” وإذا بالطفل يخرج من حتت ثوبها وهي جالسة تغسل.

4. في العديد من هذه القصص، ينتصر الطفل أو الشخص الفلسطيني بشكل عام على 
الرد على سؤال اإلسرائيلي  الضابط اإلسرائيلي معنوياً عن طريق  أو  اجلندي 
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بجواب ُيظهر اإلسرائيلي مبظهر سخيف ومضحك، وقد يكون في اجلواب نوع 
ما  وكثيراً  “الهبل”.  درجة  إلى  بالبراءة  التظاهر  أو  احلذلقة،  أو  االستهزاء  من 

يصل املجيب إلى هدفه عن طريق ما ميكن أن نسميه “عذر أقبح من ذنب”:

كان في مّرة دورية جيش في اخلليل واقفة قرب عامود تلفون معلق عليه 
علم فلسطيني.  وقـّفت الدورية شاب خليلي وطلبت منه يطلع ينزل العلم 
خذلك  أخي  يا  للضابط:  وقال  عبه  من  علم  طال  الشاب  أجا  العامود.  عن 

هالعلم وفك عني!

وقد تصل سخافة الضابط اإلسرائيلي إلى درجة يضطر معها حتى اخلوري إلى 
االشتراك في التهكم املر، كما حدث، فرضا، في قرية بيرزيت قرب رام الله:

دورية إسرائيلية دخلت بيرزيت. في الطريق القوا اخلوري باب الكنيسة، 
وعلم  الكنيسة،  على  اللي  الصليب  راس  على  فلسطيني  علم  موجود  وكان 
للخوري  الضابط  فقال  الكنيسة.   ثاني على رأس شجرة سرو في ساحة 
لكن  الله حطه،  إنه  أنا بفهمه، بجوز  الصليب  اللي على راس  العلم  متهكماً: 
يا  له اخلوري: هذا  قال  لهناك؟!  السروة شو وصلوا  اللي على رأس  العلم 

خواجة محطوط عليها من ملا زرعوها!

ما  فهم  يستطيع  ال  مشدوها  اإلسرائيلي  الضابط  تصور  نابلس  من  قصة  وهذه 
يقوله الشباب:

في أحد أحياء نابلس طارد اجلنود شابني، فأمسكوا أحدهما ومتكن اآلخر 
من الفرار. وملا سأل الضابط: مني اللي كان معك؟ أجاب الشاب: شو بعرفني! 

هو جبهة وأنا فتح!

الضابط  أو  اجلندي  بإهانة  وإناثاً،  ذكوراً  الفلسطينيني،  من  الكبار  يقوم  قد   .5
اإلسرائيلي دون قصد ودون معرفة كما حدث مع سيدة من جنني:

في جنني، ملا الشباب بدهم يقاهروا اجلنود بصيروا ينادوا عليهم “يا هو! يا 
هومو!”  مرة مَرة ابنها اعتقله اجليش، فراحت عند الضابط وقالتله: دخلت 

يا هومو، من شان الله يا هومو، خليني أشوف ابني.

أو كما حدث مع هذا الرجل من منطقة اخلليل:

فأخذت  بيته  من  شاب  العتقال  اجليش  حضر  نعيم،  بني  قرية  في  مرة 
أخواته يطلقن الشتائم على اجليش: “يلعن أبوكم على أبو شامير معكم!” 
وكررنها عدة مرات. فجاء ضابط الدورية على والد الفتيات وقال له: يكفي 
يلعن  بكفي،  عاد،  خلص  ببناته:  الوالد  فصاح  يسكنت!  خليهن  عيب،  عاد، 

أبوكن على أبو شامير!
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6. قد يربح الفلسطيني الصراع املعنوي في بعض هذه القصص عن طريق اإلصرار 
في  األخيرة  الكلمة  يقول  أن  على  اإلصرار  أو  بالهزمية،  االعتراف  عدم  على 

اجلدال مع الضابط أو اجلندي اإلسرائيلي: 

مّرة قام اجليش باقتحام قرية عبوين، فدخل جندي على بيت في القرية وقام 
القزاز  فبدأ يكسر  البرندا،  بقزاز  بندقيته  البيت.  وهو خارج دقت  بتفتيش 
بكعب البندقية،  فقال صاحب البيت: ليش هذا العمل؟  فعاد اجلندي وكسر 
االنتفاضة  هي  ما  كسر!  كسر  البيت:  صاحب  له  فقال  التلفزيون.  جهاز 

بتدفعلنا كل اللي بتكسر!  فخرج اجلندي من البيت غاضباً.

ويظهر الطفل في القصة التالية أقوى من اجلنود بسبب قوة إرادته:

ولد عمره حوالي عشر سنني، من عرابة، كان مشترك في مظاهرة يضرب 
وحطوه  وضربوه،  اجلنود  مسكوه  الشارع.  على  حواجز  ويحط  حجارة 
على مقدمة الدبابة حتى يصير ييجي كل الضرب عليه، وصاروا يلفوا في 

الشوارع فصار يغني بأعلى صوته “ما احلى املوت على بوز الدبابة!”

على  معنوياً  يتغلب  قد  الفلسطيني  الطفل  فإن  السابقة  الطرق  جميع  فشلت  إذا   .7
أخالقي  بأن يحبط خططه ويضعه في وضع  اإلسرائيلي  الضابط  أو  اجلندي 

ومعنوي محرج عن طريق موت الطفل:

مّرة في نابلس، أصر اجلنود على أحد األطفال أنه يطلع بنزل علم عن عامود 
تلفون، فرفض.  ملا أجبروه بالقوة، طلع حتى وصل حد العلم، وضرب حتية 

للعلم ورمى نفسه عن عامود التلفون ومات.

نعود اآلن إلى النوع الثاني من النكات أو القصص املضحكة، وهو النوع الذي يظهر 
فيه الصراع بني فئتني من الفلسطينيني، أو توجه فيه فئة فلسطينية عدوانيتها أو 
انتقاداتها جتاه فئة أخرى من الفلسطينيني. وميكن تقسيم هذا النوع من القصص 
إلى نوعني فرعيني: النوع الفرعي األول تكون العدوانية أو النقد فيه موجهة إلى فئة 
تشعر فئة أخرى أنها لم تساهم في مجهود االنتفاضة مبا فيه الكفاية.  ومن الفئات 

التي يوجه لها االنتقاد في هذه القصص:

1. األغنياء وأفراد الطبقة االقتصادية العليا. من هذا النوع القصة التي تقول أن أطفال حي 
الرمال، وهو حي األغنياء في غزة،  يلفون احلجارة مبحارم الورق “كلينكس”قبل 
إلقائها على اجلنود كي ال تتسخ أيديهم، أو يحرقون إطارات السيارات على سدر 
نحاس حتى ال يتسخ الشارع، أو يلقون الشوكالته على اجلنود بدالً من احلجارة.

مدينة  سكان  وإلى  املدن،  سكان  إلى  القصص  هذه  في  االنتقاد  يوجه  ما  كثيراً   .2
القدس بشكل خاص، فيقال مثالً أن أهل القدس يرسمون خطا بالطباشير على 
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للجنود:  ويقولون  اخلط  وراء  يقفون  ثم  احلواجز،  وضع  من  بدالً  الشوارع، 
“يلعن أبوكم يا كالب يا نور! انتوا قتلتوا أونكل أبو جهاد!” كذلك يقال عن أهل 
نابلس أنهم بعد انتهاء املظاهرات في مخيم بالطة، القريب من املدينة، يخرجون 

إلى البالكني ويهتفون: “نحن معكم، نحن نؤيدكم!”

3. من املجموعات التي يكثر نحوها االنتقاد مجموعة من الشباب والشابات تعرف 
في املنطقة من بيت حلم حتى رام الله  مبجموعة “الكتكات”، وهو نوع من علب 
أنهم مرفهون ومتغربنون. نسمع في إحدى هذه  بذلك  الشوكالته، واملقصود 
القصص عن شاب من هذه املجموعة يتوعد أي جندي قد يصادفه بأنه سيمسكه 
من كتفه ويقول له: “بكرهك، بكرهك، بكرهك!” كما تقول قصة أخرى أن فتاة 

من هذه املجموعة قالت جلندي قام بإهانتها: “الله يخرب الفيديو تبع أهلك!”

4. أخيراً، جند بني املتهمني بالتقاعس املثقفني بشكل عام واملعلمني منهم بشكل خاص، 
وهذه قصة عن أحد املعلمني جمعت من غزة في شهر تشرين األول )نوفمبر( 

1988، يكتشف فيها املعلم بأن التباهي مبعرفة اللغة العبرة ال تفيده:

في شاب اعتقل في معسكر أنصار، وفي غرفة الغيار الداخلية سأله اجلندي: أنت 
بتحدف حجارة وبتولع كوشوك؟ قال الشاب: ال يا خواجة، أنا موريه )أي معلم(. 
فقال اجلندي: آه، إذاً انت بتوز الطالب انهم يحذفوا حجارة ويولعوا كوشوك! وقام 

له اجلندي ضربه حتى أشبعه.

وهذا معلم آخر يتباهى مبعرفته في حقل الكمبيوتر لكن دون جدوى:

في معلم لغة اجنليزية في املزرعة القبلية أوقفه حاجز على مدخل رام الله، 
وكان وقتها مُينع دخول األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.  وملا 
سأل اجلندي املعلم عن عمره أجاب: 39 سنة، ولكن عادة الكمبيوتر يحول 
السيارة وقف على احلاجز  انزل من  له اجلندي: طيّب،  فقال  إلى 40.   39

حتى يصير عمرك 40 سنة وبعدين بتمر!

أما النوع الفرعي الثاني والذي يوجه النقد فيه إلى بعض الفئات الفلسطينية، فقد بدأ 
يظهر بعد حوالي سنة ونصف من بداية االنتفاضة، أي حوالي منتصف سنة 1989. 
ويتكون هذا النوع من عدد قليل من النكات التي تدور حول نشاط “امللثمني”الذين 
يعتبرون جنود االنتفاضة ويكونون رأس احلربة فيها. ويظهر أن هذه النكت تبعث 
لهم من قبل  أعطيت  التي  الثقة والسلطة  بأن ال يسيئوا استعمال  للملثمني  حتذيرا 

املجتمع الفلسطيني. هذه اثنتان من هذه النكت:

في مَرة من اخلليل كانت حامل بتوم، وقت اجليابة تعسرت جيابتها واستمرت 
مدة طويلة. واجتمع عدد من الدكاترة ملساعدتها )يلبسون األقنعة الطبية(، 
وأخيراً ظهر رأس أحد الطفلني ولكنه نظر حوله ثم عاد مسرعاً إلى بطن أمه.  

فسأله التوأم اآلخر: شو صار؟ ليش رجعت؟ فقال له: “في ملثمني بّره!
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أصدرت اللجان الشعبية في اخلليل منع التجول بعد الساعة السابعة مساء 
جلميع السكان ما عدا امللثمني، وكل واحد من امللثمني تخبأ في مكان معني 
ملراقبة تنفيذ منع التجول. في واحد من امللثمني شاف واحد مواطن ماشي 
بعد  طخيته،  ليش  قاله:  ثاني  ملثم  أجا  األوامر،  حسب  طخه،  الشارع،  في 
الساعة سبعة إال ربع؟! قاله: آه، بس هذا بعرفه، بيته في آخر البلد، بده على 

األقل نصف ساعة تيصل.

نلخص في النهاية ما جاء في هذه الدراسة بقولنا أن نكات االنتفاضة وقصصها 
بشكل  واحملتل  االحتالل  جتاه  العدوانية  فيه  تظهر  جديداً  واقعاً  تعكس  املضحكة 
بالشكل  االنتفاضة  نحو  واجبهم  يؤدون  ال  الذين  جتاه  ثانوي  وبشكل  رئيسي، 
ال  بأن  االنتفاضة  على  للقائمني  حتذير  القصص  هذه  في  أيضاً  هنالك  املطلوب. 

يسيئوا استعمال األمانة التي وضعها املجتمع الفلسطيني في أيديهم.
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النكتة السياسية الفلسطينية حول “املسيرة السلمية”

النظريات  لهذه  نظرة متفحصة  النكتة. ولكن  النظريات حول  كبير من  هنالك عدد 
أن  هو  ذلك  في  والسبب  بعضها.  مقام  تقوم  وال  البعض  بعضها  تكّمل  أنها  تظهر 
هذه النظريات ليست وجهات نظر مختلفة إلى شيء واحد، وإمنا هي وجهات نظر 
مختلفة إلى أشياء مختلفة، فهي مبجموعها تصف نواح مختلفة من نفس “الفيل”1 
النواحي  ومتعدد  جداً  معقد  شيء  احلقيقة  في  هي  فالنكتة  النكتة.  نسّميه  الذي 
والصفات، وأية نظرّية عن النكتة قد تكون في احلقيقة تعالج ناحية بسيطة منها، 
كدوافعها أو وظيفتها أو تركيبتها البنيوّية أو معناها أو مغزاها أو طريقة فهمها أو 
النكتة مع  تتعامل نظرّية  إلى ظهورها. وقد  التي تؤدي  الظروف  أو  كيفية تذوقها 
املستوى اللفظي أو االجتماعي أو السلوكي أو العاطفي أو اإلدراكي للنكتة. وميكن 

احلديث عن نواٍح ومستويات أخرى كثيرة للنكتة.

ومع ذلك فمن املمكن أن تدخل جميع النظريات املتعلقة بالنكتة حتت مظلة إحدى نظريتني 
عامتني: إحداهما هي النظرية “النفسية – الوظيفيّة” املستمدة من أعمال فرويد )1905، 
1928( وتدور بشكل عام حول الدوافع والوظائف النفسيّة للنكتة، وتقول أن النكتة 
يكمن وراءها نزعات عدوانية وجنسية مكبوتة، وأن املتعة الناشئة عن النكتة تتبع من 
أنها توفر على اإلنسان طاقة نفسية غريزية )Libidinal Energy( وكأنها تعطي جهاز 

املراقبة الواعي الذي يضبط الدوافع املكبوتة استراحة أو إجازة قصيرة.

“عدم التناسق”، والتي  “التناقض” أو  النظرية العامة األخرى للنكتة هي نظرية 
صراع  عن  ناجتة  أنها  على  النكتة  إلى  تنظر  وهي   ،Bergson إلى  جذورها  تعود 



املستوى  فيها  ويظهر  متناسقني،  وغير  متضاربني  مستويني  أو  حالتني  بني 
)أنظر  عليه  ويثور  األقوى  املستوى  يتحّدى  وهو  عادة  احملكوم  أو  املستضعف 
Douglas, 1975; Oring, 1992(. ولقد اقترحت ميري دوجالس )1975(  مثالً 
فكرة معقولة مُيكنها أن توجد حالً يجمع بني هاتني النظريتني، وهذه الفكرة هي 
أن التناقض الذي تصوره النكتة ال يستسيغه الناس في مجتمع ما إال إذا كان ذلك 
التناقض يعكس تناقضني آخرين أحدهما في احلياة االجتماعية للمجتمع واآلخر 
على مستوى حتّدي النزعات الغريزية لرقابة العقل الواعي. وبذلك يصبح لدينا 
مستويني  من  املكونة  العالقة  منط  نفس  منها  كل  يسود  املستويات  من  سلسلة 
من  املستويات،  كل  على  النمط  هذا  ويتردد  ضده،  ويثور  اآلخر  يتحدى  أحدهما 

املستوى النفسي إلى املستوى اإلدراكي ثم السلوكي فاالجتماعي.

أريد هنا أن أضيف فكرة أخرى: لقد توصل عدد من دارسي النكتة إلى الربط بني 
يرفض   )Oring, 1992: 28(  Eliott Oring أن   مثالً  جند  فنحن  واللعب،  النكتة 
من  أساسياً  جزءاً  العدوانية  تعتبر  والتي  عامليّاً  مقبولة  تكون  تكاد  التي  الفرضية 
اللعب.  أنواع  من  نوع  أنها  تظهر  شيء،  كل  قبل  “النكتة  أن  ويقول  النكتة،  طبيعة 
ومثل العدوانية، فاللعب يجب أن يعتبر حافزاً جذرياً، وال ميكن رّده إلى حافز آخر 
أشكال  بعض  توظف  أن  أحياناً  ميكن  العدوانية  النزعة  ولكن  منه...  أكثر  جذري 

األلعاب الذهنية )أي النكت( كأسلحة”.

Oring أن النكتة هي نوع من أنواع اللعب، ولكنني أختلف معه حول  إنني أتفق مع 
طبيعة العالقة بني النكتة والعدوانية. في رأيي أن العدوانية جزء حتمي وأساسي من 
اللعب، كل أنواع اللعب، اجلسماني منها واللغوي أو الفكري. اللعب اجلسماني عند 
جميع أنواع احليوانات في بيئتها الطبيعية يكّون نزعة غريزية جذرية ضرورية للبقاء. 
انني أعتقد أن اللعب اجلسماني عند جميع احليوانات هو تدريب على القتال، فاللعب 
هو قتال تظاهري )أو متثيل للقتال(، وهو تدريب للصغار كي يصبحوا مقاتلني جيدين 
عندما يكبرون. إن Bateson ُمحق عندما يقول: )Bateson, 1972: 180( “أن اخلدشة 
Nip في اللعب تشير إلى العضة، ولكنها ال تعني ما تعنيه العضة احلقيقية”، والسبب 
في ذلك هو أن اخلدشة هي “متثيل” للعضة وتخدم هدف عدوانية “متثيلية”، وهي 
تدريب أو حتضير للوقت الذي سيصبح فيه احليوان فيما بعد بحاجة إلى ممارسة 
العب اجلسماني هو قتال جسماني  إذاً،  العدوانية احلقيقية.  العض احلقيقي خلدمة 

ثّلة”. “مُمثّل” مدفوع بنزعة عدوانية “مُمَ

عندما طّور أجداد اإلنسان احلالي النظام الرمزي الذي نسميه “اللغة”، أصبح مبقدور 
أن  بإمكانه  أنه أصبح  أي  األفعال اجلسمانية بشكل رمزي،  بتمثيل  أن يقوم  اإلنسان 
يجرب العمل اجلسماني الذي يريد القيام به في رأسه )أو ذهنه( أوالً، وأصبح بإمكانه 
دون  آخر  إنسان  إلى  الصورة  تلك  وينقل  اللغوية  بالرموز  األفعال  هذه  عن  يعبر  أن 
احلاجة إلى القيام بتلك األفعال جسمانياً وفعليّاً، ولذلك فإن قتاالً شفوياً هو في احلقيقة 

صيغة رمزية لقتال جسدي، وهو نابع من نزعة عدوانية متاماً مثل القتال اجلسدي.
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“تدريب” للقتال  “متثيل” أو  هو  اجلسدي  اللعب  بها  يكون  التي  الطريقة  وبنفس 
“تدريب” للقتال  “متثيل” أو  هي  الشفوي” -  “اللعب  -أي  النكتة  فإن  اجلسدي، 
أو  “تصارع”  دائماً  هو  اجلسدي  اللعب  أن  وكما  بالرموز”.   “القتال  أو  الشفوي 
“تنافس”، فإن النكتة أو “اللعب الشفوي” أو “اللعب الرمزي” هو أيضاً “تصارع” 

و”تنافس” رمزي.

هنالك مظاهر عدوانية في اللعب اجلسدي كما أّن هناك مظاهر عدوانية في النكتة، 
ولكن في كلتا احلالتني فإن العدوانية ليست حقيقية، ولكن في كلتا احلالتني أيضاً 
نزعة  أو  حقيقية  عدوانية  نزعة  خدمة  في  العدوانية  املظاهر  هذه  توضع  أن  ميكن 
ملعرفة  الوحيدة  والطريقة  األخرى.  الغريزية  النزعات  من  ذلك  غير  أو  جنسية 
الدوافع احلقيقية واألهداف احلقيقية للنكتة هي أن نكون مّطلعني على جميع نواحي 

وجوانب وأبعاد اإلطار الذي حتكى فيه النكتة. 

طرفني  بني  عدواني  تنافس  مظهر  دائماً  تأخذ  النكتة  أن  التحليل  هذا  من  أستنتج 
أخرى  غرائز  خلدمة  املوظفة  وغير  األصلية  احلقيقية  بصيغتها  ولكن  فريقني،  أو 
“تظاهر”  أو  “متثيل”  هي  بل  حقيقية،  وليست  فقط  ظاهرية  العدوانية  هذه  فإن 
ما تستغل،  النكتة بطبيعتها قابلة وبسهولة ألن ُتستغل، وكثيراً  بالعدوانية. ولكن 
النزعة اجلنسية والعدوانية، ويتوقف  في خدمة نزعات غريزية أخرى، خصوصاً 
ذلك على نوعية محّدث النكتة ومستمعيها، واملناسبة، واملكان، وعدد آخر كبير من 
جوانب اإلطار الذي حتكى فيه النكتة. وميكن أن نضع ما قلناه هنا بطريقة أخرى 
فنقول أن من أسلم الطرق للتعبير عن النزعات غير املقبولة اجتماعياً هو أن نضعها 
وطرافتها  النكتة  هزليّة  وأن  خصوصاً  النكتة،  هي  التي  واملمتعة  البريئة  بالصيغة 
تبعد انتباه السامع عن الدوافع التي وراءها وتقلل من رغبته في الدخول في نقاش 

.)Freud, 1905 جدي حول محتوياتها )أنظر

باإلضافة إلى مواصفات النكتة التي ذكرناها حتى اآلن، أود أن أضيف صفة أخرى، 
أن  “مع  التالية:  بالطريقة  )Degh, 1972: 69(  قد صاغتها   Linda Degh وكانت 
النكات ميّالة عادة إلى أن تأتي بشكل سالسل أو موجات )مثل النكت املريضة، نكت 
الفيل،... الخ( فإنها عادة تتمحور حول شخصيات حقيقية أو خياليّة وتتجاوب مع 
األحداث على املستوى العاملي واملستوى احمللي”. وسوف أوضح فيما تبقى من هذه 
املقالة بعض النقاط النظرية التي أشرت إليها أعاله، مستعمالً النكت التي ظهرت بني 
بعد  بدأت  السلمية” التي  “املسيرة  املسماة  العملية  على  فعل  كردود  الفلسطينيني 
انتهاء حرب اخلليج. وسوف أبني كيف أن املوجات الفرعية متحورت حول بعض 
تلك  تناسبت  وكيف  بالذات،  الشخصيات  تلك  أختيرت  ملاذا  وأوضح  الشخصيات 

املوجات الفرعية من النكت مع احلاالت النفسية املتذبذبة واملتتابعة للفلسطينيني. 

والقصص  النكت  فيها  مبا  الفلسطينية،  الشعبية  القصص  بجمع  بدأت  قد  كنت 
 1988 أوائل  في  ذلك،  وغير  واإلشاعات  واألساطير  والطرف  والنهفات  املضحكة 
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بعد أشهر قليلة من بداية االنتفاضة.  وكان املعيار الوحيد الذي استعملته في جمع 
أو  االحتالل  حول  دارت  وأنها  “شعبية”،  تسمى  أن  ميكن  أنها  هو  القصص  هذه 
يكن  عام، ولم  اإلسرائيلي بشكل  العربي  أو  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  حول 
لدي حينذاك أي إطار نظري محدد أو أية فرضية محددة، ولم أستعمل أية مقابالت 
رسمية أو مقننة، ولم أجلأ إلى األسئلة املباشرة، وإمنا اكتفيت بأن أُبقي عيناي وأذناي 
مفتوحة عندما كنت أشترك في النقاش السياسي مع األقارب واألصدقاء والزمالء 
والطالب واملعارف، إال أنني كنت أحاول وبقصد أن أجد اجللسات أو األطر التي تثار 
فيها مثل هذه النقاشات، وكنت أحاول عمداً االلتقاء باألشخاص الذين كنت أعرف 
أنهم ميالون إلثارة مثل هذه املواضيع التي كانت تهمني. وقد جلأت أحياناً من أجل 
استثارة النكت أو القصص إلى أن أقص بعض هذه القصص أو احلكايات بنفسي، 
وقد أوعزت لطالبي أيضاً بأن يستعملوا هذه الطريقة. وكانت هذه القصص تكتب 
التاريخ واسم  بعد سماعها، ويوضع معها  على كرتات ورق حاملا كان ذلك ممكناً 
محدث القصة وبعض املالحظات عن بعض نواحي اإلطار الذي رويت فيه. إن طبيعة 
كوني جزء من هؤالء السكان، وكذلك بطبيعة طريقة اجلمع هذه غير املوّجهة بتوّجه 
نظري معني، تسمح لي دائماً بأن أعود إلى تلك القصص وأقسمها وأعيد حتليلها من 
التي  النكت والقصص  إلى  النظر  جديد وأمتكن من رؤية أمناط جديدة فيها. وعند 
حول   Linda Degh ذكرتها  التي  الفكرة  على  احملافظة  ومع   ،1988 منذ  جمعتها 
املوجات الرئيسية والفرعية للنكتة، ميكنني أن أرى أن مجموع النكات الفلسطينية 
منذ بداية االنتفاضة مّرت في ثالثة مراحل أو ثالثة موجات رئيسية، مع وجود عدد 

كبير من املوجات الفرعية داخل كل موجة رئيسية. واملوجات الثالثة هي:

1. موجة نكت االنتفاضة.

2. موجة نكت حرب اخلليج.

3. موجة نكت “املسيرة السلمية”.

 Journal of Folklore( في  والثانية  األولى  املوجتني  حول  ونشرت  كتبت  لقد 
Research( وذلك في مقالتني إحداهما سنة 1990 واألخرى سنة 1995.  أما في 
هذه املقالة فسوف أحتدث عن املوجة أو املرحلة األخيرة فقط، أي عن نكت املسيرة 
السلمية وعن مراحلها الفرعية، ومعنى تلك املراحل، وعن األسماء التي دارت حولها 

املراحل الفرعية.

حسب ما أجده في مالحظاتي امليدانية، فإن النكتة األولى التي ميكن أن أصنفها على 
أنها من نكت املسيرة السلمية كنت قد سجلتها في يوم 1991/6/15 أي حوالي ثالثة 
أشهر ونصف بعد انتهاء حرب اخلليج. والنكت التي صنفتها على أنها من نوع نكت 
املسيرة السلمية، التي جمعتها أثناء الفترة ما بني 1991/6/15 و1997/2/20، 
أي أثناء فترة متتد حوالي خمس سنوات ونصف، يصل مجموعها إلى ما يزيد على 
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350 نكتة. وعند النظر اآلن إلى مجموعة النكت هذه ميكن أن نرى بسهولة أّن النكت 
فيها ليست موزعة بالتساوي وال بشكل عشوائي على طول هذه الفترة، بل يظهر 
أن النكت موزعة مبا يتناسب مع املراحل الهامة لهذه املسيرة، وأنها تتمحور حول 
بعض األسماء لشخصيات لعبت أدواراً هاّمة أثناء مراحل هذه املسيرة.  ونستطيع 
أن نرى أّن املوجات الفرعية هذه، والتي تتمحور حول شخصيات مختلفة، لكٍل منها 
نكهتها اخلاصة ومعناها اخلاص، وجاءت تعبيراً عن دوافع مختلفة، وكان محدثوها 

من مجموعات أو فئات اجتماعية مختلفة.

واملراحل  النكت،  مجموعات  بني  التناسق  أو  التناسب  عن  باحلديث  اآلن  سأبدأ 
املختلفة في هذه املسيرة، وعن املنطق الذي يجمع بني مجموعات النكت واألسماء 
التي تدور حولها كل من هذه املجموعات. ويظهر بوضوح أن مجموعة النكت التي 
في حوزتي، املكونة من حوالي 350 نكتة، تتجمع في أربع مجموعات تتناسب مع 

أربع مراحل فرعية من “املسيرة السلمية”:

ونصف  أشهر  ثالثة  حوالي  أي   ،1991/6 شهر  من  متتد  وهي  األولى:  املرحلة 
السنة. كان  انتهاء حرب اخلليج، ومتتد حتى مؤمتر مدريد في أكتوبر من تلك  بعد 
احلديث حول املسيرة السلمية قد بدأ في الشرق األوسط بعد مّدة قصيرة من نهاية 
منظمة  استثناء  على  اتفقتا  قد  وإسرائيل  املتحدة  الواليات  وكانت  اخلليج،  حرب 
التحرير الفلسطينية وعرفات من هذه املسيرة، على أن تضم هذه املسيرة فلسطينيني 
كانت  القرار.  بهذا  سعداء  عامة  الفلسطينيون  يكن  ولم  فقط،  احملتلة  األراضي  من 
االتصاالت التي قام بها األمريكيون واإلسرائيليون تدور بشكل أساسي مع فيصل 
محور  كونتا  اللتان  هما  الشخصيتان  هاتان  وكانت  عشراوي،  وحنان  احلسيني 
النكت التي ظهرت في هذه املرحلة. وكانت أول نكتة صنفتها فيما بعد كنكتة “مسيرة 
مساعدة  أراد  بأنه  احلسيني  فيصل  النكتة  تلك  واتهمت  نسبياً،  خفيفة  سلمية”، 
إسرائيل عن طريق إنهاء االنتفاضة، فقد قالت تلك النكتة أنه يقال أن فيصل احلسيني 
قد أعلن انتهاء االنتفاضة ولكن رجال شرطة احلدود اإلسرائيليني )مشمارغفول(، 
كانوا  اإلسرائيلي،  اجليش  وحدات  أسوأ  من  الفلسطينيون  الشبان  اعتبرهم  والذين 
عمل  لهم  يبقى  ال  االنتفاضة  بانتهاء  ألنه  هذا  احلسيني  فيصل  قرار  من  منزعجني 
التي  تلك  أكبر من  تدور حول حنان عشراوي  التي  النكات  به.  وكان عدد  يقومون 
من  تكن  لم  ألنها  للنكت  أسهل  هدفاً  كانت  فهي  طبعاً،  احلسيني  فيصل  حول  تدور 
عائلة أرستقراطية عريقة معروفة بشخصياتها الوطنية مثل ما كان فيصل احلسيني، 
وباإلضافة إلى ذلك كانت شاّبة حديثة على املسرح السياسي، وكانت امرأة تنافس 
رجاالً، وكانت مسيحية تتنافس مع أكثرية مسلمة. وكون حنان عشراوي امرأة جعل 
النكت في  أوائل  اإلساءات اجلنسية. ومن  تأخذ عموماً شكل  لها  املوّجهة  العدوانية 
هذه املرحلة أنه عند وفاة أم وزير اخلارجية األمريكي “بيكر” بعد انتهاء حرب اخلليج 

مبّدة قصيرة قام فيصل وحنان بفتح بيوت عزاء، فيصل للرجال وحنان للنساء.
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الذي  الوقت  الثانية: وامتدت حوالي سنتني، من بداية مؤمتر مدريد حتى  املرحلة 
أصبحت فيه احملادثات السرية في أوسلو معروفة للجمهور، وقد كان واضحاً من 
البداية أن منظمة التحرير كانت تتحكم في اختيار الوفد إلى مؤمتر مدريد، وفيما بعد 
إلى احملادثات في واشنطن، وكان واضحا أن خطر إنشاء إسرائيل والواليات املتحدة 
جلسم بديل ملنظمة التحرير قد زال. كانت أمريكا وإسرائيل تتحاوران بوضوح ولكن 
بشكل غير مباشر مع وفد تابع ملنظمة التحرير، وكان اخلطر من انقسام الفلسطينيني 
سعداء  الفلسطينيون  وكان  زال.  قد  داخل”  “فلسطينيي خارج” و“فلسطينيي  إلى 
بهذه النتيجة وهذا اإلجناز، وكانت األكثرية الساحقة منهم، صراحة أو ضمناً، تؤيد 
أداء الوفد الفلسطيني كما قيّمه  محادثات مدريد وتتوقع نتائج إيجابية منها. وكان 
أو حتى  الشافي، مقبوالً  الوفد د. حيدر عبد  أداء رئيس  الفلسطينيون،  وخصوصاً 
التحرير جناعتها. وبالطبع كانت هناك بعض االنتقادات  أثبتت منظمة  جيداً، وبذلك 
املثقفني  بعض  من  أساسي  بشكل  واالنتقادات  التذمرات  هذه  وجاءت  والتذمرات، 
وبعض الشباب الطامحني إلى العمل السياسي، والذين كانوا يشعرون بالغيرة من 
أوالئك الذين شاركوا في الوفد، وادعى أوالئك املتذمرون بأنهم أصلح لعضوية الوفد 
من الذين مت انتقاؤهم.  وكانت جميع النكت التي ظهرت أثناء هذه املدة موجهة ضد 
أعضاء  إلى  التهم  النكت  وجهت  املنظمة.  قيادة  إلى  موّجهة  تكن  ولم  الوفد،  أعضاء 

الوفد بكونهم بلداء وقليلي الذكاء، كما هو احلال مثالً في النكتة التالية:

شاهدوا  فجأة  سيارة.  في  مسافرين  وحوامتة  وحبش  عرفات  كان  مرة 
حوامتة  خرج  موقعه.  من  التحرك  ويرفض  الشارع  وسط  في  يقف  حمار 
وحاول إبعاد احلمار من وسط الطريق ولكنه فشل، ثم خرج حبش وحاول 
أيضاً ولكنه فشل، وأخيراً خرج عرفات وهمس شيئاً في أذن احلمار فتحرك 
احلمار بسرعة وخرج من وسط الشارع، وعند عودة عرفات إلى السيارة 
الذي قاله للحمار،  إقناع احلمار وما  سأله حبش وحوامتة كيف متكن من 

فقال عرفات: قلت له إذا ما ابتعدت من الشارع بعينك في الوفد ملدريد.

كذلك اتهم أحد أعضاء الوفد بعدم الوطنية الكافية فظهرت النكتة التالية:

يقال أن عرفات عنّي أحد رؤساء البلديات في الضفة الغربية لعضوية الوفد، 
فقام أحد الصحفيني باالتصال تلفونياً بهذا العضو وقال له: تهانينا، لقد مت 
تعيينك لوفد مدريد. فسأل رئيس البلدية هذا املراسل: أي وفد، اإلسرائيلي 

واال الفلسطيني؟

موازية  محادثات  أّن  معروفاً  فيها  أصبح  التي  اللحظة  منذ  ومتتد  الثالثة:  املرحلة 
توقيع  حتى  واملنظمة،  إسرائيل  بني  أوسلو  في  تدور  واشنطن  في  كالتي  وسّرية 
االتفاقية في واشنطن في 13 سبتمبر/ 1993، وامتدت بعد ذلك ملدة حوالي خمسة 
في  اإلبراهيمي  احلرم  مذبحة  وقت  حتى  العسل”،  “شهر  نسميها  أن  ميكن  أشهر 

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 370



اخلامس والعشرين من شهر فبراير 1994. أثناء هذه املرحلة لم يكن الفلسطينيون 
إظهار  املنظمة  حاولت  وقد  متاماً،  االتفاقيّة  حتتويه  كانت  ما  يعرفون  العاديون 
االتفاقية مبظهر جيّد. وكان الفلسطينيون يتوقعون على األقل أن يزول االحتالل وأن 
يصبح هناك نوع من الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس. واحتفاالً بذلك 
رفع الفلسطينيون األعالم ورقصوا في الشوارع وأطلقوا صفارات سياراتهم لعّدة 
قليالً  متضايقون  الفلسطينيون  كان   .1967 منذ  مّرة  ألول  واحتفلوا  وفرحوا  أيام، 
من أّن عرفات كان يجري محادثات سرّية مع اإلسرائيليني في نفس الوقت الذي كان 
وفده، وفد املنظمة ووفد الفلسطينيني، يقوم مبحادثات في واشنطن، ولكن من جهة 
أخرى كانوا يعتقدون أّن عرفات كان ذكياً، وأّنه حصل على ما يريد من اإلسرائيليني 
دون اللجوء إلى أية مساعدة من الدول العربية. كانت فكرة “غزة – أريحا أوالً” تظهر 
سخيفة أو مضحكة نوعاً ما، لكنها لم تظهر سيئة جداً، حيث أنها كانت من املفروض 
األراضي  باقي  من  انسحابهم  اإلسرائيليون  ُيكمل  ريثما  مؤقتة  اتفاقيّة  تكون  أن 
كانت  ولكنها  لصاحلهم،  عظيمة  اتفاقيّة  كانت  أنها  الفلسطينيون  يعتقد  ولم  احملتلة. 
مقبولة حتت تلك الظروف السيئة. والنكت في هذه املرحلة حتولت من التهجم على 
أعضاء الوفد الفلسطيني في واشنطن إلى عرفات نفسه، ألن محادثات أوسلو ظهرت 
وكأنها كانت مسؤولية عرفات وحده.  وكانت النكت في هذه املرحلة خفيفة وقريبة 
وكأن  تظهر  النكت  هذه  وكانت  بالعدوانية.  أو  بالبذاءة  تتصف  تكن  ولم  املزاح،  من 

الفلسطينيني ميزحون مع رئيسهم ويضحكون مع رئيسهم وليس عليه. 

بعض النكت سخرت من اتفاقية “غزة – أريحا أوالً”، وكانت هناك كلمتان ساعدتا 
الكلمتني هي  أولى هاتني  الهدف.   لذلك  املرحلة واستُغلّتا  النكت في هذه  في خلق 
إلى  تشير  وقد  “ريحه”،  بشكل  الناس  معظم  يلفظها  والتي  “أريحا«  مدينة  اسم 
بطرق  لالستعمال  الكلمة  هذه  قابلية  سيئة.  أو  نتنة  رائحة  إلى  أو  جيدة  رائحة 
مختلفة نتج عنها الكثير من النكت السياسية حول اتفاقية “غزة – أريحا أوالً”، وقد 
ساعد في خلق هذه النكت املثل الشائع في اللغة العربية الدارجة الذي يقول: “ريحة 
اجلوز )الزوج( وال عدمه”. والكلمة األخرى التي تقبل أكثر من معنى واحد وتصلح 
“قرن موز” و“قرن  “قرن” إذ يقال  السياسية كانت كلمة  النكت  الكثير من  خللق 
أريحا  تتصف  حني  في  احلار  الفلفل  قرون  وكثرة  بجودة  غزة  وتتصف  فلفل”، 
قابلة لالستعمال مبعاني  بجودة وكثرة قرون املوز فيها، ولكن كلمة “قرن” أيضاً 
جنسية، وقد أطلق بعض الفلسطينيني على عرفات لقب “ذو القرنني” تشبيهاً له بـ 
“االسكندر الكبير” أو “االسكندر ذو القرنني”، ومع أن الرئيس عرفات عندما حان 
وقت توقيع االتفاقية في واشنطن كان قد مّر على زواجه ما يزيد على العامني، ولم 
تكن هناك أية نكت فلسطينية قبل هذا الوقت حول زواجه إال القليل النادر، إال أنه بعد 
التوقيع ظهر عدد من النكت اجلنسية تدور حول الرئيس وزوجته ويتعلق معظمها 
قصيرة  املرحلة  هذه  أّن  ومع  زواجهما.  من  عامني  بعد  أطفال  أي  إجنابهم  بعدم 
نسبيّاً، إال أنها أنتجت عدداً كبيراً من النكت يفوق عدد النكت في أية مرحلة أخرى.  
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هذه النكت تظهر اآلن وكأنها بذيئة، بيد أنها لم تظهر كذلك في تلك الفترة، عندما 
الوقت  كان يحكيها معظم  النكت  أّن هذه  ذلك  والسبب في  يتبادلونها.  الناس  كان 
رجال عرفات أنفسهم وأتباعه املقربون، وكان من الواضح أنهم لم يكونوا يريدون 
اإلساءة إلى عرفات بل الدفاع عنه، والسبب األول في أّن أتباع ومؤيدي عرفات كانوا 
يحكون مثل هذه النكت هو أّن عرفات وأتباعه كانوا يعرفون حّق املعرفة أّن معظم 
الفلسطينيني لم يكونوا سعيدين باالتفاقيّة التي أبرمها عرفات، ولذلك فإن عرفات 
وأتباعه أخذوا نفس املوقف، أي أنهم هم أيضاً لم يكونوا راضني عنها، واستغلوا كل 
فرصة سنحت لهم، ومن ضمنها فرص رواية النكت، لكي يعلنوا للمعارضة أنهم 
هم أيضاً يرون نقاط الضعف في االتفاقية، وأنهم ليسوا أسعد بها من املعارضة 
عليه  املمكن احلصول  كان من  ما  أفضل  االتفاقية  كانت  وإمنا  آخر  أي شخص  أو 
النكت،  هذه  حّدثوا  ومؤيديه  عرفات  أتباع  أّن  الثاني  والسبب  الظروف.  تلك  حتت 
مبعنى أنهم بإطالقهم وترديدهم لهذه النكت كانوا يقطعون الطريق على املعارضة، 
وأمام انتقاد املعارضة لهم ولالتفاقية، وفي نفس الوقت مينعون عن طريق النكتة 
النقاش اجلدي لالتفاقية. والطبيعة املازحة وغير العدوانية لنكت هذه املرحلة تظهر 
من النكتة التالية التي تشير إلى ميل الرئيس عرفات حلضن ومعانقة وتقبيل الناس 

الذين يلتقي معهم، فتقول النكتة:

كان الوسطاء األمريكيون يحاولون عقد اجتماع بني عرفات ورابني. عرفات 
في  تعجيزّية.   شروط  رابني  يضع  لم  إذا  رابني  مع  للقاء  مستعد  بأنه  قال 
لعرفات  قالوا  األمريكيون ومعهم جواب رابني،  الوسطاء  الثاني عاد  اليوم 
أّن رابني يضع ثالثة شروط للقاء عرفات: الشرط األول أن ال تثار قضية 
القدس الشرقية، فوافق عرفات على ذلك، والشرط الثاني أن ال تثار قضية 
ولكن  ذلك،  على  عرفات  وافق  وأيضاً  احملتلة،  األراضي  في  املستوطنات 
عرفات  بوس” ثار  عندما ُذكر الشرط الثالث وهو أن رابني يصر أّنه “فش 

وقال: ال، الشرط ده تعجيزي )هذا الشرط تعجيزي(!

هذه املوجة من النكت قطعتها في شهر فبراير 1994 املذبحة التي ارتكبها مستوطن 
إسرائيلي في احلرم اإلبراهيمي في اخلليل وذهب ضحيتها حوالي خمسني شهيداً. 
وتبعت املذبحة موجة أو سلسلة قصيرة من نكت املذبحة، وملّدة حوالي ثمانيّة أشهر 
لم أمتكن من جمع أية نكت تتعلق باملسيرة السلمية، أي لم تظهر ملدة حوالي ثمانية 

أشهر بعد املذبحة تقريباً أية نكت جديدة تتعلق باملسيرة السلمية.

املرحلة الرابعة: هذه املرحلة متتد من حوالي نوفمبر 1994 أي بعد انقضاء مّدة 
نكت  فيها  يظهر  لم  والتي  اإلبراهيمي  احلرم  مذبحة  تبعت  التي  الثمانية  األشهر 
جديدة عن املسيرة السلمية، وحتى حزيران/ جون 1995. عند بداية هذه املرحلة 
كان الفلسطينيون أصبحوا يعرفون عن االتفاقية )اتفاقية أوسلو( ويعرفون أن ما 
تعطيهم تلك االتفاقية كان أقل بكثير مما أملوا أو توقعوا، وأقل بكثير مما جعلتهم 
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أقل  حتى  هو  تنفيذه  تنوي  إسرائيل  كانت  ما  وأن  يعتقدون،  الفلسطينية  القيادات 
بكثير مما جاء في االتفاقية. في هذا الوقت كان االقتصاد الفلسطيني قد ساء بدل أن 
يتحسن كما ُوِعَد الفلسطينيون، كما سادت الفوضى واالنحالل االجتماعي والعنف 
املرحلة،  هذه  نكت  تعكسها  التي  احلالة  هي  هذه  باملرارة.   والشعور  واالغتراب 
فالنكت في هذه املرحلة فيها الكثير من املرارة والبذاءة.  وميكن تقسيم نكت هذه 

املرحلة من حيث األهداف التي تهاجمها إلى ثالثة أنواع:

أ  . نكت موّجهة ضد عرفات، إما مباشرة، أو بشكل غير مباشر من خالل اإلساءة 
هو  املقصود  أّن  نعرف  فنحن  عرفات  زوجة  النكت  تهاجم  )عندما  زوجته   إلى 
ليجعلها  يكفي  مبا  األهمية  من  ليست  زوجته  ألن  زوجته،  وليس  نفسه  عرفات 
هدفاً للعدوانية من قبل اجلماهير الفلسطينية(.  نحن نرى في هذه املرحلة أنه ال 
توجد أية نكت موّجهة ضد أفراد محددين باستثناء عرفات وزوجته، وهذا يعني 
أّن اجلماهير الفلسطينية اعتبرته املسؤول الوحيد عن كل شرور االتفاقية ونقاط 
العدوانية وبذيئة  النوع، كما قلنا، كانت شديدة  الضعف فيها. ومعظم نكت هذا 
جداً فال نستطيع إدراجها هنا.  وألطف النكات املوجودة في هذا النوع وأخفها هي 
تلك التي تتهم عرفات بكونه دكتاتوراً وأّنه غير قادر على تسليم أي مسؤوليات 

ألي شخص من أتباعه أو موظفيه.  واحدة من أخف أنواع نكت هذه الفئة تقول: 

للفلسطينيني،  )األحذية(  الكنادر  تبرعوا مبليونني جوز من  اإليطاليني 
بني  يوجد  أّنه  ذلك  في  والسبب  رباطات،  له  املليونني  من  فقط  وواحد 

الفلسطينيني شخص واحد فقط بحل وبربط.

نكتة أخرى خفيفة من نكات هذه املرحلة الفرعية تقول: 

عرفات  إلى  التلفزيون  مسؤولو  اجته  الفلسطيني  التلفزيون  بداية  عند 
وعرضوا عليه عدداً من طلبات العمل وقالوا له أن ينتقي مذيعة من بني تلك 
الطلبات لكي تقرأ األخبار، فكان رد عرفات: أي مذيعة بتحكوا عنها؟ أنا اللي 

بدي أقرأ األخبار!

بالكيان  وتستهزئ  تسخر  نكاتاً  يضم  املرحلة  هذه  في  الثاني  الفرعي  النوع  ب. 
جهة  من  أو  إدارته،  كيفية  جهة  من  أو  احلجم  جهة  من  املتوقع  الفلسطيني 
إجنازاته، وقد تكون أكثر نكتة سمعت من هذا النوع هي تلك التي تتحدث عن 
إقامة مصنع سيارات في أريحا يصنع سيارات ذات غيارين فقط والسبب في 
ذلك أّن السائق ال يحتاج إلى أكثر من غيارين ألنه إذا نقل إلى الغيار الثالث يكون 

قد خرج خارج حدود الدولة الفلسطينية.

األمن  أجهزة  عن  تتحدث  التي  النكت  هي  املرحلة  هذه  في  الثالث  الفرعي  النوع  ج. 
الفلسطيني.  الرئيس  وملكتب  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  االستخبارات  وأجهزة 
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والتعذيب  واإلهانات  للضرب  يتعرضون  بسطاء  ناس  عن  تتحدث  النكت  هذه 
ال  وبريئة  بسيطة  أشياء  قولهم  ملجّرد  وذلك  الفلسطينية،  األمن  أجهزة  قبل  من 
األمنية  األجهزة  وألفراد  يشاء  ملن  ميكن  ولكن  أحد،  إلى  اإلساءة  بها  يقصدون 
بالذات أن يفسروا تلك األقوال بأنها إساءات موّجهة إلى عرفات أو إلى غيره من 
عاّمة  ساد  الذي  اخلوف  يكون  أن  املمكن  ومن  الفلسطينية.  السلطة  شخصيات 
قلة  في  السبب  هو  األمنية  األجهزة  أيدي  على  للعقوبات  للتعرض  الفلسطينيني 
النكت التي انتشرت في املرحلة الالحقة لهذه املرحلة، والتي سنتحدث عنها اآلن.

املرحلة اخلامسة والنهائية: متتد من حوالي شهر حزيران/ جون 1995 حتى 
بني  النكت  حكاية  أجواء  في  بتغير  متتاز  املرحلة  هذه   .)1997( احلاضر  الوقت 
النكت كما كان سابقاً،  ليس مشجعاً حلكاية  املرحلة  الفلسطينيني، فاجلو في هذه 
فالفلسطينيون - على األقل في األطر العامة - أقل اهتماماً بنقاش األمور السياسية 
الذين  وأولئك  السياسة،  عن  يتحدثون  عندما  النكت  من  كثيراً  أقل  عدداً  ون  ويقصُّ
السياسية  النكت  فإن  وكذلك  قصها.  في  كثيراً  يترددون  سياسية  نكتاً  يعرفون 
السابقة في  املرحلة  نكت  عن  كثيراً  املرحلة ال تختلف  التي ظهرت في هذه  القليلة 
من  منها  املستورد  بكثرة  ومتتاز  عرفات  شخصية  حول  تتمحور  فهي  طبيعتها، 
العالم اخلارجي مع تغيير األسماء لتتناسب مع اإلطار الفلسطيني، فعدد كبير من 
هذه النكت مستورد من مصر حيث كانت تدور هناك حول السادات بشكل خاص. 

وهذه نكتة خفيفة نسبياً ولها انتشار واسع جداً:

أراد شرطي فلسطيني أن يأخذ إجازة لعدة أيام، فطلب اإلجازة من الضابط 
املسؤول عنه،  فرفض الضابط طلبه، لكّن الشرطي أصر، وفي النهاية قال 
الضابط: شايف هذاك احلمار اللي واقف على جنب الشارع هناك؟ إذا بتقدر 
شيئاً  وهمس  احلمار  إلى  الشرطي  فذهب  اإلجازة.  بعطيك  يضحك  تخليه 
في أذنه وإذا باحلمار ينفجر بالضحك. وعندما رجع الشرطي إلى الضابط 
قال له الضابط: هذا مش كفاية، لكن إذا بتخلي احلمار يبكي بتاخذ اإلجازة.  
بالبكاء. لكن  أذن احلمار فانفجر احلمار  في  الشرطي وهمس شيئاً  فذهب 
أن يجعل احلمار  الشرطي  ،وطلب من  للضابط  بالنسبة  كافياً  يكن  لم  ذلك 
يترك املكان بسرعة. ذهب الشرطي وهمس شيئاً بأذن احلمار فهرب احلمار 
ركضاً من املكان. وأخيراً قال الضابط: لقد استحقيت اإلجازة وميكنك أخذ 
اإلجازة، ولكن بشرط أن تخبرني ماذا قلت للحمار حتى ضحك بعدين بكى 
بعدين هرب. فقال له الشرطي: في البداية همست بأذن احلمار أنني أشتغل 
الثانية همست  عند السلطة الفلسطينية فانفجر احلمار ضاحكاً، وفي املرة 
احلمار  فأخذ  شيكل  ثمامنئة  وراتبي  أطفال  وثالثة  زوجة  لي  أن  أذنه  في 
السلطة  في  معنا  يعمل  أن  يريد  كان  إذا  سألته  األخيرة  املرة  وفي  يبكي، 

الفلسطينية فهرب.
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إضافة إلى هذا النوع من النكت، ظهر في هذه املرحلة نوع جديد وغريب من النكت 
التي تستهتر بالقيم والتقاليد واملثل العربية واإلسالمية، وهذه النكت تستهتر حتى 
بأقدس األشياء للمجتمع الفلسطيني، ومن ضمنها دم الشهداء، وتستهتر بأقدس 
األشياء للمسلمني والعرب بشكل عام ومن ضمنها الرسول وحتى الله نفسه.  تعتمد 
النكتة في هذا النوع على وضع قيمة أو شيء مقدس عند العرب واملسلمني في إطار 
واحد مع شيء سخيف أو سطحي قادم من الغرب، وإظهار هذا الشيء السخيف 
العرب  أقداس  أّنه أفضل وأجنع وأكثر فعالية من أقدس  الغربي على  أو السطحي 
واملسلمني. من هذه النكت مثالً القصة التالية التي تسخر من االعتقاد الدارج بأن دم 

الشهيد ال ميكن غسله أو إزالته عن مالبس الشهيد.

لتنفيذ  إسرائيل  ودخلوا  اللبنانية  احلدود  قطعوا  فدائيني  فلسطينيني  ثالثة 
عملية. في العملية قتل أحد الفدائيني الثالثة، وجرح الثاني، أما الثالث فبقي 
ساملاً. وفي طريق عودتهم إلى لبنان مات الفدائي املصاب )املجروح(، فأخذ 
الفدائي الثالث قميصه امللطخ بالدماء وأوصله إلى أم هذا الشهيد. األم غسلت 
هذا القميص، ولكن مبا أّن ابنها كان شهيداً فإن الدم لم يزل عن القميص، 
الدم عليه. وفي أحد األيام جاءها رجل  ابنها وبقع  واحتفظت األم بقميص 
خضراء  وعمامة  خضراء  مالبس  البس  كبيرة  بيضاء  حلية  له  السن  كبير 
أنت فالنة؟ وهل حدث كذا وكذا إلبنك،  إلى األم وقال لها: هل  كبيرة، جاء 
وقد غسلت القميص ولكن الدم لم يزل عنه؟ كان كل ما ذكره الشيخ صحيحاً 
متاماً كما حدث. وأخيراً قال الشيخ لألم: وهل تعرفني ملاذا لم يزل الدم عن 
قميص ابنك؟  فقالت األم: ال، والله ما بعرف! دخلك يا سيدي الشيخ، ُقلي 
Snow )مسحوق  ليش.  فأجابها الشيخ: ألنك لم تستعملي مسحوق سنو 

سنو هذا هو مسحوق غسيل توجد إعالنات له على التلفزيون األردني(.

لقد أشرت سابقاً إلى اإلمكانية بأن اخلوف من أجهزة االستخبارات الفلسطينية قد 
يفسر قلة انتشار النكت في هذه املرحلة األخيرة، ولكن هذا ال يفسر ظهور هذا النوع 
يتناسق  للظاهرتني معاً، وهو تفسير  أفضل  أن تفسيراً  النكت، وأعتقد  األخير من 
أكثر مع احلالة النفسية للفلسطينيني خالل السنتني األخيرتني، هذا التفسير هو أن 
الفلسطينيني بعد أن فهموا ما معنى املسيرة السلمية قد فقدوا األمل وفقدوا ثقتهم 
في كل شيء، وأصبحوا غير مبالني وال يهتمون إال بشؤونهم الشخصية وشؤونهم 

اليومية فقط، هذا باإلضافة إلى اخلوف من أجهزة السلطة.
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الهوامش

إلى  ويصلون  الفيل  نفس  من  مختلفة  أجزاء  يتحسسون  الذين  اخلمسة  العميان  قصة  إلى  هنا  اإلشارة   1
وصف الفيل بطرق مختلفة كليّاً عن بعضهم البعض
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القسـم الرابـع

الهـوية
تشخيص املخاطر ووصف العالج





القسـم الرابـع

الهـوية
تشخيص املخاطر ووصف العالج

“إن الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني قد أصبحوا “معاقني ثقافياً” 
بالنسبة إلى جوهر الثقافة الفلسطينية، وهذه اإلعاقات تزيد مع مطلع 
شمس كل يوم، سواء بني الفلسطينيني في الشتات أو بني املقيمني على 
أرض الوطن، ونحن بحاجة إلى برنامج “إعادة تأهيل” لهؤالء الناس. 
وإذا جنحنا في تنفيذ مثل هذا املشروع فقد ميكننا أن نأمل ببقاء الشعب 

الفلسطيني شعباً واحداً له هوية مشتركة وثقافة موحدة.”





الثقافة ومستقبل الهوية الفلسطينية

كنت قد شرحت في مقالة أخرى العالقة بني التراث والهوية الفلسطينية، وسأنطلق 
اآلن من بعض ما جاء في تلك احملاضرة، حيث ذكرت في نهايتها أن اخلطر الرئيسي 
الذي يواجه الفلسطينيني اليوم ليس خطر اإلبادة اجلسدية وال خطر ضياع األرض، 
مشروعاً  حينه  في  طرحت  وقد  الفلسطينية.  الهوية  وذوبان  انحالل  خطر  وإمنا 
الفلسطينيني،  جلميع  املوحدة  الهوية  على  احلفاظ  بها  ُيراد  بنود  أربعة  من  مكوناً 
دميغرافية  معلومات  “بنك  أسميته  ما  تأسيس  ضرورة  هو  الثالث  البند  وكان 
األمية  محو  “مشروع  أسميته  ما  فكان  الرابع  البند  أما  الفلسطيني”،  الشتات 
الثقافية  العناصر  مواصفات  على  التعرف  اآلن  وسأحاول  الفلسطينية”،  الثقافية 

التي تصلح لالستعمال في مثل هذا املشروع.

على الرغم من كل احلديث الذي يدور في العالم الغربي اليوم حول التعددية الثقافية، 
فإن جميع شعوب العالم اليوم التي تسلك كوحدة قوية وككل متماسك وذات هوية 
موحدة، متتاز بأنها تقوم على أساس وجود لغة موحدة، وحدود جغرافية معروفة، 
وثقافة وطنية موحدة ومشتركة بني جميع أفرادها. وتعتمد الشعوب في نقل هذه 
الثقافة من جيٍل إلى جيل على استعمال اللغة املوحدة، وعلى نظام موحد من املدارس 
األساسية، أي االبتدائية والثانوية، التي تعلم برامج موحدة في صلبها وجوهرها، 
املدرسة  إنهاء  عادة  تلي  التي  املوحدة  اإلجبارية  العسكرية  اخلدمة  جتربة  وعلى 
الثانوية مباشرة )فقد اعتمدت إسرائيل مثالً على هاتني املؤسستني في خلق نواة 
فاإلنسان  وعرقياً(.  واجتماعياً  ثقافياً  مختلفة  جماعات  أصل  من  موحدة  ثقافية 



احلديث ال يعطي والءه مللك أو قائد، وال أليديولوجية سياسية، وإمنا قبل ذلك كله 
لثقافته. وينتج عن وجود هذه النواة أو اللب من الثقافة املشتركة بني جميع أفراد 
املجتمع أنها جتعل عملية االتصال والتفاعل والتفاهم ضمن حدود املجتمع الواحد 
والتفاهم بسهولة  االتصال  املجتمع، ألن عملية  ذلك  وأكثر منها عبر حدود  أسهل 
ودقة وجناعة بني أفراد املجتمع الواحد عملية هامة جداً للحفاظ على وحدة ومتاسك 

ذلك الشعب أو املجتمع وعلى استمرارية هويته الثقافية املوحدة.

كيف تأتي سهولة االتصال بني أبناء الثقافة الواحدة؟
سهولة وجناعة االتصال هذه تأتي من طبيعة اللغة والعقل اإلنساني وكيفية االتصال 
بني بني اإلنسان. فاللغة ليست مجرد مفردات وال مجرد معان حرفية للمفردات، 
وإمنا هناك معاٍن ومعاٍن للمعاني؛ أو مستوى ثاٍن من املعاني، وهذا املستوى الثاني 
أو نقرأ مادة مكتوبة، فإن  للتفاهم بني بني اإلنسان. عندما نسمع حديثاً  مهم جداً 
أشبه  يكون  نسمعها  أو  نقرؤها  مفردة  لكل  والصريح  احلرفي  السطحي  املعنى 
بقمة اجلبل اجلليدي التي تظهر فوق سطح املاء، ولكن القسم األكبر املخفي حتت 
السطح هو املعنى الذي يضيفه القارئ أو السامع من معلومات لديه هو، ذات عالقة 
بتلك املفردة. وقد يضيف القارئ تلك املعلومات دون وعي منه، ودون االنتباه بأنه 
أضافها إلى املعنى. هذا اجلزء املخفي هو ما أسميته “معنى املعنى”. وهذه “الهالة” 
جميع  من  تتكون  إشارة،  وكل  رمز  وكل  مفردة  كل  إلى  نضيفها  التي  املعاني  من 
التي تستدعيها  والعواطف  واملشاعر  والصور  والذكريات  واالرتباطات  التداعيات 
تلك املفردة على املستوى الواعي والالواعي في ذهن القارئ أو السامع. فنحن عادة 
نقول أكثر بكثير مما نلفظ، ونفهم أكثر بكثير مما نسمع. وكلما كان الرمز الظاهر 
تلك  مساحة  ازدادت  كلما  والعاطفية،  والفكرية  احلياتية  الفرد  جتارب  إلى  أقرب 
“الهالة” من املعاني والتداعيات التي يجلبها الرمز إلى ذهن ذلك الفرد. وكلما كانت 
التجارب واملعارف بني أي فردين أكثر، كلما زادت مساحة الهاالت أو معاني املعاني 
املشتركة للرموز املشتركة بينهما، وَسُهل التفاهم بينهما دون احلاجة إلى الكثير من 
الكالم وإلى التوضيح والتفسير، والعكس بالعكس. وعليه فإنه كلما زادت املعارف 
الثقافية املشتركة سهل االتصال، ولذلك يقال عادة عن أي توأمني بأنهما يستطيعان 
التفاهم حتى بدون كالم، فيعرف كل منهما ما يريد اآلخر قوله حتى قبل أن يقوله.

وبعكس ذلك، فإن التفاهم بني شخصني من ثقافتني مختلفتني يكون أصعب وبحاجة 
الفهم  الكثير من سوء  التوضيح والتفسير، وقد يحدث بينهما  أكبر من  إلى مقدار 
نتيجة افتراضات خاطئة حول مقدار املعلومات الضمنية املوجودة لدى كل منهما، 
ولذلك فإن املثل القائل “إبن بطني بفهم رطني” هو أصدق من القول “أن اللبيب من 
أي  بطني”،  “إبن  “اللبيب” يفهم ألنه في احلقيقة  اإلشارة يفهم”، فأغلب الظن أن 

ألنه يشترك معي في معرفة دالالت تلك اإلشارة.
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ال حاجة إلى اإلطالة في الشرح حول ما حدث للشعب الفلسطيني وحول أوضاع 
الفلسطينيني في الوقت احلاضر )ولكن تصوروا كم من الشرح كنت سأحتاج لو كان 
املستمعون أناساً جاؤوا من املريخ(، بل يكفي أن نشير إلى أن ما حدث للفلسطينيني 
من التشتت واللجوء قد قلل من االتصال بينهم، أضف إلى ذلك انخراط الكثيرين 
منهم مبجتمعات أخرى وتأثرهم بثقافتها، وعدم وجود مدارس خاصة بهم، وعدم 
أماكن تواجدهم، وطبعاً عدم وجود جتربة اخلدمة  التدريس في  حتكمهم مبناهج 
الفلسطينية  الثقافية  العناصر  من  قلل  ذلك  كل  لديهم.  واملوحدة  العامة  العسكرية 
املشتركة بينهم، وأضاف االبتعاد اجلغرافي واجلسدي بينهم فروقاً ثقافية جتعل 
اللقاء جسدياً، كما حدث  التواصل والتفاهم فيما بينهم صعباً حتى لو متكنوا من 
ظهرت  قد  أنه  أقول  حني  سراً  أفشي  أظنني  وال  أوسلو”.  “اتفاق  منذ  منهم  لقسم 
هناك بعض الصعوبات في االتصال والتفاهم بني بعض العائدين وبعض املقيمني 

في الضفة والقطاع.

وإذا عدنا إلى ما ذكرنا سابقاً عن دور الثقافة في االتصال والتفاهم، فإنه من املمكن 
مستوى  على  ثقافياً”  “معاقني  أصبحوا  قد  الفلسطينيني  من  الكثيرين  أن  القول 
الثقافة الفلسطينية، وهم بحاجة إلى “تأهيل ثقافي” ليتمكنوا من االلتحام بالثقافة 
الفلسطينية األم إذا تسنت لهم العودة، أو لكي يبقى الشعب الفلسطيني شعباً واحداً 
املعاقني  للفلسطينيني  الثقافي  “التأهيل  هذا  موحدة.  وشخصية  موحدة  هوية  له 

ثقافياً” هو ما قصدته بطرحي “مشروع محو األمية الثقافية الفلسطينية”.

وهنا نصل إلى السؤال: ما هي العناصر أو املعلومات التي يجب أن يحويها مثل 
هذا البرنامج؟

إنني ال أريد، وال أقدر، أن أتقدم بالئحة حتتوي على العناصر املطلوبة بالتحديد، ولكن 
اعتماداً على ما ذكرناه سابقاً فإن لدينا بعض مواصفات هذه العناصر التي يجب أن 
تكون موجودة ضمن اخللفية الثقافية جلميع أو معظم الفلسطينيني البالغني العاقلني 
املؤهلني للمشاركة في املجتمع الفلسطيني بشكل مقبول وفعال. وسأكتفي هنا بذكر 

بعض هذه املواصفات، آمالً أن أعود إلى تفصيل العناصر نفسها في وقت الحق.

يهم  مما  وإمنا  والفلسطينيني،  فلسطني  عن  بالضرورة  ليست  املعلومات  هذه 
التداعيات  من  كبيراً  مقداراً  أذهانهم  في  تثير  التي  املواضيع  ومن  الفلسطينيني، 
وايزمن  أو  هرتسل  هو  من  فمعرفة  واملشاعر،  والعواطف  الضمنية  واملعلومات 
هو  من  يعرف  أن  ضروري  هو  ما  بقدر  فلسطينياً  املثقف  للشخص  ضرورية 
احلاج أمني وفوزي القاوقجي. كذلك فإن هذه املعلومات يجب أن تكون ذات عمق 
للتطور والتغير  قابلة  الفلسطينية، وليست عابرة، ولكنها  الثقافة  واستمرارية في 

ولكن ببط وبشكل تدريجي.
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الرسمي  الفلسطيني  التراث  من  طبعاً  سيأتي  املعلومات  هذه  من  األكبر  القسم 
والشعبي، ومن تاريخ فلسطني والفلسطينيني، ومن جغرافية فلسطني، إال أن قسماً 
كبيراً منها يجب أن يكون، كما ذكرنا سابقاً، من َوَعن غير فلسطني والفلسطينيني 
ولكن مما يهم الفلسطينيني وكان له أثر في تاريخهم. وبشكل عام، هذه املعلومات 
والتفاهم  والتفاعل  لالتصال  الفرد  تؤهل  ثقافية  خلفية  مبجموعها  تكّون  أن  يجب 

بنجاعة وطالقة ومرونة في املجتمع الفلسطيني.

هذا  أن  وأفترض  بالذات،  الفلسطينية  اخلصوصية  عن  هنا  أحتدث  فإنني  وطبعاً 
املستويني  على  مؤهل  األصل  في  هو  فلسطينياً  تأهيله  إلى  نسعى  الذي  اإلنسان 
– اإلسالمي والعاملي، وإال ملا كان هناك حاجة لتأهيله فلسطينياً، وال نفع  العربي 
محلياً،  ضخماً  جهازاً  يتطلب  املشروع  هذا  مثل  أن  أقول  أن  بقي  ذلك.  من  يرجى 
التجمعات  قيادات  ومع  املضيفة  الدول  سلطات  مع  وثيق  تعاون  إلى  يحتاج  كما 

الفلسطينية في تلك الدول.

أصبحوا  قد  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  الكثيرين  بأن  قلناه  ما  فنلخص  نعود 
وهذه اإلعاقات تزيد مع  الفلسطينية،  الثقافة  جوهر  إلى  ثقافياً” بالنسبة  “معاقني 
مطلع شمس كل يوم، سواء بني الفلسطينيني في الشتات أو بني املقيمني على أرض 
في  جنحنا  وإذا  الناس.  لهؤالء  تأهيل”  “إعادة  برنامج  إلى  بحاجة  ونحن  الوطن، 
تنفيذ مثل هذا املشروع فقد ميكننا أن نأمل ببقاء الشعب الفلسطيني شعباً واحداً له 

هوية مشتركة وثقافة موحدة.
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نحو دولة فلسطني املتخيلة

الهدف من الدراسة
وجود  تنظم  معادلة  إيجاد  محاولة  هو  الدراسة  هذه  من  األساسي  الهدف 
العالم بحيث تسمح لهم بالتواجد حيثما شاءوا والتنقل جغرافياً  الفلسطينيني في 
األساسي  والئهم  بقاء  مع  وجدوا،  أينما  واجتماعياً  ثقافياً  والتوافق  أرادوا  حيثما 
وتوجههم وهويتهم املركزية وانتماءاتهم وأهدافهم وقلوبهم فلسطينية. والتشبيه 
الذي سأطرحه هنا قد ال يلقى قبوالً لدى القراء، بل رمبا لقي استنكاراً واشمئزازاً. 
ما أريده هو معادلة تعطيني أّمة تتغير وتتلون لكي حتافظ على جوهرها كما يتلون 
كل فرد من فصيلة احلرباء مبا يتناسب مع البيئة التي يتواجد فيها من أجل بقائه 
كفرد، وذلك في النهاية من أجل بقاء النوع. هذا في احلقيقة هو املنطق الذي يقف 
وراء الفكر الدارويني كله، والذي يقول أنه إذا اختل التوازن بني الكائن والبيئة فإن 
الكائن يتكيف بأن يتغير كي يبقى هو نفسه، أي يحافظ على نوعه. والنوع الذي ال 
يحافظ أفراده على بقائهم يصيبهم ما أصاب الديناصورات. وأنا أريد تطبيق منطق 
داروين البيولوجي بشكل اجتماعي- ثقافي، بحيث يتوافق الفلسطينيون في أماكن 
الثقافية واالجتماعية مع بقائهم فلسطينيني من حيث هويتهم  البيئة  تواجدهم مع 

وتوجهاتهم وأهدافهم.



تعريف الهوية
هناك  إن  بل  واضحة،  وصفات  بأبعاد  تعريفه  ميكن  ملموساً  شيئاً  ليست  الهوية 
العديد من التعريفات حسب النظريات ووجهات النظر املختلفة. وبشكل عام ميكن 
في  الذات  تعريف  ميكن  ال  ولكن  لذاته.  الفرد  تعريف  كيفية  هي  الهوية  أن  القول 
فراغ، بل يجب أن ينسب اإلنسان نفسه ملا يحيط به، أي بالنسبة إلى باقي العالم، 
وبشكل خاص إلى باقي بني اإلنسان. توجد عند كل إنسان “خارطة إدراكية”، أي 
صورة عن العالم احمليط به بكل ما فيه، والهوية هي صورة الفرد عن موقعه على 
هذه اخلارطة وعالقاته مع كل أجزاء تلك اخلارطة، بحيث يكون لتلك العالقة، قدر 
اإلمكان، استمرارية عبر الزمان واملكان، والفروق في عالقاته مع األجزاء املختلفة 
تلك اخلارطة. ويكون  أجزاء  أو  املختلفة لوحدات  انتماءاته  تلك اخلارطة تكّون  من 
اإلنسان  لطبيعة  فهمه  ذلك  وضمن  أجزائها،  لطبيعة  الفرد  فهم  اخلارطة  ضمن 
وطبيعة املجتمع وطبيعة جميع الوحدات داخل املجتمع. على هذا الفهم يبني الفرد 
سلوكه  يبني  الفهم  هذا  وعلى  اآلخرين،  سلوك  ولنتائج  اآلخرين  لسلوك  توقعاته 

وردود فعله جتاه اآلخرين وجتاه مكونات العالم كله.

اإلنسان يكون هوّيته بشكل أساسي باالنتماء إلى أطر اجتماعية، ولذلك يكون لهوية 
الفرد عدة مستويات هي نفس مستويات تنظيم املجتمع والبناء االجتماعي، وهذا ما 
يلخصه املثل الشعبي، “أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب”. بيد 
أن االنتماء ال يكون دائماً على أساس عالقة الدم، أي أن الفرد يتفاعل مع فرد آخر 
لفريق،  كممثل  منهما  كل  أي  منهما،  “النحن” لكل  مستوى  على  وإمنا  كفرد  ليس 
حسب ظروف التفاعل ومع ممثل أي فريق يتفاعل، ولذلك فقد يقول الفرد: “طيّب أنا 

بدّبرك، بتعرفش مني أنا؟” واملقصود “بتعرفش مني أنا مبثّل” أو “مني نحن؟”

مستوى  وكل  االجتماعي،  البناء  كما  متعددة  مستويات  لها  الهوية  أن  يعني  هذا 
يضم عدداً من الوحدات على املستوى الذي دونه ويكون واحداً من عدة وحدات من 
املستوى الذي فوقه. وهكذا فإن الفرد ُيَفعِّل املستوى املناسب من هويته )أي مستوى 
“النحن” املناسب( حسب األشخاص الذين يتفاعل معهم واإلطار االجتماعي الذي 

يتفاعلون ضمنه.

ويكون  األقل،  على  مشتركة  واحدة  صفة  األفراد  من  مجموعة  لكل  أن  واحلقيقة 
التي  وهي  وجودها،  اآلخرون  ويعي  الصفة،  تلك  لوجود  واعني  املجموعة  أعضاء 

تكون لهم هوّية ميكن تفعيلها عند احلاجة.

التي يتفاعل  الهوية  أن  القومية”، أي  “الدولة  اليوم على نظام  العاملي  النظام  يقوم 
حسبها أولئك الذين يديرون الشؤون العاملية هي هوية االنتماء إلى دولة قومية. أما 
الذين ال ينتمون إلى دولة قومية فإنهم يعتبرون شواذاً وليس لهم دور أو تأثير على 
العاملي، فهم فئات ال تكّون وحدة كاملة. ونحن كفلسطينيني اآلن ضمن  املستوى 

“الشواذ” أو “الفئات”، إذ ليس لدينا دولة قومية.
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الذي  الكيان  هي  القومية  الدولة  القومية.  الدولة  مقومات  على  أوالً  نتعرف  دعونا 
احلدود  فيه  تتطابق  آخر،  مبعنى  أي  والبلد،  واألمة  الدولة  حدود  فيه  تتطابق 

السياسية والعرقية واجلغرافية.

للدولة  التعريف  هذا  حسب  قومية،  دولة  للفلسطينيني  يصبح  أن  املمكن  من  فهل 
القومية، في املستقبل املنظور؟

اجلواب: ال. ولذلك عدة أسباب منها:

أوالً: أن إسرائيل ليست دولة حقيقية وإمنا هي مشروع دولة لم يكتمل بعد، وذلك 
يحدد  ومكتوب  متكامل  دستور  لها  ليس  التي  العالم  في  الوحيدة  الدولة  بأنها 
أهدافها وسياساتها، وليس لها حدود جغرافية محددة، ولن تعلن حدوداً ثابتة إال 
بعد أن تستولي على جميع األراضي التي تنوي االستيالء عليها، ولن تعلن دستوراً 
متكامالً ومكتوباً إال بعد أن تتخلص من السكان غير اليهود الذين يتواجدون على 

األراضي التي تستولي عليها.

السابق ومن تاريخ احلركة الصهيونية، منذ كانت نسبة  البند  ثانياً: نستنتج من 
اليهود في فلسطني ال تزيد على 4% حتى هذا اليوم، أن إسرائيل تنوي االستيالء 
على جميع األراضي الفلسطينية والتخلص من جميع الفلسطينيني، ولذلك فإنها لن 
تسمح بقيام كيان فلسطيني قابل للحياة، وإذا سمحت بإقامة أي كيان فلسطيني 
“مخيمات اإلبادة” كما  “مراكز االعتقال” أو  إلى عدد من  فسوف حتّوله تدريجياً 
هو احلال في غزة التي ال أتردد في تسميتها “مخيم إبادة”. وال ميكن للفلسطينيني 
حتت الظروف احلالية إقامة دولة أو كيان يجمعهم ويوحدهم في أي مكان جغرافي 
عودة  هناك  يكون  لن  أنه  يعني  وهذا  وتدّمره.  إليه  ستصل  إسرائيل  أن  إذ  محدد، 
لالجئني الفلسطينيني، ال إلى مواقعهم األصلية في إسرائيل احلالية وال إلى دولة 
فلسطينية، هذا ما لم جُتبر إسرائيل بالقوة على قبول ذلك، وهذا ما ال يتوقع حدوثه 

في املستقبل املنظور.

في  كأمة  يعيشون  وطنهم  من  مقتلعون  الجئون  اآلن  الفلسطينيني  جميع  ثالثاً: 
الشتات. وهذا الشتات يضم سكان الضفة والقطاع وفلسطينيي الداخل، وهذه األمة 
األم. صحيح أن سكان الضفة  وطنها  إلى  اجلماعية  العودة  إلى  تطمح  “الشتات« 
والقطاع وفلسطيني الـ48 يعيشون جسدياً على تراب فلسطني، ولكنهم ال يعيشون 
في وطنهم، “فالشتات” و “الوطن” هما حالتان نفسيتان أكثر من كونهما موقعني 
والدفء  والطمأنينة  باالستقرار  اإلنسان  يشعر  حيث  هو  فالوطن  جغرافيني. 
واألمان، وبهذا املعنى تكون حياة أهل الضفة وغزة والداخل أقرب إلى حياة الشتات 
فـ“الشتات  إلى الوطن.  العودة  إلى  منها إلى حياة اإلنسان في وطنه، وهم بحاجة 
الفلسطيني” يشمل جميع الفلسطينيني، أي ما يقارب 9 ماليني إنسان. وأية دولة 

فلسطينية أو  أي وطن فلسطيني يجب أن يضم األكثرية الساحقة من هذا العدد.
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إذاً، لن يكون من املمكن إقامة “دولة قومية” فلسطينية في املستقبل املنظور.

 The Virtual State of" االفتراضية”  فلسطني  “دولة  إقامة  اقترح  فاني  ولذلك، 
“الدولة  إقامة  وإمنا  الكمبيوتر  على  فلسطينية  دولة  إقامة  أقصد  وال   "Palestine
املتخيلة” على منط مفهوم أندرسون "Imagined Community" “املجتمع املتخيّل” 
يستعمل الكمبيوتر في تصميمها وتفعيلها. وأقترح جعل تلك الدولة املتخيلة أقرب 
ونبدأ  احلديث.  العالم  في  املقبولة  الدولة  هي  القومية” التي  “الدولة  إلى  ميكن  ما 

ببناء “الدولة املتخيلة” حسب متطلبات “الدولة القومية”.

متطلبات الدولة الفلسطينية املتخيلة

املتطلب األول: الوطن )األرض(
ومعظم  األم،  وطنهم  في  جسدياً  يعيشون  ال  الفلسطينيني  نصف  من  أكثر  طبعاً، 
أفراد النصف اآلخر ال يشعرون أنهم يعيشون في وطنهم األم، إذ أنهم، كما ذكرنا 
سابقاً، ال يشعرون باألمن والدفء والطمأنينة التي يفترض أن يشعر بها من يعيش 
في وطنه، ولكن في حالة الفلسطينيني، كما هو احلال مع باقي مجتمعات الشتات، 

فإن الوطن يعيش فيهم بدالً من أن يعيشوا هم فيه.

به  ومتسكه  لوطنه  حبّه  مدى  عادة  يعي  ال  طبيعي  بشكل  وطنه  في  يعيش  من  أن 
هم  للفلسطينيني،  حدث  كما  وطنهم،  من  يقتلعون  الذين  أولئك  وإمنا  له،  ووالئه 
الذين يعرفون قيمة الوطن األم، الوطن احلقيقي، ويزداد متسكهم به ووالؤهم له 
وحنينهم إليه وتوجههم نحوه، وإصرارهم على العودة إليه. ويزداد ذلك اإلصرار 
والوالء واحلنني كلما ازداد التشرد والعذاب والغربة واملعاناة. هذا الوالء واحلنني 
فلسطيني،  كل  شخصية  من  واألمنت  األقوى  احللقة  يكّون  العودة  على  واإلصرار 

ويكون الرابط الذي يجمع بني جميع الفلسطينيني ومييزهم عن غيرهم.

أو على  الفلسطينية، ليس من يعيش في فلسطني  الدولة  املواطن في  وبذلك يكون 
أرض فلسطني، وإمنا كل من يحمل فلسطني التاريخية، بأرضها وشجرها وسهولها 
وعواطفه،  وضميره  قلبه  في  وحيوانها،  وإنسانها  وتراثها،  وتاريخها  ووديانها، 
ويكن لها احلب والوالء واحلنني، ويتوجه إليها بفكره وعقله وروحه، ويصر ويأمل 
ويسعى إلى استعادتها أو العودة إليها. هؤالء هم من سيكونون املواطنني في دولة 

فلسطني االفتراضية، وذلك هو الوطن الذي تقام فيه دولة فلسطني املتخيّلة.

املتطلب الثاني: الدولة )أو العنصر السياسي(
يكون لألمة املكوَّنة من جميع الفلسطينيني الذين يعيشون في الوطن األم فلسطني 
املتخيلة كما وصفناها أعاله، دولة، أي كيان سياسي يضم جميع أبنائها أو مواطنيها. 
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هذا الدور يشبه إلى حد كبير الدور الذي لعبته املنظمة في الستينات والسبعينات 
من القرن املاضي مع بعض الفروق التي سنذكرها فيما بعد.

من  فلسطني  اسم  واختفى  وتشتت،  الفلسطيني  الشعب  متزق  النكبة  حدوث  بعد 
اخلاصة،  شخصيته  له  موحد  كشعب  الفلسطيني،  الشعب  وكاد  الدولية،  الساحة 
يختفي. ثم جاءت املنظمة، خصوصاً منذ بداية رئاسة رئيسها الثالث ياسر عرفات، 
وأصبح  واحدة،  سياسية  قوة  منه  وجعلت  املشتت  الفلسطيني  الشعب  فوحدت 
الشعب الفلسطيني املشتت جغرافياً يتحدث لغة سياسية واحدة، وأصبح له عنوان 
واحد ورئيس واحد، وأوصلت القضية الفلسطينية إلى األمم املتحدة، وبذلك اقتربت 

فلسطني من كونها أّمه موحدة لها دولة قومية كباقي الدول.

ثم جرى ما جرى ووصلنا إلى اتفاق أوسلو الذي جاء نتيجة سوء فهم من قبل كل 
بداية  أنه  على  أوسلو  اتفاق  الفلسطينيون  ففهم  األخر،  الطرف  لنوايا  الطرفني  من 
الطريق نحو الدولة الفلسطينية املستقلة، وفهمه اإلسرائيليون على أنه بداية خضوع 
االتفاق،  من  بصدمة  الفلسطينيون  الالجئون  وأصيب  الفلسطينيني.  واستسالم 
وشعروا أنه مت جتاهلهم في ما مت االتفاق عليه، وخصوصاً عندما استوعبت السلطة 
الدولة  التحضير إلقامة  داخلها وانشغلت في  املنظمة في  الوطنية معظم مؤسسات 
فأهملت  إقامتها،  ومنع  لها  التحتية  البنية  لتحطيم  جهودها  كل  إسرائيل  بذلت  التي 
والعمل  السياسي  النشاط  فتراجع  وسياسياً،  واجتماعياً  مالياً  الالجئني  املنظمة 
الوطني بني الالجئني وقوي بينهم تغليب الوالءات والهويات احمللية، من عائلية وقبلية 
وهوية القرية التي جاؤوا منها أو املخيم الذي يقيمون فيه، كل ذلك على حساب الهوية 
واخلارج  الداخل  في  الفلسطينيني  بني  ظهر  الوقت  نفس  في  املوحدة.  الفلسطينية 
إرهاصات إلقامة أشكال جديدة من النظام السياسي تنطلق من إعادة بناء املنظمة أو 

حتاول أن تتخطاها. واقترح هنا اخلطوط األولية العريضة ملثل ذلك النظام.

يكون للنظام اجلديد هدفان أساسيان ال ميكن االستغناء عنهما، وهما:

1. إعادة اللحمة بني جميع الفلسطينيني، وإعادة تفعيل املستوى الفلسطيني لهويتهم، 
ويرتبطان  من،  ينبعان  ألنفسهم،  وتعريفهم  املطلق  والؤهم  يصبح  أن  أي 
إلغاء جميع  أو  ذلك إضعاف  التاريخية، وفي سبيل  بأرض فلسطني  بعالقتهم 
املستويات األخرى التي هي أدنى أو أعلى من املستوى الفلسطيني في هويتهم، 

إلى إشعار آخر.

2. جعل كل فلسطيني يلتزم بالتوجه نحو أرض فلسطني التاريخية بعقله وقلبه وضميره، 
وأن يعمل بيده ولسانه وقلبه من أجل العودة إلى أرض فلسطني التاريخية.

التنظيم اجلديد بوظائف اجتماعية وثقافية لم  الجناز هذين الهدفني يجب أن يقوم 
تكن املنظمة في املاضي تقوم بها، وسنذكرها في إطار املتطلب الثالث الذي سنأتي 

إليه بعد قليل.
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للقارات  عابرة  شركة  أو  عاملية  مبنظمة  شبيهاً  اجلديد  السياسي  النظام  يكون 
تضم في عضويتها )أي املواطنة الفلسطينية( جميع فلسطينيي العالم، وتكون لها 
تبدأ  هرمية  تركيبة  لها  وتكون  العالم،  في  الفلسطينيني  جتمعات  جميع  في  فروع 
لها سلطة  يكون  الرئاسة. وال  أفراد كل جتّمع حتى تصل  املكونة من  القاعدة  من 
ينتشر مسؤولوها وموظفوها في جميع  إدارة مركزية في مكان محدد، وإمنا  أو 
احمللية  االجتماعية  القوى  وميثلون  العالم  نواحي  كل  في  الفلسطينية  التجمعات 
أمريكياً  يسمى  ما  يتبع  ال  ولكن  بعد،  فيما  احلكم  نظام  في  وينظر  جتمع.  كل  في 
وإسرائيلياً، بالدميقراطية، ألن الدميقراطية بهذا املفهوم نظام دكتاتورية رأس املال، 
وألن أي نظام يسمح بوصول بوش وشارون إلى احلكم فهو فاسد. والسبب في 
ضرورة عدم وجود جهاز الدولة في مكان محدد هو أن إسرائيل والواليات املتحدة 
لن تسمح له بالبقاء وستدمره إذا وجد. بكلمات أخرى، إن العالم اليوم يتكون من 

ثالثة أنواع من الدول وهي: 

1- دول إرهابية 

2- دول أخرى ميكن أن تسمى كمجموعة “دول الخ”. 

3- ودول ما فوق اإلرهاب.

دول “ما فوق اإلرهاب "Super Terrorists States" هي تلك الدول التي متلك من 
etc.” هي  “ الخ  القوة والنفوذ ما يخّولها أن تقرر َمن ِمن بني الدول في مجموعة 
دول إرهابية، وما هو السلوك الذي يسمى إرهاباً، وما هي الطريقة التي يجب أن 
تستعمل إلبادة تلك الدول. ولذلك فإن أية دولة أو كيان فلسطيني حقيقي وله وجود 
في مكان محدد، سيجري تعريفها كدولة إرهابية وسيتم تدميرها وإبادة سكانها. 

."Virtual State" ولذا وجب أن تكون فلسطني دولة افتراضية

ويكون للدولة “االفتراضية” هذه حدود، مبعنى أن تعمل على عودة الفلسطينيني 
التاريخية، أي حدود فلسطني االنتداب، ودستور جديد  إلى جميع أجزاء فلسطني 

يتجاهل كل ما حصل للميثاق الفلسطيني سابقاً وتعيد صياغته من جديد.

املتطلب الثالث: األمة
أمة  خللق  يكفي  ال  هذا  ولكن  االفتراضية،  فلسطني  سكان  هم  من  سابقاً  عرفنا 
متماسكة. فحتى يكون مواطنو الدولة أمة، يجب أن يكون بينهم ترابط اجتماعي، 

كما يجب أن جتمع بينهم ثقافة مشتركة.

املختلفة  العالم  بقاع  في  الفلسطينية  واجلاليات  التجمعات  االجتماعية:  الناحية   .1
الواحد  للوطن  االنتماء  يوّحدهم  داخلياً،  مترابطة  اجتماعية  وحدات  يكونّون 
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والشعور باحلنني للوطن املسلوب، وكذلك يجمعهم ويربطهم ببعضهم الشعور 
العنصري والتفرقة والتهديد واملقاطعة  التمييز  بالغربة، وتوحدهم ممارسات 
الوطن  بأخبار  االهتمام  بينهم  ويجمع  كما  وسياسياً.  واقتصادياً  اجتماعياً 
وما يجري له وعلى أرضه للناس املقيمني فيه ، وبدال من أن تعوملهم احملطات 
عن  املضيف،  املجتمع  عن  انعزالهم  في  وزادت  داخلياً  وحدتهم  فقد  الفضائية 

طريق متابعة احملطات العربية فقط.

بني  التماسك  أهمها  قوية  اتصاالت  فهناك  واجلاليات  التجمعات  هذه  عبر  أما 
من  مختلفة  نواحي  في  الواحدة  العائلة  أفراد  ووجود  الواحدة  العائلة  أفراد 
الغريب أن يكون األب واألم من مخيم في غزة أو في لبنان  العالم. وليس من 
بينما يكون أبناؤهم وبناتهم وأحفادهم مثالً في أملانيا وكندا والسويد واخلليج 
الزيارات  خالل  من  االتصال  على  ويحافظون  الوقت  نفس  في  واستراليا 
والرسائل والتلفون واالنترنت. ويقوم أفراد العائلة مبساعدة بعضهم البعض 
بطرق كثيرة منها تسهيل السفر، والتوسط لدى السلطات، واملساعدة في إيجاد 
وظائف، والدعم املالي، وتكاليف التعليم، وجتميع املصادر املادية إلنشاء شركة 
املأوى  توفير  أو  بيت  وإيجاد  زوجة،  أو  زوج  إيجاد  في  واملساعدة  مكتب،  أو 
لفترات طويلة، وغير ذلك. وبذلك تصبح العالقات العائلية أشبه بالشرايني التي 

تربط الشتات الفلسطيني ببعضه البعض.

هنا يأتي دور الكيان السياسي أو الدولة املفترضة، فعلى هذا التنظيم أو الدولة 
أن تعمل كل ما ميكن عمله للحفاظ على التماسك الداخلي لكل جتمع فلسطيني 
)الجئني وغير الجئني، على أرض الوطن وخارج أرض الوطن(، واألهم من ذلك 
العالم بحيث ينشأ عن ذلك أمه  الفلسطينيني في  توحيد وربط جميع جتمعات 
واحدة متماسكة عبر احلدود والدول وعبر القارات واحمليطات، وهذا ما يتطلب 

عمالً ال ميكن تفصيله هنا ولكن من بعض ما اقترحه: 

أ. إجراء إحصاء ألعداد الفلسطينيني في كل العالم، وضبط أماكن تواجدهم وكيفية 
االتصال املباشر بهم ومعرفة املجتمعات احمللية التي جاؤوا منها في فلسطني.

ب. خلق عدد من احملطات الفضائية املختصة بشؤون الفلسطينيني وأخبارهم 
في كل نواحي العالم والعمل على تقوية التواصل بينهم.

ت. إصدار كتب وإنشاء مواقع الكترونية تعّرف التجمعات الفلسطينية ببعضها.

ث. ترتيب رحالت وزيارات بني التجمعات الفلسطينية في كل العالم خصوصاً 
وأولئك  األم  الوطن  أرض  على  املوجودين  الفلسطينيني  بني  رحالت جتمع 

املوجودين في مخيمات الالجئني وفي املنافي في كل أنحاء العالم.

ج. عقد مؤمترات ومخيّمات صيفيّة جتمع بني أطفال فلسطينيني من كل أرجاء 
العالم، وأخرى لألحداث وللشبان.
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2.  الناحية الثقافية: ميكن تعريف ثقافة مجتمع ما بأنها مجموع أمناط توافق أبناء 
قبل  من  عليها  واملتفق  املتعلّمة  والطبيعة،  االجتماعية  بيئتهم  مع  املجتمع  ذلك 
أبناء املجتمع، والتي يكون لها استمرارية عبر الزمان واملكان، وتتكون عادة من 
على  ومقصود  واع  بشكل  وحكومية  رسمية  مؤسسات  تقوم  رسمية  نوعني: 
نقلها من جيل إلى جيل، وشعبية تنتقل بني األفراد واألجيال بشكل عفوي عن 
طريق املشافهة والتقليد. والثقافة بنوعيها تكّون القسم األكبر من هوية اإلنسان 

إذ أنها تكّون عناصر الربط مع اإلنسان أو الزمان )التاريخ( واملكان )الوطن(.

قد يكون خطر ضياع الثقافة أو التراث الرسمي والشعبي أكثر ما يقلق مجتمعات 
الكثير من  الفلسطينيني، خصوصاً بني صغار السن، مما ُيحدث  الشتات، مثل 
لثقافة  السن  صغار  تبني  بسبب  األجيال  بني  التفاهم  وسوء  والصراع  التوتر 
املضيف. ويأتي هذا التبني لسببني رئيسني: األول لضروريات احلياة العملية 
في املجتمع املضيف، والثاني حملاولة تفادي العالقات والرموز التي تشير إلى 
التمييز أو االحتقار العنصري من  إلى  الفرد  هوية اجلماعة األم والتي تعرض 

قبل املجتمع املضيف.

وهنا تأتي الوظيفة املهمة الثانية للدولة االفتراضية أو السلطة السياسية العاملية 
للشعب الفلسطيني إذ يطلب منها أن تنتقي الرموز الثقافية واجلزئيات الثقافية 
في  الفلسطينيني  جتمعات  جميع  إلى  باستمرار  وتوصلها  الهامة  الفلسطينية 
هذه  إليصال  أعاله  االجتماعي  الربط  أساليب  استعمال  ميكن  وهنا  العالم، 
ايجابية ترّغب األفراد  الرموز مبعاني وعواطف  الرموز، كما يجب شحن هذه 
لتفعيلها  وأساليب  مناسبات  خلق  وكذلك  بها،  واالعتزاز  عليها  باحلفاظ 

واستعمالها بشكل عملي.

وأخيراً، تظهر الدراسات أن أفضل وأجنح طريقة لتوافق الالجئني واملهاجرين في 
البلد املضيف هي تعلم ثقافة املجتمع املضيف بحيث يستطيعون التفاعل معه بنجاعة 
وسهولة وفي نفس الوقت احلفاظ على الثقافة األصلية واالعتزاز بها والوالء للوطن 
األم. والقصد من اخلطة املطروحة هنا هو أن متّكن الفلسطينيني من هذا النوع من 

التوافق إلى أن “يفرجها رّبك”.
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كثيراً ما يحدث خلط بني مفهوم اللجوء ومفهوم الهجرة، فالهجرة تكون اختيارية، 
أي أنها تنتج عن قرار يتخذه الشخص املهاجر من أجل حتسني ظروف حياته وحياة 
عائلته وذويه، وتكون القوة املسيطرة هنا هي قوة اجلذب نحو مكان آخر  ُيتوقع أن 
تكون ظروف احلياة فيه أفضل مما هي عليه في الوطن. أما اللجوء فيأتي نتيجة الطرد 
بالقوة والعنف وحتت خطر املوت للفرد أو ألفراد العائلة أو املجموعة، أي أن سبب 

االنتقال يأتي من القوة الطاردة من الوطن وليس من القوة اجلاذبة إلى املهجر. 

أحياناً تصبح الفروق بني اللجوء والهجرة غير واضحة، كما هو احلال في حاالت 
اجلوع والقحط، حيث تكون القوى الطاردة هي قوى الطبيعة. ويصعب معرفة متى 
تصبح احلياة غير ممكنة حتت تلك الظروف، ولكن يبقى املعيار املقبول هو: وجود 
طرف آخر من بني اإلنسان يستعمل العنف والقوة للقتل أو اإلبادة اجلماعية أو اإلبعاد 
اجلسدي. وقد يحدث خلط في االسم اجلماعي ملجموعة ما بني اصطالح “الجئني” 
الصطالح  كبديل  بالعربية  “شتات”  اصطالح  وُيستعمل  “شتات”.  واصطالح 
“دياسبورا” )Diaspora( الالتيني، إال أن األخير له وقع أقوى بسبب انتشاره عاملياً 

وارتباطه باملذابح الكبرى كمذابح األرمن في تركيا واليهود في أملانيا.

بينها وبني اصطالح  أو شتات فهناك فرق كبير  وسواء استعملنا كلمة دياسبورا 
الالجئني واملهاجرين وكل من هو   الدياسبورا تضم  أو  الشتات  أن  إذ  “الجئني”، 
من  عدد  وضع  وقد  الوطن.  من  اخلروج  أسباب  عن  النظر  بغض  الوطن  خارج 
ضمن  ومن  الالجئني،  عن  متيّزها  الدياسبورا  أو  للشتات  مواصفات  الدارسني 

املواصفات التي تتكرر كثيراً ما يلي:



ليس جميع الشتات مطروداً بالقوة؛ التواجد في دوليتني على األقل، وجود شعور 
جماعي قوي؛ عالقة غير مريحة مع البلد املضيف، ولذلك شعور دائم بالغربة؛ مّدة 
زمنيّة طويلة؛ حياة تنقّل مستمر وعابر للحدود؛ الوطن األصلي رمز للجذور ومركز 
التنقل  الشتات؛ والءات مكانية متعددة ناجتة عن  باقي  تبادل وتفاعل مع  للهوية؛ 
القوميّة؛ متسك  الدولة وحدود  تطاُبق بني حدود  الشتات؛ ال  أفراد  والتواصل مع 
األصلي؛  الوطن  متجيد  األصلي؛  الوطن  مع  تواصل  األصلي؛  الوطن  بأسطورة 

الوطن املشترك هو عدم وجود الوطن. 

“الشتات  اصطالح  باستعمال  الفلسطينيني  بعض  شرع  األخيرة  السنوات  في 
يرفض  البعض  الفلسطينيني؟  على  االصطالح  هذا  ينطبق  فهل  الفلسطيني”، 
استعمال “شتات” للفلسطينيني ألن العديد من املواصفات املذكورة أعاله ال تنطبق 
حيث  العربي  العالم  في  متواجدون  الفلسطينيني  معظم  وأن  خصوصاً  عليهم، 
يشتركون مع باقي السكان في العرق واللغة والثقافة. ويعارض ذلك من يقولون 
أن للفلسطينيني وعي جمعي قوي ومستمر، ولديهم حّس بالتمايز عن غيرهم من 
وطنهم  خارج  الفلسطينيني  وجود  ظاهرة  وأن  الواحد،  واملصير  بالتاريخ  العرب 
“دياسبورا”  “شتات” أو  ظاهرة جديدة نسبياً. هناك أيضاً من يعارض استعمال 
للفلسطينيني بغض النظر عن انطباق االصطالح عليهم أو عدمه، ألسباب سياسية، 
إذ يرون أن استخدام االصطالح للفلسطينيني فيه قبول ضمني باستمرار تشتت 
الوطن  إلى  العودة  بحق  التمسك  عن  التعبير  يعني  ورفضه  الفلسطيني،  املجتمع 
األصلي، وأن التمسك باسم “الجئ” يعني التصميم على العودة. وهناك من يلجأ 
إلى “نصف قبول” إذ يقول بأنه مع مرور الزمن يزداد عدد صفات “الشتات” التي 

تنطبق على الفلسطينيني، وبذلك يكون الفلسطينيون شتاتاً في مرحلة التكوين.

والهوية ليست شيئاً ملموساً ميكن تعريفه بأبعاد واضحة، بل إن هناك العديد من 
اإلدراكية  النظر  وجهة  فمن  املختلفة.  النظر  ووجهات  النظريات  حسب  التعريفات 
في  الذات  تعريف  ميكن  ال  ولكن  الذات.  تعريف  كيفية  هي  الهوية  أن  القول  ميكن 
فراغ، بل يجب أن َينسب اإلنسان نفسه ملا يحيط به، أي بالنسبة إلى باقي العالم، 
وبشكل خاص إلى باقي بني اإلنسان. وتوجد عند كل إنسان “خارطة إدراكية”، أي 
صورة عن العالم احمليط به بكل ما فيه. والهوية هي صورة الفرد عن موقعه على 
هذه اخلارطة وعالقاته مع كل أجزائها، بحيث يكون لتلك العالقات، قدر اإلمكان، 
تلك  من  املختلفة  األجزاء  مع  الفرد  عالقات  في  والفروق  الزمان.  عبر  استمرارية 
ضمن  وتكّون  اخلارطة،  تلك  أجزاء  أو  لوحدات  املختلفة  انتماءاته  تكّون  اخلارطة 
وطبيعة  اإلنسان،  لطبيعة  فهمه  ذلك  وضمن  أجزائها،  لطبيعة  الفرد  فهم  اخلارطة 
املجتمع، وطبيعة جميع الوحدات داخل املجتمع، وعلى هذا الفهم يبني الفرد توقعاته 
وردود  سلوكه  يبني  الفهم   هذا  وعلى  اآلخرين،  سلوك  ولنتائج  اآلخرين  لسلوك 

فعله جتاه اآلخرين وجتاه مكّونات العالم كله.
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اجلزء  خصوصاً  عامله،  أجزاء  لسلوك  وتوقعاته  لعامله  الفرد  إدراك  أسمينا  إذا 
اإلنساني من ذلك العالم، “هوية” ينتج عن ذلك عدة أمور: أولها، أن الهوية ال  ُتصنع 
في فراغ وال تثبت في فراغ بل حتتاج إلى التدعيم من البيئة االجتماعية والطبيعية، 
به،  احمليط  العالم  أجزاء  لسلوك  الفرد  توقعات  مصداقية  من  يأتي  التدعيم  وهذا 
وبذلك يتمكن الفرد من التفاعل مع البيئة االجتماعية والطبيعية احمليطة به، أي أنه 
يتمكن من التوافق معها واحلصول على ما تتطلبه “صّحته” البيولوجية والنفسية 
اإلدراكية،  انهيار اخلارطة  يعني  الهوية  انهيار  أن  الثاني هو  واالجتماعية. واألمر 
العالم، ويأتي ذلك  توافقاته في ذلك  به، وانهيار  للعالم احمليط  الفرد  وانهيار فهم 
تتجاوب،  أن  الفرد  يتوقعها  كما  أجزاؤها  تتجاوب  ال  بيئة  في  اإلنسان  وجود  من 
وبذلك بفقد مقدرته على التفاعل مع تلك البيئة، وعلى توقع ما سيحدث له، وعلى 
التوافق واحلفاظ  على “صّحته” البيولوجية والنفسية واالجتماعية، وهذا ما يجعلنا 
نربط بني اللجوء والهوية والصحة النفسية، إذ أن اللجوء قد ُيحدث تغيّراً في البيئة 
أو  اإلدراكية  خارطته  انهيار  إلى  أحياناً  يؤدي  مما  لالجئ  واالجتماعية  الطبيعية 
التوافق  على  املقدرة  يفقده  مما  هويته  انهيار  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  منها،  أجزاء 
الصحي حتت الظروف اجلديدة، أو أن الشخص قد يصر على احلفاظ على خارطة 
إدراكه وهويته األصلية والتي ال تصلح للتفاعل مع األوضاع اجلديدة، مما يفقده 
املقدرة على التوافق الصحي في البيئة اجلديدة. وميكن إدراك ما يجري من وجهة 
“هوية” يتصورونها له  إلى الالجئ  البيئة يعزون  الناس في  نظر “اآلخر”، أي أن 
أو يسقطونها عليه، ويتعاملون معه على أساسها، بينما هو ال يقبل تلك الهوية أو 
ال يعرف كيف يتماهى معها، وبذلك يفقد مقدرته على التفاعل والتوافق مع البيئة 
اجلديدة، أي أن الهوية تسمح ببعض أنواع التوافق وتستثني البعض اآلخر. وقد 

تصل الهوية إلى حد استثناء جميع أنواع التوافق املتوفرة أمامها.

ولذلك فقد تتراوح أمناط توافق الالجئني بني النجاح الكامل، بحيث يحافظ الالجئ 
البقاء اجلسدي ويتمكن من خلق هوية جديدة متماسكة حتافظ على الصحة  على 
النفسية والعقلية من جهة، والفشل الكامل الذي يؤدي إلى املوت أو االنهيار الكلّي 
توافق  في  املمكنة  األمناط  إلى  يلي  فيما  وسننظر  أخرى.  جهة  من  وعقلياً  نفسياً 
القوى  ظهور   منذ  الالجئ  فيها  مير  أن  ميكن  التي  املختلفة  املراحل  في  الالجئني 

الدافعة إلى اللجوء حتى مرحلة العودة أو التوطني في بلد ثالث.

قبل بداية التهجير
النظر  يجوز  وال  البشر،  بني  من  غيرهم  عن  يختلفون  ال  عاديون  أناس  الالجئون 
التهجير،  الفروق بينهم حتى قبل  إليهم كمجموعة موّحدة ومتماثلة داخلياً. وتبدأ 
باتخاذ  املباشر، ويبدءون  تأثيرها  الطاردة قبل بدء  القوى  فهم يستشعرون خطر 
القرارات حول كيف ستكون ردود فعلهم نحو املشاكل التي قد تنشأ وتؤدي إلى 
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بالقوة  وطنه  ترك  على  أُجبر  َمن  أنه  على  الالجئ  تعريف  قبلنا  لو  وحتى  اللجوء. 
والعنف، فإن هناك بعض اخليارات في كيفيّة ترك الوطن وفي التحضير للرحيل. 
فمن بني اخليارات التي مورست من قبل الفلسطينيني عام 1948، على الرغم من 

أنهم كانوا جميعاً مجبرين على ترك وطنهم، ما يلي: 

قبل  البالد  ترك  املدن  سكان  من  األعمال  ورجال  احلال  ميسوري  بعض  اختار  أ. 
وصول اخلطر املباشر إليهم. 

ب. اختار بعض الفقراء جداً، الذين لم يكن لديهم من األمالك ما يتمسكون به، ترك 
البالد في مرحلة مبكرة. 

ت. بعض القرى أخرجت النساء واألطفال من القرية منذ بداية الهجوم النهائي على 
قراهم وبقي الرجال يقاومون داخل القرية. 

أبدتها  التي  املقاومة  مقدار  في  املختلفة  القرى  بني  واضحة  فروق  هناك  كانت  ث. 
واخلسائر التي حتملتها قبل ترك أهلها للموقع. 

ج. لم يتوجه جميع املهجرين الفلسطينيني، وال حتى املهجرين من نفس القرية، إلى 
نفس املوقع. 

ح. الكثير من املرضى وكبار السن اختاروا املوت في بيوتهم على تركها. 

خ. الكثير من املقاومني اختاروا االستمرار في املقاومة حتى املوت على ترك وطنهم. 

في احلالة النهائية كان اخليار بني البقاء اجلسدي أو التنازل عن الهوية، فالشخص 
إلى درجة  الصفات  بتلك  قد يصل متسكه  والكرامة  بالشجاعة  نفسه  يعّرف  الذي 

تفضيل املوت على التنازل عنها.

في الطريق إلى امللجأ أو املخّيم
أثناء انتقال الشخص املقتلع أو املهّجر من موطنه إلى املكان الذي يستقر فيه ويصبح 
الجئاً، يكون له هّمان: األول البقاء اجلسدي، والثاني البقاء املعنوي أي استمرار الهوية 
أسر  إلى  أي  وحداته،  أصغر  إلى  املجتمع  يتفتت  املرحلة  هذه  في  الذات.  تعريف  أو 
نووية أو أفراد. ويذكر الالجئون الفلسطينيون حاالت كثيرة اضطرت فيها العائالت 
النووية إلى التخلص من بعض أفرادها جسدّياً، مثل ترك كبار السن أو بعض األطفال، 
وخصوصاً البنات، ليموتوا في الطريق أو ليعثر عليهم من ينقذهم. وقد يتنازل بعض 
األشخاص عن جزء من هويتهم أو تعريفهم ألنفسهم فيسلكون بأشكال لم تكن مقبولة 
لديهم في الظروف السابقة، كالسماح للنساء بالعمل بأجر عند اآلخرين، أو االستجداء، 
أكثر  عام  بشكل  النساء  أن  إلى  الدراسات  وتشير  العراء.  في  أو  املغاور  في  النوم  أو 
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مرونة من الرجال في قبول ما قد يتناقض مع هويتهن السابقة وتعريفهن ألنفسهن 
وملوقعهن االجتماعي السابق. أما كبار السن من الرجال فهم األقل مرونة، وقد يفقد 
قيد  على  للبقاء  كافياً  جهداً  يبذلون  ال   أو  احلياة  في  باالستمرار  الرغبة  منهم  الكثير 
فإن  ذلك  وبعكس  املوت.  إلى  عادة  مؤدية  جسدية  أمراض  دون  ميوتون  وقد  احلياة، 
أكثر  ويصبحن  بأيديهن  األمور  زمام  يأخذن  قد  السن  كبيرات  السيدات  من  العديد 

حيوّية ونشاطاً من أجل احلفاظ على بقاء باقي أفراد العائلة، وخصوصاً األطفال.

هوية املهّجر أو املطرود من وطنه تظهر منذ البداية كعملة ذات وجهني، إذ أن هناك 
له  يعزوها  التي  الهويات  أو  الهوية  وهناك  نفسه،  الشخص  يّدعيها  التي  الهوّية 
الفئات  املهّجر وعدد من  الهوية موضوع مساومة سياسيّة بني  اآلخرون. وتكون 
واألطراف األخرى. فالشخص نفسه قد يعّرف نفسه كالجئ، أي أن لديه أسباب 
مقبولة لترك وطنه، وأنه ليس هارباً أو متشّرداً أو خائناً باع بالده كما أتُّهم الالجئون 
الفلسطينيون عند وصولهم إلى بعض البلدان العربية عام 1948، وخصوصاً لبنان. 
وقد يعزو الالجئ طرده إلى كونه مناضالً أو مدافعاً عن مبادئ سامية، بينما الدولة 
أو القوة الطاردة قد تنعته بأنه خائن أو إرهابي أو مخّرب. والدولة املضيفة تعامل 
الالجئ حسب تعريفها السياسي له، فقد تقبل بعض الفئات وترفض فئات أخرى 
حسب تعريفها السياسي لهذه الفئات. فقد رفضت بعض الدول العربية وما زالت 
ترفض دخول فئات معيّنة من الفلسطينيني إلى أراضيها ألسباب سياسية. وكذلك 
الالجئ  وتعامل  السياسية،  وميولها  أهدافها  الدولية  واملؤسسات  للجهات  فإن 
الالجئني، كما يجري  املختلفة من  الفئات  إلى  التي تعزى  السياسية  الهوية  حسب 
اآلن مع بعض الفئات التي تعّرفها أمريكا أو إسرائيل باإلرهابيني فال تقبلهم باقي 
الدول كالجئني. وأخيراً فإن الالجئ نفسه قد يغيّر هويته من أجل مكاسب تساعده 

على البقاء، كما يفعل مثالً بعض األكراد في أوروبا باالدعاء بأنهم فلسطينيون. 

في املخيم أو امللجأ
كبيرة  مجموعات  بشكل  يقيموا  أن  فإما  املضيف،  البلد  إلى  الالجئني  وصول  عند 
في مساحات معيّنة حتددها لهم سلطات البلد املضيف وتسمى عادة مخيمات، أو 
يعيشوا كأفراد أو عائالت نووية أو فئات صغيرة بني السكان األصليني في قرى 

ومدن البلد املضيف. 

أ. الالجئون في املخيمات

الغربة تؤدي إلى اخلوف وانعدام الدفء والطمأنينة، وكذلك فإن احلياة في مخيم 
الهوّية  ضياع  إلى  يؤدي  قبل  من  يعرفهم  الشخص  يكن  لم  آخرين  مع  الجئني 
االجتماعية التي كان الالجئ يتميز بها في بلدة األصلي. يضاف إلى ذلك الشعور 
بضياع هوية الفرد أو العائلة بسبب وجود املؤسسات الرسميّة البيروقراطية التي 
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تعامل الناس كأرقام دون تفرقة. هذا الشعور باخلوف وعدم الطمأنينة وبضياع 
الهوية االجتماعية واالنعزال عن العالم اخلارجي وعن املجتمع املضيف، يؤدي إلى 
بداية تكّون هوّية جماعية لالجئني مقابل املجتمع املضيف، ويبدأ داخل املخيّم ظهور 
جتّمعات لألقارب وأبناء القرية الواحدة أو املنطقة الواحدة من أجل التمايز وإعادة 
بناء هوّية اجتماعية لهم، ويبدأ تعميق االرتباط بالوطن والتراث وإعادة إنتاج الوطن 
في املخيّم مبواصفاته ومواقعه وأحداثه ومناسباته، ويكون لهذا الوطن كثير من 
الصفات التي تكون مفقودة في حياة املجموعة في الغربة. وقد ُيكثر الالجئون في 
هذه املرحلة من الطقوس واالحتفاالت التي حتتوي على رموز متثل الثقافة الوطنيّة، 
كما يكثرون من استعراض ثقافتهم أمام املجتمع املضيف بغرض إثبات وجود تراث 
وثقافة وطنيّة لهم. ومع أن املخيم هو املنفى، إال أنه أيضاً وفي نفس الوقت امللجأ 
الالجئني  تفتيش  إطار  في  املضيف  املجتمع  عن  واالنغالق  باالنعزال  يسمح  الذي 
اخلاصة،  هويته  له  محلّياً  مجتمعاً  املخيّم  يصبح  وبالتدريج  النّقي”.  “الوطن  عن 
يتذكرون  ال  الذين  أولئك  خصوصاً  اجلديد،  املجتمع  بهذا  األفراد  هوية  وترتبط 
الوطن األصلي أو ال يعرفونه. وتكون طرق توافق الالجئني مرتبطة مبجتمع املخيّم 
وبيئته، كما نرى ذلك واضحاً في املخيمات احمليطة برام الله كاجللزون واألمعري. 
وقد ال يتبنّى أبناء املخيم أي جزء من ثقافة املجتمع املضيف، بسبب االنعزال وقلة 
إلى هذا احلد، يصبح أي  املخيم  بيئة  الالجئني مع  االختالط. وعندما يصل توافق 
تهديد لبقاء املخيم أو لثقافته، حتى لو كان التهديد آٍت من إمكانية العودة أو إعادة 
التوّطن، سبباً إلطالق “انتفاضة” أو هبّة ثقافية على شكل عودة إلى املاضي والى 
التراث. وهذه االنتفاضات أو الهبّات الثقافية حتّسن الوضع النفسي لسكان املخيم 
وتقلل من الشعور باالغتراب. وقد تتحول الهوية األثنية تدريجياً من الوالء ملكان 
إلى إستراتيجية توافق وبقاء في املجتمع اجلديد، فمعرفة الشخص بتراثه الثقافي 
يساعده في احلفاظ على هويته وتعريفه لنفسه ويرفع منـزلته في املجتمع احمللّي 
ويساعد في التفاعل مع اآلخر، وبذلك يحافظ على بقاء املجموعة. ومع تقادم الزمن 
الذاكرة  إلنعاش  حاجة  املخيم  في  تظهر  البقاء،  صراع  بسبب  الثقافي  واالنقطاع 
اجلماعية، وتظهر الكثير من املشاريع القوميّة، ويزداد التعلّق باجلغرافيا واملكان، 
ومع االبتعاد عن التجارب املؤملة يزيد تذّكر ما هو جميل وجيد، ويجري خلق رموز 
جميلة ورومانسية للوطن، كما يجري إسقاط الذات على األرض والوطن ويصبح 

احلديث عنها وكأنها كائن حي له شعور وعواطف يحزن ويشتاق ويحّس ويبكي.

قد يتبنى بعض الالجئني ثقافة املضيف ويستعملونها خارج املخيم فقط، خصوصاً 
عندما يكون هناك نظرة اضطهاد أو احتقار لسكان املخيم من قبل املجتمع املضيف، 
وهذا يحدث عادة جلميع الفئات املضطهدة فيصبحون ماهرين في تغيير هويتهم 
املجتمع  من  جزء  بأنهم  والتظاهر  احلقيقية  هويتهم  إلخفاء  احلاجة  عند  بسرعة 
املضيف، أو لكسب ود أفراد املجتمع املضطِهـِد أو املضيف. كذلك يصبح الالجئون 
في هذه املرحلة يرون النجاح في تعليم أوالدهم، كطريقة وحيدة للتقدم ولتحسني 
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أوضاعهم املادّية واالجتماعية، ولكنهم في نفس الوقت يريدونهم أن يحافظوا على 
في  وارتباكاً  أبنائهم  هوية  ضياع  من  خوفاً  يحدث  مما  األصلية  والهوية  الثقافة 

الهوية عند األبناء أنفسهم. 

ب. الالجئون خارج املخيمات

الالجئ الذي يستقّر خارج املخيّمات أو التجمعات الكبيرة لالجئني بعد وصوله إلى 
البلد املضيف ال يفتقد فقط النواحي العاطفية والدفء واألمان، كما يحدث مع جميع 
الالجئني، بل يفتقد كذلك النواحي اإلدراكية، إذ تكون خارطته اإلدراكية تختلف عن 
البيئة االجتماعية  الناس احمليطني به، وال تتطابق تفاصيل  اخلارطة اإلدراكية لدى 
والطبيعية مع التفاصيل التي يكون قد رسمها في خارطته اإلدراكية، ونتيجة لذلك 
خارطته  من  ينطلق  ألنه  اآلخرين،  سلوك  أو  سلوكه  نتائج  توقع  يستطيع  ال  فإنه 
اإلدراكية في حني أن الناس واألشياء ال تنطلق من نفس اخلارطة. والالجئ خارج 
مجموعة كبيرة من أبناء وطنه الالجئني يقاسي كثيراً نتيجة اختالف عاداته وقيمة 
به.  احمليط  املجتمع  أفراد  باقي  لدى  املوجودة  تلك  عن  األخالقية  ومعاييره  الدينية 
وقد يصل التناقض إلى درجة أن املجتمع يعتبر سلوك الالجئ جرمية يعاقب عليها 
القانون، ألن قيم املضيف تكون هي املعايير التي يقاس بها مدى أخالقية وقانونية 
الغربية  املجتمعات  في  العرب  الالجئني  لكثير من  كما يحدث  الالجئ،  قيم وسلوك 
عندما يقومون بضرب أطفالهم أو نسائهم، أو أخذ األطفال من الزوجة عند الطالق. 
والالجئ الذي يعيش بني أبناء املجتمعات الغربية ويتبنى قيم املجتمع الغربي، مبا في 
ذلك قيمة االجناز الفردي، قد ينجح في جمع األموال ولكنه يدفع مقابل ذلك النجاح 
ثمناً غالياً مثل العمل الصعب جّداً والعزلة وتغيير الهوية وقبول الّدونية واحلرمان. 

اخلروج من امللجأ أو املخيم إلى بلد ثالث )التوطني(
كثيراً ما ُينقل الالجئون من البلد املضيف إلى بلد ثالث لتوطينهم، كما حدث في املرة 
األخيرة عند نقل قسم من فلسطينيي العراق إلى البرازيل. ويجري توطني الالجئني 

عادة إما كأفراد وعائالت منفردة وإما كمجموعات. 

أ. توطني األفراد

يرى البعض في نقل األفراد من الالجئني من البلد املضيف لتوطينهم في بلد ثالث 
التوطني.  وإعادة  العوملة  بني  كبيرة  فروق  هناك  أن  يظهر  ولكن  العوملة،  من  نوعاً 
فالعوملة تؤدي إلى التخلّي عن احلدود )عابر احلدود( وتكوين هويات مهّجنة، أما 
نقل الالجئ من البلد املضيف لتوطينه في بلد ثالث، خصوصاً إذا كان قسراً، فأنه 
الوطن  بني  تناقض  هناك  يكون  وال  األصلي،  وبالوطن  بالهوية  التمّسك  من  يزيد 
األصلي والبلد املضيف. وقد تؤدي كثرة التنقل إلى وجود ثقافة مرّكبة، خصوصاً 
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عند الصغار، ميكن تسميتها “ثقافة التعايش”، وهذا قد يؤدي إلى هوية مرّكبة أو 
مهّجنة تكون نتيجة اجتهاد وابتكار من قبل الفرد. ولكن إذا حصل تهميش أو إقصاء 
لالجئ من قبل املجتمع اجلديد فإن ذلك قد يزيد الوعي بالذات والتعلق بالتقاليد، 

وقد تصل إلى حد تبنّي األصولية أو الراديكاليّة. 

االنحالل،  من  بدالً  والتراث  الوطن  إلى  احلنني  يزيد  املنفى  في  الزمن  تقادم  إن 
االنخراط  إلى  يقود  وقد  واالنتماء  الهوّية  يقوي  واالضطهاد  بالظلم  والشعور 
تعريف  املهّجر  يرفض  وقد  املضيف،  هوية  عن  واالبتعاد  املقاومة  حركات  في 
األمر  قبول  وتعبيرا  ومرفوضاً  مهيناً  التعريف  ذلك  ويعتبر  كالجئ  نفسه 
الواقع والتنازل عن حق العودة. من هنا جاء إطالق اسم العائدين على الالجئني 
الفلسطينيني. وأولئك الذين يتسنّى لهم زيارة الوطن أو املخيم األصلي يحافظون 
على ارتباط عائلي ووطني أكثر من الذين ال فرصة لهم بالزيارة. وأحياناً تأخذ 
الهوية الوطنية أو القوميّة مكان رابطة العائلة، ورمبا تضعف الهوية بشكل عام. 
محل  وإحاللها  العوملة  إلى  حتماً  يؤدي  ال  ُيعتقد،  ما  بعكس  الكثير،  التنقل  إن  
القوميّة، بل بالعكس فقد يأتي التنّقل من أجل احلفاظ على الروابط العائلية وعلى 

الهوية القومية أو الوطنية.

ب. توطني املجموعات

يكون توطني الالجئني في بلد ثالث إّما مع باقي سكان البلد املضيف أو في أماكن 
خاصة بهم كمجموعة من الالجئني. إن إعطاء احلقوق املدنية لالجئني في بلد ما، 
اجتماعيّاً،  قبولهم  يعني  ال  أملانيا،  أو  الّسويد  في  الفلسطينيني  مع  احلال  هو  كما 
هنالك  ومخفيّة.  ذكيّة  املضيف  املجتمع  أمامهم  يضعها  التي  احلواجز  تكون  وقد 
نظرية تقول أن املهاجر أو الالجئ عند دخوله مجتمع جديد مير في ثالث مراحل 
املاضي.  نحو  بالذاكرة  العودة  ومرحلة  املواجهة،  ومرحلة  القدوم،  مرحلة  هي 
وينغلقون  ينـزوون  منهم،  السن  كبار  خصوصاً  األول،  اجليل  أفراد  من  كثيرون 
على أنفسهم وال ينجحون في االنتقال من املرحلة األولى، ويعيشون كل حياتهم 
وكأنهم في بداية املرحلة وال يسمحون بدخول أي شيء جديد إلى عاملهم اخلاص. 
أحد أسباب هذا السلوك هو نظرة املجتمع املضيف السلبية إلى هوية الالجئني أو 
الفلسطينيني في معظم دول  املهاجرين اجلدد، كما هو احلال مع وضع الالجئني 
أشياء:  ثالثة  أحد  يحدث  هنا  خاص.  بشكل  منها  االسكندنافيّه  والدول  أوروبا، 
أن  والثاني  على نفسه كما ذكرنا سابقاً،  كلّياً  الشخص وينغلق  ينـزوي  أن  األول 
يقاطع املجتمع املضيف ويحاول إثبات هويته بني جماعته، والثالث أن يترك هويته 
كلّياً ويقلد املضيف في كل شيء ويحاول أن يصبح “سويدياً” أو “أملانياً”، فيصبح 
إنسان ال قيمة وال  أنه  الطرفني فيشعر  الثقافتني وقد ُيرفض من قبل  بني  ضائعاً 
يستطيع  ال  وهو  لنفسه،  تعريفه  يدعمون  ال  الالجئني  من  جماعته  ألن  له،  أهمية 

مقاومة املجتمع املضيف فيقبل لنفسه تعريفاً دونيّاً. 
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الهوية  تضعف  قد  األصلي  الوطن  أبناء  من  كبيرة  مجموعة  مع  املنفى  في  البقاء 
صعباً  الوضع  كان  إذا  ولكن  املشتركة،  الوطنية  الهوية  وتقوي  والقبليّة  املناطقيّة 
جداً فقد يدّب التفكك في هوية املجموعة ومتاسكها، بينما حتّسن الوضع قد يعيد 
التكاتف والتماسك. هذا في حال وجود جتمع كبير من أبناء الوطن الواحد. أما في 
بالهوية  واحلس  االجتماعية  الروابط  فإن  مبعثرة  صغيرة  مجموعات  وجود  حال 
الوطنية املشتركة تضعف، خاصة بني أفراد اجليل اجلديد، وقد تختفي املؤسسات 

االجتماعية والثقافية الداعمة.

الالجئني قد يؤدي  املجتمع املضيف ملجموعة كبيرة من  العزل والتهميش من قبل 
بالالجئني إلى التجمع في “جيتوات” واللجوء إلى الّدين، وعدم االتصال باملجتمع 
املضيف سوى اجلهات الّرسّمية، واستعمال لغتهم األصلية وعدم تعلّم لغة املجتمع 
احلاالت  هذه  في  اجلماهيري  واإلعالم  االتصال  وسائل  أن  والغريب  املضيف. 
تؤدي إلى االنغالق بدالً من االنفتاح، إذ يكتفي الالجئون بالبرامج التي ُتبث بلغتهم 

األصلية، وتدريجياً يؤولون إلى تقليديني أكثر من املجتمع الذي طردوا أصالً منه.

هنالك بعض املجموعات من الالجئني التي تتنازل عن العادات والتقاليد والرموز الثقافية 
واللغة للمجتمع األصلي، ولكنها حتافظ على التماسك الداخلي والعالقات املجتمعيّة 
القوية والتمايز عن اآلخرين في املجتمع املضيف، كما حصل للعرب املوجودين في 

جزر الكناري، مما يدل على إمكانية التنازل عن الثقافة مع بقاء اإلثينة.

كذلك جند أن بعض مجموعات الالجئني يرون في التوطني في بلد ثالث إستراتيجية 
مرحلية في طريق العودة إلى الوطن األصلي، ولذلك يبقى انتماؤهم للوطن اجلديد 
سطحيا وال يضربون جذوراً في ذلك املجتمع بل يحافظون على إيديولوجية العودة، 
العودة،  طريق  في  مرحلة  مجّرد  أنها  يشعرون  وهم  كلّها  حياتهم  يقضون  وقد 
وينقلون رسالتهم تلك وشعورهم إلى اجليل التالي، وقد يحدث العكس بأن ييأس 

اجليل الكبير ويستسلم فيعيد اجليل الصغير إحياء الرسالة واألهداف. 

العودة
على الرغم من أن الالجئني في كل مكان يطالبون دائماً بالعودة إلى الوطن األصلي، 
إال أن العودة إذا أصبحت حقيقة ممكنة فأنها قد تكّون تهديداً لثقافة املخيّم ووحدته 
املستعملة  والتوافقات  املخيم  في  احمللّي  املجتمع  تركيبة  تهدد  فالعودة  وهويته، 
يكون  التي  “كالجئ”  املخيم  ابن  هوية  وتهدد  ومجتمعه،  املخيم  ببيئة  املرتبطة 
له، كما  اآلخرين  الذات وفي تعريف  اعتاد عليها وأصبحت مهمة في تعريف  قد 
تهدد الشعور باألمن والدفء الذي أصبح املخيم ومجتمع املخيم يوفره لسكانه، 
خصوصاً صغار الّسن الذين ال يعرفون مجتمعاً آخر غير مجتمع املخيم. وينتج 
عن ذلك التهديد انقسام مجتمع املخيم إلى معسكرين، مؤيدي العودة ومعارضي 
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العودة، وحتدث هبّات وطنيّة وثقافية بني مؤّيدي العودة. وينتج عن عودة جزء 
املجتمع  وعلى  العائدين،  وعلى  املخيم  مجتمع  على  كبير  تأثير  املخيّم  سكان  من 
األم الذي يعودون إليه، ولكن هذه التأثيرات ليست جزءاً من موضوع اهتمام هذه 
اختياره  أو  األم  الوطن  إلى  فيما يحدث لالجئ قبل عودته  الذي ينحصر  الورقة 

البقاء في وطنه اجلديد.
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االنعكاسات االجتماعية املتوقعة الستيعاب
الالجئني في الدولة الفلسطينية

دعونا بداية نحدد ما سنتحدث عنه، إذ أّن مدلوالت هذا العنوان واسعة ومتداخلة 
ومعّقدة.

مثال، وبشكل سريع، “االنعكاسات االجتماعية” ميكن أن تشمل جميع نواحي حياة 
واالستيعاب  التام،  الفشل  إلى  التام  النجاح  بني  يتراوح  قد  واالستيعاب  املجتمع، 
يحدث في عالم الواقع وليس في مختبر معّقم ومعزول، ولذا فأبعاده ستتداخل مع 
أبعاد ما سيدور في املنطقة ورمبا في العالم من أحداث، فاالنعكاسات إذاً سوف ال 
تنحصر في مجتمع الدولة الفلسطينية، بل ستتعداه إلى ماليني الفلسطينيني الذين 
التجمعات  اللجوء، وإلى املجتمعات املضيفة لتلك  سيستمرون بالتواجد في أماكن 

الفلسطينية. وسنعود إلى عدد من هذه النقاط فيما بعد.

لنبدأ بنوع الظواهر التي ميكن تعريفها كظواهر اجتماعية والتي سنحصر حديثنا 
حولها.

من  مجتمع  إطار  في  احلاصلة  الظواهر  تقسم  أن  االجتماعية  العلوم  في  املتّبع 
النفسي  املستوى  النفسي واالجتماعي والثقافي:  إلى ثالثة مستويات:  املجتمعات 
)Psyche( لإلنسان  النفسي  التركيب  الفرد ويعالج ما يدور في إطار  ينحصر في 
الفرد. أّما املستوى الثقافي فيشير إلى أسلوب حياة املجتمع، أي األساليب واألمناط 



املجردة واملوروثة عبر األجيال واملشتركة بني أفراد املجتمع، كطرق التفكير والقيم 
بهم  احمليط  والعالم  ولطبيعة  للكون  املشتركة  اإلدراك  وطرق  واملفاهيم  واملعاني 

ومعنى هذا العالم. 

الفكري  والتراث  جهة،  من  الفرد  سيكولوجية  بني  ما  ثالث  مستوى  لدينا  بقي 
واملعنوي املجرد للمجتمع ككل من جهة أخرى، وذلك هو املستوى االجتماعي.

ككل  اإلنساني  املجتمع  تكوين  وحدات  أّن  مبعنى  اجتماعي  كائن  اإلنسان  أّن  نقول 
ومستقلة  منفصلة  جزيرة  يكّون  ال  والفرد  اجتماعية،  أطر  أو  مجموعات  من  تتكون 
إنسانية لكل منها تركيبتها ونظامها  عن غيرها، بل هو مجّرد خليّة ضمن جتمعات 
ووظائفها وأهدافها وقوانينها. وهذه التجمعات اإلنسانية ال تظهر وال تختفي بشكل 
اعتباطي وال عشوائي، وإمنا تنشأ ألنها تخدم حاجات أعضائها، وتتغير أو تختفي 
حسب مدى صالحيتها خلدمة تلك احلاجات أو نتيجة لتغير أو اختفاء تلك احلاجات. 
هذه اجلماعات أو التقسيمات االجتماعية تقّسم املجتمعات اإلنسانية أفقيا وعموديا، 
وتكّون مبجموعها ما يعرف بالبناء االجتماعي، وينتج عن تفاعلها مع بعضها العالقات 
التي ينتظم في إطارها جميع بني اإلنسان  التقسيمات االجتماعية  االجتماعية. هذه 
العائلة  تختلف في أهدافها ووظائفها وتكوينها وحجمها، فهي تتراوح من مستوى 
النووية أو املجموعة املكّونة من شخصني أو ثالثة حتى مستوى املجتمع أو الدولة أو 
اإلمبراطورية أو هيئة األمم التي متثّل فرضاً اإلنسانية كلها في الوقت احلاضر. وهي 
ال تستثني بعضها البعض، بل ميكن للفرد أن ينتمي إلى عدد كبير من هذه املجموعات 
في التنظيم األفقي للمجتمع، كما قد تنضوي املجموعة أو عدد كبير من املجموعات 

ضمن مجموعات أوسع منها في إطار التركيبة الهرمية للبناء االجتماعي.

تختلف الفئات التي تتكون منها التركيبة أو “اخلارطة” االجتماعية ملجتمع ما حسب 
ُبعد واحد أو أكثر يكون مشتركاً بني أفراد تلك الفئة وفي نفس الوقت مييّزهم عن 
فقد  الصفات،  أو  الصفة  تلك  في  معهم  يشتركون  ال  الذين  األخرى  الفئات  أفراد 
أو  العرق  في  فروق  نتيجة  املجتمعات  من  مجتمع  منها  يتكون  التي  الفئات  تتمايز 
أو  ميارسونها  التي  الرياضة  نوع  أو  السياسية  امليول  أو  الدين  أو  اللون  أو  اللغة 
نوع الطعام الذي يفّضلونه أو املالبس التي يرتدونها أو أّي واحد من مئات أو آالف 
والعنصر  اإلنسان.  بني  من  مجموعة  أو  فئة  بها  تتصف  أن  ميكن  التي  الصفات 
)وليست  الواحدة  اجلماعة  أفراد  بني  مشتركة  صفات  أو  صفة  وجود  في  الهام 
مشتركة مع اآلخرين( أّن هذه الصفات مُتيّز أولئك الذين هم أعضاء في املجموعة 
للجماعة ومتيّزها عن  أّنها ترسم احلدود  أي  الذين ليسوا أعضاء فيها،  أولئك  عن 
التجارب  يجعل  التمايز  وهذا  احلدود  هذه  بها.  احمليط  األوسع  اإلطار  أو  اخللفية 
التي مير بها أفراد اجلماعة ضمن هذه احلدود مشتركة بينهم بقدر أهمية وصالبة 
احلدود، ومختلفة عن جتارب َمن هم خارج هذه احلدود. وهذه التجارب املشتركة 
الذين  األخرى  اجلماعات  وأفراد  اجلماعة  هذه  أفراد  بني  التمايز  من  بدورها  تزيد 
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وصالبة  تعزيز  في  تزيد  املشتركة  التجارب  أّن  أي  التجارب،  هذه  يشاركونها  ال 
عن  اختالفها  ومن  املشتركة  التجارب  من  يزيد  بدوره  احلدود  وتعزيز  احلدود، 
الراجعة. مجموع  التغذية  جتارب اجلماعات األخرى، وهكذا في حلقة متصلة من 
التجارب املشتركة للجماعة هو ما نسّميه ثقافة هذه اجلماعة. إالّ أنه على مّر الزمن 
الذاكرة اجلماعية بشكلها األصلي،  أو حُتفظ في  ُتخّزن  التجارب املشتركة ال  فإّن 
أي كتجارب خام، بل ُتصاغ بشكل رموز، منها ما نسّميه ثقافة رسمية ومنها ما 
نسميه ثقافة شعبية. وال أريد الدخول هنا في الفروق بني الثقافة الرسمية والثقافة 

الشعبية، بل سأحتدث عن الثقافة والرموز الثقافية بشكل عام.

االجتماعية وعن حدودها  التركيبة  تتكون منها  التي  الفئات  نحن نتحدث عن هذه 
والصفات التي متيّزها والفروق املوجودة بينها كمراقبني ينظرون إلى هذه الفئات 
من خارجها، أّما بالنسبة لألفراد داخل أّي مجموعة من هذه املجموعات فإّن حدود 
املجموعة التي تفصلها عن غيرها والصفات والرموز التي متيّزها عن غيرها هي التي 
تكّون بالنسبة لهم احلدود التي ينتهي عندها الـ“نحن” وتبدأ وراءها حدود الـ“ُهم” 
ومتايزها  اجلماعية  هويتهم  حدود  تكّون  التي  هي  أخرى،  بكلمات  “اآلخر”،أو  أو 
بالصفات  وعي  حالة  إذاً  هي  للجماعة  اجلماعية  الهوية  األخرى.  الهويات  عن 
العنصر  يدخل  وهنا  اجلماعية.  وذاكرتها  اجلماعة  تلك  ثقافة  تكّون  التي  املشتركة 
املشتركة  التجارب  إلى  فباإلضافة  اجلماعة،  واستمرارية  حفظ  في  الفّعال  الثالث 
من  مكّمالً  الهوية، وتصبح جزءاً  أو  الوعي اجلماعية  املميزة تدخل حالة  واحلدود 
حلقة التغذية الراجعة التي ذكرناها. فمتانة احلدود التي تفصل اجلماعة عن غيرها 
من اجلماعات، وقوة متايز التجارب والرموز املشتركة ألفراد اجلماعة واختالفها 
عن ثقافات اجلماعات املجاورة أو عن اخللفية الثقافية احمليطة، تزيد من قوة وتبلور 
الوعي بتجانس اجلماعة ووحدتها ووضوح حدودها، أي تزيد من تبلور ووضوح 
هويتها، وفي نفس الوقت فإّن تبلور ووضوح الهوية يعزز بدوره حدود اجلماعة 

والتجارب والرموز املشتركة بني أفرادها.

بناء  للمجتمع  أّن  سابقاً  قلنا  لقد  االجتماعي.  والبناء  الهوية  بني  للربط  اآلن  نعود 
الهويات  عالقة  أو  تركيبة  على  أيضاً  ينطبق  وهذا  هرمي،  أو  عمودي  وبناء  أفقي 
اجلماعية، وميكن توضيح ذلك مبثال مألوف لإلنسان العربي بشكل خاص وهو 
إلى عائلة، والعائالت تكّون حمولة أو عشيرة،  القرابة. فكّل فرد منّا ينتمي  عالقة 
أن  إلى  الفالّحني، وهكذا  أو قرية عند  البدو  العشائر تكّون قبيلة عند  أو  واحلمائل 
منّا هويته  فرد  لكّل  فإّن  املنطق  كلها. وبنفس  األمة  أو  املجتمع  إلى مستوى  نصل 
الشخصية - الـ«أنا« جتاه األفراد اآلخرين - وهويته العائلية جتاه أبناء العائالت 
األخرى، وهكذا إلى أن نصل إلى الهوية الفلسطينية جتاه الشعوب العربية األخرى 
إلى  نصل  أن  إلى  وهكذا  العربية،  غير  األمم  أو  القوميات  جتاه  العربية  والهوية 
االنتماء إلى بني اإلنسان ككل. ومن هنا أتت األمثال العربية من نوع “أنا وأخوي 
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يّدعي  التي  العرب  الكثيرة عند  القصص  أتت  أيضاً  ابن عمي..الخ”، ومن هنا  على 
فيها شخص – عادة شّحاد - أنه أخ لشخص آخر ليكتشف هذا الشخص فيما بعد 

أّن الشّحاد يقصد أّنه أخوه من آدم!

أّن  وهي  الهويات،  وتركيبة  االجتماعية  التركيبة  لطبيعة  بالنسبة  هامة  قضية  هنالك 
الوالء لهوية معينة على أحد املستويات االجتماعية يتناقض مع الوالء للهويات األخرى 
حلامولة  الوالء  يستثني  معيّنة  حلامولة  الوالء  أّن  مبعنى  األفقي،  املستوى  نفس  على 
التناقض مع  أخرى في نفس القرية، وكلما كان والؤك لتلك احلامولة أقوى كلما زاد 
كلّما  أّنه  بل  االنفتاح عليها. ليس هذا فحسب،  إمكانيّة  هويات احلمائل األخرى وقلّت 
خّف  كلما  الهرمية  التركيبة  من  ما  مستوى  على  معينة  لهوية  الفرد  والء  قّوة  زادت 
املستويات.  هذه  على  الهوية  ميّزق  وأحياناً  يضعف  مّما  األخرى،  للمستويات  الوالء 
حتى  الفقرة  هذه  في  قلناه  ما  أكثر.  ملموسة  بطريقة  املشكلة  هذه  عن  نتحدث  دعونا 
اآلن يعني مثالً أّن شدة والء كّل فرد حلمولته ينتج عنها ثالثة ظواهر: الظاهرة األولى 
زيادة التنافس والصراعات بني احلمائل في القرية، والثانية ضعف الوالء على مستوى 
عائالت احلامولة الواحدة وانفتاح حدودها على بعضها، و الثالثة ضعف الوالء ملستوى 
القرية، أي متّزق وانحالل في هوية القرية ككل. وبالعكس، إذا أردنا تعزيز الهوية على 

مستوى القرية ككل فإّن ذلك يتطلب إضعاف والء األفراد حلمائلهم.

ونحتاج هنا أن نوضح أّن الفروق التي متيّز بني الفئات من صفات بيولوجية أو ثقافية 
ليست هي السبب في اخلالفات والصراعات التي تنشأ بني الفئات التي متيّزها هذه 
الصفات، بل إّن الصراعات واخلالفات تأتي نتيجة تناقض في املصالح واألهداف 
أّن  الفئات املتصارعة. أي  لتمييز  واأليديولوجيات، وعندها تستعمل هذه الصفات 
الصراع بني مجموعتني مختلفتني من حيث لون البشرة ال تختلفان بسبب اللون، 
وإمنا اللون هو املؤشر على حدود الهويتني أو الفئتني املتصارعتني. وبكلمات أخرى 
فإّن الصراعات ال تنشأ بسبب الهويات، وإمنا أطراف الصراع تتحدد حسب حدود 
الهويات، مبعنى أّن الصراع بني تقسيمات املجتمع املختلفة ليس أمراً ضرورياً ملجر ّد 
إذا  الصراعات  إّن  بل  املختلفة،  اجلماعية  والهويات  االجتماعية  التقسيمات  وجود 

نشأت لسبب ما فإنها ستتبع خطوط التقسيمات والهويات املوجودة في املجتمع. 

أنها  ويبدو  العالم،  مجتمعات  جميع  في  موجودة  وهويات  فئات  إلى  التقسيمات  إّن 
نتيجة حتميّة للطبيعة االجتماعية لبني اإلنسان، ولكننا ال جند أّن هذه الفئات في حالة 
صراع مفتوح ومستمر في جميع املجتمعات وإمنا تختلف شدة الصراعات ووتيرتها 
الظروف  حسب  وذلك  آخر،  إلى  حني  من  املجتمع  نفس  وفي  آخر  إلى  مجتمع  من 
االجتماعية  العدالة  درجة  وحسب  للمجتمع،  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
املتوفرة في املجتمع ومدى سيادة القوانني، مكتوبة أو مفهومة، ومدى وجود السلطات 
املخّولة والقادرة على تطبيق تلك القوانني، ومدى استقرار بنية ذلك املجتمع، أي مدى 
إطار  في  فيه  لها  أركن  الذي  والدور  وحّصتها  مبوقعها  املجتمع  في  فئة  كل  قبول 
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العقد االجتماعي املكّرس في ذلك املجتمع، وكذلك على طبيعة ثقافة املجتمع وعاداته 
وتقاليده في التفاعل االجتماعي وفي أساليب احتواء اخلالفات والصراعات وحلّها، 
كمستوى  اجلماعية  للهوية  العليا  للمستويات  اخلارجية  التهديدات  وجود  ومدى 
الدولة أو األمة مما يؤّدي إلى توحيد الفئات الداخلية على املستويات الدنيا - كالفروق 
العائلية أو القبلية أو اإلقليمية - ونسيانها أو تناسيها للتناقضات املوجودة بينها من 

أجل صّد األعداء اخلارجيني ودرء املخاطر اخلارجية الكبرى. 

ونعود هنا إلى فكرة كنّا قد أشرنا إليها سابقاً بشكل عابر، وهي أّن الفئات االجتماعية 
على املستويات الدنيا للتركيبة االجتماعية قابلة أكثر من املستويات العليا ألن تتقوقع 
املتعددة  املصالح  مع  تتعامل  ألنها  وذلك  نفسها،  على  وتنغلق  جدرانها  وتتصلّب 
املستويات  العامة واملشتركة على  املصالح  امللموسة واملباشرة ألفرادها قبل وفوق 
العليا، إلى درجة يتنازل األفراد معها عن املستويات العليا لهوّياتهم لصالح الهويات 
القرى واملدن  العائالت من  أبناء بعض  املباشرة. ومن األمثلة على ذلك خدمة  الدنيا 

الفلسطينية في الداخل في اجليش اإلسرائيلي نكاية بعائالت أو حمائل أخرى.

العالقات  أي  االجتماعية،  العالقات  نتوقع شكل وطبيعة  أن  إليه هنا هو  نهدف  ما 
بني فئات وتقسيمات املجتمع الفلسطيني، بعد قيام الدولة )في حال قيامها، وكاتب 
هذا املقال يشك في إمكانية حصول ذلك( خصوصاً ما يتعلّق منها بعودة عدد من 
الالجئني الفلسطينيني تقّدره الدراسات الصادرة عن بعض مراكز البحث الفلسطينية 
مبا يتراوح بني 1-1.5 مليون الجئ، إلى الدولة الفلسطينية. وأفترض أّن املقصود 
من عمل هذه الدراسات التي تقوم بها بعض املراكز الفلسطينية، والتي ترمي إلى 
توّقع االنعكاسات املختلفة الستيعاب الالجئني، هو إمكانية استباق األمور بغرض 
التي ميكن أن حتدث نتيجة استيعاب الالجئني، وحتضير احللول  معرفة املشاكل 
فإّن  ذلك  على  وبناء  حصولها.  قبل  تفاديها  أجل  من  املشاكل  تلك  على  واإلجابات 
املشاكل  وأسباب  ومواقع  أنواع  توقع  قبيل  من  هو  الورقة  هذه  عليه  سترّكز  ما 
والتوّترات االجتماعية الناجمة عن، أو ذات العالقة باستيعاب الالجئني، وسوف ال 
يكون ذلك من قبيل التشاؤم والتركيز على النواحي السلبية وإمنا من قبيل: “درهم 

وقاية خير من قنطار عالج”.

من املؤكد أننا ال نستطيع نتوقع بدقة املشاكل االجتماعية التي قد تنشأ عن عودة 
1-1.5 مليون الجئ إلى الدولة الفلسطينية، وال أين ستكون نقاط التوتر في البناء 
هذه  حول  أن“نتحّزر”  يجوز  ال  أيضاً  ولكننا  ذلك،  عن  سينتج  الذي  االجتماعي 

املواضيع بطريقة عشوائية.

بها.  التنبؤ  تقديرها  قد يسّهل  كّمي  تقديرها بشكل  التي ميكن  االنعكاسات  بعض 
فمثالً، ميكن تقدير عدد غرف الدراسة التي يجب إضافتها إلى املدارس الفلسطينية 
إذا متّكنا من تقدير الالجئني الذين سيعودون إلى الدولة الفلسطينية، وهذا ينطبق 
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فرص  عدد  أو  إقامتها،  يجب  التي  السكن  وحدات  مثل  أخرى  قضايا  على  أيضا 
التي يجب توفيرها.  املياه اإلضافية  أو كميات  التي يجب خلقتها،  العمل اإلضافية 
التي ستنشأ بني فئات املجتمع  التنبّؤ بالعالقات االجتماعية  أّما عندما نتحدث عن 
أو أكثر من الالجئني، فالقضية  الدولة واستيعابها ملليون  الذي سيتكّون بعد قيام 
تتعلّق بالكيف وليس بالكم. أي أّن املقصود هو التعّرف على نوع العالقات املتوّقعة، 
ونوع العالقات يتوّقف على “نوع” الفئات التي تقوم بينها العالقات، أي الصفات 
هذه  على  األمثلة  ومن  وأعدادها.  أحجامها  مجّرد  وليس  الفئات  لهذه  “الكيفية” 
واستيعابهم:  عودتهم  املتوّقع  الفلسطينيني  الالجئني  لفئات  “الكيفية”  الصفات 
أم  القرى  سكان  من  كانوا  وهل   ،1948 عام  منها  هّجروا  التي  اجلغرافية  املناطق 
املدن أم من القبائل البدوية، والطبقة االجتماعية التي كانوا ينتمون إليها، والدولة 
التي تواجدوا فيها منذ عام 1948 ، وطرق توافقهم فيها، وهل عاشوا في مدينة أم 
مخيم، وهل حصلوا على املواطنة في الدولة املضيفة أم ال، وما هو والؤهم السياسي 
وطموحاتهم السياسية، وما هو فهمهم أو إدراكهم ملعنى “احلّل الدائم” و“العودة” 
و“الوطن”. هذا عدد قليل فقط من آالف الصفات “الكيفية” التي ميكن أن تتّصف 

بها فئة من فئات املجتمع اإلنساني.

ميكننا تلخيص ما أوردناه حتى اآلن فقولنا أنه إذا كان سلوك اإلنسان بشكل عام 
منطقياً فإّن هذا املنطق يعتمد على إدراك اإلنسان للعوامل والظروف ذات العالقة 
مبوضوع السلوك وإطاره. فإذا أردنا أن نتوقع سلوك الكائن فعلينا أن نتفّهم طريقة 
إطارها.  في  يسلك  التي  والعوامل  والظروف  نحوها،  يسلك  التي  لألشياء  إدراكه 
ومجموع طرق إدراك اإلنسان، أي تعريفه لنفسه ولآلخرين وللعالم احمليط به، هو 

ما ميكن أن نسّميه “هوية” ذلك اإلنسان.

الذي يخّولنا فهم  املنطق  اآلن يحتوي على  الذي وضعناه حتى  النظري  اإلطار  إّن 
وتوّقع طرق إدراك الالجئني، الذين يتُوقع عودتهم، لآلخرين وللظروف التي تكّون 
وتوّقع  فهم  في  يساعدنا  ثّم  ومن  واالستيعاب،  العودة  فيه  حتدث  الذي  اإلطار 
سلوك هؤالء الالجئني وردود فعلهم ملا ميكن أن يحدث لهم فيما إذا مّتت عودتهم 

واستيعابهم في الدولة الفلسطينية.

انطالقاً من اإلطار النظري الذي وضعناه حتى اآلن، فإّن كاتب هذه الدراسة يضع 
الدولة  قيام  حال  في  حصولها  ُيتوقع  التي  االجتماعية  األوضاع  حول  فرضية 
ومحاولة  إليها  الفلسطينيني  الالجئني  من  مليون  على  يزيد  ما  وعودة  الفلسطينية 
الفرضية. ويشدد  استيعابهم فيها، ثّم يحاول تقدمي تبرير نظري ظنّي ملا تتوقعه 
برهاناً  وليس  ظنّي” للفرضية  نظري  “تبرير  هو  سيقّدمه  ما  أّن  على  هنا  الباحث 
قيام  من  حدوثه  يفترض  ما  حدوث  بعد  إالّ  يأتي  أن  ميكن  ال  البرهان  ألّن  عليها، 
دولة فلسطينية وعودة الالجئني إليها، فعندها فقط ميكننا احلكم على مدى صدق 

الفرضية في توّقعها ملا حدث.
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والفرضية التي يضعها الباحث هنا تقول: “في حال قيام دولة فلسطينية ناجتة عن 
ومليون  مليون  بني  ما  وعودة  ما يسمى بـ“املسيرة السلمية” أو “خارطة الطريق”، 
وضع  فيها  فسيقوم  فيها،  استيعابهم  ومحاولة  إليها،  فلسطيني  الجئ  ونصف 
اجتماعي قلق، ومتوتر، ومضطرب، يسوده التشرذم إلى فئات صغيرة وعديدة تكون 
غير متناغمة اجتماعياً وسياسياً، ذات مصالح متناقضة، ال تنصاع لنظام أو قانون، 

وقد تلجأ إلى االرتزاق واالحتيال والفساد ورمبا إلى العنف في حاالت كثيرة.”

يستند املنطق الذي أّدى إلى وضع هذه الفرضية على ثالث مجموعات من األفكار. 
الذي سيحدث فيه االستيعاب  الفلسطيني  تتعلق املجموعة األولى بطبيعة املجتمع 
الدولة  فيها  تقام  أن  نتوقع  التي  الظروف  على  الثانية  املجموعة  وتستند  املتوّقع. 
الفلسطينية املفترضة. أما الثالثة فتستند على الظروف التي نتوقع أن تسود فيها 

على املدى املنظور بعد قيامها.

املجموعة األولى
املجتمع  بطبيعة  تتعلق  أعاله  الفرضية  وضع  إلى  دعتني  التي  األفكار  من  عدد 

الفلسطيني الذي ستتكون الدولة الفلسطينية منه وفي إطاره.

أتوقع أن يكون املجتمع الفلسطيني في حال قيام دولة فلسطينية مبنية على أسس 
اتفاقيات “أوسلو” وما تبعها من اتفاقات وتوظيبات فرعية حتى “خارطة الطريق”، 
مكوناً من فسيفساء ذات عدة مستويات أو طبقات، تكون القطع التي تكّون املستويات 
العليا من هذه التركيبة أكثر اتساعاً، في حني تكون املستويات الدنيا ذات قطع صغيرة 
بحيث تكون أقوى وأصلب هذه القطع في املستويات الدنيا، ولكن “الغراء” القومي 
أو الوطني الذي ميسك القطع ببعضها البعض على كل مستوى سيكون ضعيفاً جداً، 
وسترى الفئات التي تكّون كل مستوى أّن مصاحلها تتناقض وتتنافس مع مصالح 
باقي الفئات على ذلك املستوى، وسيعّم ذلك التناقض والتنافس بشكل خاص بني 

الفئات الصغيرة املوجودة على املستويات الدنيا من التركيبة االجتماعية.

املستوى  على  متاسكه  كان  الفلسطيني  املجتمع  أّن  على  التوّقع  هذا  ويعتمد 
الفلسطيني ضعيفاً عند حدوث النكبة والتهجير عام 1948، وزاد ضعفاً وشرذمة 
منذ ذلك احلني، وسيزداد تقسيماً وشرذمًة بسبب الظروف التي ستقوم فيها الدولة 
وتتم فيها العودة. وال نستطيع هنا أن نعطي جميع هذه التفاصيل حقها، وسنكتفي 

بتعدادها بشكل سريع.

صحيح أنه في عام 1948 كان هناك وعي بني الفلسطينيني بهوية فلسطينية مشتركة 
كان من املمكن أن توّحدهم، ولكن كان لكل فرد فلسطيني عدد من الهويات اجلماعية 
أو الوالءات ملستويات غير املستوى الفلسطيني، وكانت تلك الهويات تنافس املستوى 
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الفلسطيني الذي لم يكن من أصلبها أو أقواها. ففوق املستوى الفلسطيني، وأصلب 
سوريا  أو  الشام  بالد  ومستوى  العربي  واملستوى  اإلسالمي  املستوى  كان  منه، 
الكبرى ، وحتت املستوى الفلسطيني كانت هناك املستويات العربية التقليدية واملتينة 
الطبيعية  اجلغرافية  والتقسيمات  والقرية  والقبيلة  والعشيرة  واحلامولة  كالعائلة 
والتقسيمات اإلدارية التركية ثم البريطانية. وفي نفس الوقت لم يكن هناك الكثير 
الفلسطينية  الهوية  كانت  فقد  الفلسطيني،  املستوى  على  الهوية  لصالح  يعمل  مما 
إذ أنهم كانوا يطمحون إلى  هوية جديدة خلقت اعتباطياً وأجبر أهلها عليها إجبارا،ً 
دولة عربية موّحدة، وما كان يجمع بني أهلها من دين أو لغة أو تاريخ لم يكن مييّزهم 
حتى  بها  يقبلون  الهوية  تلك  أهل  يكن  ولم  واملسلمني،  العرب  من  بهم  يحيط  عّمن 
جرى تهجير معظمهم وتقسيمهم إلى فئات وقطع صغيرة متناثرة ومتباعدة. وحتّى 
“الفلسطينيون”  يكن  لم  بعد  فيما  واإلسرائيلية  الصهيونية  القوات  ضّد  الصراع 
يدركونه كصراع فلسطيني بل كصراع عربي، ولم جتر«فلسطنة« الصراع إالّ بعد 
حرب 1967. أي أّنه لم يكن للفلسطينيني قبل 1948 أّي جتارب أو مميزات جتمع 
بينهم ومتيّزهم عن غيرهم من العرب واملسلمني، في حني كانت الوحدات الصغيرة 
داخل تلك الهوية واضحة مميّزة وصلبة. ونتج عن النكبة والتهجير أن متّزق النسيج 
الواهي للهوية الفلسطينينة، والذي كان قد تبلور نتيجة جتربة الثورات الفلسطينية 
نفسها.  والتهجير  النكبة  وجتربة  املاضي،  القرن  من  والثالثينات  العشرينات  في 
وكادت الهوية الفلسطينية أن تختفي وتذوب ما بني 1948-1967، وكانت جتربة 
اللجوء والتمايز عن مواطني الدولة العربية التي تواجدوا فيها أو أُتبعوا لها هي كّل ما 
حافظ على الوعي بالهوية الفلسطينية، إال أنه كان وعياً مبا مييّزهم عن غيرهم محلّياً 
وليس وعياً مبا يجمعهم ويوّحدهم. ومبا أّن الفلسطينيني، سواء في الشتات أو على 
أرض فلسطني التاريخية، لم يتوّحدوا مع الشعوب التي عاشوا بينها، ولم يتماهوا 
مع الدول التي عاشوا فيها واألنظمة التي عاشوا حتتها، فقد حافظوا على هوياتهم 
احمللّية التي وجدت منذ قبل 1948، وأعادوا إنتاج بنية املجتمعات احمللية التي كانوا 
قد عاشوا فيها، وأصبحت املخيمات صورة مصّغّرة ومفتتة للبناء العائلي والقبلي 
واجلغرافي ملا كان قبل النكبة، وجتّمدت هذه البُنيات، أو حتى حتّجرت، وأصبحت 

هي وسيلة الدفاع والبقاء لإلنسان الفلسطيني في الشتات وعلى أرض الوطن.

هذه ستكون صورة املجتمع الفلسطيني عند قيام الدولة! وليس هذا فحسب، ولكّن 
قيام الدولة –في حال قيامها- سيأتي نتيجة حلول وظروف سوف تزيد من تفتيت 
ستنشأ  التي  اخلالفات  تكون  وسوف  مستوياته،  جميع  على  الفلسطيني  املجتمع 
وحول  وتقسيماتها،  وحدودها  ومساحتها  وطبيعتها  الدولة  قيام  شروط  حول 
مفهوم حق العودة وكيفية تطبيق ذلك احلق، ومعنى السالم الدائم وإنهاء الصراع... 
التقليدية حتى مستوى العائلة،  ستكون هذه اخلالفات قادرة على تفتيت الوحدات 
النظر  إذ ستختلف وجهات  الوطن وداخله،  الالجئني خارج  خصوصاً في صفوف 
الواحدة  العائلة  داخل  السن  وفئات  األجيال  بني  املطروحة  املتغيرات  فهم  وطرق 
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التوافق واالندماج  الفروق حسب مدى  أن توجد  املؤكد  ورمبا بني اجلنسني، ومن 
والنجاح االقتصادي في إطار املجتمع املضيف، وستختلف الدوافع واألهداف وراء 
العودة، مما سيجعل العائدين أقرب إلى كونهم كومة من األفراد منهم إلى وحدات 
متماسكة ضمن بناء اجتماعي موّحد، وستؤدي هذه العودة باإلضافة إلى اخلالفات 
القائمة والتي ستقوم بسبب طبيعة احللول املطروحة إلى تفتيت املجتمع الفلسطيني 
في  املقيمني  الالجئني  من  املليونني  يقارب  ما  بني  خصوصاً   ، والقطاع  الضفة  في 
الضفة والقطاع منذ 1948. وقد يصل الوضع بني هؤالء إلى حّد الثورة املعلنة ضد 
االتفاقات واملتّفقني، وضّد العائدين بشكل خاص، وسوف تضعف الهوية الفلسطينية 
يعتبر  ما  وتنفيذ  صغيرة  جغرافية  رقع  أو  رقعة  على  الدولة  إقامة  بعد  وأكثر  أكثر 
أنه حق العودة بشكل رمزي، ألّن ما تبّقى من الهوية الفلسطينية كما ذكرنا سابقاً 
الفلسطينية  التجارب  وعلى  االنتداببية  فلسطني  جغرافية  على  رئيس  بشكل  يعتمد 
بني 1900-1948، وعلى أمل العودة الى املواقع الفلسطينية األصلية )بغّض النظر 
عن مدى واقعية مثل ذلك األمل(، وكّل هذه املقّومات سوف تتبّخر وتختفي مع قبول 
احللول املطروحة اآلن، تاركة وراءها الكثير من احلقد واملرارة واالتهامات املتبادلة 

باخليانة والتنازل عن احلقوق املشروعة وبيع الوطن والقضية.

املجموعة الثانية
من  جداً  كبير  عدد  من  مكّونا  الدولة  قيام  حال  الفلسطيني  املجتمع  سيكون  إذاً 
القطع الصغيرة املتمايزة حسب عدد من اخللفيات واألبعاد السياسية واالجتماعية 
داخل  التقسيمات  وجود  مجّرد  فإّن  سابقاً  ذكرنا  وكما  والعقائدية.  واالقتصادية 
إذا  ولكن  والتقسيمات،  الفئات  هذه  بني  صراعات  قيام  حتماً  توجب  ال  املجتمع 
يسّهل  التقسيمات  هذه  وجود  فإّن  للصراع  ومغريات  ودوافع  أسباب  وجدت 
وهنا  األسباب.  ألبسط  الصراعات  ونشوب  السريع  واالنحالل  التفتت  حصول 
التي استندنا عليها في وضع فرضيتنا. وهذه  الثانية لألفكار  املجموعة  الى  نأتي 
املجموعة تتعلّق بأسباب ودوافع التنافس والصراع داخل املجتمع الفلسطيني وبني 
النفوذ  على  التنافس  أّوال  هناك  فسيكون  مستوياته.  جميع  على  وتقسيماته  فئاته 
السياسي بني الفئات والتجمعات السياسية املوجودة فيها والتي ستنشأ وتتزايد 
أعاله. وستتراوح  الدولة كما ذكرنا  قيام  السياسي وظروف  نتيجة شروط احلل 
هذه الفئات من الفصائل الفلسطينية الكبرى إلى املليشيات التابعة لكل من رجاالت 
هذه الفصائل، وإلى الزعامات والوجاهات التقليدية للعائالت واحلمائل. ويأتي بعد 
إقامة  عن  الناجتة  والوظائف  املواقع  على  التنافس  السياسي  النفوذ  على  التنافس 
دولة، من شرطة وأجهزة أمن وغير ذلك من األجهزة والدوائر، وطبعاً على الفوائد 
واملنافع الشخصية من هذه املناصب كبيوت السكن والسيارات والتلفونات املدعومة 
أو املجانية التي تأتي مع املناصب املختلفة، وكذلك عدد املرافقني واملساعدين واخلدم 
املشاريع  على  التنافس  التحتية  البنية  إقامة  مع  وسيأتي  منصب.  لكل  واألتباع 
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املختلفة واالمتيازات التجارية ووكاالت التصدير واالستيراد ورخص العمار وإقامة 
الشركات واملؤسسات التجارية اخلاصة. كل هذه سوف يتنافس عليها ليس فقط 
أصحاب رؤوس األموال من عائدين ومحلّيني، بل أيضاً رجال السياسة وكّل من له 
نفوذ في احلكومة وفي الدولة. ولكن املغريات الكبرى للتنافس والصراع والتفتت 
الثقافي واالجتماعي ستأتي نتيجة كون الدولة ككّل ستعتمد اعتماداً شبه كلّي على 
الدعم املالي األجنبي، األوروبي واألمريكي بشكل رئيسي، ورمبا من بعض الدول 
العربية بتوجيه من الدول الغربية، وسيأتي الدعم من احلكومات ومن املؤسسات 
الوزارات واألجهزة الرسمية، وكذلك من  خالل  “الدولة” من  ل  وتدخَّ “املستقلة”، 
“محميات”  معظمها  سيكون  والتي   "NGO" احلكومية”  غير  “املؤسسات  خالل 
وأيديولوجيّاتها  أهدافها  على  تتسلّط  بينما  والسياسة  احلكم  ورجال  لألحزاب 
حكومات الدول املانحة واملرتزقة من “املنّظرين” و”اخلبراء” من تلك الدول. وأخيراً 
والشركات  احلكومية  اجلهات  من  اإلسرائيلي  التدخل  هناك  سيكون  آخراً،  وليس 
الدولة  الذمم، لالستيالء على اقتصاد  بالبلطجة وشراء  ورؤوس األموال اخلاصة 
والسياسي،  األمني  بالتسلّط  أسوة  اإلسرائيلي  لالقتصاد  وإتباعه  الفلسطينية 

ورمبا الثقافي، الذين سيكون إلسرائيل على الدولة الفلسطينية.

املجموعة الثالثة
هذه املجموعة من األفكار التي استندنا إليها في وضع فرضيتنا، تدور هي أيضاً 
حول الظروف التي أتوّقع أّنها ستسود بعد قيام الدولة الفلسطينية. كانت املجموعة 
الثانية التي حتّدثنا عنها في القسم السابق تدور حول الظروف التي من املتوّقع أن 
تؤدي إلى صراعات بني فئات املجتمع الفلسطيني، أّما املجموعة احلالية فإنها تدور 
وتوحيد  الصراعات  ومنع  الصدوع  رأب  دون  حتول  أن  املتوقع  من  ظروف  حول 
املجتمع الفلسطيني بعد قيام الدولة إذا ما حاولت احلكومة الفلسطينية أو أّي جهة 

أخرى القيام بجهود في هذا االجتاه.

هذه الظروف والقوى التي ستحول دون التوحيد ودون تخفيف الصراع والتنافس 
بني الفئات الفلسطينية، ستكون - كما أراها- كثيرة جّداً وال أستطيع التوّسع في 

ذكر تفاصيلها هنا، ولكنّي سأجلأ هنا أيضاً إلى تعدادها بشكل سريع.

ستكون في طليعة هذه العوامل “الكنتونات” التي ستتكون منها الدولة الفلسطينية 
التي ستتراوح بني اثنتني فقط وهي الضفة الغربية والقطاع كما يريد الفلسطينيون، 
إلى ما يزيد على ستني قطعة كما يريد اإلسرائيليون. ويضاف إلى ذلك التنازل عن 
ما يزيد عن80% أو 90% من أرض فلسطني التاريخية، وعن حق العودة إليها، علماً 
بأن الوالء لألراضي التي هّجر منها الفلسطينيون واألمل في العودة إليها كنا مبثابة 
أهّم عامل موّحد بني فئات وجتمعات الشتات الفلسطيني، كما ذكرنا سابقاً. ويرتبط 
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سيُُفقد  املطروحة  احللول  عن  ينتج  أن  يفترض  الذي  الدائم  “السالم”  أّن  بذلك 
الشتات وعلى ارض  املوّحدة بني جميع فئاتهم في  العوامل  أهّم  أحد  الفلسطينيني 
الوطن، وهو العدو املشترك املتمثل بإسرائيل. وسيكون هناك التدخل اإلسرائيلي 
غيرها،  دون  فئات  ودعم  الفلسطيني،  املجتمع  حتطيم  متابعة  سيحاول  الذي 
وضربها ببعضها لضمان مصالح إسرائيل وسيطرتها وأمنها. ويلي ذلك التدخل 
مصاحلهم  لضمان  غيرهم  دون  وأشخاص  لفئات  ودعمهم  واألوروبي  األمريكي 
ونفوذهم ومصالح اجلهات التابعة لهم، ورمبا ينضّم إلى هذه القوى بعض الدول 
العربية وبعض الفئات األيديولوجية والعقائدية والسياسية من العالم العربي ومن 
الشتات الفلسطيني، خصوصاً من غير الراضني عن احللول واالتفاقيات املطروحة. 
هذا سيؤّدي إلى انتشار االرتزاق بني الفلسطينيني وتقدمي كل فئة والءها ألصحاب 
األغنياء  بني  الفروق  ستزيد  هذه  االرتزاق  مصادر  رزقها.  ومصادر  نعمتها 
املستفيدين من جهة وأولئك الذين سيستمرون في العمل األسود في إسرائيل أو 

في الدولة الفلسطينية أو سيكونون عاطلني عن العمل من جهة أخرى.

خالصة
كان اجلزء األول من هذه الورقة حتليالً نظرياً مجّرداً وصلنا في نهايته إلى وضع 
على  فلسطينية  دولة  أقيمت،  أو  قامت،  إذا  فيما  حدوثه  نتوقع  ما  حول  فرضية 
كثيراً  أو  قليالً  منقوصة   1967 عام  إسرائيل  احتلتها  التي  الفلسطينية  األراضي 
ومقّطعة إلى كنتونات يزيد عددها أو ينقص، وإذا عاد إليها ما بني مليون ومليونني 
من الالجئني الفلسطينيني املوجودين خارج أرض الوطن. وقّدمنا في اجلزء الثاني 
ثالث مجموعات من األفكار التي استندنا إليها في وضع الفرضية، وهذه األفكار 
هي عبارة عن توّقعاتنا للتقسيمات والعالقات االجتماعية التي ستسود في الدولة 
املفترض قيامها. وقد ذكرنا سابقاً أّن هذه التوقعات هي من قبيل تشخيص مواقع 
وحتضير  حدوثها  قبل  بعضها  تالفي  إمكانية  أمل  على  والضرر،  اخلطر  وأنواع 
أّن أجنع الطرق لذلك هي  العالج لبعض ما ال ميكن تالفي وقوعه. وقد بيّنا سابقاً 
تقدمي أسوأ السيناريوهات، إذ أّن الصّحي والسليم ال حاجة لعالجه أو تالفيه. وقد 
وصفنا أسلوبنا في وضع هذه السيناريوهات على أنه “تبرير نظري ظنّي ملا تتوقعه 
صحيح  ولكن  وظنّياً،  نظرّياً  كان  توقعات  من  قّدمناه  ما  أّن  صحيح  الفرضية”. 
كذلك أّن التنظير “والتحزير” ال يأتي من فراغ. إّن ما طرحناه ال يعتمد على اإلطار 
ما جاء صراحة  إلى  باإلضافة  الذي وضعناه وينطلق منه فحسب، ولكن  النظري 
في اإلطار النظري هناك أطر أخرى كثيرة بقيت ضمنية إال أنها أّثرت في التنظير 
خمس  على  يزيد  مما  تتكون  “الضمنية”  اخللفية  هذه  وضعناه.  الذي  والتحزير 
والفلسطيني  عاّمة  العربي  املجتمع  طبيعة  في  والبحث  الدراسة  من  سنة  وثالثني 
تاريخ  في  وكذلك  والفلسطينية،  العربية  والعقلية  الشخصية  طبيعة  وفي  خاّصة، 
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القضية الفلسطينية وتاريخ الصهيونية وطبيعتها وأهدافها وأساليبها. يضاف إلى 
ذلك املالحظة باملشاركة ألساليب االحتالل اإلسرائيلي في الضفة والقطاع، وحلياة 
األحداث  متابعة  وطبعاً  األخيرة،  سنة  الـ28  خالل  االحتالل،  حتت  الفلسطينيني 
كله  هذا  أقول  كان.  أينما  فلسطيني  كل  حال  هو  كما  والعاملية  الدولية  والتطورات 
ألوضح أّن ما جاء في هذه الورقة ال ميكن أن يكون كلّه نتيجة نظرة سوداوّية نابعة 
من نزوة مزاجية أو من ظروف طارئة، ولكن ال ميكن أيضاً ذكر كّل ما يكمن وراء ما 

جاء في هذه الورقة بشكل واٍع وصريح.
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الهوية والتعايش

املعطيات
موضوع هذا اليوم الدراسي، كما أُعلِمت، هو “الهوية والتعايش”. واملبادر لتنظيم 
هذا اليوم هي جلنة متابعة التعليم في الوسط العربي [في إسرائيل]. واحلضور هم 

بشكل رئيسي من املشتغلني في حقل التربية والتعليم في الوسط العربي.

تعريف املشكلة
أفهم من موضوع اليوم الدراسي، ومن اإلطار الذي جاء فيه هذا اليوم، ما يلي:

1. أن هناك مشاكل في التعايش بني السكان العرب واليهود في إسرائيل.

2. أن هناك شعور بأن وراء مشاكل التعايش تكمن مشاكل في الهوية عند السكان 
العرب على األقل.

3. أن املعلمني واملربني هم املسؤولني بشكل رئيسي عن غرس الهوية املناسبة في 
الطفل من جهة، وتدريبه للتعايش مع أبناء الشعب اآلخر من جهة أخرى.

4. أن املعلمني واملربني العرب يجدون أنفسهم في مأزق نتيجة للتضارب احلتمي 
الذي َيرْوَنه بني هاتني املهمتني.



املطلوب
املطلوب منا في هذا اليوم هو أن نحاول طرح مخرج من هذا املأزق، أي أن نحاول طرح 
طرق إلزالة التناقض بني الهوية التي يرغب املربي العربي أن ينميها عند الطفل العربي 

من جهة، والتربية للتعايش مع الشعب اليهودي في إسرائيل من اجلهة األخرى.

الطرح
الطرح الذي سأقدمه يتلخص في القول بأن هذا التناقض ليس حتمياً بل مفتعالً، وأنه 
من املمكن إزالة هذا التناقض، ولكن ذلك يتطلب ثمناً. ولكني ال أعتقد أن القادرين 
بأنني لست متفائالً  أقول مقّدماً  الثمن مستعدون لتقدميه، ولذلك  على تقدمي ذلك 

بخصوص إمكانية التعايش احلقيقي بني الشعبني العربي واليهودي في إسرائيل.

الشرح
الهوية،  معنى  وهي:  محددة  نقاط  خمس  حول  سأحتدث  الطرح  هذا  أوضح  كي 
معنى التعايش، طبيعة التفاعل بني الهوية والتعايش في حالة الفلسطينيني العرب 
في إسرائيل، اخلطوات املطلوبة لتغيير طبيعة هذا التفاعل، وأخيراً بعض االعتبارات 

السياسية املترتبة على هذه اخلطوات في حالة تطبيقها.

معنى الهوية
اإلنسان، مثل كل كائن، يحافظ على بقائه كفرد ومن ثم كنوع عن طريق احلصول 
لديه  بأن  الكائنات  باقي  عن  ميتاز  اإلنسان  ولكن  البيئة.  من  البقاء  متطلبات  على 
للبيئة  وفهمهم  اإلنسان  بني  لتجارب  واملنظم  املنمط  املجموع  هي  والثقافة  ثقافة. 
وللعالم والكون. والثقافة تنقل للفرد من خالل الرموز اللغوية وغير اللغوية من ِقبَل 
األطر واملجموعات اإلنسانية التي يتفاعل معها، أي أن اإلنسان ال يحصل على فهمه 
بل  فقط  املباشرة  الشخصية  جتاربه  خالل  من  به  احمليط  وللكون  لنفسه  وإدراكه 
بشكل أساسي من خالل األطر واملجموعات اإلنسانية التي يتفاعل ويتماهى معها. 
ومبا أن سلوك اإلنسان ينطلق من فهمه لنفسه وللعالم احمليط به، فإن سلوكه يأخذ 
شكله ومنطه من األطر اإلنسانية التي يتفاعل معها. هذه األطر اإلنسانية تبدأ بالعائلة 
ثم تتسع حتى تصل مستوى اإلنسانية. والنمط الناجت عن مجموع عالقات اإلنسان 
بهذه األطر هي هويته. وبهذا تكون الهوية هي اخلارطة الداخلية أو املعادلة الداخلية 
التي تتحكم بكيفية إدراك اإلنسان لكل ما في الكون وكيفية التصرف نحو ما يدرك.

هذه اخلارطة الداخلية لها مستويات متعددة، بعضها أهم من اآلخر. وبشكل عام فإن 
املستويات األشمل واألكثر استمرارية هي األهم، أي هي التي تتحكم أكثر من غيرها 
في تشكيل إدراكنا للعالم وسلوكنا جتاهه، وهي التي يتفاعل معنا الغير على أساسه.
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وبشكل عام فإن جميع مستويات هوية الفرد تكون متماسكة ومتناسقة أو متناغمة، 
أي أنها ال تتضارب فيما متليه عليه من إدراك وسلوك. وإذا حدث مثل هذا التضارب 
إزالة  املمكن  من  يكن  لم  وإذا  نفسي،  وخوف  ضيق  لديه  تكّون  اإلنسان  هوية  في 

التضارب فقد يؤدي إلى االنهيار العصبي، أي تفكك وانهيار الهوية والشخصية.

بني  هويات  تنظيم  على  واملسؤولة  الشاملة،  العليا  املستويات  على  األطر  أهم  من 
عصر  بداية  منذ  أي  احلديث،  العالم  في  وسلوكهم  بإدراكهم  والتحكم  اإلنسان 
النهضة في أوروبا، هو إطار القومية، وهو ملركزيته وأهميته آخر وأصعب إطار ميكن 
أن يتنازل عنه اإلنسان. وقد أصبح من غير املمكن تقريباً ألي مجموعة من الناس في 
العالم أن تعيش وتتفاعل مع باقي العالم املبني حالياً على أساس الهويات القومية، 
دون أن يكون لها هويتها القومية. ولهذه األسباب نرى أن معظم حركات التحرر في 

العالم اليوم هي حركات حترر قومي، وليس مثالً على أساس ديني أو جغرافي. 

التعايش
املتبادل  الهادف  الديناميكي  العمل  أفهمها،  كما  تفيد،  “تعايش”  العربية  الكلمة 
واملشترك من قبل مجموعتني من الناس من أجل العيش في إطار إقليمي أو سياسي 
واحد، وبدون تسلط أو إجبار، وعلى أساس تعهدات وتنازالت وتضحيات متبادلة 

ومتفق عليها ضمنياً على األقل، من قبل الطرفني.

التفاعل بني التعايش والهوية في إسرائيل
“تعايش”  القادة اإلسرائيليون عادة ويسمونه  إليه  الفهم، فإن ما يدعو  حسب هذا 
اآلخر  الشعب  يرتئيه  ما  العيش حسب  أفراد شعب على  إكراه  بل هو  تعايشاً  ليس 
وإجبارهم على تقدمي التنازالت والتضحيات من طرف واحد لصالح الطرف اآلخر. 
أخرى  سكانية  مجموعات  تتنازل  أن  ميكن  كما  الفلسطينيون،  السكان  تنازل  وقد 
الكثير، مثل األرض،  العيش بهدوء وسالم مع شعب آخر، عن  العالم، من أجل  في 
احلكم  سنوات  وحتمل  اخلارج،  في  الشعب  وأبناء  واألقارب  األهل  عن  واالنقطاع 
العسكري، وحتمل التفرقة االقتصادية واملهنية، وغير ذلك كثير. ولكن هناك شيء 
واحد ُيِصرُّ قادة إسرائيل على حرمان السكان الفلسطينيني العرب منه، وال اعتقد أن 
هذه املجموعة السكانية، أو أي مجموعة سكانية أخرى في العالم، تستطيع أن تتنازل 
عنه مهما كان الثمن، وهو الهوية القومية اجلماعية. وإذا وضع الفلسطينيون العرب 
بالهوية  بالتعايش والتضحية  التضحية  إلى االختيار بني  في وضع يضطرون فيه 
القومية اجلماعية فإن اخليار سيكون صعباً جداً، ولكنني اعتقد أنه سيكون لصالح 
التضحية بالتعايش من أجل احلفاظ على الهوية اجلماعية. إنني ال أقول ذلك من قبيل 
الدعوة وال أقوله من قبيل التمجيد بالفلسطينيني أو بالهوية الفلسطينية، ولكنني أقوله 
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نتيجة لقناعاتي التامة أنه ليس من املمكن ألية  مجموعة من بني اإلنسان أن تعيش 
دون هوية جماعية. وهذا متاماً ما هو مطلوب من الفلسطينيني العرب في إسرائيل، 
أفراد  أنهم مجرد مجموعة  التعامل معهم كأقلية قومية وتقول  إذ ترفض إسرائيل 
كمجموعة  الرسمية  اإلسرائيلية  اإلحصائيات  في  وتبوبهم  إسرائيل،  في  يعيشون 
ال  ولكنه  احليوانات  من  عدد  لتبويب  يصلح  قد  التبويب  وهذا  اليهود”.  “غير  من 

يصلح أن يكون أساساً لهوية جماعية ملجموعة من بني اإلنسان.

أنني أْعَجب أشد العجب أن يعتقد شعب حافظ على هويته القومية وطالب، وجنح، 
آخر  شعباً  أن  حقَّاً  يعتقد  أن  الشتات”،  من  سنة  ألفي  “بعد  القومي  وطنه  بإقامة 

سينسى هويته القومية اجلماعية خالل بضع عشرات من السنني.

اخلطوات املطلوبة
إنني أعتقد أن التعايش احلقيقي بني الشعب اليهودي اإلسرائيلي والشعب العربي 
الفلسطيني ممكن  داخل إسرائيل وخارجها، ولكنه ممكن فقط إذا أُزيل التضارب 
حتقيق  طريق  عن  اإلسرائيلية  والهوية  الفلسطينية  الهوية  بني  حالياً  القائم 
وعقد  إسرائيل،  وموافقة  برضاء  فلسطيني  قومي  بوطن  لطموحهم  الفلسطينيني 
الفلسطينية، وعندها تصبح إسرائيل بالنسبة  الدائم بني إسرائيل والدولة  الصلح 
للفلسطينيني دولة مثل أية دولة أخرى في العالم، وتنظم الهجرة بني الدولتني كما 
هو احلال بني جميع الدول، ويصبح للفلسطيني في دولة إسرائيل واليهودي في 
دولة فلسطني جميع احلقوق مبا في ذلك العمل في املجاالت األمنية، وعليه جميع 

الواجبات مبا في ذلك اخلدمة في اجليش.

بعض االعتبارات السياسية
الفلسطينيون  مير  أن  يجب  احلقيقي،  التعايش  من  الوضع  هذا  إلى  نصل  لكي 
واإلسرائيليون في مرحلة طويلة من احملادثات واملفاوضات، وفي أية محادثات من 
املواطنني في إسرائيل،  العرب  للفلسطينيني  أن يكون هناك متثيل  النوع يجب  هذا 

وذلك العتبارات ثالثة على األقل:

جلميع  بالنسبة  القومية  للمشكلة  حل  هو  الفلسطيني  القومي  الوطن  قيام  ألن 
الفلسطينيني. والفلسطينيون املواطنون في إسرائيل يعانون من خطر ضياع الهوية 
وانحالل الشخصية اجلماعية مثل أية مجموعة فلسطينية في أي مكان في العالم، 

ويجب أن يكون لهم دور في صياغة هذا احلل كما لباقي الفلسطينيني.

يجب أن يكون  لهم متثيل كي يضمنوا عدم املساومة على وجودهم في إسرائيل، 
بعد  فيما  منهم  التخلص  حتاول  لن  إسرائيل  بأن  تعهدات  على  يحصلوا  وكي 
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واجبات  بجميع  بالقيام  التعهدات  يقدموا  وكي  الفلسطينية،  الدولة  إلى  وإرسالهم 
املواطن اإلسرائيلي ويضمنوا أن لهم جميع احلقوق.

في حال أي اتفاق من هذا النوع، من املتوقع أن توجد حلول لالجئني الفلسطينيني 
في  الفلسطينيني  من   %  20 حوالي  أن  ومبا  العودة.  حق  أو  التعويض  طريق  عن 
يضمن  من  هناك  يكون  أن  فيجب  وأمالكهم،  بيوتهم  فقدوا  الجئون  هم  إسرائيل 

حقوقهم ضمن أية اتفاقيات جتري بني إسرائيل والفلسطينيني.
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دور العائلة الفلسطينية في احلفاظ على الهوية*

خصوصية الظروف الفلسطينية وتأثيرها على العائلة
العائلة  أمناط  بني  توقعناها  التي  للفروق  املبررات  من  عددا  آخر  مكان  في  ذكرنا 
النووية في الثقافات املختلفة. وتعود جميع تلك املبررات إلى تأثير األمناط الثقافية 
املنطق فنتوقع  النووية. ونتابع هنا نفس  العائلة  الدخيل وهو  النمط  األصلية على 
فروقا واضحة بني نظام العائلة الفلسطينية ونظام العائلة في باقي البلدان العربية. 
ولكننا جند هنا اختالفا في املبررات التي نضعها لتوقعاتنا، فالفروق هنا ال تعود 
الشعوب  الثقافية األساسية بني  أن األمناط  إذ  ثقافية مختلفة،  تأثيرات أمناط  إلى 
العربية متشابهة أشد التشابه، خصوصا بني شعوب الدول العربية املتجاورة، إذ أن 
تقسيم العالم العربي إلى دول ووحدات سياسية مختلفة جاء اعتباطيا إلى حد كبير 
ولم يتبع حدودا ثقافية أو جغرافية طبيعية ذات معنى. صحيح أننا قد جند فروقا 
ثقافية ملموسة لو قارّنا أطراف العالم العربي ببعضها كأن نقارن أقصى املشرق 
بأقصى املغرب أو أقصى الشمال بأقصى اجلنوب، ولكن هذه الفروق ال تظهر بني 

» مادة هذا الفصل هي عبارة عن الثلث األخير من مقالة طويلة بعنوان “التفكك األسري” ظهرت في كتاب 

“دليل حملة التوعية اجملتمعية: نداء إلى الوالدين نحو أسرة أفضل”، والذي نُشر من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية في شباط 1998. ُحِذف هنا القسم األول املتعلق بالتغير 

األسري على املستويني العاملي والعربي وننشر هنا اجلزء املتعلق بالعائلة الفلسطينية فقط.



شعوب الدول والدويالت املتجاورة. وإذا وجدنا بعض الفروق فهي حديثة ووليدة 
الظروف الطارئة التي مرت بها في العقود األخيرة منذ ُوضعت حدودها السياسية 

مبا يتناسب ورغبات القوى االستعمارية األوروبية.

قد ينطبق ذلك على الفلسطينيني أكثر من أي شعب عربي آخر، إذ وقع الفلسطينيون 
منذ أوائل القرن العشرين حتت ظروف ومّروا بتجارب لم يشاركهم فيها أي شعب 
عربي آخر، من ظروف الصراع مع الصهيونية والقوات البريطانية أيام االنتداب، 
في  االحتالل  حتت  والعيش  بعدها،  وما   1948 في  والتشتت  االقتالع  ظروف  ثم 
الضفة والقطاع منذ 1967، ثم أحداث االنتفاضة وحرب اخلليج فاتفاقية أوسلو 

وقيام السلطة الفلسطينية، حتى يومنا هذا )1997(.

من  الكثيرون  واضطر  ُـتـّت  وشـ الفلسطيني  املجتمع  من  األكبر  القسم  اقتُلع  لقد 
أبنائه إلى مواجهة هذا العالم القاسي البشع كأفراد، وفي أحسن احلاالت كعائالت. 
ومنذ عام 1967 وقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني على أرض وطنه حتت وطأة 
االحتالل، ولم يكن هناك أي جسم مركزي أو تنظيمات فعالة على املستوى احمللي 
فالعائلة  العائلة.  سوى  واالحتالل،  الفرد  الفلسطيني  اإلنسان  بني  كسياج  تقف 
اإلنسان  بقاء  على  حافظ  والذي  كلها  الظروف  هذه  مع  تفاعل  الذي  املستوى  هي 
هذه  على  آثارها  تركت  قد  التجارب  هذه  أن  بد  فال   – وهوية  كجسد  الفلسطيني 
علينا  ولكن  هذا،  بحثنا  في  نتحسسه  أن  سنحاول  ما  هي  اآلثار  وهذه  املؤسسة. 
الفلسطينية أو تاريخ الصراع  أننا لسنا هنا بصدد كتابة تاريخ القضية  أن نتذكر 
– الصهيوني، وال كتابة تاريخ اجتماعي للمجتمع الفلسطيني، وإمنا نحن  العربي 
العائلة  تركيبة  على  أّثرت  التي  والتطورات  األحداث  تلك  على  التعرف  إلى  نسعى 
العربية الفلسطينية ووظائفها وطبيعة العالقات داخلها وبينها. وحتى بالنسبة لهذا 
الهدف فإننا ال نستطيع أن نعطي جميع فئات وجتمعات الشعب الفلسطيني حقها، 
وإمنا سنتحدث بشكل رئيسي عن ذلك اجلزء من الشعب الفلسطيني املتواجد على 
أرض وطنه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إشارات عابرة إلى بعض التجمعات 

الفلسطينية في الشتات بني احلني واآلخر.

نكبة 1948
لقد مّزقت حرب 1948 جسم املجتمع الفلسطيني وبعثرت أجزاءه في جميع نواحي 
العالم، وأصبحت األكثرية الساحقة منه - ما يقارب املليون نسمة – الجئني. وقد 
اجلهة  من  الالجئة:  الفلسطينية  العائلة  في  متناقضني  تيارين  بداية  إلى  ذلك  أدى 
ومنها  املستويات،  جميع  على  الفلسطيني  املجتمع  متزيق  إلى  احلرب  أدت  األولى 
مستوى العائلة، ومن جهة أخرى فإن هذا التمزق في املجتمع وغياب أي نوع من 
البناء االجتماعي فوق مستوى العائلة ملدة طويلة، أدى إلى زيادة اعتماد الفرد على 
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قبل  ما  ملجتمع  والقرية  والعشيرة  واحلمولة  العائلة  ومتاسك  قوة  وكانت  العائلة. 
بقائه واستمراريته في  الفلسطيني وحافظت على  الشعب  أنقذت  التي  1948 هي 
مرحلة ما بعد 1948. وميكن أن نقسم الشعب الفلسطيني الذي ُرّحل سنة 1948 
الغربية  بالضفة  يعرف  أصبح  ما  في  الوطن  أرض  على  بقي  قسم  قسمني،  إلى 
وقطاع غزة، وقسم ذهب إلى البالد العربية املجاورة ومنها انتقل بعضهم فيما بعد 
إلى باقي أجزاء العالم. وقد أصبح هذا التقسيم ذا معنى أكبر بعد عام 1967 حني 
وقعت الضفة الغربية وقطاع غزة حتت االحتالل اإلسرائيلي الذي ال يزال مستمرا 
حتى اليوم، وتعرض املهّجرون كما تعرض باقي السكان في الضفة والقطاع إلى 

ممارسات االحتالل التي سنتحدث عنها فيما بعد.

وجند أن العائلة الفلسطينية املهجرة جلأت من أجل البقاء إلى استراتيجيات متشابهة 
إلى حد كبير، بغض النظر عن مكان وجودها. فنحن جند أن احلرب والتهجير قد 
أراضيها  من  بحرمانها  املمتدة  للعائلة  االقتصادية  اإلنتاجية  القاعدة  على  قضت 
وممتلكاتها وعدم إمكانية احلفاظ على املهن واملهارات األسرية ونقلها من جيل إلى 
أو  الالجئني  املمتدة حافظت على متاسكها، سواء في مخيمات  العائلة  جيل. ولكن 
بني العائالت التي انتقلت للعيش في املدن والقرى املجاورة للمخيمات، وإلى درجة 
تفوق متاسك العائلة املمتدة في باقي أجزاء املجتمع. وقد متكنت من ذلك بعدة طرق، 
بعضها مقصودة وواعية وبعضها جاء كنتيجة عفوية وحتمية للظروف االقتصادية 

واالجتماعية التي واجهتها العائلة املمتدة.

فنحن جند أن قيم وأعراف القرية، خصوصا في مجال الترابط األسري، ما زالت 
هي املسيطرة داخل املخيمات. ويقترح عزام )عزام، 1986: 177( أن السبب في 
فيها  يتجمع  منطقة  إالّ  هي  ما  الواحد،  املخيم  مناطق  من  منطقة  كل  “ألن  هو  ذلك 
على  أبَقى  مما  الواحدة،  العشيرة  أو  الواحدة،  الناحية  أو  الواحدة،  القرية  مهّجرو 
فعالية القيم الريفية وقوتها في مجال احلياة األسرية للمهجرين.”  واحلقيقة أن كال 
الظاهرتني، احملافظة على القيم الريفية واحملافظة على الترابط األسري في السكن، 
هما وجهان لنفس إستراتيجية البقاء، والتي لها وجوه كثيرة غير هذين الوجهني. 
الظروف  توفر  بأن  االعتقاد  على  درجوا  الباحثني  أن  مثال  األخرى  وجوهها  ومن 
أن  املمتدة، ولكننا جند  العائلة  استمرار  االقتصادية اجليدة هو شرط من شروط 
“ارتفاع أجور املساكن وانخفاض الدخل أدى إلى أن يضم املسكن الواحد أكثر من 
أسرة نووية في الوقت نفسه للتغلب على صعوبة الظروف االقتصادية التي تعيشها 
األسر املهّجرة املقيمة في املخيمات” )املصدر نفسه: 183(. وبينما تتحدث دراسة 
 )Ghabra, 1988: 71( عزام عن املخيمات الفلسطينية في األردن فإن دراسة أخرى
وثـّقت وضعا مشابها بني الفلسطينيني في الكويت، حيث تقول: “في معظم احلاالت، 
نفس  في  شقة  أول  خلو  تراقب  فإنها  جديدة،  شقة  إلى  نووية  عائلة  تنتقل  عندما 
أو ألخت  العمارة. وحاملا تتوفر شقة خالية، حتجزها ألخ وعائلته،  أو نفس  احلي 
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الزوجني…  أخوال  أو  أعمام  أبناء  أو ألحد  الزوجة،  أو ألهل  متزوجة مع عائلتها، 
ونتيجة لألزمة االقتصادية وتضاعف أجور الشقق مرتني أو ثالث منذ 1978، عدة 
عائالت من ذوات الدخل املتدني اختارت هذا احلل. هذه العائالت تطبخ معا، وتأكل 
معا، وتتقاسم الفواتير واإليجار. وبدال من أن تضعف العائلة وتتشرذم أكثر نتيجة 

األزمة االقتصادية فإنها تصبح أكثر متاسكا.”

العائالت  إليها  التي تلجأ  البقاء  إلى عدد من استراتيجيات  الدراسة  وتتطرق نفس 
العائالت  أن  الكاتب  يقول  إذ  العائلة”،  “مرونة  مثال  منها  الكويت،  في  الفلسطينية 
واألخوات  كاإلخوة  الضيقة  العائلة  أفراد  يتمكن  ال  ما  غالبا  حيث  الفلسطينية، 
السفر،  أو احلصول على نفس نوع جوازات  البلد  العيش في نفس  والوالدين من 
تضم  وأن  مرونة  أكثر  حدودها  تكون  أن  يتطلب  بقائها  أن  جتاربها  من  اكتشفت 
عالقات أشمل وأوسع وأوثق. ولذلك جند أنه أينما عاش جزء من العائلة فإن العالقات 
العائلية تضم، باإلضافة إلى جميع أفراد العائلة املمتدة األصلية، األقارب البعيدين 
والقريبني من ناحية األب ومن ناحية األم، وقد أصبحت عائلة الزوجة منذ 1948 
جزءاً أساسيا من العائلة بشكل لم يكن مألوفا قبل ذلك. ومن مظاهر هذه املرونة في 
العائلة الفلسطينية املهّجرة مقدرتها على االتساع واالنقباض حسب الظروف، ففي 
أوقات األزمات والضائقات تتسع دائرة العالقات األسرية لتضم أقارب أبعد وأبعد، 
وتصبح العالقات بينهم أقرب وأمنت، وتـُجنّد العائلة جميع مصادرها وإمكانياتها 
األسرية  العالقات  تتحلل  األمور  وتستقر  األزمة  تنفرج  وعندما  التحدي،  ملواجهة 

وتتناقص مسؤوليات أعضائها والتزاماتهم جتاه بعضهم البعض.

من  اجلسدي  “التباعد  نسّميها  أن  ميكن  الدراسة  هذه  تذكرها  أخرى  استراتيجية 
املناطق  إلى  االنتقال  كان  البداية  في  أنه  الدراسة  فتقول  الروحي”.  التقارب  أجل 
املجاورة لفلسطني مباشرة، إال أنه خالل العقد التالي وجدت العائالت الفلسطينية 
أن البقاء اجلسدي تطلب هجرة بعض أفراد العائلة. فقد وقعت مسؤولية بقاء العائلة 
واستمراريتها على صغار السن األقدر على حتمل املصاعب واملعاناة، إذ كان على 
هؤالء أن يوّفروا املتطلبات الضرورية للحياة للوالدين ولألخوة واألخوات الصغار، 
كما كان عليهم أن يوفروا تكاليف التعليم لألخوة واألخوات الصغار الذين انقطعوا 
عن الدراسة بسبب الترحيل. وأدت الهجرة لطلب الرزق إلى حتّول العائلة إلى شبكة 
دولية يقيم أفرادها في دول أو قارات مختلفة ويحملون جوازات سفر و”جنسيات” 
مختلفة. ولكن ذلك حدث ليس هربا من املسؤولية أو طلبا لالبتعاد عن باقي أفرادها، 
وإمنا من أجل إنقاذ العائلة وبقائها موحدة. ويصف )ibid: 164( محاوالت مثل هذه 

العائالت للبقاء موحدة بقوله:

“اتبعت كل عائلة استراتيجيات جنّدت جميع العالقات املمكنة لزيادة قدرتها 
على البقاء رغم التشتت. وحافظت العائلة على هذه العالقات من خالل نظام 
هذه  مبثل  مملوءة  تكون  سنة  كل  وااللتزامات.  واخلدمات  الواجبات  من 
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على  ومتطورة  مستمرة  عالقات  شبكة  العائلة  من  يجعل  مما  الواجبات، 
املستويني احمللي والدولي. عند الوفاة وعند الزواج تكون العائلة حاضرة. 
املناسبات  في  كما  األسبوعية،  االجتماعية  العالقات  وفي  الزيارات  في 
الدينية، تكون األولوية للعائلة كمصدر للتغذية العاطفية واالجتماعية. في 
تنظيم السكن وفي إقامة املشاريع االقتصادية تكون العائلة أيضاً موجودة. 
أزمة  يجابهون  أو  أطفالهم  تعليم  العائلة مشكلة  أفراد  يواجه  وحتى عندما 

اقتصادية، فإن العائلة تتدخل كنظام لدعمهم.”

 Ghabra ويذكرها  الشتات  في  الفلسطينية  العائالت  تستعملها  ثالثة  استراتيجية 
“مركزا”  الواحدة  القرية  أبناء  أو  العائلة  أبناء  يقيم  أن  هي   )ibid: 77( مقالته  في 
أو “ديوانا” لهم في بلد مركزي حيث يتواجد عدد من أفراد العائلة أو أبناء القرية. 
وهذا “املركز” هو تطوير أو صيغة حديثة للديوان التقليدي في املجتمع الفلسطيني. 
هذا  خالل  من  والتعاون  والترابط  االتصال  على  القرية  أو  العائلة  أبناء  ويحافظ 
املركز. وتقام في هذا املركز اللقاءات واالجتماعات واحلفالت واملهرجانات واملآمت، 
العائلة.  إعالمية حول شؤون وأخبار  املركز بإصدار وتوزيع نشرة  كما قد يقوم 
ويكون لدى املركز عادة صندوق أو رأس مال ملساعدة أبناء العائلة أو القرية أينما 

كانوا عند احلاجة أو األزمات املالية.

ومع أن هذه املالحظات جاءت نتيجة دراسات أجريت على جتمعات للفلسطينيني في 
أماكن محددة مثل الكويت أو األردن أو لبنان، إال أننا نعتقد أن ألساليب البقاء هذه جذور 
وأنها  التقليدية،  الفلسطينية  االجتماعية  البُنى  وفي  الفلسطينية  الشعبية  الثقافة  في 
مشتركة بني جميع أجزاء املجتمع الفلسطيني أينما وجد، مع فروق سطحية في املظاهر 
استعملتها  التي  األخرى  األساليب  ومن  وأخرى.  فلسطينية  مجموعة  بني  واإلخراج 
قدر  أطفالها  عدد  زيادة  وحدتها  على  واحملافظة  بقائها  أجل  من  الفلسطينية  العائالت 
الفلسطيني  املجتمع  في  تقليدية  قيمة  الذكور،  خصوصا  األطفال،  وكثرة  اإلمكان. 
واملجتمع العربي ككل، انبثقت من طبيعة البناء القبلي للمجتمع، حيث تعمل كل وحدة 
بناء اجتماعي، من العائلة إلى القبيلة، على زيادة عدد أفرادها للدفاع واحلماية وكسب 
الفلسطينية، خصوصا  العائالت  الوحدات األخرى. وقد جلأت  املكانة االجتماعية بني 
بعد  الفلسطينيني  عند  اخلصوبة  معدالت  ارتفعت  بحيث  القيم  هذه  إلى  منها،  املهّجرة 

1948 ارتفاعاً كبيراً فكانت أحياناً من أعلى نسب اخلصوبة في العالم.

البقاء واحلفاظ  املهّجرين مبحاوالت  الفلسطينيني  الزواج بني  تأثرت عالقات  وقد 
في  االجتماعية  العالقات  كانت   1948 فقبل  االجتماعية.  الوحدات  متاسك  على 
األرض  إنتاج  تنظيم  إلى  احلاجة  فكانت  فالّحية،  عام  بشكل  الفلسطيني  املجتمع 
ضمن العائالت املمتدة وبينها، وتضامن أفراد العائلة املمتدة واحلفاظ على أموالها 
لعالقات  األول  احملدد  هي  األرض،  وراثة  وتنظيم  العائلة  عمل  وعلى  وممتلكاتها 
العائلة  لوجود  واملادية  اإلنتاجية  والقاعدة  احملددات،  هذه  معظم  أن  ومع  الزواج. 
املمتدة ككل، قد اختفت مع الترحيل عام 1948، إال أننا جند أن زواج األقارب في 

425 دور العائلة الفلسطينية في احلفاظ على الهوية



املخيمات قد ازداد بدال من أن يتناقص، ولكن الدوافع وراء ترتيبات الزواج املستند 
إلى القربى قد تغيرت، فبدال من دوافع امللكية والسلطة واإلنتاج ظهرت دوافع بقاء 
واستمرارية هوية املجتمعات الصغرى التي تشتت، )أنظر حمامي، 1994: 322(.

وقد حاولت العائالت الفلسطينية املهّجرة أينما وجدت إيجاد وسائل للتعويض عما 
خسرته من أموال وممتلكات بطرق مختلفة، ومن أهم هذه الوسائل التعليم. يقول 
سليم متاري مثالً: “ولقد عزز فقدان األرض واملمتلكات نتيجة للحرب قيمة التعليم 
العائلة  هي  احلراك  هذا  وسيلة  وكانت  االجتماعي.  للحراك  كمصدرين  والهجرة 
شبابا،  األكثر  أفرادها  تعليم  في  بالدخل(  )قياسا  الكثير  استثمرت  التي  املمتدة، 

وخصوصاً األوالد الذكور” )متاري، 1994: 22(.

أساليب التوافق التي نتجت عن التهجير وانعكاساتها على العائلة الفلسطينية، ظهرت 
بوضوح في مخيمات الالجئني في الدول العربية وبني اجلاليات الفلسطينية في كل 
مكان. أما بني الفلسطينيني الذين بقوا على أرض فلسطني فقد انعكس تأثير التهجير 
عام  أثناء حرب  إليها  تدفقت  أكثر من غيرها، حيث  بشدة ووضوح على قطاع غزة 
1948 أعداد كبيرة من املهجرين آتني من املناطق الساحلية الواقعة جنوب يافا ومن 
نسبة  بلغت  وقد  خانقة.  فيها  السكانية  الكثافة  أصبحت  حتى  السبع،  بئر  منطقة 
الالجئني في قطاع غزة حوالي ثلثي مجموع السكان، يعيش قسم كبير منهم في املدن. 
“ويظهر من حتليلنا لألسرة أن األكثر حرمانا  ويقول متاري )املصدر نفسه: 21(: 
بني الفئات االجتماعية هم فقراء املدن، في الضفة الغربية وغزة على حد سواء، والذين 

يشكلون قطاعا مهّماً من سكان املدن الذين يعيشون في مخيمات الالجئني.”

حرب 1967 حتى االنتفاضة
من  ذلك  تال  وما   ،1967 عام  غزة  وقطاع  الغربية  للضفة  إسرائيل  الحتالل  كان 
هذه  في  الفلسطينية  العائلة  على  كبير  تأثير  إسرائيلية،  وممارسات  سياسات 
األراضي. حاولت إسرائيل منذ اليوم األول السيطرة سياسيا وقانونيا على الضفة 
الغربية وغزة، وكانت استراتيجيتها األساسية في تنفيذ خططها هي جعل األراضي 
بعدة  ذلك  إلى  إسرائيل. وقد توصلت  اقتصاد  كليا على  تعتمد  الفلسطينية احملتلة 
املنتوجات  وضرب  احمللية،  الصناعات  وحتطيم  األراضي،  مصادرة  منها  طرق، 
هذه  الفلسطينيني.  أمام  إسرائيل  في  العمل  باب  وفتح  الفلسطينية،  الزراعية 
الترتيبات حطمت القاعدة اإلنتاجية للعائلة املمتدة ولم تعطها حوافز بديلة للمحافظة 
على وحدتها ومتاسكها مثل تلك احلوافز واآلليات التي ظهرت بني العائالت املهّجرة 
في مخيمات الالجئني حلرب 1948. وأدى العمل الفردي املأجور إلى تفّسخ العائلة 
املمتدة إلى عائالت أوليّة صغيرة. وفي كثير من احلاالت كان األب في هذه األسر 
غائبا معظم الوقت، فقد كان العامل الفلسطيني عادة يقضي أسبوعا أو شهرا كامال 
في مكان العمل في املدن اليهودية، وفي أحسن احلاالت كان العامل يترك البيت في 
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إلى تغير في أدوار جميع  الباكر ويعود متأخرا في املساء. وقد أدى ذلك  الصباح 
أفراد األسرة وسلوكهم، فمع غياب الزوج أخذت الزوجة تقوم بالكثير من األعمال 
والواجبات التي يقوم بها عادة الزوج ومن ضمنها األعمال الزراعية عند العائالت 
التي بقيت لها بعض األراضي. وأخذت األم دور األب في ضبط األطفال وتأديبهم 
ومتابعة أدائهم املدرسي، وشراء حاجيات البيت. وبشكل عام أدى ذلك إلى زيادة 

أهمية دور املرأة في املجتمع.

إلى دول اخلليج  الرجال  ازدياد هجرة  املرحلة  األزواج في هذه  زاد من غياب  وقد 
وإلى األمريكيتني طلبا للرزق. ومبا أن الطلب في السوق اإلسرائيلية كان في حينه 
على العمالة املأجورة غير املاهرة، ومبا أن السلطات اإلسرائيلية كانت متنع الشباب 
الصغار من السفر، فقد كان الكثير من املهاجرين من املهرة واملتعلمني. وهجرة الزوج 
ودول  والسودان  ومصر  كاألردن  العربية،  البلدان  من  العديد  في  منتشرة  ظاهرة 
شمال إفريقيا، وهنالك العديد من الدراسات حول هذه الظاهرة. وبالنسبة للزوجة 
فإن الدراسات تظهر أن لهجرة الزوج وغيابه عن العائلة مدة طويلة تأثير واضح، 
بدون  مير  أن  ميكن  ال  أنه  أي  إيجابيا،  أو  سلبيا  تأثيرا  يكون  قد  التأثير  هذا  ولكن 
ترك أثر على الزوجة. فقد تزيد مسؤوليات املرأة ويكبر دورها في العائلة واملجتمع 
النووية  األسرة  تبدأ  املهاجر  الزوج  من  الدخل  زيادة  ومع  بنفسها،  ثقتها  وتزيد 
العائلة املمتدة حتى تستقل مبسكن منفرد. ونقيض ذلك،  باالستقالل تدريجيا عن 
أو أحد األخوة وليس  الوالدين  إلى  النقود  الزوج املسافر يرسل  إذا كان  خصوصا 
للزوجة، فإن الوالدين واألخوة يزيدون من تسلطهم على الزوجة وحتكمهم بشؤون 
عائلة املهاجر، وبشكل خاص قد تتسلط األم )أي احلماة( على الزوجة )أي الكنة( 
وتتحكم بسلوكها وحتركاتها وعالقاتها االجتماعية باسم احلفاظ على سمعة العائلة 
العائلة واملجتمع.  الزوجة وإضعاف دورها في  إلى قمع  وشرفها، ويؤدي كل هذا 
أما بالنسبة لألطفال وللعائلة واملجتمع احمللي، فإن الدراسات تشير إلى أن “هجرة 
الزوج أو الزوجني معا وترك األبناء في البلد األصلي، يؤدي إلى حدوث تشوهات 
العائلي، وزيادة حاالت  التفكك  وإلى شيوع ظاهرة  للعائلة،  االجتماعي  املسلك  في 
أيضاً  الدراسة، وقد يؤدي  األبناء في  الزوجات، وفشل  الطالق واالنحراف وتعدد 
األزواج  لغياب  أن  واحلقيقة    .)96  :1995 وزريق،  األبناء.” )تركي  انحراف  إلى 

أثناء العمل في إسرائيل أثر مشابه في جميع هذه االعتبارات وان كان أقل كّماً.

باإلضافة إلى العمل في املدن اإلسرائيلية والهجرة إلى خارج البالد، فقد أدت ممارسات 
االحتالل من قتل وإبعاد واعتقال وسجن إلى ازدياد عدد األزواج واآلباء الغائبني.

سهولة  إلى  باإلضافة  اآلباء،  غياب  فإن  خاص  بشكل  الذكور  األبناء  إلى  وبالنسبة 
منهم  الكثير  جعل  لألطفال،  حتى  فيها  العمل  وتوفر  اإلسرائيلية  املدن  إلى  الوصول 
يتركون الدراسة في سن مبكرة لدخول سوق العمل مما يعرضهم إلى االنحراف وإلى 
االستغالل من قبل أصحاب العمل اإلسرائيليني )Dajani, 1989: 5(. ونتيجة ملصادرة 
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املدن  في  املأجور  العمل  إلى  الكثيرين  حتول  بسبب  منها  تبقى  ما  وإهمال  األراضي 
للمنتوجات  اإلسرائيلية  الزراعية  املنتوجات  ومضاربة  للخارج  والهجرة  اليهودية 
أداة للحراك االجتماعي، ولم تعد ملكية  للرزق وال  العربية، فلم تعد األرض مصدرا 
األرض محدِّدا للعالقات األسرية وال لعالقات الزواج، واستعاضت الكثير من العائالت 
عن األرض بتعليم أبنائها كوسيلة لضمان الدخل ورفع املركز االجتماعي للعائلة. ولكن 
السلطات اإلسرائيلية منعت الكثيرين من الشبان في سن التعليم اجلامعي من مغادرة 
األراضي احملتلة للوصول إلى اجلامعات، فنشأت نتيجة لذلك اجلامعات احمللية. ومع 
نشوء اجلامعات احمللية متكنت العديد من الفتيات من متابعة دراستهن على املستوى 
اجلامعي، األمر الذي لم يكن ممكنا عندما كانت الدراسة اجلامعية تتطلب السفر خارج 
على  مفروضة  كانت  التي  القيود  وكسر  الفتيات  حركة  حرية  من  هذا  وزاد  البالد. 
االختالط، أي على وجود الفتيات أو النساء وحدهن مع ذكور من خارج العائلة. ومن 
خالل اجلامعات احمللية أصبحت الفتيات يشاركن في احلركات الطالبية والنشاطات 

السياسية والعمل التطوعي واحلركات االجتماعية.

من  املرأة  متّكنت  أن  االختالط  على  املفروضة  القيود  وكسر  املرأة  تعلّم  عن  ونتج 
دخول سوق العمل. وقد سّهل في دخول املرأة سوق العمل عدم األمان االقتصادي 
النووية  العائلة  رب  بإمكان  يعد  لم  حيث  إسرائيل،  في  يومية  بأجور  العمل  في 
أو  صناعة  من  الدخل  أو  األرض  محاصيل  على  أو  األسري  التكافل  على  االعتماد 
جتارة إلعالة عائلته. وتطلّب هذا أن حتاول املرأة أن تكّمل دخل الرجل، أو أن تقوم 

.)ibid: 5 مقام رب العائلة في حالة القتل أو اإلبعاد أو السجن )أنظر

العالقات  تراجع  ومع  العمل،  سوق  وإلى  اجلامعات  إلى  املرأة  دخول  ومع 
االجتماعية الفالحية املبنية على تنظيم إنتاج األرض، وتضعضع العالقات داخل 
العائلة املمتدة وبني العائالت املمتدة، لم يعد الزواج عبارة عن عالقة بني عائلتني 
الزواج  اعتبار  نحو  التحول  وبدأ  سابقا،  عليه  كان  الذي  احلد  إلى  عشيرتني  أو 

عالقة بني فردين خارج إطار العائلة.

إن التغيرات التي ناقشناها هنا لم تأت كاملة ولم تعّم كل املجتمع، وإمنا كانت بداية 
توجهات اجتماعية ُكتِب لبعضها التوسع واالستمرارية بينما تراجع بعضها بسبب 
تغيرات الظروف. وحتى تلك التي تنامت واستمرت فإن القيم والعادات والتقاليد 
العائالت،  وبني  العائلة  داخل  التقليدية  العالقات  تدعم  كانت  والتي  بها،  املتعلقة 
إذ  األفراد،  وسلوك  اليومية  املمارسات  بها  تغيرت  التي  السرعة  بنفس  تتغير  لم 
أصبحت متطلبات احلياة وضرورياتها تتحدى إمكانية استمرار تنفيذ هذه العالقات 
الشرف  قيمة  فمثال،  املجتمع.  في  وتوّترات  تناقضات  ذلك  عن  ونتجت  وقيامها، 
والطاعة وااللتزام بدعم أفراد العائلة املمتدة استمّرت، ولكن الواقع أصبح يتضارب 
معها ويتحدى تنفيذها. فخروج املرأة واألطفال للعمل وتسييس املرأة مثالً أصبحت 
تتحدى سلطة الرجل وتطبيق قوانني الطاعة والشرف. وقد ظهرت هذه التناقضات 

.)ibid: 7( والتوترات أكثر أثناء فترة االنتفاضة كما سنرى فيما بعد
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االنتفاضة وحرب اخلليج
االنتفاضة وحرب اخلليج وبداية محادثات السالم حتى  ميكننا احلديث عن فترة 
حّد  وضع  احلقيقة  في  الصعب  فمن  واحدة.  كمرحلة  الفلسطينية  السلطة  دخول 
ومن  متداخلتان،  الفترتني  أن  إذ  اخلليج،  حرب  وفترة  االنتفاضة  فترة  بني  فاصل 
جهة أخرى فإن وتيرة احلياة في الضفة والقطاع لم تتغير خالل تلك املدة. لقد أدت 
وكان  والقطاع،  الضفة  في  الفلسطيني  املجتمع  في  عميقة  تغيرات  إلى  االنتفاضة 
أول املظاهر البارزة لالنتفاضة هي تعبئة الشباب في أنشطة منظمة وعفوية ضد 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي. ظاهرة أخرى مهمة برزت في االنتفاضة هي اشتراك 
املرأة الفعلي في نشاطات االنتفاضة إلى درجة لم تكن معهودة في أي مرحلة سابقة 
من مراحل النضال الفلسطيني. وكّونت هاتان الظاهرتان حتٍد لقيمتني من أهم القيم 
التقليدية في املجتمع الفلسطيني والعربي – اإلسالمي ككل وهما الطاعة بشّقيها، 
طاعة الصغار للكبار وطاعة النساء للرجال، والقيمة الثانية هي قضية شرف العائلة 
لهاتني  التحدي  وكان  اجلنسني.  بني  الفصل  على  واملبني  املرأة  بسلوك  املرتبط 
القيمتني قد بدأ منذ فترة طويلة كما ذكرنا في املرحلة السابقة، إال أن التحّدي في 

.)ibid: 14( مرحلة االنتفاضة أصبح صارخا

نظرة  االنتفاضة؟  أثناء  الفلسطينية  العائلة  داخل  للعالقات  يحدث  كان  الذي  فما 
على  يتفقون  ال  الدارسني  أن  تظهر  االنتفاضة  حول  األدبيات  بعض  إلى  سريعة 

جواب محدد لهذا السؤال.

ترى سعاد دجاني )ibid( مثال، أن سلوك الشباب في االنتفاضة كان عبارة عن إعالن 
عدم الطاعة من قبل الصغار جتاه الكبار، واألبناء جتاه اآلباء، والتالميذ جتاه املعلمني، 
يعتادون  الشبان  هؤالء  جعل  األخرى  واملؤسسات  واملدارس  اجلامعات  إغالق  وأن 
على عدم النظام وعدم االنصياع للسلطة بشكل عام، وبذلك تكون االنتفاضة قد أدت 
التقليدية. ويقول سليم  إلى حترر األحداث والنساء من السلطة األبوية )البطركية( 
متاري أن إحدى نتائج تعبئة الشباب للنضال ضد االحتالل اإلسرائيلي “هي الطريقة 
السلوك  الذي حدث في  النزاع بني األجيال، واالنفصام  أعيد بها رسم صورة  التي 
املعياري التقليدي للشباب جتاه أفراد العائلة األكبر سنا.” )متاري، 1994: 25( ومن 
جهة أخرى فإن تركي وزريق )تركي وزريق، 1995: 111( تريان األمور مبنظار 
مختلف، إذ تقوالن: “وعموما، فقد ساعدت املشاركة التطوعية للشباب في االنتفاضة 
الفلسطينية وفي احلرب األهلية اللبنانية على تقوية الروابط العائلية من ناحية، وعلى 
إحداث تعديل مهم في العالقات بني الكبار والشباب داخل العائلة لصالح تفاهم أكبر 

بني جيلني فرضته ظروف مواجهة عدو واحد.”

بني  للعالقات  يجري  كان  ما  وصف  إلى  األقرب  هو  األخير  الرأي  أن  أعتقد  إنني 
الكبار والشباب داخل العائلة الفلسطينية أثناء االنتفاضة. صحيح أن الشباب كانوا 
أحياناً،  الكبار  إطاعة  كانوا يرفضون  وأنهم  تكن مألوفة منهم،  لم  يسلكون بطرق 
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املعيارية  الطرق  عن  تختلف  بطرق  سلكن  النساء  من  الكثيرات  أن  أيضاً  وصحيح 
أن الشباب  الرجل، ولكنه ليس صحيحاً  أو تعليمات  التقليدية ولم ينصعن ألوامر 
أو النساء أعلنوا عدم الطاعة أو سعوا إلى التحرر من السلطة األبوية التقليدية، ولم 
يكن “االنفصام الذي حدث في السلوك املعياري التقليدي للشباب ]موّجها[ جتاه 
أفراد العائلة األكبر سناً” كما يقول متاري. احلقيقة أن السلوك غير املألوف من قبل 
الشباب والنساء كان موجها كله ضد سلطات االحتالل، وعدم االنصياع للسلطة 
إن  االحتالل.  سلطات  ضد  املوّجه  بالسلوك  يتعلق  فيما  فقط  يحدث  كان  التقليدية 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية بشكل عام هي التي رأت في سلوك األطفال 
والشباب والنساء ثورة ضد الكبار في السن وعصياناً للسلطة التقليدية، وكان ذلك 
لعدة أسباب، منها الّرغبة في إثارة اخلالف بني شرائح املجتمع املختلفة، ومحاولة 
عدم  أو  الفلسطيني،  املجتمع  داخل  اجتماعي  صراع  أنها  على  االنتفاضة  تصوير 
ملا يشاهدون من  الفلسطينية وعدم فهمهم  العائلة  داخل  يدور  ملا  الغربيني  معرفة 
بهذه  والفلسطينيني  العرب  الكتاب  من  عدد  ُخِدع  وقد  الفلسطينيني.  بني  سلوك 

التفسيرات والنظريات واجنّروا وراء هذه التفسيرات.

وهنالك ما يدعم رأينا هذا. أوال، فإن املشتركني في االنتفاضة لم يكونوا في احلقيقة 
كلهم من الشبان صغار السن. لقد اشترك املجتمع كله، ولكن بطرق مختلفة. فقد 
العمال  واشترك  االنتفاضة،  مدة  طيلة  فعال  بشكل  مثال  املدن  في  التجار  اشترك 
وربات البيوت والسائق واملعلم، ولم يبق شخص في املجتمع لم ُيقدم ولم ُيضّح. وال 
نستطيع هنا تفصيل طرق مشاركة الفئات املختلفة، ولكننا نعرف أن معظم هؤالء 
فعل  كما  للخطر  مباشرة  حياتهم  ُتعّرض  مكشوفة  هجومية  بطريقة  يشاركوا  لم 
الذين عرضوا  أنه كان وراء حشود الشبان واألطفال  الشبّان. وعلينا أن ال ننسى 
حياتهم خلطر املوت آباء وأمهات وأخوة وأقارب وفروا لهم الراحة واحلماية والغذاء 
والدفء والرعاية. ونعرف أيضاً أن الكبار كثيراً ما كانوا يعرضون حياتهم للخطر 
لم  الطفل  أن  مع  اإلسرائيليني،  اجلنود  أيدي  في سبيل حماية طفل وتخليصه من 
يكن عادة ابن الشخص الكبير الذي يحاول حمايته وال من أقاربه، وقد ال يعرف عنه 
شيئا سوى أنه طفل فلسطيني. قضية أخرى تضاف هنا إلى كيفية مشاركة الفئات 
والشرائح املختلفة في االنتفاضة، وهي هوية أولئك الذين شاركوا في االنتفاضة 
لم  أنه  واحلقيقة  االحتالل.  جنود  مع  جسديا  واشتبكوا  مباشرة  هجومية  بطريقة 
يكن هؤالء جميعهم من الشبان واألطفال. هنالك شريحة أخرى وقفت مع الشباب، 
الشريحة هي شريحة  بينهم وبني اجلنود، وهذه  أي  الشباب،  أمام  كثيرة  وأحياناً 
أعمارهن  من  واخلمسينات  األربعينات  في  الناضجات،  البالغات  النساء  األمهات، 
فما فوق. واحلقيقة أن الشريحة الوحيدة التي لم تشارك في هذا النوع من النضال 
هم الرجال الكبار، أي اآلباء من سن الثالثني واألربعني فما فوق. نالحظ هنا ثالثة 
ظواهر جتلب االهتمام. أوالها أن الـُمحّدد للمشاركة في نوع النضال “الهجومي” 
لم يكن عامل السن فقط، ولم يكن التقسيم هنا بني الصغار والكبار، بل كان معّقدا 
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أكثر من ذلك. والظاهرة الثانية هي املشاركة الكبيرة والفّعالة للنساء الكبيرات، أي 
األمهات. أما املالحظة الثالثة فهي أن األكثرية الساحقة من الذكور كانت في احلقيقة 
لـ  النموذجية  السن  وأن  العمر،  من  عشر  السادسة  سن  حتت  “األطفال”  فئة  من 
“أطفال احلجارة” كانت في الواقع ما بني العاشرة والثالثة عشر. ونحن نعرف أن 
هذا الفريق املكون من الطفل واألم ليس هو عادة الفريق الذي يثور ضد األب وضد 
السلطة التقليدية وضد العادات والتقاليد والقيم االجتماعية املتوارثة، وال هو الفريق 

الذي ُيناط به عادة الوقوف أمام العدو اخلارجي أو طرد االحتالل األجنبي.

والقانونية  والسياسية  العسكرية  بالسيطرة  يكتف  لم  االحتالل  أن  هو  حدث  ما 
األفراد  على  التسلط  أراد  بل  االقتصادية،  البنية  وحتطيم  األراضي  ومصادرة 
وفي  بيوتهم  داخل  حتى  وإذاللهم  وإخضاعهم  وتدجينهم  بسلوكهم  والتحكم 
إلى  يومياً  يتعرضون  والزوجات  واألبناء  األطفال  فأصبح  اليومية،  عالقاتهم 
مشاهدة اجلنود يدخلون بيوتهم ويعتدون بالضرب واإلهانات واإلذالل على اآلباء 
واألزواج الذين هم رمز السلطة في العائلة. وكان هؤالء اآلباء واألزواج الذين كان 
عن  عاجزين  واألطفال  والنساء  والعائلة  البيت  بحماية  يقوموا  أن  املفروض  من 
حماية حتى أنفسهم ويجيبون على الضرب واإلهانات باخلنوع واالستسالم خوفاً 
ضد  والنساء  األطفال  ثورة  جاءت  هنا  من  وأبنائهم.  أطفالهم  وحياة  حياتهم  على 
االحتالل وغضبا لكرامة اآلباء واألزواج رموز السلطة والعزة والكرامة. ولم يكن 
إال  العائلة  في  السلطة  رموز  إلى  أو  اآلباء  إلى  موجهان  الثورة  وهذه  الغضب  هذا 
مبعنى رمزي وغير مباشر، إذ أنهم كانوا من خالل تصديهم ُعّزال جلنود االحتالل 
للخنوع  حاجة  ال  أن  العائلية  السلطة  ورموز  لآلباء  يقولون  بالسالح،  املدججني 
للموت حلفظ كرامة هؤالء  والتذلل من أجل احلفاظ على حياتهم، فهم مستعدون 
أنه  اآلباء واألزواج مبعنى  اآلباء واألزواج. وكان تصديهم لالحتالل موّجها نحو 
الوطن وطرد االحتالل، وفي حماية  الدفاع عن  اعتراف بفشل هؤالء في  كان فيه 
أطفالهم ونسائهم من جنود االحتالل. وكان في سلوك األطفال والنساء نوع من 
فقط،  بطريقة رمزية وغير مباشرة  لهم  إهانة  اآلباء واألزواج، ورمبا  الثورة ضد 
مبعنى تبديل األدوار حيث هّب من يحتاج عادة للحماية إلى الدفاع عن أولئك الذين 
الثورة احلقيقية فكانت موّجهة كليا ومباشرة  أما  أن يحموهم.  املفروض  كان من 
االجتماعي.  النظام  وممثلي  السلطة  رموز  لكرامة  وغضبا  االحتالل  سلطات  إلى 
وكان إعالن العصيان وعدم االنصياع ورفض الطاعة موّجها إلى سلطات االحتالل 
وليس إلى رموز السلطة في املجتمع الفلسطيني. ويدعم هذا التفسير أنه لم يحدث 
يتعلق  فيما  إال  والرجال  النساء  بني  أو  والكبار  الصغار  بني  صراع  أو  صدام  أي 
بالتصدي جلنود االحتالل وليس فيما يتعلق بنواحي احلياة األخرى. ولم يحدث 
هناك اعتداء على القيم االجتماعية التقليدية أو كسر لها في أطر أخرى أو جوانب 
أخرى من احلياة، فلم حتدث اعتداءات على العرض أو على األمالك أو على كرامة 
كبار السن أو على حرمة البيوت أو املساجد، بل بالعكس فقد تعزز احلفاظ على هذه 
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القيم وأصبح املجتمع أكثر محافظة بالنسبة لهذه القيم – إال عندما كانت تتضارب 
مع التصدي لالحتالل – وزاد التضامن والتعاون ليس فقط بني األقارب بل أيضاً 
بني اجليران واألصدقاء واملعارف واملجتمع عامة. وكان الشبان واألطفال مستعدين 
لإلساءة إلى الكبار وكسر القيم التقليدية فقط عندما يتصرف الكبار مبا يتضارب 
التصدي  ومتطلبات  قيم  مع  التقليدية  القيم  تتضارب  أو  لالحتالل  التصدي  مع 
لالحتالل. وال غرابة في أن يقوم هؤالء الشبان بكسر القوانني االجتماعية من أجل 

األهداف التي كانوا ال يترددون في دفع دمهم وحياتهم من أجلها.

إلى  اخلروج  من  أطفالهم  منع  أحياناً  يحاولون  كانوا  واألمهات  اآلباء  أن  صحيح 
الشارع واملشاركة في نشاطات االنتفاضة، ولكن يجب أن نتذكر هنا أن كبار السن 
أو  للشبان  للتصدي  اجتماعية  أنفسهم كشريحة  أو تنظيم  أبدا جتميع  لم يحاولوا 
بكل  االنتفاضة  يدعمون  كانوا  الكبار  أن  واحلقيقة  االنتفاضة.  نشاطات  لعرقلة 
إال  التعميم  هذا  عن  يشّذ  وال  العملي،  التنفيذ  جهة  ومن  املبدأ  جهة  من  إمكانياتهم 
فيحاولون  املوت  من  طفلهم  على  الوالدة  أو  الوالد  فيها  يشفق  كان  التي  احلاالت 
منعه من املشاركة. وال أعتقد أن هذا التصرف يتضارب مع دعمهم لالنتفاضة، أو 
ما  السن كثيراً  أو تفسير. وحتى في حاالت كهذه فإن كبار  تبرير  إلى  أنه يحتاج 
الناس  أوالد  من  أغلى  مش  “أوالدي  قائلني:  أطفالهم  رغبات  إلى  ينصاعون  كانوا 

الثانيني!”ويتبعونها بدعاء قصير “دير بالك مّيا، الله يحميك!”

املشاركة كان  أطفالهم من  األبوان في منع  التي كان يفشل فيها  النقطة  تلك  وبعد 
سلوك األب واألم يفترقان. فاألب كمصدر الضبط والسلطة في العائلة كان يتظاهر 
بالغضب أو عدم االهتمام أو االثنني معا. أما األم كمصدر للحب واحلنان والدفء 
أو  الشارع، ودون أن حترجهم  إلى  والعطاء فبعد خروج أطفالها كانت تلحق بهم 
بني  نفسها  لتضع  تسرع  الصدام  يحدث  وعندما  تراقبهم،  بوجودها،  تشعرهم 
اجلنود والشباب أو لتخلّص طفال ال تعرفه من بني أيدي اجلنود اإلسرائيليني. وهذا 
برأيي كان هو الفارق بني مدى املشاركة املباشرة للرجل واملرأة في االنتفاضة على 

الرغم من دعمهما لالنتفاضة بشكل عام )أنظر كناعنة، 1992(. 

وأخلص من هذه اجلولة الطويلة إلى القول بأنني أتفق مع رأي تركي وزريق املذكور 
سابقا، والقائل بأن مشاركة الشباب في االنتفاضة ساعد على تقوية الروابط العائلية 
داخل العائلة وبني العائالت املختلفة وزاد التفاهم بني األجيال، وخصوصا بني األبناء 
واآلباء، إذ أن عالقة قوية وتفاهما متبادال كان دائما قائما بني األم وأطفالها، أما األب 

فكان دائما منزويا وبعيدا عن باقي أفراد العائلة وعن األطفال بشكل خاص.

ظاهرة هامة أخرى يرتبط ذكرها عادة بذكر االنتفاضة، هي – كما يضعها سليم متاري 
25(. ويضيف  اإلسالمية.” )متاري،1994:  احلركات  سياسيا  يسمى  ما  – “منو 
االنتفاضة  أن  السائد، والقائل  املفهوم  “ويواجه  متاري )املصدر نفسه: 26( قائالً: 
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أدت إلى منو كبير ملا يسمى األصولية في أنحاء البلد، حتديا من قبل املعطيات الواردة 
في  آخذ  الفلسطيني  املجتمع  أن  هو  حدث  الذي  أن  واملرّجح  الدراسة…  هذه  في 

االستقطاب حول االجتاهني العلماني والديني، وإلى حّد لم يسبق له نظير قط.”

أنها  اذ  طبيعي  وهذا  الرأي،  هذا  مع   )339  :  1994 )حمامي،  حمامي  وتتفق 
“فافو” النرويجية  تعتمد على نتائج نفس املسح االجتماعي الذي أجرته مؤسسة 
الذي  االستقطاب  لعملية  تفسيراً  نعتبره  أن  ميكن  ما  تقدم  ولكنها   ،1992 عام 
منذ  ُروِّجت  ]اإلسالمية[  األفكار  هذه  أن  من  الرغم  “وعلى  فتقول:  متاري،  ذكره 
إطار  في  إال  السكان  بني  معها  متفاعل  صدى  بإحداث  تبدأ  لم  فإنها  السبعينات، 
األعوام األخيرة من االنتفاضة، عندما بدأت املخاوف على أمن النساء تنتشر نتيجة 
للعنف الذي استخدمه اجليش ]اإلسرائيلي[ والشائعات التي انتشرت حول توريط 

العمالء ورجال الشرطة السّرية ]اإلسرائيلية[ النساء جنسيا.”

فإنها  إحصائيات،  أية  على  رأيها  في  تعتمد  لم  أنها  يظهر  التي  دجاني،  سعاد  أما 
وتفّسر  والقمعي”،  املتطرف  الديني  “السلوك  من  قوي  مّد  هناك  كان  أنه  تعتقد 
في  االنتفاضة  أحدثتها  التي  للتغيرات  فعل  كردة  جاء  بأنه  عنه  تتحدث  الذي  املد 
الذي  الرأي  هو  أخرى،  مرة  الرأي،  هذا  أن  واحلقيقة  القدمية.  والتقاليد  املفاهيم 
تبنته الصحافة ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية، واقتبسه عنها الكثيرون من 
املتأثرات بحركات حترير  “املثقفات” العربيات  وبشكل خاص  العرب،  “املثقفني” 

املرأة "Feminism" ذات األصول الغربية.

منو  حول  السائدة  الفكرة  بني  تضارب  من  متاري  ذكره  ما  إلى  نعود  أن  وميكننا 
الواردة  االنتفاضة من جهة، واملعطيات  أثناء  السياسية اإلسالمية  للحركات  كبير 
“فافو”، والذي فّسره متاري بأنه قد  الذي أجرته مؤسسة  في إحصائيات املسح 
يكون نابعا من زيادة االستقطاب وليس من “النمو”، من جهة أخرى. ويقول متاري 
انعكاسا في  أكثر  اللذان كانا  “ورمبا كان املظهران  التفسير بقليل:  قبل تقدمي هذا 
اإلعالم الدولي هما: )أ( تعبئة الشباب… و)ب( منو ما يسمى سياسيا احلركات 
احلقيقة  في  هو  الدولي”  “اإلعالم  ولكن    )25  :1994 )متاري،  اإلسالمية.” 
بأن  نقول  بأن  التضارب  إلزالة  جديدة  إمكانية  يعطينا  وهذا  الغربي”،  “اإلعالم 
إحصائيات دراسة “فافو” هي التي تعكس احلقيقة، وأن الفكرة السائدة حول منو 
اإلعالم  في  انعكاسها  كثرة  نتيجة  “سادت”  إمنا  اإلسالمية  السياسية  احلركات 
انهيار  بعد  خصوصاً  اإلسالم،  ضد  الغرب  يشنها  التي  احلملة  من  كجزء  الغربي 

االحتاد السوفييتي.

أو عدم  أثناء االنتفاضة  السياسية اإلسالمية  النظر عن مدى منو احلركات  بغض 
منوها، فقد كان لها وجود ملموس وفّعال أثناء االنتفاضة ومنذ مدة طويلة قبل ذلك. 
وقد القى التيار اإلسالمي قبوال واسعا أثناء االنتفاضة، ألنه قّدم حال مقبوال ملشكلة 
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كان الفلسطينيون يشكون منها في ذلك الوقت، وهي أن القيم والعادات والرموز 
التقليدية ارتبطت في أذهان الشباب بالعجز والتقاعس واالستسالم نتيجة للفشل 
و67،   48 وحروب   36 ثورة  في  ككل  والعرب  الفلسطينيون  القاه  الذي  الذريع 
وكذلك نتيجة ملا كان يبديه اآلباء ورموز السلطة التقليديني من خنوع واستسالم 
أمام اجلنود اإلسرائيليني كما ذكرنا سابقا. فجاءت احلركات اإلسالمية بحل لهذه 
املشكلة عن طريق إعادة ربط القيم التقليدية بالنضال بطريقة لم تكن مألوفة سابقا، 
الدين اإلسالمي والتقيد بتعاليمه. فالدين اإلسالمي ينادي بقيم  إلى  اللجوء  وهي 
تتطابق إلى حد كبير مع القيم العربية األصيلة، مثل احلفاظ على العالقات العائلية 
واحترام األبوين وكبار السن والدفاع عن الشرف والعرض، وفي نفس الوقت فإن 
الدين اإلسالمي يحّض على اجلهاد، وهنالك رموز كثيرة تربط بني الدين واجلهاد 
منذ املعارك التي شارك فيها الرسول وحتى استشهاد عز الدين القّسام. وال شك أن 
انتشار احلركات السياسية اإلسالمية قد ساعدت في احلفاظ على وحدة العديد من 
العائالت الفلسطينية ومتاسكها، وخفف من سرعة حتول العائلة املمتدة إلى أسر 

نووية، وجعل الكثيرات من السيدات يقتنعن بدورهن كأمهات ورّبات بيوت.

ومن أهم ما أثر على العالقات العائلية واالجتماعية في الضفة الغربية والقطاع أثناء 
فترة االنتفاضة، زيادة نسبة الفقر إلى درجة كبيرة، فقد أدت ظروف االنتفاضة إلى 
فاإلضرابات واإلغالق  االقتصادية.  احلياة  اليومية وشّل  الناس  تدمير منط حياة 
ومنع التجول واالعتقاالت والسجن والقتل والتشويه ومصادرة األراضي ونسف 
من  فاقمت  كلها  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  ممارسات  من  ذلك  وغير  البيوت 
األسرة  دخل  أن   )12  :1996 )هالل،  هالل  جميل  ويقدر  الفقر.  انتشار  ظاهرة 
بني  ما  الفترة  خالل   %36 عن  يقل  ال  مبا  احلقيقية  باملعايير  انخفض  الفلسطينية 
االجتماعية  الشؤون  دائرة  إلى  املقدمة  الطلبات  أن  هالل  ويذكر  و1991.   1987
بيت حلم وبنسبة 56% في  بنسبة 39% في منطقة  زادت سنة 1990  للمساعدة 
الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في  املعاقني  عدد  أن  هالل  يذكر  كذلك  نابلس.  منطقة 
يقدر بحوالي 130 ألف معاق، حدثت إعاقات معظمهم نتيجة إصابتهم أثناء سنوات 
االنتفاضة. ويقتبس هالل إحصائيات إسرائيلية تفيد بأن عدد الفلسطينيني الذين 
تعرضوا لالعتقال منذ بداية االنتفاضة وحتى منتصف عام 1993 بلغ حوالي مائة 
السنة  تلك  السجون اإلسرائيلية في منتصف  الفلسطينيني في  ألف معتقل، وعدد 

كان حوالي عشرة آالف )املصدر نفسه: 13(.

وقد زادت نسبة الفقر بشكل كبير مع اندالع حرب اخلليج، فمن جهة زادت إسرائيل 
من ممارسات القمع ضد الفلسطينيني وفرضت عليهم قيودا إضافية ومنعت العمال 
الفلسطينيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، ومن جهة أخرى انخفضت 
أعداد  إلى ذويهم في الضفة والقطاع، وعادت  العاملني في دول اخلليج  حتويالت 
منظمة  حتويالت  كذلك  وتراجعت  البالد.  إلى  احلرب  وُبعيد  خالل  منهم  كبيرة 
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إذ توقفت املساعدات اخلليجية للمنظمة،  الغربية وقطاع غزة،  إلى الضفة  التحرير 
)أنظر  الفلسطيني  الوطني  العمل  جتاه  جديدة  سياسة  إسرائيل  اعتمدت  وكذلك 

هالل، 1996؛ ومتاري 1994(.

احلياة  على  انعكست  اقتصادية  نتائج  الظروف  ولهذه  املمارسات  لهذه  كان 
العائالت  العائلة وبني  البعض داخل  الناس مع بعضهم  االجتماعية وعلى عالقات 
املختلفة. وميكن فهم التأثير االجتماعي للفقر بأن هناك قوتان متضادتان، األولى 
املستويات حتى تصل  كل  على  االجتماعية  الوحدات  بني  والتباعد  التفّسخ  باجتاه 
عبء  تتحمل  وأال  بنفسها  تنجو  أن  وحدة  كل  حتاول  حيث  الفرد،  مستوى  إلى 
والتساند على  والتكافل  التجمع  باجتاه  تدفع  والثانية  األخرى،  الوحدات  مساعدة 
جميع املستويات حتى مستوى املجتمع الكلي أمال في أن تساعد الكثرة في التغلب 
على املصاعب وطمعا من كل وحدة في أن تتمكن من االستفادة من جهود ومصادر 
عندما  بوضوح  هذه  والتساند  التجمع  قوة  تأثيرات  رأينا  وقد  األخرى.  الوحدات 
حتدثنا سابقا عن تأثير التهجير عام 1948 على العائلة. وقد ظهر مثل هذا التأثير 
واضحا أثناء االنتفاضة وحرب اخلليج، فقد زادت حاجة الفرد إلى العائلة من أجل 
األمن االقتصادي والعاطفي، وعاد الكثيرون ممن كانوا يعملون في إسرائيل وأولئك 
الذين كانوا يعملون في دول اخلليج إلى عائالتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وجلأت الكثير من العائالت النووية التي كانت قد انفصلت عن بعضها سابقا إلى 
العودة للعيش مع بعضها في بيت واحد أو شقة واحدة كعائلة ممتدة أو شبه ممتدة 
وتقاسم تكاليف احلياة في بيت واحد. وظهرت حاالت توّحدت فيها أسر لم تكن 
سابقا أجزاء من عائلة ممتدة واحدة كأسر أبناء العم أو األقارب البعيدين، وأحيانا 
أسر األصدقاء واملعارف واجليران. كما جلأ عدد من األفراد الذين لم يكونوا جزءاً 
من أية عائلة للعيش مع أسر األقارب حتى البعيدين منهم. كذلك زاد في هذه الفترة 
 .)1997 واملالكي،  هالل  )أنظر:  الرسمي  غير  واالقتصادي  االجتماعي  التكافل 
ويعرف هالل واملالكي هذا النوع من التكافل بأنه “عالقة تختفي فيها املصالح خلف 
الصداقة  روابط  أو  القرابية  الروابط  على  املستندة  واألعراف  القيم  من  مجموعة 
والزمالة واجليرة وما شابه.” )املصدر نفسه: 71( ويكون التكافل بتقدمي العائالت 
التي يكون وضعها االقتصادي جيدا مساعدات مالية أو عينية للعائالت األقل حظا 
حسب  أو  دورية  املساعدات  وتكون  واملعارف،  واألصدقاء  واجليران  األقارب  من 
احلاجة أو في األعياد واملناسبات اخلاصة فقط. ويساعد هذا التكافل غير الرسمي 
على تقوية عالقات القرابة والصداقة واجليرة، كما يزيد من متاسك املجتمع احمللي 
النواحي  إلى  إضافة  التكافل  لهذا  يريان جوانب سلبية  واملالكي  ككل. ولكن هالل 
اإليجابية )املصدر نفسه: 77(، إذ يقوالن: “برز من خالل البحث امليداني أنه بالرغم 
من كل اجلوانب اإليجابية والتضامنية للتكافل االجتماعي غير املنظم، وحتديداً في 

الظرف الفلسطيني السائد، فإنه يولِّد توترات خاصة وجوانب سلبية، أبرزها:
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يقلص  مما  قرابية،  عالقة  ذا  الغالب  في  يكون  الذي  للمانح  الشخصية  التبعية  أ-  
االستقالل الفردي للمتلقي، ويعزز الوالءات العشائرية بدال من تعزيز الوعي 

املجتمعي العام.

ب- التداخل بني العالقات القرابية ذات البعد العاطفي اخلاص وبني املصالح املادية 
املتبادلة، وقد يتولد عن ذلك تقييد عواطف احلب واالحترام املتبادل.

ج-  زيادة األعباء على األسر الشابة وإجبارها على التوفيق بني طموحاتها اخلاصة 
ومنط احلياة الذي تريد، وبني ما هو ممكن في ظل متطلبات العائلة األصلية، املادية 
واالجتماعية. كما أن العكس قد يكون صحيحا، أي تقلص األعباء كجانب إيجابي.

القيود  بحكم  العائلة  ألفراد  واجلغرافي  املهني  احلراك  على  القدرة  من  احلد  د-  
والتسهيالت احلياتية اليومية التي تفرضها العالقات القرابية واحمللية.”

ولكن الوضع كان صعبا إلى درجة أن هذا النوع من التكافل لم يكن كافيا، ولم تعد 
العائلة املمتدة قادرة على االكتفاء الذاتي، فظهرت مؤسسات اجتماعية وجمعيات 
دجاني  سعاد  وتقول  للحياة.  الضرورية  احلاجات  لتأمني  شعبية  وجلان  خيرية 
حول هذا املوضوع: “من الواضح أنه بدون دعم جمعيات األحياء واللجان الشعبية 
فإن عددا ال يحصى من العائالت الفلسطينية كانت ستواجه مجاعة أو ما هو أسوأ 
من املجاعة، نتيجة عدم متكنهم من احلصول على الضروريات مثل الطعام والعناية 

)Dajani, 1989: 13(،”.الصحية واحلاجيات األخرى

ومع أن هذه املساعدات أنقذت حياة الكثير من العائالت ومّكنتها من البقاء، إال أنها، 
كما تقول دجاني، كان لها جانب سلبي أيضا. فمن جهة انتقلت قيم وتقاليد الوالء 
والدعم التقليدية من العائلة إلى هذه املؤسسات، وهذا ما ساعد على النجاح الكبير 
الذي القته املؤسسات االجتماعية والتنظيمات الشعبية أثناء االنتفاضة، ومن جهة 
الذات  واحترام  بالشرف  املتعلقة  القيم  ضعضع  املساعدات  هذه  قبول  فإن  أخرى 
املمتدة  العربية  العائلة  أن  بقولها  الفكرة  هذه  دجاني  وتوضح  بالعائلة.  واالعتزاز 
كانت تقليديا وحدة اكتفاء ذاتي، وكانت إذا ما اشتدت بها احلاجة تلجأ إلى األقارب 
من  املساعدة  طلب  من  مينعها  والشرف  االعتزاز  شعور  وكان  احلمولة،  وأفراد 
وهو  بالعائلة،  واالعتداد  االعتزاز  هذا  مصادر  أحد  أخذ  االنتفاضة  أثناء  الغرباء. 
أو  بالعار  شعورا  ذلك  ُيحدث  أن  ودون  يتقهقر  إعالتها،  على  العائلة  رب  مقدرة 

.)ibid: 19( اخلجل، ألن كل املجتمع كان في وضع متشابه

أما القوة املعاكسة، والتي ميكن أن نسميها مجازا “قوة الطرد عن املركز”، فقد ظهر 
فقدت  العائالت  بعض  فإن  قليل،  قبل  قلنا  فكما  االنتفاضة.  فترة  أثناء  أيضاً  أثرها 
إعالتها،  العائلة  رب  مبقدور  يعد  فلم  كعائلة،  لوجودها  واإلنتاجية  املادية  القاعدة 
إلى  نظرهم  أفرادها  فوّجه  اآلخر،  على  أحدهم  االعتماد  ألفرادها  باإلمكان  يعد  ولم 
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خارج العائلة الكتشاف من ينقذهم، وعندما جاء املنقذ بشكل املؤسسات االجتماعية 
والتنظيمات الشعبية سارع أفرادها إلى التخلّي عن العائلة وحولوا والءهم إلى هذه 
املؤسسات. وقد ساعد في سهولة نقل الوالء أن هذه الظروف االقتصادية الصعبة أتت 
في ظل موجة عارمة من الشعور الوطني، وكان معظم أفراد العائلة قد أخذوا أدوارا 
جديدة خلدمة ودعم االنتفاضة، وجاءت هذه األدوار على حساب متطلبات األدوار 
الوطنية  الوحدة  كانت  كذلك  العائلة.  داخل  تقوم  كانت  التي  والوالءات  واخلدمات 
واحلمائل،  املمتدة  للعائالت  اخلارجية  احلدود  حتلل  تتطلب  االجتماعي  والتضامن 
أدت  الظروف  األخرى. هذه  العائالت واحلمائل  للتقليل من متايزها وانفصالها عن 
إلى حتلل العديد من العائالت الفقيرة التي لم يبق لديها احلد األدنى مما يجمع بني 

أفرادها، كما كان احلال بالنسبة لبعض سكان املخيمات القريبة من املدن.

ويعلّق هالل واملالكي )هالل واملالكي، 1997: 76( على العالقة بني الفقر والتماسك 
االجتماعي فيقوالن أن نتائج املسح الذي أجرياه تشير إلى أن الفقر يدفع األسرة 
على  القائمة  سواء  االجتماعية،  العالقات  من  االنسحاب  إلى  األحيان  معظم  في 
قانون  بشكل  العالقة  هذه  يضعان  ثم  طوعية،  أسس  على  أو  القرابية  العالقات 
كلما  املادي  لوضعها  باملبحوث(  )ممثلة  األسرة  تصنيف  ساء  “فكلما  اجتماعي: 
مالت إلى التقوقع االجتماعي.” ولكنهما يستدركان على هذا القانون فيقوالن: “إال 
إلى  تلجأ  الفقيرة  األسر  بعض  أن  مبالحظة  يحّدد  أن  ينبغي  االستخالص  هذا  أن 
للواقع،  تكييف  ‘كاستراتيجية’  االجتماعية  املناسبات  في  واسعة  مشاركة  اعتماد 
‘األمان’  من  أعلى  درجة  لتحقيق  أو  الصعوبة،  غاية  في  أوضاع  من  للتخفيف  أو 
ألن  متيل  امرأة  ترأسها  التي  األسر  أن  امليدانية  الدراسة  من  ويظهر  االجتماعي. 
إلى  تعتمد هذه االستراتيجية أكثر من غيرها. كما أن بعض األسر امليسورة تلجأ 

استراتيجية انسحاب اجتماعي…”

وال شك لدي أن الباحثان توصال إلى هذا “القانون” نتيجة متحيص وحتليل دقيق 
ملعطيات املسح الذي أجرياه. ولكنني، متشيا مع ما ذكرناه قبل قليل في نطاق حتليلنا 
للعالقة بني الفقر وتفسخ العائلة خصوصا عند فقراء املدن، أقترح أن العالقة بني 
“الوضع املادي” و“التقوقع االجتماعي” قد ال تكون بسيطة ومطلقة بالشكل الذي 
وضعه الباحثان، بل من املمكن أن العالقة تبدأ فقط عندما يتدنى “الوضع املادي” 
أقوى  املتغيرين  لهذين  املتدنية  القيم  العالقة بني  تكون  أو رمبا  نقطة معينة،  حتت 
أجراه  الذي  املسح  إذا كانت معطيات  أدري  لهما. وال  العالية  القيم  بكثير منها بني 

الباحثان تسمح بفحص هاتني اإلمكانيتني.

وكان سليم متاري قد كتب مالحظة )متاري،1994: 27( في إطار تعليقه على 
فيها:  قال  للفلسطينيني،  احلياتية  األوضاع  على  اإلسرائيلية  املمارسات  تأثير 
نظرا  ومتاسكه،  للمجتمع  التقليدي  النسيج  في  سلبي  تأثير  التجول  “وحلظر 
والواجبات  الترفيهية  األنشطة  وفي  االجتماعية،  الزيارات  تبادل  في  تأثيره  إلى 
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املوسمية،  واالحتفاالت  األعياد،  وحضور  )كالصالة،  واالجتماعية  الطقوسية 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  االنتفاضة  فترة  عاش  من  كل  ويعرف  واحلج(.”  
كلي  بشكل  توقفت  احتفالية،  صبغة  له  مما  غيرها  وكثير  األنشطة  هذه  أن  غزة 
كما  ذلك،  في  أثر  التجول  حلظر  كان  أنه  وصحيح  االنتفاضة.  فترة  أثناء  تقريباً 
يعزون  كانوا  حينه  في  الناس  أن  إال  حينه،  في  كثيرة  إسرائيلية  ملمارسات  كان 
توقف تلك النشاطات إلى حالة احلزن واحلداد الذي كان يعم جميع نواحي الضفة 
واملصابني.  واجلرحى  القتلى  كثرة  بسبب  االنتفاضة  أثناء  غزة  وقطاع  الغربية 
الكلي  التوقف  ونعزو  االنتفاضة،  مرحلة  إلى  اخللف،  إلى  اآلن  ننظر  أن  وميكن 
للنشاطات االحتفالية الطقوسية االجتماعية في مرحلة االنتفاضة، بشكل جزئي 
على األقل، وعلى ضوء ما قاله هالل واملالكي، إلى تلك العالقة بني “الوضع املادي” 

و“التقوقع االجتماعي”.

إليها  ويشار  باالنتفاضة،  ذكرها  ارتبط  ما  كثيرا  أخرى  ظاهرة  إلى  أخيراً  ونصل 
الغربية  الضفة  للزواج في  القانونية  السن  كانت  املبكر. وقد  الزواج  بظاهرة  عادة 
الذي  األردني  القانون  حسب  للرجل  سنة  و16  للمرأة  سنة   15 هي   1967 منذ 
فكان  املصري  القانون  سرى  حيث  غزة  في  وأما  الغربية،  الضفة  في  ساريا  بقي 
من  دائماً  كان  أنه  ومع  للذكور.  سنة  و18  لإلناث  سنة   17 للزواج  األدنى  السن 
املمكن التحايل على القانون، وكان التحايل يجري فعالً في بعض احلاالت، إال أننا 
نستطيع أن نفترض أن الزواج بشكل عام كان يجري في إطار هذه القوانني. وكان 
الذين سبقا االنتفاضة نتيجة  العقدين  الزواج قد ارتفع بشكل ملموس خالل  سن 
ملوجة التحديث وانتشار التعليم وتناقص حاالت تعدد الزوجات، وتفّسخ الكثير من 
أنه يظهر أن املرحلة األولى من االنتفاضة  العائالت املمتدة إلى عائالت نووية. إالّ 
أكثر  أن  اإلحصائيات  تـُظهر  بحيث  بالتراجع  الزواج  سن  فأخذ  التيار  هذا  عكست 
من 37% من البنات تزوجن دون سن 17، وتشمل اإلحصائية قطاع غزة والضفة 
من  عددا  باملوضوع  املتعلقة  األدبيات  وتعطي  الشرقية.  القدس  فيها  مبا  الغربية 

األسباب لهذه الظاهرة، منها ما يلي:

1-  تدهور الوضع االقتصادي مما جعل كل فرد في العائلة عبئا عليها.

أجل  من  االنتفاضة،  نشاطات  في  املشاركة  من  منعها  في  رغبة  البنت  زواج    -2
احملافظة على العرض والسمعة، خصوصاً عندما انتشرت اإلشاعات عن اعتداء 

اجلنود اإلسرائيليني على الفتيات ومحاولة العمالء إسقاطهن جنسياً.

3-  إغالق املدارس، فلم يعد هناك حاجة لالنتظار حتى إنهاء الدراسة.

الشباب  دفع  مما  الزواج  تكاليف  من  قلل  احلفالت  وحظر  املهور  انخفاض    -4
وأهاليهم إلى اغتنام الفرصة.
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5-  إغالق املدارس واجلامعات جعل الشبان يفكرون في العمل والزواج واالستقرار 
دون االنتظار إلنهاء التعليم.

االنتفاضة  نشاطات  في  الشبان  اشتراك  من  يقلل  الزواج  بأن  األهل  اعتقاد    -6
وبذلك يقلل من أخطار املوت أو اإلصابة.

7-  خوف األهل من أن ميوت الشاب دون أن يترك خلفا مما يجعل املصيبة أكثر 
مأساوية. 

ونضيف هنا إمكانية أخرى كنا قد أحملنا إليها سابقا، وهي عودة ظهور نظام العائلة 
الزواج.  انخفاض في سن  دائما  النظام  املمتدة في كثير من احلاالت، ويرافق هذا 
على  سّهل  القانون  وغياب  املركزية  السلطة  وجود  غياب  أن  نذكر  أن  ميكن  كذلك 
الناس االنصياع لهذه الدوافع وفي نفس الوقت تبرير تزويج بناتهم في سن مبكرة 
اعتمادا على أن الدين اإلسالمي ال يضع حّدا أدنى لسن الزواج بل أن الزواج يعتمد 
وهو  آخر  دافع  إضافة  وميكن  الزواج.  على  وموافقتها  جسديا  الفتاة  نضج  على 
تكثير اخَللَف، وهو هدف كان في حينه يتناسب مع الروح الوطنية ومع الرغبة في 
االنتفاضة  أثناء  فكانت اجلرائد  الفلسطينيني،  القتلى واجلرحى بني  التعويض عن 
واملعتقلني  واجلرحى  القتلى  أعداد  على  إحداهما  حتتوي  قائمتني  تنشر  ما  كثيرا 
وحتتوي الثانية على أعداد الزيجات واملواليد. وقد يقتبس الشاب أو والده، تبريراً 
للزواج في حالة كونه مبكراً، احلديث النبوي:«تناكحوا تكاثروا …« وال يجوز لنا 
أن نترك هذا املوضوع دون أن نذكر الظاهرة العاملية، والتي كنا قد أشرنا إليها في 

مكان سابق، وهي أن الفقر يرفع نسبة اإلجناب.

املدى  وبعيدة  وشديدة  عميقة  تكون  أن  بّد  ال  لالنتفاضة  تأثيرات  هناك  وأخيراً، 
الكثير  نعرف  ال  ولكننا  ككل،  الفلسطيني  واملجتمع  والعائالت  األفراد  مستوى  على 
عنها، وأغلب الظن أننا سوف ال نتمكن من معرفة الكثير عنها. إحداها األثر النفسي 
اجلرحى  وعلى  الشهداء  عائالت  على  الوحشية  اإلسرائيلية  املمارسات  تركته  الذي 
واملصابني واملعاقني وأهاليهم، واآلثار النفسية التي تركها عنف اجلنود اإلسرائيليني 
عوا، والذين شاهدوا  الذين ُضربوا واعتُقلوا وُعذبوا وروُّ الفلسطينيني  على األطفال 
آباءهم  ويضربون  حرمتها  وينتهكون  بيوتهم  يقتحمون  اإلسرائيليني  اجلنود 
ويهينونهم ويحّقرونهم ويعذبون أخوتهم وأخواتهم ويكّسرون عظامهم ويعتقلونهم. 
ما هو األثر النفسي الطويل املدى على الطفل الذي رأى اجلنود اإلسرائيليني يقتلون 
أخا أو أبا أو زميال أو جارا له؟ كيف سيسلك ذلك الطفل عندما يكبر جتاه الغريب أو 
القريب، جتاه العدو أو الصديق، جتاه الزوج أو الزوجة، جتاه االبن أو االبنة؟ كل ذلك 

قد ال نتمكن من معرفة الكثير عنه، ولكن التأثير سيكون حتما موجودا وملموسا.

أثر آخر للممارسات اإلسرائيلية قد ال نعرف الكثير عنه هو أثر إغالق املؤسسات 
التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات وبساتني أطفال وحضانات. ما هو الثمن 

439 دور العائلة الفلسطينية في احلفاظ على الهوية



تلك  في  واملعاهد  املدارس  في  كانوا  الذين  والشبان  األطفال  وسيدفعه  دفعه  الذي 
املرحلة؟  وما الثمن الذي ستدفعه عائالتهم، والذي سيدفعه نظام التعليم الفلسطيني 

واملجتمع الفلسطيني؟

هذه املواضيع حتتاج إلى دراسات ضخمة ومكلفة من حيث املال واجلهد، ولكن األمل 
بأن تـُجـرى مثل هذه الدراسات ليس كبيرا، ألنه في مرحلة “السالم” ُيحظر نبش 
القبور ونكث اجلروح، وألن املؤسسات التي متّول دراسات “السالم” و“التعايش” 

لن متّول مثل هذه األبحاث.

منذ مجيء السلطة الفلسطينية
ولم  بوضوح،  تتبلور  لم  أنها  إذ  موضوعي،  بشكل  الفترة  هذه  تقييم  الصعب  من 
والوقوف  منها  اخلروج  نستطيع  وال  معها،  ونتفاعل  منها  جزء  ونحن  بعد،  تنته 
على مسافة منها والنظر إليها عن بعد. وال بد أن لكل منا مواقف سياسية وعاطفية 
وفكرية من أحداثها وشخوصها، مما يؤثر في حكمنا على مجرياتها. والدراسات 
املوجودة لدينا ما زالت قليلة وسطحية، وقد تكون متأثرة باعتبارات الدعم املالي أو 
الوالء السياسي، وتدور حول مواضيع لها صبغة “املوضة” أو “التقليعة”، والكثير 
مع  جتاوبها  من  أكثر  املمولة  اجلهات  رغبات  مع  جتاوبا  ومطروح  مستورد  منها 
التنمية  دراسات  مثل  احلقيقية،  الباحثني  رغبات  أو  الفلسطيني  املجتمع  حاجات 

وحقوق املرأة وحقوق اإلنسان واملجتمع املدني وغير ذلك. 

استنتاجات
العائلة  بأوضاع  املتعلقة  النقاط  بعض  استنتاج  هذا  بحثنا  خالل  من  نستطيع 
الفلسطينية، ولكن مبا أن هذه الدراسة مكتبية حتليلية، وليست ميدانية امبريقية، 
فأن طبيعة هذه االستنتاجات تبقى أقرب إلى الفرضيات منها إلى احلقائق املثبتة. 

وفيما يلي بعض هذه النقاط:

وال  العربية  البلدان  جميع  بني  موّحد  العائلة  من  نوع  اليوم  لدينا  توجد  ال   .1
أو  النموذجية”  “العربية  العائلة  نسميها  أن  ميكن  بحيث  الفلسطينيني  بني 
“املعيارية”، بل إن العائلة لدينا جتمع بني معظم أنواع العائالت املوجودة في 

مجتمعات العالم.
2. نتيجة ملا جاء في البند السابق، فإنه ال توجد لدينا أدوار محددة واضحة متفق 
لسلوك  موحدة  قوانني  وال  البعض،  بعضهم  جتاه  العائلة  أفراد  ملختلف  عليها 
من  بنوعني  يتعلق  فيما  خصوصا  البعض،  لبعضهم  بالنسبة  األسرة  أفراد 

األدوار هما أدوار الذكور مقابل اإلناث وأدوار الكبار مقابل الصغار.
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3. هنالك تيار عاملي، يشترك فيه الفلسطينيون والعرب ككل، نحو تبني نظام العائلة 
املمتدة  العائلة  ضمنها  ومن  العائلة،  من  األخرى  األنواع  حساب  على  النووية 

التي كانت العائلة العربية التقليدية.
4. العائلة العربية النووية، ومن ضمنها الفلسطينية، تختلف عن العائلة النووية في 
الغرب من حيث وظائفها وعالقاتها مع العائالت األخرى وعالقة األفراد داخلها 
فيما بينهم، وهي أقرب إلى العائلة العربية املمتدة في كل ذلك، وإمنا تشبه العائلة 
النووية الغربية من حيث عدد األجيال ونوع السكن فقط، ولذا ميكن تسميتها 

“شبه نووية”. “شبه ممتدة” أو 

5. كادت حرب 1948 والترحيل الذي واكبها أن حتطم الشعب الفلسطيني، وكانت 
قوة ومتاسك العائلة الفلسطينية املمتدة وشبكة عالقات القرابة هي التي حافظت 

على الهوية الفلسطينية لدى الشتات الفلسطيني.
القاسية  الظروف  اجتماعية قوية وفعالة حتت  املمتدة مؤسسة  العربية  العائلة   .6
االنتفاضة،  وظروف  التهجير  ظروف  مثل  والتكاتف،  التعاون  تتطلب  التي 
ولكنها بطبيعتها حتتوي على الكثير من الضغوط والتوترات الداخلية مما يؤدي 

إلى تفّسخها عند غياب الضغوط واملخاطر اخلارجية عليها.

واملصادر  األراضي  استالب  في  تنحصر  ال  اإلسرائيلي  االحتالل  مخاطر   .7
الطبيعية واالقتصادية بل تتخطاها إلى تدمير املجتمع من خالل متزيق العائلة 
حتى   1967 من  الفترة  أثناء  خاص  بشكل  حدث  كما  الداخل  من  الفلسطينية 

بداية االنتفاضة.
8. البطالة والفقر والهجرة هي أكبر األعداء لتماسك العائلة ووحدتها، بعد ممارسات 

االحتالل اإلسرائيلي، وهي بشكل أساسي نتائج لهذه املمارسات.
9. زادت نسبة البطالة والفقر بشكل ملموس وفجائي أثناء فترة االنتفاضة وحرب 
املدن  فقراء  بني  خصوصا  الفقيرة،  الطبقة  على  هدام  تأثير  لها  فكان  اخلليج، 
واملخيمات القريبة منها. أما العائالت التي متكنت من احملافظة على دخل معقول 

فقد خرجت من االنتفاضة أقوى وأمنت مما كانت عليه سابقا.
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نحو تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية

سوف أبدأ بتوضيح فهمي ملعاني بعض املفاهيم مثل مفهوم الهوية والتراث الشعبي، 
ثم أوضح عالقة هذه املفاهيم النظرية ببعضها البعض، وأنطلق من ذلك إلى وضع 
بعض احلدود واملعايير التي يجب على جميع اخلطوات العملية التي تقترح لتعزيز 
املقالة بعض  نهاية هذه  أقدم في  إطارها. وسوف  أن تقع في  املجموعة  هوية هذه 
اخلطوات العملية كبداية، ولكنها سوف ال تكون هي جميع اخلطوات العملية املمكنة 

الستعمال التراث الشعبي في تعزيز الهوية.

كل إنسان عضو في عدد كبير من اجلماعات اإلنسانية على مستويات مختلفة من 
املجتمع  حتى  واألمة  بالشعب  ومروراً  النووية  بالعائلة  بدءاً  االجتماعي،  التنظيم 
األقل،  على  واحدة  صفة  أفرادها  بني  يجمع  بشرية  جماعة  وكل  ككل.  البشري 
الصفة ولكونهم جماعة. ولكل جماعة  أفراد اجلماعة مدركني لوجود هذه  ويكون 
معها  يتماهى  رموز  شكل  على  الهوية  هذه  وتأتي  جماعية،  هوية  النوع  هذا  من 
أفراد اجلماعة ويستعملونها للتعبير عن وعيهم بكونهم جماعة مميزة عن غيرهم 
ولتعريف اآلخرين بأنهم أعضاء في تلك اجلماعة. وتكون الرموز التي هي جوهر 
الهوية اجلماعية عبارة عن تلخيص للصفات املشتركة بني أفراد اجلماعة وللتاريخ 
اجلماعة.  تلك  في  أفراد  كونهم  بطبيعة  معاً  اجلماعة  أفراد  بها  مر  التي  والتجارب 
محايدة،  عادة  تكون  ال  اجلماعة  لتلك  الهوية  مبجموعها  تكّون  التي  الرموز  وهذه 
بل تكون ذات معنى عميق ألفراد اجلماعة، أي تكون مشحونة باملعاني والعواطف، 
وهي غالباً عواطف إيجابية توحي بالكبرياء واالعتزاز باجلماعة. ولكن هناك حاالت 



وعواطف  مبعاٍن  مشحونة  بعد،  فيما  نوضحها  ألسباب  الهوية،  رموز  فيها  تكون 
سلبية كالشعور بالعار والكره للجماعة التي ينتمي إليها الشخص، وتؤدي مثل هذه 

الرموز عندها إلى كره الذات واحتقار الذات.

والهوية ليست هي مجموع هذه الرموز متاماً، وإمنا هي حالة وعي عند أفراد اجلماعة 
بجوهر أو بروح تلك الرموز مجتمعة. ويجمع هذا الوعي عدداً من العناصر وهي:

1. الوعي بوجود هذا اجلوهر أو املاهية أو الروح النابعة من مجموع تلك الرموز.

2. الوعي بأن ذلك اجلوهر مييز أفراد تلك اجلماعة عن غيرهم.

3. الوعي بأن ذلك اجلوهر يجمع بني جميع أفراد اجلماعة.

4. الوعي بأن هذا الشعور بوجود ما يجمع بني أفراد اجلماعة ومييزهم عن اآلخرين 
هو شعور متبادل بني جميع أفراد اجلماعة.

5. الشعور بأن اآلخرين من غير أفراد اجلماعة يدركون ويعترفون بكنه ومتيز تلك 
اجلماعة.

إلى احلاضر  املكان والزمان، من املاضي  الوعي باستمرارية ذلك اجلوهر عبر   .6
أي على  الظروف واألنظمة واألفراد،  تغير  الرغم من  املستقبل، على  إلى  ومنه 

الرغم من تغير املكونات املادية للجماعة.

7. التماهي مع توقعات وتطلعات وطموحات اجلماعة للمستقبل.

8. الشعور باالعتزاز برموز وجوهر تلك الهوية والشعور باالنتماء إلى ذلك اجلوهر 
أو تلك الهوية.

فقد  ضعفها،  أو  متانتها  مدى  في  تختلف  املختلفة  اإلنسانية  اجلماعات  هويات  إن 
تتراوح الهويات املختلفة بني كونها غنية وعميقة ومتينة إلى كونها ضعيفة وضحلة 
تاريخ  أفراد اجلماعة وعمق  املشتركة بني  الصفات  يتوقف على عدد  وهشة، وهذا 
اجلماعة، ومدى التجارب التي مرت بها اجلماعة، ومدى االعتزاز برموز هذه الصفات 

والتجارب والتاريخ والثقافة التي جتمع بني أفراد اجلماعة ومتيزهم عن غيرهم.

له  ليس  ناٍد حديث  في  أعضاًء  نتيجة كونهم  الناس  يكتسبها عدد من  التي  الهوية 
التي  الهوية  بينما  وضعيفة،  ضحلة  تكون  طويل  تاريخ  له  وليس  كثيرة  اجنازات 
تاريخ عريق وأمجاد وثقافة وتراث وأدب، مثل  لها  أمة  أو  أفراد شعب  جتمع بني 
هذه الهوية تكون طبعاً غنية وعميقة وناضجة ومتينة. إذاً نستطيع أن نقول أن هوية 
شعب من الشعوب أو أمة من األمم هي اجلوهر الناجم عن مجموع الرموز التي هي 
بدورها عبارة عن تلخيص وجتريد وترميز حلضارة أو ثقافة ذلك الشعب أو تلك 

األمة. واحلضارة أو الثقافة ميكن تقسيمها إلى جزأين:

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 444



أ.  جزء ميكن تسميته باحلضارة الرسمية أو الثقافة العليا.
ب. واجلزء اآلخر ميكن تسميته الثقافة الشعبية أو الثقافة الصغرى. 

والفلكلور أو التراث الشعبي هو مجموع الرموز الناجتة عن اجلزء الشعبي من تلك 
الثقافة. أما اجلزء الرسمي من الثقافة )أو احلضارة العليا أو الكبرى( فإن رموزه 
تظهر من خالل املؤسسات الرسمية مثل تعاليم الدين الرسمي، والقوانني الرسمية، 
واألدب والفن العالي أو الرسمي، وغير ذلك من الرموز التي ترعاها وحتافظ عليها 
املؤسسة  مثل  املجتمع،  أو  الدولة  في  الرسمية  املؤسسات  استمرارها  وتضمن 
واجلامعات  واملدارس  الرسمي  التعليم  ونظام  والوزارات  احملاكم  ونظام  الدينية 
وغيرها. أما التراث الشعبي فهو النتاج العفوي اجلماعي املعبر عن شعور وعواطف 
اخلاصة،  املجموعة  أو  النخبة  وليس  عام،  بشكل  الشعب  أبناء  وضمير  وحاجات 
وينتقل من جيل إلى جيل، كما ينتشر بني الناس من جماعة إلى أخرى ومن فئة إلى 

أخرى، بشكل عفوي، مشافهة أو عن طريق التقليد واحملاكاة واملالحظة. 

األمم تستقي مضمونها  أمة من  أو  الشعوب  تكّون هوية شعب من  التي  والرموز 
ومعانيها وأهميتها من كال النوعني، الرسمي والشعبي، من الثقافة. ولكنني أعتقد 
الهوية  تكوين  في  األهم  العنصر  هي  الشعبية  الثقافة  من  املستوحاة  الرموز  أن 
اجلماعية للشعب أو لألمة، وهي اجلزء األهم في احلفاظ على هذه الهوية وفي ضمان 
استمراريتها وتعزيزها وتثبيتها، وذلك لعدد من الصفات تتوفر في التراث الشعبي 
دون الرسمي. فالتراث الرسمي هو من صنع النخبة أو اخلاصة وهو نتيجة تخطيط 
وتفكير، وال ينبع بشكل عفوي من روح املجتمع، وهو كثيراً ما يكون علمياً منطقياً 
الهمم، وهو مألوف عادة  العاطفي فال يلهب العواطف وال يستثير  التعبير  ينقصه 
للنخبة من املتعلمني واملثقفني وقد ال يتمكن من فهمه وتذوقه سوى تلك النخبة، وهو 
كثيراً ما يكون عاملياً فال يتمكن من متييز شعب عن شعب آخر أو مجتمع عن مجتمع 
آخر، وهو يحتاج إلى جهاز رسمي تقوم عليه عادة السلطة املركزية من حكومة أو 
التراث الشعبي فهو من صنع  أما  إلى جيل.  دولة لنشره وتعميمه ونقله من جيل 
عامة الشعب، نابٌع من روح الشعب ومن أحاسيسه وضميره، له انتشاٌر واسٌع بني 
عامة الشعب، أسهل على االستعمال والفهم واحلفظ، يعبر عن العواطف والشعور 
الشعبي، قادٌر على إلهاب عواطف عامة الشعب واستثارة هممهم، وهو ينتقل عبر 
الزمان واملكان من مجموعة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل بعفوية وبساطة عن طريق 
املشافهة واحملاكاة والتقليد دون احلاجة إلى تدّخل أو حتّكم سلطة أو جهاز إدارة 
رسمي، وميكن استعماله في مناسبات وأطر أوسع، وكثيٌر من رموزه مادية ظاهرة 
ملموسة تسهـّل التعبير عن هوية صاحبها ببساطة ووضوح، كاملالبس الشعبية أو 
األكالت الشعبية وما إلى ذلك. ويتكون التراث الشعبي من أمرين: رموز أو مواد 
الرموز  هذه  الستعمال  خطط  أو  واستراتيجيات  اللغة،  مبفردات  تشبيهها  ميكن 
مفيدة  جمٍل  لتكوين  املفردات  استعمال  وأصول  بقواعد  تشبيهها  ميكن  املواد  أو 
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وكالٍم مفهوم. وبذلك يكون التراث الشعبي دائماً جاهزاً للتعبير عن هوية مستعِملِه 
ولتعريف اآلخرين مبن هو وما هو وأين يقع والؤه، ولتمييزه لنفسِه عن غيره من 
ونحن  الرسمي.  التراث  يباريها  أن  يستطيع  ال  وعفوية  وبساطة  بسهولة  الفئات 
التراث الشعبي لتعزيز وتثبيت هوية فلسطينية  هنا بصدد طرح خطط الستعمال 
جماعية. وكما قلنا فإن الرموز املناسبة لتعزيز هوية يجب أن جتمع بني جميع أفراد 
ما  الفلسطيني  الشعبي  التراث  من  لدينا  فهل  غيرهم.  عن  ومتيزهم  اجلماعة  تلك 
يصلح لهذا الغرض؟ وإذا وجد فكيف نستعمله لهذا الغرض؟ وإذا لم يكن موجوداً 

ما يكفي منه لهذا الغرض فماذا ميكننا أن نفعل؟

انني أعتقد أن املهمة التي أمامنا صعبة جداً. فهناك أوالً صعوبة في الهوية الفلسطينية 
التي نريد أن نعززها، وهنالك ثانياً صعوبة في الرموز الفلكلورية أو الشعبية التي 
توازي الهوية الفلسطينية وتصلح لتعزيزها، وهناك ثالثاً صعوبة في إيجاد تطبيقات 
تنفيذية عملية الستعمال الرموز املناسبة إن وجدت. ونحن ال نستطيع هنا أن نذكر 
نحن  ما  لنعرف  عليها  أمثلة  نعطي  أن  نستطيع  ولكن  والصعوبات،  املشاكل  جميع 
بصدده. فقد قلنا مثالً أن كل إنسان عضو في عدد كبير من اجلماعات والتنظيمات 
االجتماعية، وله هويات تتناسب مع هذه اجلماعات، وتتنافس هذه اجلماعات على 
والء الفرد وعلى هويته. والتشديد على هوية معينة أو على مستوى معني من هوية 
الفرد يضعف املستويات األخرى ويقلل االهتمام بها. والهوية الفلسطينية عند جميع 
الفلسطينيني تواجه منافسة شديدة على هوية هؤالء الناس ووالئهم من قبل وحدات 
فمن  كذلك.  منها  أصغر  أو  وأضيق  الفلسطيني  املستوى  من  أوسع  مستويات  أو 
القومية  الفلسطينية وتنافسها بشدة، مستوى  الهوية  التي هي أوسع من  الهويات 
السياسية  والتنظيمات  األحزاب  ومستوى  اإلسالمي،  الدين  ومستوى  العربية، 
تتنافس  منها  أضيق  هي  التي  املستويات  وعلى  العاملية.  أو  اإلقليمية  األبعاد  ذات 
الهوية الفلسطينية مع التنظيمات واألحزاب السياسية احمللية، وتتنافس مع الهوية 
فقط  ليست  الفلسطينية  والهوية  والعائلة.  والقرية واحلمولة  الطائفة  على مستوى 
إنها  بل  كلها،  املستويات  أو  الوحدات  هذه  مع  الفلسطيني  الفرد  والء  على  تتنافس 
تبلوراً  أقلّها  أنها  إذ  الفلسطيني،  الفرد  تتناوب  التي  الهويات  أضعف  من  تكون  قد 
وصالبة، ورموزها الشعبية أقلها عدداً وتداوالً. وأهم األسباب لذلك هو أن املستوى 
له ماٍض عميق وال رموز طبيعية عريقة وال  ليس  الفلسطيني هو مستوى مخلوق 
ثقافة وال أمجاد خاصة به جتمع بني أفراده ومتيزهم عن غيرهم. ذلك ألن “فلسطني” 
أنها لم تكن  إذ  لم تكن موجودة ال في ضمير سكانها وال في ضمير غير سكانها، 
التي نعرفها اآلن في أي  – إدارية بحدودها  – جغرافية  موجودة كوحدة سياسية 
مرحلة من مراحل تاريخ الشرق األوسط إال بعد معاهدة سايكس بيكو التي عقدت 
سنة 1916 ووعد بلفور الذيي أعطي سنة 1917، وبشكل خاص بعد وثيقة االنتداب 
من  حدودها  ووضعت  الوحدة  هذه  ُخلقت  فقد   .1922 سنة  أقرت  التي  البريطاني 
قبل الدول األوروبية االستعمارية بشكل اعتباطي ال يعتمد على حدوٍد موضوعية 
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واقعية، ال سياسية وال ثقافية وال عرقية وال جغرافية. أما الوحدات أو املستويات 
واحلمولة  العائلة  مستويات  فكانت  املنطقة  هذه  أبناء  هويات  تّكون  كانت  التي 
والقرية ورمبا اللواء أو الناحية أو تقسيم آخر كهذا، ثم رمبا مستوى عربي ضعيف 
ومستوى إسالمي أقوى بكثير، ولم يكن ضمن هذه املستويات مستوى فلسطيني 
الناس  ضمير  في  له  يكن  لم  االعتباطي  السياسي  املستوى  هذا  خلق  عندما  ولذلك 
الذين يعيشون ضمن حدوده أي متثيل أو أي رموز شعبية أو رسمية تدعمه. وهذا 
املستوى مستوى الهوية الفلسطينية، ما زال يقاسي حتى اآلن من هذا الوضع، ألن 
الهويات القومية لباقي الشعوب أو األمم تعتمد إلى حد كبيٍر جداً على مقومات ثالث 
استعمال  من  محرومة  الفلسطينية  فالهوية  وباملقابل  والتاريخ،  واللغة  الدين  هي 
الدين اإلسالمي واللغة العربية في تعزيز وتثبيت نفسها ألن هذه الرموز مشتركة 
مع باقي أبناء العالم اإلسالمي والعربي، وكذلك فهي محرومة من استعمال رموز 
التاريخ العربي واإلسالمي حتى أوائل القرن احلالي، إذ أن ذلك التاريخ مشترك بني 
جميع ورثة الدولة العربية اإلسالمية وال مييز الفلسطينيني عن غيرهم. وحتى املدة 
التي مرت منذ خلق هذه الوحدة في أوائل القرن احلاضر إلى اآلن، لم تنجح كثيراً 
في تثبيت وتعزيز هوية فلسطينية واضحة املعالم. إن خلق هذه الوحدة السياسية 
اعتباطياً جاء في بداية موجة اليقظة القومية العربية عندما كان العرب يطمحون إلى 
إقامة دولة عربية موحدة في الشرق العربي كلّه، واعتبر خلق الوحدات السياسية 
التي هي اآلن الدول العربية من قبل الدول االستعمارية، كاعتداٍء وهدٍم لطموحات 
العرب والقومية العربية ومنعها من التحرر واخلالص من االستعمار واالستعباد، 

ولذلك فإن معظم الفلسطينيني والعرب ككل رفضوا فكرة الهوية الفلسطينية.

أن  وميكن   ،1948 حرب  نهاية  حتى  العشرينات  من  ابتداًء  الفلسطينيني،  أن  ومع 
بينهم  جتمع  كانت  وجتارب  تاريخ  في  اشتركوا   ،1967 حرب  نهاية  حتى  نقول 
ومتيزهم عن غيرهم من أبناء الشعب العربي، إال أنهم كانوا يدركون هذه التجارب 
كعرب  أنفسهم  يرون  كانوا  ألنهم  فلسطينية،  هي  مما  أكثر  عربية  وهوية  بوعي 
يدافعون عن قطعة أو مساحة من العالم العربي اسمها فلسطني، وحتى نهاية حرب 
67 كان هناك صراع عربي – يهودي ولم يكن صراعاً فلسطينياً – إسرائيلياً. طيلة 
هذه املدة كانت هناك جتارب وتاريخ على املستوى الفلسطيني دون أن تكون هناك 
هوية فلسطينية واضحة ومقبولة. واحلقيقة أن الهوية الفلسطينية تبلورت بشكل 
خاص أثناء حرب 1948 وأثناء جتربة الشتات وما حل بالفلسطينيني من املصائب 
في  فقط  واضح  بشكل  الفلسطينية  الهوية  وتبلورت  مباشرة.  ذلك  بعد  واملآسي 
أوائل السبعينات، ونتيجة لذلك بدأ الفلسطينيون يتولون قضيتهم ويأخذون زمام 
أمورهم بأيديهم، وأصبح هناك طرف فلسطيني في القضية الفلسطينية، وأصبح 
الفلسطينيون ميرون بتجارب يعون بأنهم يقومون بها كفلسطينيني. ولكن في هذه 
املرحلة بالذات، وهي املرحلة التي تبلورت فيها الهوية الفلسطينية، كان الفلسطينيون 
الفلسطيني ولم يشتركوا مع  املجتمع  باقي  وانقطعوا عن  انسلخوا  قد  الداخل  في 
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باقي الفلسطينيني في جتربة الرحيل واللجوء ومواجهة العالم العربي كفلسطينيني 
بل  أخرى،  عربية  وهويات  وحدات  أو  األردنيني  أو  السوريني  أو  اللبنانيني  مقابل 
استمروا في جتاربهم كعرب مقابل يهود وليس كفلسطينيني مقابل إسرائيليني أو 
كفلسطينيني مقابل أبناء الدول العربية األخرى. ومع أن اتصال فلسطينيي 1948 
مع فئات أخرى من الفلسطينيني عادت نوعاً ما بعد حرب 1967 إال أنهم لم يبدأوا 
باكتشاف هويتهم كفلسطينيني إال في النصف الثاني من عقد السبعينات وبعد يوم 
األرض بالذات سنة 1976 وجاء هذا التحول من عرب إلى فلسطينيني ببطء لكنه 
لم يتبلور ولم يكتمل بل توقف وجتمد في مرحلة مبكرة، وكان هذا التوقف والتعثر 

على حساب الهوية الفلسطينية ناجتاً عن سببني رئيسيني:

األول: اندالع االنتفاضة، وقد حاول فلسطينيو الداخل في بداية االنتفاضة مجاراة 
ذلك  من  يتمكنوا  لم  عدة  ألسباب  ولكن  والقطاع  الضفة  في  الفلسطينيني  ومحاكاة 
وأخذوا طريقاً مختلفة كلياً، وأصبح هناك فرق واضح جداً بني فلسطينيني في الضفة 
مواطنون  وهم  الداخل”  “عرب  وبني  االحتالل،  ضد  ومنتفضني  ثائرين  والقطاع 

إسرائيليون يتعاطفون مع الفلسطينيني احلقيقيني الثائرين في الضفة والقطاع.

الضفة والقطاع بحل  الشتات وفي  املنظمة والفلسطينيني في  والثاني: هو مطالبة 
الدولتني ثم بداية احلديث عن محادثات السالم واإلدارة الذاتية والكيان الفلسطيني 
املستقل، واإليحاء لعرب الداخل من قبل املنظمة والقيادات الفلسطينية في اخلارج 
وفي األراضي احملتلة بأن ليس لهم قضية وليس لهم دور أو دخل فيما يجري إال 
الداخل  عرب  فشعر  اإلسرائيلية.  األطر  داخل  من  كإسرائيليني  عملهم  خالل  من 
باقي  تربط مستقبلهم مبستقبل  وأن ال عالقة  فلسطينيني حقيقيني،  ليسوا  كأنهم 
الفلسطينيني، وأن عليهم أن يتدبروا أمورهم داخل إسرائيل بأنفسهم وأن “يقلعوا 
شوكهم بأيديهم”. وميكن أن نلخص هذا التسلسل بالنسبة لفلسطينيي الداخل منذ 
لم  عندما  الفلسطيني  الشعب  من  حقيقياً  جزءاً  كانوا  بأنهم  اآلن  حتى  العشرينات 
يكن هناك هوية فلسطينية واضحة ووعي فلسطيني واضح بتلك الهوية، وبالعكس 
انفصلوا وانقطعوا عن الشعب الفلسطيني وعن جتاربه عندما أصبحت هناك هوية 

فلسطينية مبلورة نوعاً ما ووعي فلسطيني لتلك الهوية.

بذلك ميكن أن نقول أن مسيرة تاريخ الشرق العربي والصراع العربي اإلسرائيلي 
فلسطينية  هوية  ببلورة  الداخل  لفلسطينيي  يسمح  لم  اإلسرائيلي  والفلسطيني 
ضعف  في  وزاد  وضحالً.  هشاً  هويتهم  من  الفلسطيني  املستوى  بقي  بل  صلبة، 
هذا املستوى من هويتهم عدد من الظروف واألسباب التي دفعت في نفس االجتاه، 
منها أن هوية اإلنسان ال تعيش وال تستمر في فراغ بل تتطلب االعتراف والتعزيز 
من  الفلسطيني  املستوى  فإن  الداخل  لفلسطينيي  وبالنسبة  اآلخرين،  قبل  من 
هويتهم لم يلق أي اعتراف أو تعزيز من العالم اخلارجي، بل بالعكس لقي الرفض 
والنقض والتنكر ال من قبل اإلسرائيليني وحدهم بل من قبل الفلسطينيني في الضفة 
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العربي  العالم  قبل  ومن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قبل  ومن  والشتات  والقطاع 
كله. كذلك فإن السلطات اإلسرائيلية اتخذت منذ البداية سياسة رسمية تنكر على 
بينما تشجع وتعزز  الفلسطيني من هويتهم  املستوى  فيها  املواطنني  الفلسطينيني 
مستويات أخرى على حساب املستوى الفلسطيني مثل املستوى الطائفي والقبلي 
واحلمائلي والعائلي واحمللي وكل ما أمكن من املستويات أو الهويات التي من شأنها 
أن تؤدي إلى تقسيمهم وشرذمتهم ومنعهم من تكوين فئة قومية موحدة. فقد كانت 
أنها  ويظهر  واالقتصادية،  السياسية  األساليب  إلى  ذلك  سبيل  في  تلجأ  إسرائيل 
في املدة األخيرة بدأت تلجأ إلى األساليب الثقافية والتراثية من أجل تفتيت املجتمع 
الفلسطيني في إسرائيل وتعزيز الهويات الفئوية داخله، ومن ذلك دعم فرق الدبكة 
والرقص واملوسيقى الشعبية واملهرجانات الفلكلورية والندوات واملؤمترات للتراث 
الشعبي. كذلك مما يضعف أو يقلل التمسك برموز الهوية الفلسطينية بني السكان 
العرب في إسرائيل أن تلك الرموز قد تقلل من إمكانيات النجاح والتقدم في احلياة 
العملية اليومية وفي الصراع من أجل لقمة العيش. وأخيراً يجب أن نذكر أن بعض 
أو نظرة  برأي  األفراد  تأثر هؤالء  نتيجة  األفراد  قد تدخل هوية  السلبية  العناصر 
اآلخرين إلى ذلك املستوى من هويتهم، ووجود هذه العناصر السلبية قد تؤدي إلى 
كره الذات والشعور بالدونية وجتربة الفرار واالبتعاد عن تلك الهوية. هذا طبعاً ما 
حدث ويحدث ويظهر جلياً بني الشعوب املستعمرة نتيجة تأثرها بنظرة املستعمرين 
إليها، وهذا ما حدث للكثيرين من العرب نتيجة استعمارهم من قبل األتراك ثم الدول 
األوروبية االستعمارية ملدة تزيد على أربعة قرون. وينطبق ذلك بشكل خاص على 
الفلسطينيني في الداخل نتيجة االستعمار البريطاني خالل فترة االنتداب، ثم العيش 
ونتيجة   ،1948 سنة  منذ  اإلسرائيلية  السلطات  حكم  وحتت  اإلسرائيليني  بني 
إخضاعهم للدعاية وغسل الدماغ من قبل الرأي العام اإلسرائيلي والرسمي للهوية 
العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص. أضف إلى ذلك أن العالم العربي ككل 
والفلسطينيني منهم بشكل خاص، وفلسطينيي الـ 48 بشكل أخص، ونتيجة ملئات 
السنني من االستعمار والتجهيل الناجت عن طمس املستعمر املقصود للتراث العربي 
اإلسالمي، وعن فرض املستعِمر لغته وثقافته على الشعوب املستعمرة، نتيجة لذلك 

كله فإنهم يجهلون تاريخهم وماضيهم وتراثهم الذي منه تنبع رموز هويتهم.

نحن الفلسطينيون لسنا الوحيدين الذين وجدنا أنفسنا في أوضاع كهذه، بل هناك 
ظروف  في  نفسها  وجدت  التي  واألقليات  اإلثنية  واجلماعات  الشعوب  من  الكثير 
مشابهة. واحلقيقة أن هذه اجلماعات، أي اجلماعات والشعوب احملتلة واملستعمرة 
واملستضعفة والتي فرضت عليها ثقافات وهويات غير ثقافتها وهويتها، هي التي 
حتتاج إلى استعمال الفلكلور والرموز الشعبية لتثبيت وتعزيز هويتها والدفاع عن 
ذاتها وجوهرها الثقافي واملعنوي. إن الشعوب واجلماعات القوية املتسلطة الواثقة 
من ذاتها ومن هويتها ال حاجة لها الستعمال هذه الرموز، إذ ال حاجة لها للدفاع عن 
هويتها، ولديها عادة ما يكفيها من الرموز الرسمية كالَعلَم والنشيد الوطني واجليش 
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ورموز السلطة األخرى مما يغنيها عن اللجوء إلى الرموز الشعبية. واحلقيقة أن علم 
الفلكلور ككل نشأ بني الشعوب واجلماعات التي كانت محتلّة أو مستعمرة وكانت 
هويتها مهددة، فلجأت إلى جمع أو خلق رموز تراثية كي تساعدها في تعزيز هويتها 
وفي حشد طاقاتها اإلنسانية واملعنوية من أجل االنطالق نحو حتررها واسترداد 
كيانها. وتعتبر فنلدا املثال الكالسيكي لالرتباط الوثيق بني النضال من أجل التحرر 
من االحتالل واالستعمار األجنبي من جهة واالهتمام بتراثها الشعبي القومي من 
جهة أخرى. وكانت فنلندا قد تعرضت لالحتالل السويدي في أواخر القرن السابع 
الثقافة  الفنلنديني وطمس كل معالم  لغتهم على  السويديون فرض  عشر، وحاول 
فلجأ  الروسي  االحتالل  جاء  حتى  يزول  السويدي  االحتالل  كاد  وما  الفنلندية، 
وتاريخهم  وتقاليدهم  وعاداتهم  الشعبي  تراثهم  إحياء  على  العمل  إلى  الفنلنديون 
وأمجادهم من أجل احملافظة على شخصيتهم، ومن أجل حشد طاقات أبناء شعبهم 
للتخلص من االحتالل األجنبي. ومنذ ذلك الوقت حصلت حاالت كثيرة في أوروبا 
وخارج أوروبا واكبت فيها احلركُة الفلكلورية حركة النضال من أجل التحرر من 

االستعمار أو االحتالل ومن أجل بناء كياٍن قومي وهوية مستقلة.

أستطيع لذلك أن أقول أنه في بداية تكون علم الفلكلور، في أواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر، لم تكن دراسة مادة الفلكلور من أجل ذاتها بل بغرض 
دعم أهداف وتطلعات سياسية وقومية وأيديولوجية لدى بعض الشعوب التي كانت 
تسعى للتحرر، وعندما لم تكن هذه الشعوب جتد من التراث الشعبي ما يفي بالغرض 
املطلوب، أو عندما لم يكن تراثها الشعبي من النوعية املطلوبة، كانت تقوم بخلق التراث 
والرموز التراثية التي كانت حتتاجها، فخلقت تاريخاً وأمجاداً وبطوالت تتناسب مع 
حاجتها، وخلقت مالحم شعبية وقصص وأساطير وأغاني شعبية تتحدث عن ذلك 
املاضي وعن ذلك التاريخ وعن تلك األمجاد والبطوالت، وخلقت لها شخصية وطنية 
جماعية ذات صفات متيزها عن الشعوب األخرى املجاورة لها، خصوصاً عن صفات 
الشعوب التي كانت تستعمرها أو حتتلها. وكانت الرموز التراثية التي خلقها أبناء 
مثل هذه الشعوب عبارة عن جسور تصل بني ماٍض خيالٍي مجيد ومستقبل مشرق 

يتصف مبا يتمنونه وما يطمحون إليه من التحرر واالستقالل.

بل يستمر  أنه ال ميوت  أي  ليس في احلقيقة ماٍض،  للشعوب  بالنسبة  املاضي  أن 
وميتد إلى احلاضر ومنه إلى املستقبل. واملاضي ليس عنصراً حيادياً بالنسبة لهوية 
واملستقبل  احلاضر  تبرر  التي  السلطة  هو  املاضي  أن  إذ  الشعوب،  وأيديولوجية 
يعامله  أو  تاريخه  يهمل  العالم  في  واحٌد  شعب  هناك  وليس  نوعيته.  على  وحتكم 
تاريخها وتطوره، وتغيره وتغربله  تراجع  الشعوب  أن جميع  بل  كعنصر محايد، 
أن  واحلقيقة  املستقبلية.  طموحاتها  ومع  حاضرها  مع  يتناسب  مبا  إليه  وتضيف 
جميع الشعوب تقريباً تلجأ إلى حيلة فكرية أو نفسية في التعامل مع ماضيها، وهي 
ثم  واملستقبل  احلاضر  في  والسياسية  القومية  وأهدافها  أيديولوجيتها  تأخذ  أن 
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تسقط هذه األيديولوجية واألهداف والطموحات على املاضي، ثم تعود فتستعمل 
املاضي لتبرير احلاضر وللتحضير للمستقبل.

هذا النمط من “اختراع” التراث والتقاليد وربطه باملاضي واستعماله للتأثير على 
احلاضر واملستقبل، قد أصبح منطاً عاملياً، وأصبح يكّون القاعدة وليس االستثناء 
العالم الصناعي احلديث الذي يتصف  في سلوك الشعوب، خصوصاً في ظروف 
بالتغير السريع وباالتصال واالختالط املتبادل بني الشعوب. فقد بالغ اإلسرائيليون 
بشكل خاص في اختالق املاضي من أجل التأثير على احلاضر واملستقبل، واحلقيقة 
أنهم لم يكتفوا باختالق املاضي واستعماله خللق تراث لهم بل أنهم جلأوا إلى سرقة 
والعالم  أوروبا  شرق  شعوب  بعض  خصوصاً  األخرى،  الشعوب  تراث  عناصر 

العربي، فاستعملوا تلك العناصر رموزاً للهوية اإلسرائيلية.

تكون  أن  إلى  حتتاج  ال  التراثية  الرموز  أن  األخرى  الشعوب  جتارب  من  يظهر 
الشعب  أبناء  يتقبلها  أن  هو  حتتاجه  ما  كل  بل  وحقيقية،  صحيحة  بالضرورة 
ويتفاعلون معها، وأن تؤدي الهدف املطلوب منها من حيث توحيد املجتمع وتعزيز 
من  احلقيقة  في  هي  الفلسطينية  الهوية  كانت  وإذا  غيرها.  عن  ومتييزها  الهوية 
إلقاء  مجرد  أو  أعنتها،  في  جتري  األمور  ترك  فإن  سابقاً،  وصفت  كما  الضعف 
إلى  التراث، سوف ال توصلنا  إطراء مناقب وفضائل  املقاالت في  الكلمات وكتابة 
الهدف املنشود. أي أن هناك حاجة ملشروع جدي وطويل املدى، أضع هنا مالمحه 
األولية، على أمل أن نتعاون جميعاً بوضع تفاصيله ثم في تنفيذه. وسيتكون هذا 

املشروع كما أراه من زاوية نظري احلالية من أربع عمليات متداخلة وهي:

1- إيجاد الرموز.

2- شحن هذه الرموز.

3- تعميم هذه الرموز على أفراد املجتمع.

4- إيجاد استراتيجيات متكن أفراد املجتمع من تداول هذه الرموز. 

أواًل: عملية إيجاد أو توفير الرموز
التي تشير إلى الهوية  لقد بدأنا، نحن الفلسطينيون، بخلق بعض الرموز الشعبية 
مثالً:  عفوي.  بشكل  ذلك  عملنا  وقد  ككل،  الفلسطيني  املستوى  على  الفلسطينية 
احلطة الفلسطينية البيضاء مع النقط الزرقاء فيها، التي أصبحت ترمز إلى الهوية 
في  فهي  تقريباً،  العالم  نواحي  جميع  وفي  أنفسهم  الفلسطينيني  لدى  الفلسطينية 
احلقيقة ليست فلسطينية في أصلها، إذ أنها لم جتمع في أي وقت في املاضي بني 
وفي  احلطة،  هذه  معظمهم  وال  الفلسطينيني  كل  َيستعمل  ولم  كلهم  الفلسطينيني 
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الفلسطينيني  بعض  استعملها  فقد  غيرهم،  عن  متيزهم  يوماً  تكن  لم  ذاته  الوقت 
أن  نرى  اآلن  ولكننا  العربي.  العالم  أنحاء  جميع  من  آخرون  عرب  استعملها  كما 
الفالحي  الثوب  وهو  آخر  رمز  وهنالك  لهويتهم.  كرمز  يستعملونها  الفلسطينيني 
أعني  في  الفلسطينية  للهوية  رمزاً  أيضاً  الفالحي  الثوب  أصبح  فقد  للنساء. 
للهوية  كرمز  املستعمل  الفالحي  الثوب  أن  واحلقيقة  العالم،  وباقي  الفلسطينيني 
فقط،  حلم  بيت  حتى  الله  رام  من  املمتدة  املنطقة  في  األصل  في  وجد  الفلسطينية 

ولكن الفلسطينيني عمموه بحيث أصبح رمزاً للهوية الفلسطينية ككل. 

قلنا أن هذه الرموز، نتيجة احلاجة إليها، خلقت بشكل عفوي. ولكن نتيجة للحاجة 
إلى عدد أكبر بكثير من الرموز لتثبيت وتعزيز الهوية الفلسطينية، ونظراً لقلة املتوفر 
منها حالياً كما وضحنا ذلك سابقاً، ونظراً للخطر الذي يحيق بالهوية الفلسطينية 
خصوصاً عند بعض مجموعاتها مثل عرب الداخل، وأسوة بالشعوب األخرى التي 
الشعوب وكما  واقتداًء مبا صنعته هذه  نفسها في ظروف تشبه ظروفنا،  وجدت 
وضحنا ذلك سابقاً، فإنني أرى أن يقوم عدد من األكادمييني واملثقفني والقياديني 
بغرضنا  نصنعها  التي  الرموز  تفي  ولكي  نحتاجها.  التي  الشعبية  الرموز  بخلق 

وأهدافنا يجب أن تتوفر فيها الصفات التالية:

أ. أن متيزهم عن غيرهم، أي أن ال تتوفر هذه الرموز عند غير الفلسطينيني.

ب. أن يكون الفلسطينيون واعني إلى أن هذه الرموز متثلهم.

ت. أن يكون لدى العالم اخلارجي، أي لدى غير الفلسطينيني، وعي بأن هذه الرموز 
متثل الفلسطينيني.

ث. أن تكون هذه الرموز قدر اإلمكان واضحة ملموسة بحيث يسهل على الفلسطيني 
التعبير عن هويته وعن متيزه من خاللها، ويسهل على غير الفلسطيني مالحظة 

ما مييز الفلسطيني عن غيره.

ج. أن يكون فيها عناصر استمرارية تربط املاضي باحلاضر.

ح. أن تتطلب التكرار، وأن ترتبط بها طقوس أو سلوك مقنن يجري تكرارها.

خ. ن تكون رمزية، أي أن ال يكون لها استعماالت عملية وظيفية يومية بل تكون 
استعراضية وتشير إلى معان وأشياء معنوية أوسع من الرموز نفسها.

د. أن تكون إيجابية، أي أن تكون قادرة على إشعار الفلسطيني باالعتداد واالعتزاز 
بعضويته في هذه الهوية.

ذ. أن تدعم الهدف األيديولوجي األساسي للمشروع ككل من حيث تثبيت وتعزيز 
الهوية على املستوى الفلسطيني.
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هذه بعض املواصفات التي يجب أن تتوفر في رموز الهوية. ولكن من أين نستقي 
هذه الرموز؟ ما هي املصادر التي نأخذ منها هذه الرموز؟ اقتداء مبا عملته الشعوب 
األخرى في ظروف مثل ظروفنا، هنالك عدة مصادر ميكننا أن نلجأ إليها في حالة 
الرموز الفلسطينية. وبشكل عام نقول أن رموز الهوية تأتي عادة من املاضي، من 
تاريخ املجتمع وجتاربه، ولكن هذا املاضي يجب أن يتناسب مع حاجات احلاضر 
وطموحات املستقبل. وميكن أن نقول ذلك بطريقة أخرى: علينا أن نسقط حاجات 
احلاضر الفلسطيني وطموحات املستقبل الفلسطيني على املاضي، ثم نستعمل هذا 
املاضي ليبرر احلاضر ويضيء خطوات املستقبل، وبذلك يرتبط املاضي باحلاضر 
واملستقبل. ويكون اخليط الذي يستمر من املاضي عبر احلاضر ثم إلى املستقبل 
هو جوهر أو روح الهوية الفلسطينية املقصودة. وهذه بعض نواحي املاضي التي 

يجدر بنا االستفادة منها:

1. أن نستولي على بعض الرموز العربية العامة املوجودة حالياً ونحتكرها للهوية 
الفلسطينية، أي كما فعلنا مع احلطة.

2. أن نأخذ بعض الرموز اخلاصة ببعض نواحي فلسطني، أو بعض مدنها أو ألويتها 
أو مناطقها، ثم نعمم تلك الرموز بحيث تصبح رموزاً للهوية الفلسطينية ككل 
بدالً من أن تبقى رموزاً جزئية أو محلية، وذلك ما فعلنا مع الثوب الفالحي الذي 

ذكرناه سابقاً.

نهاية  العشرينات وحتى  أوائل  الفلسطيني منذ  الفلسطينية والنضال  التجارب   .3
حرب 1948 اشترك فيها جميع الفلسطينيني، أي أن إطارها كان مشتركاً، ولذلك 
الفلسطيني.  املستوى  على  املشتركة  الرموز  من  الكثير  الستلهام  تصلح  فهي 
كذلك يصلح الكثير من البطوالت الفردية أو اجلماعية التي قام بها الفلسطينيون 

منذ 1948، وخصوصاً منذ 1967 حتى اآلن.

4. أرض فلسطني، بالدنا، بجميع أجزائها وتضاريسها ومواقعها اجلغرافية ومدنها 
وقراها وجبالها وأنهارها، هي ملك للشعب الفلسطيني ككل، وتصلح الستيحاء 

الكثير من الرموز للهوية الفلسطينية ككل.

5. أسلوب احلياة في القرية الفلسطينية، خصوصاً ما قبل 1948، وكل ما يتعلق 
ذلك  أجزاء  كل  ومحاصيل،  وحقول  وفالحة  زراعة  من  للحياة  األسلوب  بذلك 

الفردوس املفقود، تكون رموزاً غنية وصاحلة.

ومدنها،  مواقعها  وبعض  البالد  أرض  بقدسية  املتعلقة  الدينية  الرموز  بعض   .6
والعادات  فيها  املدفونني  واألنبياء  األولياء  ومقامات  واملسيحيني،  للمسلمني 

والتقاليد املرتبطة بذلك.
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7. تبني واحتكار بعض مراحل التاريخ العربي وتاريخ املنطقة ككل كتاريخ فلسطيني 
واستقاء الرموز منها، مثل مرحلة الكنعانيني وجميع نواحي حضارتهم، وكذلك 
التي  والبطوالت  واملعارك  وقواده  الدين  وصالح  الصليبية  احلروب  مرحلة 

حصلت أثناءها واستشهاد قوادها وقبورهم ومقاماتهم وأضرحتهم.

ومراحل  وحروب  معارك  خلق  وحتى  وبطوالت،  أبطال  خلق  ميكن  وأخيراً   .8
تاريخية من اخليال شرط أن تتناسب مع الهدف والروح املقصودة.

من  الكثير  طريقها  عن  نوفر  أن  ميكن  والتي  والطرق  واحلقب  املراحل  بعض  هذه 
نفسها،  الرموز  أصيغ  أن  اآلن  أستطيع  وال  الفلسطينية.  للهوية  املقنعة  الرموز 
ولكنني أضع اإلطار النظري الذي من شأنه أن يسهل صياغتها. وقد ذكرنا حتى 
اآلن املواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الرموز واملصادر التي ميكن أن ُتستقى 
منها. وفيما يلي بعض املواضيع التي أرى من املناسب أن تدور حولها معظم هذه 
كتاب،  علماء،  مشاهير،  عظماء،  شهداء،  قادة،  معارك،  بطوالت،  أبطال،  الرموز: 
ثورات، انتفاضات، تضحيات، مدن، قرى، مواقع جغرافية، أحداث تاريخية، صفات 
جماعية فلسطينية، أخالق جماعية، طرق سلوك جماعية، شخصية وطنية جماعية، 
رقص  فلسطينية،  أعياد  فلسطينية،  لهجة  فلسطيني،  طعام  فلسطينية،  مالبس 
فلسطيني، غناء فلسطيني، بناء فلسطيني، أثاث فلسطيني، ماضي فلسطيني، عصر 

ذهبي فلسطيني، تاريخ فلسطيني، قضية فلسطينية، وغير ذلك.

ثانيًا: شحن الرموز
أعني بذلك أن رموز الهوية لكي تؤدي وظيفتها ال يكفي أن ُتقّدم بشكل موضوعي 
محايد، بل يجب أن تكون مشحونة أو معبأة إيجابياً، أي أن تستثير في الفلسطيني 
عواطف قوية إيجابية، ومعاني إيجابية كذلك. ويجب أن تصاغ الرموز بصيغة فنية 
جميلة وتعطي صوراً عاطفية مؤثرة، وتستثير بأصحابها الثقة واالعتزاز بهويتهم 
ومبوضوع الرمز، وتستثير حميتهم وتبعث فيهم روح التعاضد والتكاتف مع باقي 
أعضاء تلك الهوية، وتبعث فيهم روح التضحية من أجل حفظ تلك الهوية والدفاع 
عنها. ويجب أن تكون هذه الرموز قادرة على متكني الفلسطيني من توصيل معاني 
املعاني واملفاهيم لنفسه وللفلسطينيني اآلخرين  ومفاهيم عن هويته، ليوصل تلك 
ولغير الفلسطينيني ممن يتفاعل معهم مباشرة وللعالم أجمع أو إلى من يهمه األمر. 
ومن املعاني التي من الضروري واملهم أن يستطيع الفلسطيني أن يقولها من خالل 

الرموز التي هي التراث الشعبي ما يلي:

الشعب الفلسطيني شعب واحد أينما تواجد؛ فلسطني هي الوطن األم لهذا الشعب، 
فيها تكون واكتسب شخصيته الوطنية وصفاته ومميزاته؛ لهذا الشعب ماض عريق 
وتاريخ مجيد، فهو حي وموجود في احلاضر وله طموحات وطنية وقومية ال بد 
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أن تتحقق؛ نحن جزء مميز من أمة كبيرة ومجيدة؛ نحن منتاز عن اآلخرين بصفاتنا 
كذا  هي  التي  ومميزاتنا  بصفاتنا  منتاز  أننا  يعرف  كله  العالم  وكذا؛  كذا  هي  التي 

وكذا؛ أنا عضو من هذا الشعب أحمل صفاته ومميزاته، وأنا أعتز وأفتخر بذلك.

الشعبي  التراث  عنها  يعبر  أن  يجب  التي  واملفاهيم  واملعاني  العواطف  بعض  هذه 
الفلسطيني كي يصح استعماله لتعزيز الهوية الفلسطينية.

ثالثًا: التعميم أو التعريف بالرموز
مبا  الفلكلورية  الرموز  بتوفير  الفكر  وقادة  واملثقفون  األكادمييون  يقوم  أن  بعد 
عنها،  حتدثنا  التي  املصادر  ومن  اآلن  حتى  ذكرناها  التي  املواصفات  مع  يتناسب 
يجدر بهم أن يضعوها في صيغ ميكن إيصالها للجمهور، وبعض هذه الصيغ قد 

تكون ما يلي:

مالحم  صياغة  معارض،  متاحف،  مؤمترات،  ندوات،  محاضرات،  مقاالت،  كتب، 
فنية  أعمال  وأغاني،  أناشيد  صياغة  ذكرناها،  التي  املواضيع  كل  حول  وقصص 
روايات،  بشكل  الرموز  هذه  وضع  حولها،  تدور  أو  الرموز  هذه  من  مستوحاة 
حكايات  مسلسالت،  أفالم،  فيديو،  أشرطة  مسجلة،  صوتية  أشرطة  متثيليات، 
لألطفال، أغاني وأناشيد لألطفال، حزازير لألطفال، ألعاب ودمى وأدوات لألطفال، 
تصميم  عمار،  تصميم  بيت،  أثاث  البيت،  لزينة  أدوات  مضحكة،  وقصص  ُطرف 

شوارع وأحياء ومدن أو قرى، غير ذلك من الصيغ أو الصور املمكنة.

رابعًا: استراتيجيات الستعمال الرموز الفلكلورية
املثقفون  وفرها  قد  يكون  والتي  عنها،  حتدثنا  التي  الفلكلورية  الرموز  بقيت  إذا 
في  ذكرناها،  التي  والصيغ  بالقوالب  وصاغوها  الفكر  وأصحاب  واألكادمييون 
صيغها وقوالبها املذكورة، فإنها ستبقى ملكاً للطبقة املثقفة والنخبة فقط، وبصيغها 
وقوالبها هذه سوف ال تساعد أفراد الشعب عامة في تعزيز هويتهم، وهو الهدف 
األساسي من هذا املشروع. لذلك يجب خلق أساليب ومناسبات وأطر يستطيع من 
للتعبير عن  الفلكلور  هذا  أو  الرموز  باستعمال هذه  الشعب  أفراد  يقوم  أن  خاللها 
هويته وتوصيل مفاهيم تلك الهوية إلى باقي العالم، ولتعزيز مفاهيم تلك الهوية عند 
بعضهم البعض. وقد ال يكون األكادمييون واملثقفون الذين قاموا بخلق هذه الرموز 
وصياغتها هم في هذه املرحلة أفضل الناس ملتابعة املسيرة، بل قد يكون األفضل 
أن حتال األمور للمنظرين األيديولوجيني ورجال السياسة ورجال العالقات العامة 
والدعاية واإلعالم من أجل خلق املناسبات واألطر الستعمال الفلكلور. وأذكر فيما 

يلي بعض هذه املناسبات واألطر التي حتضرني:
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 إنشاء أعياد واحتفاالت ومناسبات يلبس فيها اجلميع مالبس وطنية فلسطينية، 
وتقدم فيها أطعمة شعبية فلسطينية.

اإلسالمية  األعياد  أو  مثالً،  رمضان  شهر  أثناء  وأعياد  واحتفاالت  مناسبات   
واملسيحية، يقدم فيها فقط نوع طعام يعرف بأنه الطعام الوطني الفلسطيني.

 إقامة مهرجانات يتنافس فيها حّداية وبداعات في تأليف أغاني حول الرموز التي 
ذكرناها، وتسجل على أشرطة صوتية أو أشرطة فيديو وتسّوق.

 أمسيات تقدم فيها مالحم تكون قد ألفت بلهجة عامية فلسطينية على نظام األغاني 
الشعبية الفلسطينية تشيد بالتاريخ واألمجاد والبطوالت الفلسطينية، وتوضع 

هذه على أشرطة وتعمم وتسوق.

 مهرجانات يقام فيها مسابقات في الغناء الشعبي، في القصص الشعبي بأنواعه، 
ألوان  ذلك من  الشعبية، وغير  املوسيقى  في  األمثال  احلزازير، في معرفة  في 

التراث الشعبي.

واحتفاالت  مهرجانات  شعبيني،  قصاصني  مع  سهرات  فيها  تكون  ليالي  إقامة   
فلكلورية دورية في القرى واملدن املختلفة، مثالً كل أسبوعني أو كل شهر في 
في  والبيرة  الله  رام  في  تقام  كانت  التي  املهرجانات  منط  على  وتكون  قرية، 

أواخر السبعينات.

 أيام خاصة لألطفال تقدم فيها قصص شعبية وحزازير وألعاب وأغنيات وأناشيد.

 تكوين فرق في القرى واملدن املختلفة للدبكة الشعبية الفلسطينية، وللغناء الشعبي 
الفلسطيني، ولتمثيل روايات شعبية فلسطينية.

الشعبي  التراث  على  للحفاظ  ومدينة  قرية  كل  في  وجمعيات  جلان  تكوين   
الفلسطيني وأرشفته، وبشرك في هذه اللجان والنوادي عامة أفراد املجتمع في 
اجلمع والتوثيق، وحتى لو لم تتمكن هذه اللجان من إجناز أي شيء في حقل 

التراث فوجودها بحد ذاته يكون هو الرسالة.

عن  تعبير  فيها  يكون  فلسطينية  زفاف  وحفالت  أعراس  حفالت  أنواع  إنشاء   
فمن  افرجنيا  أو  غربيا  عرسا  أو  دينيا  عرسا  اآلن  جند  وكما  فلسطينية،  هوية 
املمكن إيجاد صيغة عرس وطني، ومثل ذلك حفالت من نوع وطني فلسطيني 

للمناسبات األخرى كاخلطبة والطهور وأعياد امليالد.

ولكن  اآلن  تستعمل  كما  الفلسطينية  للهوية  كرمز  فلسطني  خارطة  استعمال   
بتوسع، كأن تستعمل على دبوس ربطة للرجال أو دبوس صدر للنساء أو على 

شراشيب العقال من اخللف واستعماالت أخرى ممكنة.
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 استعمال ملصقات للسيارة بصورة خارطة فلسطني أو يكتب عليها “أنا فلسطيني” 
أو “أنا كنعاني”.

 عمل أزرار توضع على قبة القميص أو قبة اجلاكيت يكتب عليها “أنا فلسطيني” 
أو “أنا كنعاني”.

 عمل الزخارف وأدوات الزينة وأثاث للبيت بأمناط تعرف بأنها فلسطينية.

وال شك أن هناك أساليب أخرى كثيرة سيقترحها زمالء آخرون.
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مغدوشـــة: قصــة احلـرب على املخيمـات فـــي لبنــان
ممدوح نوفل

يوميات املقاومة في مخيم جنني
وليـد دقـة

أحالم باحلرية
عائشة عــودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني

أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري

البحث عن الدولة 
ممدوح نوفل 



دراسات في الثقافة والتراث والهوية 480

سلسلة مبادئ الدميقراطية

احملاسبة واملساءلة ما هي املواطنة؟  
احلريات املدنية فصل السلطات  

التعددية والتسامح سيادة القانون  
الثقافة السياسية مبدأ االنتخابات وتطبيقاته 

العمل النقابي حرية التعبير  
االعالم والدميقراطية عملية التشريع  

سلسلة ركائز الدميقراطية

التربية والدميقراطية
رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي

سيادة القانون
اسامة حلبي

حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام

الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات



481 منشورات مواطن

سلسلة تقارير دورية

واقع التمييز في سوق العمل الفلسطينية من منظور النوع االجتماعي
نحو مستقبل يضمن املساواة بني اجلنسني

إعداد: صــالـح الـكـفــري       خـديـجـة حـسـني

نحو قانون ضمان إجتماعي لفلسطني

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد : جهـاد حرب       اشراف: عزمي الشعيبي

نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون 

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني، طالب عوض








