
 
 

 

 كلية الدراسات العليا 

 برانمج املاجستري يف الدراسات الدولية

 

 اهلوية واملكان يف ذاكرة النكبة املستمرة

 "خميم اجللزون" حالة دراسية"

Identity and Place in the Memory of the on-going Nakba: Jalazone 
camp as a Case Study 

 

:إعداد  

 مىن أمحد جابر عزام

 

 إشراف

 د. ران بركات

 
 

2016 



 
 

 

 اهلوية واملكان يف ذاكرة النكبة املستمرة

 "خميم اجللزون" حالة دراسية"

Identity and Place in the Memory of the on-going Nakba: Jalazone 
camp as a Case Study  

 

: إعداد  

أمحد جابر عزاممىن   

 

 جلنة اإلشراف واملناقشة:

 د. ران بركات: مشرفا ورئيسا  

د. أابهر السقا: عضوا                      د.عاصم خليل: عضوا                                    

 

يف  "قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف الدراسات الدولية من كلية الدراسات العليا
 جامعة بريزيت، فلسطني"

 

 

 

 

2016 

 



 
 

 

 كلية الدراسات اتلعليا
 برانمج املاستري يف الدراسات الدولية

 
 

 اهلوية واملكان يف ذاكرة النكبة املستمرة
 "خميم اجللزون" حالة دراسية"

Identity and Place in the Memory of the on-going Nakba: Jalazone 
camp as a Case Study 

 
 

 إعداد:
 مىن أمحد جابر عزام

 

 جلنة اإلشراف واملناقشة:

 د. ران بركات: مشرفا ورئيسا  

 

 

د. أابهر السقا: عضوا                      د.عاصم خليل: عضوا                                  

 

 اتريخ املناقشة:

8/10/2016  



 أ
 

 

 اإلهداء

اجلميل واحلضن البعيد القريبالوجع   

 فلسطني...

 عنوان احلب ومرسى الشوق

 روح أمي الطاهرة

 أيب وتعجز الكلمات

 اإليثار والتضحية واجلمال

 إخويت وأخوايت

 نبض قليب وترنيمة الروح

 زوجي أمحد

 كياين وإشراقة حيايت

 طفليت ضحى

حلب الالمنتهي ا  

 طفليت جهاد 

 اجلنود اجملهولون

  املبحوثنيأصوات 

 زمياليت وزمالئي وكل من ساندين 

 إلجناز هذا العمل.

مىن عزام             

  



 ب
 

 

 شكر وتقدير

أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل الدكتورة ران بركات مشرفة رساليت، ورئيسة جلنة املناقشة، على اجلهود احلثيثة 
لرسالة، وحتّملها لظرويف املتكررة واملستمرة ومع والتوجيهات القّيمة اليت بذلتها خالل فرتة عملي إلجناز هذه ا

ذلك كانت تقّدم يل الدعم النفسي واملعنوي ابستمرار، فال يسعين إال أن أقول شكرا  على أمل أن تكون هذه 
 الكلمة تفيها حقها، ولن تستطيع.

االنضمام للجنة  كما أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل من الدكتور أابهر السقا، والدكتور عاصم خليل، لقبوهلما
 اإلشراف على تلك الرسالة. 

روا على أنفسهم إليصايل إىل تلك املرحلة، وأخص أصحاب العطاء والتضحية، الذين آثالشكر موصول إىل 
ابلذكر أخي "جابر" الذي قّدم يل الكثري من الدعم والعون والقراءة واملالحظات خالل فرتة إجنازي هلذه الدراسة،  

 س" الذي مل يتوان حلظة واحدة عن رفدي مبا أحتاج من دعم مادي ومعنوي ونفسي. كما أشكر أخي "فار 

أقول شكرا لزوجي الذي دعمين بكل حب وإخالص، وحتّمله فرتات غيايب املتكررة، كما أنين أود أن أوجه 
الشكر لكل من أدىل بصوته الذي قامت عليه هذه الدراسة، وتعاوهنم معي وحتّملهم لساعات طويلة من احلديث 

ن غّيبهم الفراق األبدي فلروحهم الرمحة، ومن املبحوثوين م أكثر من جلسة، امتدت إىلإلمتام املقابلة، واليت قد 
  الشاب أمحد محيدات، واحلاج أبو حافظ رمحهم هللا،

من ال يشكر الناس ال يشكر هللا، أقول شكرا لألستاذ رمضان محيدات "أبو حممد" على ما بذله من جهود   
وأشكر األستاذ يوسف يل املؤسسات الشعبية داخل املخيم، كما كبرية، من تنسيق مع بعض العائالت، ومسؤو 

، اي  وإمالئيا ، وذلك دعما  منه للمسرية التعليميةشعبان غزاوي "أبو شعبان" على تفانيه يف تدقيق هذه الدراسة لغو 
هذه الدراسة إىل ج شكرا  أيضا  ملركز حنني للخدمات، وأخص ابلذكر صديقيت "ريفا" اليت أسهمت يف إخرا  أقول

 النور بشكلها النهائي. 

 . حّيز الوجودشكرا لكل من كان له أثر بصمة إلجناح هذه الرسالة وإخراجها إىل وأخريا   
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 امللخص                                               

 

قامت هذه الدراسة على حبث آاثر حرب النكبة والنكبة املستمرة على الالجئني يف تشّكل هويتهم 
بيئة جديدة متثّلت ابملخيم، ومت اختيار خميم اجللزون كحالة للدراسة والرتكيز الفلسطينية وانعكاس هذه اآلاثر على نشأة 

بوكالة  على بنية املخيم يف ظل تعاقب سلطات حكم خمتلفة، اليت اشتملت على مؤسسات اجملتمع املدين الرمسي ابتداء  
اور على صوت الالجئني فنفسهم الغوث الدولية "األونروا" وصوال  للسلطة الوطنية الفلسطينية، اعتمدان يف هذه احمل

ابالستناد إىل ثالثة فجيال "األجداد وميثلون اجليل األول، اآلابء وميثلون اجليل الثاين، األحفاد وميثلون اجليل الثالث" 
 ضمن الرواية الشفوية اليت فدلوا هبا.

ري، يف حني قام اشتملت الدراسة على فربعة فصول، انقش الفصل األول حيثيات الدراسة واإلطار النظ
الفصل الثاين على دراسة اهلوية واملكان يف ذاكرة النكبة املستمرة، اليت ارتكزت على تسليط الضوء على صورة اهلوية 

ليت متثّلت ابلرواية اليت انتقلت بني األجيال من حيث: عوامل ما قبل حرب النكبة حسب األجيال، ا الفلسطينية
، وفخريا مسار الرحلة إىل املخيم، وفثر هذه احملاور على اهلوية وفكرة املكان واالرتباط اخلروج، اجلهات املتآمرة والداعمة

ابلعودة، فما الفصل الثالث فتناول خميم اجللزون ومؤسسات اجملتمع املدين الرمسي ابتداء من وكالة الغوث الدولية وصوال 
خريا انقش الفصل الرابع النتائج والتوصيات اليت للسلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاساهتا على هوية الالجئني، وف

 خلصت هلا الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح
 

 

 

Abstract 

This study examined the effects of the 1948 Nakba and its enduring 
implications on the Palestinian refugees and identity, and on the resulted 
settings (the refugee camp). The Jalaone camp was chosen as a case study 
(Jalazone is Palestinian refugee camp, located 7 kilometers north of 
Ramallah). The study focused on the structure of the Palestinian camp 
under different ruling authorities. It also addressed the official civil society 
orgaizations working in the camps, starting from the UNRWA until the 
PNA. This study was based on the biographical narrative of the refugees 
three generations (grandparents represented the first generation, parents 
represented the second generation, grandchildren represented the third 
generation). 

The study consisted of four chapters. Chapter I details of the research and 
its theoretical framework. Chapter II addressed identity and place in the 
memory of the ongoing Nakba, especially the image of the palestinan 
identity before the Nakba. The study followed the narrative handed down 
from generation in terms of the reasons of the exodus, conjuring and 
supporting parties, and journey to the camps. It presented the effect of 
these elements on the concepts of identity. Place and return. Chapter III 
dealt wit the jalazone camp and its official civil society instituions starting 
from the UNRWA until the PNA, as well as their impacts on the identity 
of the refugees. Chapter IV presented the final findings and 
recommendations of the study.  
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 الفصل األول

 املقدمة واإلطار النظري

 

  املقدمة: 1.1

 بننننل اسننننرتاتي ية، اترخييننننة عننننابرةمل يكننننن مننننا تعرضننننت لنننن  فلسننننطني مننننن احننننتالل لنننن ر  واقننننتال  للشننننعب  ننننرد حادثننننة 

النذي منحنت م(، 1917)بلفنور  إعنالنيف إطنار واسنع النطناد بندفت معاملن  تظهنر مننذ صندور ، صهيو/دولية مدروسة

بريطانينننا بوجبننن  وطننننا قومينننا لليهنننود بعننند انتنننداهبا علنننى فلسنننطني يف فعقننناب هزمينننة الدولنننة العثمانينننة، ومل يغفنننل الشنننعب 

، واملعارك اليت دارت رحاها يف فحنناء خمتلفنة منن 1936ة بل حاول مقاومتها فكان اضراب الفلسطيين تلك االسرتاتي ي

 .فلسطني ضد االستعمار الربيطاين

،  النذي قنرر إقامنة دولتنني علنى فر  فلسنطني 1947" لعنام 181، "1فعقب تلك الفرتة العصيبة صدور قنرار التقسنيم

% منن فراضني فلسنطني، و 56ورمست خريطة التقسيم لت عل لليهنود  ية،التارخيية فحدامها فلسطينية عربية والثانية يهود

% يف ذلننك الوقننت، مقارنننة ابلعننرب الننذين كننانوا 32% للعننرب، يف الوقننت الننذي شننّكل اليهننود سننكانيا مننا نسننبت  42

ابعتباره جاء إال فن اليهود مل يكرتثوا لذلك القرار الذي رفض  الفلسطينيون العرب فيضا  2% من السكان،68يشكلون 

% مننن فراضنني فلسنننطني 78حنننو  تعلننى حسنناب اتلكنناهتم لصنناص فقليننة صننهيونية يهوديننة فمعنننت يف عنندوا ا، فاحتلنن

م قامت ب  مجاعات إرهابية صهيونية، اقتحمت القرى واملدن الفلسطينية بعد قصفها، ونفذت جرائم خالل عدوان منظّ 

خالل فوسنع عملينة تطهنري عرقني يف التناري  ، يوهتم واتلكاهتمفلسطيين من ب 750.000لغت ذروهتا بطرد حنو بحرب 

الننيت نسننن ت  3املعاصننر، لتصننبن النكبننة علنننى إثننر ذلننك اننورا للتننناري  الفلسننطيين، وركيننزة فساسننية للنننذاكرة الفلسننطينية،

الضنيا   هبنم إىل تمنن فحنداث وعملينات قتنل وترهينب، فدحنول منا دار ، حيثياهتا يف حوار األفراد علنى امتنداد اترخيهنم

واهلرب من وج  املوت احملدد الذي كان يالحقهنم، ليهيمنوا يف األر  يبحثنون عنن األمنان واملنأوى، إىل فن مت ، والتشرد

خميمنا( ببنادرة األمنم املتحندة إلينواء مئنات آالس الفلسنطينيني لفنرتة مؤقتنة حن   نني  59إنشاء املخيمات الفلسنطينية )

                                                           
1
.27)الجزءاألول.دارالهدى(،نكبة فلسطين والفردوس المفقود.عارفالعارف، 

2
.260(2005)الكويت:داراالبداعالفكري،فلسطين التاريخ المصورطارقسويدان، 

3
.89(،1968)القاهرة:الزهراءلالعالمالعربيرؤية مصرية: 1948حرب فلسطين  إبراهيمشكيبأرسالن، 
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الننيت خضننعت الحقننا  (الضننفة الغربيننة) يف منطقتننني منفصننلتني يف فلسننطني مسيتننا ب سننلوبةموعنند عننودهتم إىل د رهننم امل

خميمات الالجئني اليت قامت إبنشائها وكالة كما انتشرت كان حتت اإلدارة املصرية،    الذي (قطا  غزة) ، مثحلكم األردن

 . األردنو سور ، و  يف دول  اورة لفلسطني وهي لبنان، الغوث الدولية

باحثون والُكّتاب بقضية املخيمات الفلسطينية، وقد ركزوا جل اهتمامهم على معاانة الالجئني الفلسطينني لقد اهتم ال

واستعراضها يف العديد من اجملاالت يف احلياة اليومية، كالوضع املعيشي، والصحي، والتعليمي، واالقتصادي، 

 واالجتماعي، والبيئي، واجلغرايف، والدميوغرايف. 

 

أساة الالجئني الفلسطينيني وتعثر احللول واجلهود السلمية بسبب الصلف اإلسرائيلي ورفضها لقرارات مع استمرار م

األمم املتحدة بشأن هذا الصرا  الذي امتد لستة عقود ونصف، دون اكرتاث ملعاانة املخيمات، فو تنفيذ حقهم ابلعودة 

ت لفقد فدت هذه احلالة إىل توارث املعاانة ح  مشوفقا لقرارات األمم املتحدة ومنظمات حقود اإلنسان الدولية، 

وح  يومنا هذا، وبقاء هذه احلالة لفرتة زمنية امتدت إىل عقود طويلة مشلت فجياال  1948فجياال فلسطينية منذ 

ر ر صغريا، وتفتحت براعم طفولت  حتت األش ار فو املغر إىل فن استقمتعاقبة بدءا من جيل النكبة، مرورا جبيل من ه ّ 

 ب  املقام يف خيمة، ومنهم من ولد يف املخيمات  مل على كاهل طفولت  عبء الل وء وعبء العيش يف املخيم.

بناء املخيم وتنظيم جهودهم وتوجيهها حنو هدس فكما جاءت التنظيمات السياسية لتلعب دورا مهما وحيو  يف أتطري 

رتقاء ابلوعي وفهما إطاره اجلغرايف وواقعة الدميغرايف فكان إيف  من املخيم فكرب كرب من االان الفرد واحلمولة، بلفمجعي 

عمق للواقع الدويل واالقليمي واحمللي، اا فسهم يف صقل الوعي وتقريب وجهات النظر يف االطار العام مع مراعاة ف

 .حيانيف بعض األاء شقّ بني األ دمو    و صداما  ف ،حضار    ا  خر حوارا حيو آبفالتباين التنظمي الذي شكل بشكل 

ة والنكبة املستمرة على صورة اهلوية الفلسطينية  لالجئني كيف فثرت النكب تعكف هذه الدراسة على ااولة فهم وتفسري

يش يف املخيم مكانيا فو فكر ، ويف مقدمتها اجليل الذي  يع وال زال بعضها عاش ،ثالثة فجيال امتداد يف املخيم على

نتي ة لطرده من وطن ، لقد عاشت هذه األجيال حتت وطأة فحكام خمتلفة بدفت كان رفس حرب النكبة وعاىن 

ابحتالل بقية  االستعمار االستيطاين الصهيوينابحلكم الربيطاين قبل الل وء مث احلكم األردين بعد نشأة املخيم وبعد قيام 

عفت املأساة بني اهل رة فلسطني )الضفة الغربية وقطا  غزة( فصبن السكان يعيشون حتت احتالل عسكري فتضا
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العسكرية، إىل فن بدفت  القوة االستعمارية االستيطانية الصهيونيةالقسرية ابلقوة العسكرية وبني العيش حتت سطوة 

حيث مل يلتزم الطرس ، واالسرائيليني منظمة التحرير الفلسطينيةمالمن تغيري سياسية جديدة بعد توقيع اتفاد فوسلو بني 

مث اعادة احتالل  ، فواصل سياسة االستيطان واالعتقال وهدم البيوت وااصرة املخيم، االتفاقيات األخري أبي من هذه

  .الضفة الغربية اليت يقع فيها خميم اجللزون

إن األجيال اليت ترعرعت يف خميم اجللزون شهدت االنتفاضة الفلسطينية االوىل والثانية اليت جاءت ردا على اارسات 

الفلسطينيني وهو ما ضاعف املعاانة اليت مل تعد اصورة يف تداعيات النكبة بل فيضا خالل اإلنتفاضة اسرائيل ضد 

، فما اجليل الثالث وهو اجليل املتلقي ل حداث عرب الروا ت الشفوية اليت يتلقاها من فجداده 1987األوىل عام 

رض  وفر  فجداده وآابئ ، فو عن االنتفاضة اليت وآابئ ، سواء عن النكبة كحدث رئيسي فدى إىل والدت  بعيدا عن ف

فاجليل الثالث سيكون فكثر بعدا عن األحداث الفعلية امللموسة ، فدت إىل بروز دور املخيمات على الساحة الفلسطينية

على فر  املخيم، عدا اتفاقية فوسلو اليت وقعت وكانت آاثرها هي البادية على قضية الالجئني،  وكيف فثر قدوم 

ومالحقة فبناء املخيم، صهيوين وال بد من اإلشارة إىل استمرار الصلف ال .سلطة واتفاقية فوسلو على وضع املخيماتال

املتقطعة مع جنود االحتالل الصهيوين ومستوطني ، واستمرار سياسة االعتقال ملن هم  االشتباكاتوحدوث العديد من 

خللق هوية مغايرة حنو املكان املادي  ودافعا   ا سبق كان اّفزا  كل م،  تشملهم الدراسة دون اجليل الثالث والذين مل

"املخيم" واملكان املتخيل "فلسطني التارخيية" إذ تشّكل تلك املمارسات صدى واسع األثر يف جعل اهلوية الفلسطينية 

را،  وجتعل من القضية قضية سياسية ابمتياز من خالل اإلرهاصات اإلسرائيلية املستمرة اليت جتعل من النكبة حداث مستم

موقفا ال يقبل التمييع واالنطواء حتت مسميات تعمل على هتميش حق العودة، وطمس القضية الفلسطينية، بل على 

 العكس.

عل من الضروري إلقاء الضوء على خمتلف األجيال، إذ جإن ديناميكية تنامي األحداث على مدار ستة عقود ونيف  

 الس الرتكيز على عينة اددة تقتصر على رؤية واحدة ضمن إطار زمين متنامي ومرتاكم.يعطي الدراسة مشولية فكثر، خب

 الدراسة: إشكالية 2.1

وتوزعهم يف فصقا  املعمورة ما بني خميم وقرية  1948شّكل الشتات الذي فصاب الشعب الفلسطيين بعد نكبة 

الفلسطينية اجلامعة واالنتماء الفلسطيين بفهوم  اخلاص والعام، وشتات، والذي كان من املتوقع فن يؤثر سلبا  على اهلوية 
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إال فن الفلسطيين استطا  احلفاظ على شكل جامع للهوية الفلسطينية العامة داخل املخيم )املكان(، ابلرغم من والدة 

ه اهلو ت الديناميكية هو ت ديناميكية متحركة داخل املخيم وخارج ، إال ف ا مل تضعف اهلوية العامة للفلسطيين، فهذ

 املتحركة عملت على تعزيز اهلوية اجلامعة يف ذاكرة النكبة املستمرة.

 فرضيات الدراسة:  3.1

كانت وما زالت حرب النكبة والنكبة املستمرة تلعب دورا مركز  يف والدة وبلورة هوية مؤقتة تتسع وتضيق داخل  .1
 لنقلها ل جيال املتعاقبة.    مل بشكل وا مكان الل وء، وتتفاعل لتعزيز اهلوية األصلية وتع

لعبت األحداث السياسية دورا فاعال يف تعزيز اهلوية الوطنية بني الالجئني الفلسطينني داخل املكان )املخيم(   .2
(، يف حني كان لبعض األحداث السياسية تباين يف ردات الفعل اا 1987كاالنتفاضة الفلسطينية األوىل )

 فدى إىل شرخ يف االنتماء للهوية، وتشّكل هوية وطنية جامعة. 

 تغرّيا يف شكل املكان، اا فدى إىل تغرّي وتنوّ  يف اهلوية.  تي ة النكبة املستمرة والز دة الطبيعية فحدثنت .3

 أمهية الدراسة:  4.1

أب ا تسّلط الضوء على الواقع الفلسطيين منذ النكبة ح  اجليل الثالث، من خالل فخذ حالة تنبع فمهية هذه الدراسة 

ون وهو إحدى خميمات الل وء الفلسطينية يف الضفة الغربية، يف ااولة لفهم تفاعالت دراسية متمثلة بخيم اجللز 

ح  قيام السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطا   1948األحداث اليت مّرت خالل هذه الفرتة الزمنية، منذ عام 

املكان )املخيم( يف بناء هوية جامعة فو  غزة، وأتثريها يف صقل اهلوية وانعكاسها على داخل املكان )املخيم(، وكيف فثر

هو ت ديناميكية ل جيال الثالثة، مع إدراك فن اهلوية فو اهلو ت تقوم من خالل العالقات بني األفراد الذين جتمعهم 

 4تقاليد مشرتكة من شا ا فن تطور اهلوية الشخصية.

 أهداف الدراسة: 5.1

النكبة واهلوية من جهة فخرى، كما هتدس إىل حرب اهلوية واملكان من جهة، و هتدس الدراسة إىل إبراز العالقة بني 
منذ نشأت  وصوال لقيام السلطة الفلسطينية واثر هذه املتغريات  تسليط الضوء على نتاج التغري يف البنية العمرانية للمكان

 ي، والرواية الشفوية لعينة الدراسة.على اهلوية/ املكان يف ذاكرة النكبة املستمرة، من خالل اعتماد التاري  الشفو 

                                                           
4
.187،ص2002)ترجمة(محمدميالد.الالذقية:دارالحوار،بعد ماركسهابرماسيورغن، 
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 اإلطار النظري: 6.1

 :العالقة بني اهلوية واملكان حسب هابرماس 1.6.1

من قدرة يف االقنا  والتوضين يف فهم ملا هلا  ستعتمد هذه الدراسة بشكل رئيسي على نظرية هابرماس يف اهلوية التواصلية

وجود يسعى من خالهلا هابرماس إىل إرساء التفاهم بني ذوات يشرتكون  والتواصل هو كيفيةالعالقة بني اهلوية واملكان. 

إذ يؤكد هابرماس على إمكانية التواصل مع اآلخرين كضرورة  ،يف املكان ويسعون لالنس ام يف ما بينهم عرب حوار بّناء

فساسا بتفاعل خالد  فاهلوية ابلنسبة ل  هي فعل إنشاء وبناء يتميز، 5للتفاعل، وذلك من خالل اللغة كوسيط رمزي

والتواصل هو  6ومنتج يف إطار النظرية واملمارسة، وتست لي كل ما هو اجتماعي وفكري على فرضية النقاش واحلوار،

جتاوز تلك الرابطة القائمة بني شخصني فو فكثر بعىن، فن التواصل ليس  رد عالقة بني إنسان وآخر تت لى من خالل 

 7إنسانية اإلنسان بل هو فيضا، تبادل بني اجملموعات املختلفة عن طريق فجهزة متفاوتة التعقيد.

از ابعتباره فردا وعضوا يف العملية اإلبداعية،  إن اهلوية با هي فعل فاهلوية حتدد اإلنسان املعين ابلقول والفعل واإلجن

 إجنازي تتمنع فن ختتزل يف بوتقة ضّيقة من املصادرات املوّجهة، واهلوية مع ذلك ترتجم الشخص الذي يتفاعل معها. 

يقوم هبا اآلخرون خبصوص . يف احلقيقة ال ميكن ألحد فن يبين شخصيت  بعزل عن فشكال التمييز اخلاصة ابهلوية اليت "

 8األمر ال يتعلق ابلنظر إىل ذلك أبشكال التمييز اليت يقومون هبا اعتمادا على موقف إجنازي كأطراس يف التفاعل".

فالنشاط التواصلي هو الركيزة األساسية لتفاعل األان مع ايطها إذ تظل الشخصية حاضرة يف مشاركتها مع اآلخر، 

"ال  قق األان فشكال التمييز الذاتية  حرية ضمن النشاط التواصلي الذي التزمت ب . وتصبن الذات منخرطة بكل

 9اخلاصة ب  هو ابلذات ويقدم نفس  بوصف  فان عمليا على فن  منخرط يف إطار نشاط تواصلي". 

لزوال، متثل عالقة "إن هوية األان اليت تضمن استمرارية العالقة اخلاصة بتاري  احلياة وسط ا يار الت ارب السريعة ا

حوارية يف التفسري االسرتجاعي ملسرية احلياة تتواصل األان مع ذاهتا كما اآلخرين، والوعي الذايت يتأسس يف نقطة تقاطع 

 10املستوى العمودي للتفاهم الذايت مع ذاهتا نفسها".

                                                           
5
.49،ص2012.لبنان:دارالفارابي،الهوية والتواصلية في تفكير هابرماسالناصرعبدالالوي. 

6
.52المرجعالسابق.ص 

7
.56المرجعالسابق.ص 

8
.34،ص2002.)ترجمة(:محمدميالد،الالذقية:دارالحوار،بعد ماركسهابرماس،يورغن، 

9
.34،ص2002الالذقية:دارالحوار،ترجمة(محمدميالد.،)بعد ماركس هابرماسيورغن. 

10
.181-180،ص2002،)ترجمة(محمدميالد.الالذقية:دارالحوار،بعد ماركسهابرماسيورغن. 
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ري  احلياة من خالل فهم الذات املرتاكم وهذا يعين فن  ال بد من استمرارية جتربة احلياة التأملية اليت تنتج استمرارية ات

نفسها على ف ا مرحلة من مراحل التفسري البيوغرايف، بصورة مستدمية ويف وسط التفاهم مع الذوات األخرى، فان ففهم 

تعبريي احلياة  نفسي ذاتيا فقط يف ذلك احليز اا هو مشرتك "الذي في  ففهم يف الوقت ذات  اآلخر يف متوضعات ، ألنّ 

فتقوم هذه اهلوية فو اهلو ت من خالل العالقات  11ن يت ليان يف ذات اللغة اليت هي ملزمة ابلنسبة إلينا مشاركة".اثناإل

ل ثّ بني األفراد الذين جتمعهم تقاليد مشرتكة من شأ ا فن تطور اهلوية الشخصية، "ليس التمييز الذايت نفس  هو الذي مي

التعرس الذايت املعرتس ب  بينذاتيا  نفس  يتطلب االعرتاس املتبادل بني ففراد فساس إثبات اهلوية اخلاصة بقدر ما هو 

فنت حنن. ليس ذلك عدمي النتائج ابلنسبة لتشكل اهلوية اجلماعية، فيما يتعلق ابلتعبري  -اجملموعة التشكيلية العالئقية فان

 12عن اهلوية اجلماعية". 

ة املعيارية للهوية فهابرماس يرفض فن تكون اهلوية  رد انتماء ينبرتبط ابلة اليت تيفاجملتمع هو شبكة من األفعال التواصل

يصبن من خالل  وجود اهلوية ترمجة للفكر اإلنساين يف  مشرتكا   معيشيا   قومي ل فراد واجملتمعات وإمنا تقتضي عاملا  

ما دامت اإلنسانية تطور معيشتها  ترحال  عرب فماكن وتواري  في ترمجة إلجنازات ، واليت تظل مستمرة ويف حركة دائمة

وتواكب  ر ت العصر، وهذا ينتج هو ت ال هوية واحدة. "فاهلو ت بشكل عام ال تعدو فن تكون فمساء نطلقها 

 13على طرائق خمتلفة ووضعنا فيها، وافرتضناها يف فنفسنا داخل روا ت املاضي وفحاديث ".

اعة االتصال اليت تنبثق من طبيعة اللغة والعقل االنساين وكيفية هذا ما فّكده كناعنة عندما حتدث عن سهولة وجن

االتصال بني بين اإلنسان، فاللغة ليست  رد مفردات وال  رد معان حرفية للمفردات، وإمنا هناك معان ومعان 

مسا  حديث فو للمعاين، فو مستوى اثن من املعاين، وهذا املستوى الثاين هام جدا للتفاهم بني بين اإلنسان، إذ فن 

قراءة مادة مكتوبة يشّكل لدينا ما يشب  قمة اجلبل اجلليدي اليت تظهر فود سطن املاء، ولكن القسم األكرب املخفي 

حتت السطن هو املعىن الذي يضيف  القارئ فو السامع من معلومات لدي  هو، ذات عالقة بتلك املفردة، وقد يضيف 

ي هو ما مسّاه  خفأبن  فضافها إىل املعىن، فاجلزء امله ن وعي من ، ودون االنتباالقارئ فو السامع تلك املعلومات من دو 

كناعنة ب "معىن املعىن" مشّكلة هالة من املعاين اليت يتم إضافتها إىل كل مفردة وكل رمز وكل إشارة، تتكون من مجيع 

                                                           
11

.187،ص2002،)ترجمة(محمدميالد.الالذقية:دارالحوار،بعد ماركس هابرماسيورغن. 
12

.34،ص2002،)ترجمة(محمدميالد.الالذقية:دارالحوار،بعد ماركسهابرماسيورغن. 
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.290،ص2007،الكويت36،مج1مقالوردفي"عالمالفكر"علهوية ونقض فكرة األصل"" شعرية اعالءعبدالهادي. 
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تلك املفردة على املستوى الواعي  تستدعيها اليتالتداعيات واالرتباطات والذكر ت والصور واملشاعر والعواطف 

والالواعي يف ذهن القارئ فو السامع، فبحسب كناعنة فن ما حدث للشعب الفلسطيين من تشتت وجلوء عمل على 

لذا فإن مسألة اهلوية  14تمعات فخرى واتثرهم بثقافتها، دا عن اخنراط الكثريين منهم يف تقليل االتصال بينهم، ع

من خالل تسليط الضوء على الواقع الفلسطيين من خالل عينة من الشرائن اليت قاست فمل  واملكان تربز فمهيتها هنا

اهل رة والتشتت، وعيشها داخل خميمات لل وء، وكيف فثر مكان املخيم يف صقل هوية الفلسطينني داخل  على امتداد 

 عيشهم في  وصوال ألوسلو.

فإن  من املمكن فن تقوم اهلوية على تغاير مع املكان كما فما عند احلديث عن اهلوية واملكان حسب إدوارد سعيد 

  دث يف كتاب  "خارج املكان" من خالل متازج اهلو ت واختالفها قد يؤد ن إىل تصارعها داخل األمكنة واألزمنة

. "دوس املفقودالفر "حبيث يتغري دور اللغة ودور اهلوية ارتباطا مع املكان املتعدد الذي  دد يف هذه الدراسة ابملخيم و

فكون سو  متاما وفن فظل يف غري  "والواقع فين تعلمت، وحيايت مليئة على هذا احلد بتنافر األصول، فن فؤثر فالّ 

 15مكاين".

التغريات مستمرة سواء على وقد مت استخدامها كأدوات قياس، ف واألجيال ختتلف بتعاقبها، / متغرّي،املكان اثبتف 

تصبن هناك عالقة ما بني املكان واجليل حسب مدى أتثره وأتثريه في ، ففي دراسة قدمتها املكان فو على األجيال، ف

قدمت فيها مقارنة ل جيال  16ديفرو بعنوان: "الالجئون الفلسطينيون فجيال خمتلفة وهوية واحدة"-سويف رخيرت

حق العودة، وعمق االرتباط ابألر  الفلسطينية الثالث، ووجدت فن اجليل األول "جيل النكبة" متيز بنظرة عاطفية إزاء 

 متحورت حول واليت  انعماسا ابلقضية الفلسطينية من وجهة سياسيةومركزيتها يف تفكريه، إال فن اجليل الثاين كان فكثر 

فوسلو، وأتثريها على القضية الفلسطينية مع اختالس االنتماءات احلزبية السياسية، وتعدد اآلراء بينهم، فما  اتفاقية

الثالث من الالجئني فطالبوا ابلعودة من جانب إنساين، ليس فقط كحق مقرر وفقا للقوانني الدولية، وكان هناك  اجليل

 17على هذا اجليل. تنو  من خيبة األمل اليت  غلب

                                                           
14

.ص2011رامهللا:مواطن،المؤسسةالفلسطينيةلدراسةالديمقراطية.دراسات في الثقافة والتراث والهوية.شريفكناعنة. 

382-383.
15

.359،ص2000وت:داراآلداب.،ترجمةفوازطرابلسي.بيرخارج المكانإدواردسعيد، 
16

(.جامعةبيرزيت:معهدإبراهيمأبوإنه كشيء مقدس.. ثقافات سياسية مختلفة حول حق العودة )ملخصسوفيريخترديفرو. 

لغدللدراساتالدولية.


17
المصدرالسابق. 
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وإن كان هذا االختالس بني األجيال يف إطار اهلوية، فإن  من الضرورة فن خيتلف يف إطار املكان والذي هو فكثر أتثرا 

على فر  الواقع ابلتغريات اليت جتري وتالمس األفراد بشكل مباشر، فإن االعتماد على األجيال يف هذه الدراسة، 

األجيال، على اختالس اخلطاابت املؤسساتية السياسية واالجتماعية، يؤدي إىل فهم صورة املكان "املخيم"  يف ذاكرة 

 املفصلية اليت توالت على املخيم.واألحداث 

 منهجية الدراسة:   7.1

يعترب التاري  الشفوي مكمال للنقص الذي يعرتي ، والرواية الشفوية، إذ تعتمد الدراسة على املنهج التارخيي التحليلي

الدراسات الفلسطينية بشكل عام، ويف موضو  الالجئني الفلسطينيني بشكل خاص، وذلك ألن روا ت األفراد هي 

ن ذاكرة التاري  املكتوب تكون رمسية، وال تتفق مع ذاكرة ففيضا من املمكن فن تكمل التاري  املكتوب، وعادة  دث 

الشفوي، الذي يروي  األشخاص عن جتارهبم الذين عاشوها أبنفسهم، وإن كان التاري  الشفوي هو الذي يعىن التاري  

بدراسة املاضي من خالل الكلمة احملكية احملفوظة يف الذاكرة واملنقولة مشافهة فهي تشمل اتري  احلياة، والذي يعىن 

م عن فحداث حياهتم، خرباهتم، ومشاهداهتم، خاصة تلك بدراسة املاضي القريب من خالل روا ت األفراد وذكر هت

 18األحداث اليت شاركوا فيها شخصيا، فو كانوا شهود عيان هلا.

مجع ما ميكن من معلومات من الثالثة فجيال حول نشأة املخيم، والفرتات اليت تعاقبت وتقوم منه ية الدراسة على  

والتغريات اليت طرفت على املكان ، خلقتها كل فرتة من الفرتاتعلى حكم  وصوال إىل إتفاقية فوسلو والظروس اليت 

يعتمد هذا املنهج الكيفي و  املنهج اإلثنوغرايفوانعكاسها على صورت  لدى كل فرد من ففراد العينة "هويت " وسيتم اعتماد 

ن الشخص من كّ واليت مت، ويقوم بشكل فساسي على األسئلة املفتوحة، على املقابالت الشخصية مع ففراد العينة

اإلجابة ابتسا  وفر ية فكثر من جعل األسئلة مغلقة تقنن إجابة الشخص قبل إجابتها، وحصرها يف إطار ضيق من 

 املعرفة اليت قد ال تظهر كما ستظهر يف األسئلة املفتوحة.

لدراسات الدولية وا على الدراسات واألحباث اليت تناولت قضية الالجئني، واحلاالت الدراسية سيتم االعتمادكما 

واملؤمترات، واملنشورات املختلفة، واملصادر واملراجع والدور ت، والرسائل اجلامعية، واألحباث والتقارير الصادرة عن املراكز 

                                                           
18

.7.ص1994تامرللتعليمالمجتمعي..القدس:مؤسسة من يصنع التاريخ؟ التأريخ الشفوي لالنتفاضةعادليحيىوآخرون. 
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البحثية: مركز بديل، مركز مشل. وكذلك الدرو ت املختلفة مثل اهل رة القسرية، والنشرات واالحصائيات الصادرة عن 

 ة والوزارات ومركز االحصاء الفلسطيين.الدوائر احلكومي

ال بد من اإلشارة هنا إىل فننا لن نفصن عن فمساء املبحوثني الصر ة، وذلك كون فغلب املبحوثني كان شرطهم 

األساسي فن ال يتم ذكر فمسائهم فو في معلومات خاصة حوهلم، لذا سنقوم ابستخدام فمساء مستعارة وذلك حرصا 

، كما ال بد من اإلشارة فيضا  إىل فنّنا سنقّدم رواية ئك األشخاص، ونزوال عند رغبتهمعلى سالمة ومصلحة فول

املبحوثني كما هي على الرغم من وجود بعض املصطلحات، إال فنّنا ول مانة العلمية لنقل الرواية آثران على إبقائها كما 

 هي. 

 عينة الدراسة: 8.1

مجيعها يف ما اصطلن على تسميت  )الضفة الغربية( و )قطا  غزة( ويف دول  عتقخميما  59يعترب خميم اجللزون واحدا من 

كم إىل الشمال من مدينة رام هللا، وحتيط   7 اورة هي االردن وسور  ولبنان ويقع مشال مدينة رام هللا ، وعلى مسافة 

شرد قرية دورا القر ، اليت ب  من الشمال قرى جفنا وعني سينيا، وبريزيت، ومن الغرب قرية سردا، ومن اجلنوب وال

وفقامت مستوطنة )بيت إيل( على  1977تعرضت لعدوان استيطاين من قبل حركة غوش فمونيم اإلسرائيلية يف العام 

 19جزء كبري منها، ومن فراضي قرية بيتني اجملاورة.

صول للمبحوثني ومعرفيت هبم  ال بد من اإلشارة إىل السبب الذي دفعين الختيار خميم اجللزون كحالة دراسية، فسهولة الو 

كوين فحد سّكان املخيم، كان عامال رئيسا لسبب االختيار، كما فنين فحببت فن فدرس حالة اهلوية وارتباطها ابملكان، 

 داخل املخيم.

فشخاص وموزعة بنسب متساوية على األجيال الثالثة اليت سيتم  10شخصا مقسمة إىل  30تتكون عينة الدراسة من 

 20مقابلة. 47ا قمنا إبجراء ما يقارب ، إال فننّ لعينةل اعتمادها

 الصعوابت اليت واجهت الدراسة:  9.1

عدم التمّكن من مقابلة العديد من فبناء اجليل األول، وذلك بسبب صعوبة وضعهم الصحي، فمنهم من عاىن من  1.

املبحوثني من اجليل األول، من مشاكل وإعاقات جسدية، فو مشاكل فخرى كالنسيان، األمر الذي قلّل عدد 
                                                           

19
.15،ص1994القدس:مؤسسةتامرللتعليمالمجتمعي.قصة مخيم الجلزون "تاريخ شفوي".عادليحيى. 

20
.156أنظرالمالحق،ص 
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عاما من إجراء مقابلة، إذ  90جانب آخر رفض بعض فبناء اجليل األول املعّمرين، والذي يصل عمر فحدهم 

فشار األهل فن  يرفض احلديث مع في فحد منذ قرابة العامني، خاصة فيما يتعلق إبجراء مقابلة حول القضية 

ر ابمللل من كثرة املقابالت اليت فجراها مع ابحثني دومنا نتي ة، فاحلال يظّل الفلسطينية وفشار فبناؤه فن  فصبن يشع

على ما هو وال يتغرّي، وابعتقادي أبن  جيّنب نفس  مرارة الوقو  يف ف  الذكر ت، واليت يصبن  رباًّ على نبش  

 حني يتحدث عن فلسطني قبل النكبة، وعن طبيعة بالده ومعيشت  فيها. 

كان ينتاب الناس عند مقابلتهم، خاصة مع جهاز التس يل، فيكونوا طبيعني إىل فن فضغط على اخلوس الذي   2.

فزرار التشغيل، فيباشرون ابلسؤال: بدك تس لي؟!، وبعض منهم ان كان من املفرت  إجراء مقابلة مع  اشرتط 

ايت  كتابة، وهذا شّكل لدي عدم التس يل صوتيا، وإال لن يقوم إبجراء املقابلة، فمنهم من اضطررت إىل فخذ رو 

صعوبة كبرية، والرتكيز القتناص األفكار اليت تدور حول املواضيع اليت فريدها، دون التطّرد إىل الروا ت اخلاصة 

واألحاديث اجلانبية اليت قد خيو  فيها املبحوث خالل حديث ،  فيما كان األغلب إن مل يعرت  على التس يل 

السم الشخصي عند حديثي عن املقابالت، وفن  يفّضل فن ال يتم ذكر امس  يسألين عن ما إذا سأستخدم ا

الصرين، وينسحب هذا على األجيال الثالثة، مع ضرورة االشارة إىل فن هناك فئة مل تّشكل هذه األمور عقبة 

ّلق ابلنسبة هلم. كما ختّوس بعض املبحوثني من التعبري بشكل صرين عن آرائهم، وجتارهبم، خاصة فيما يتع

ابحلديث عن وكالة الغوث الدولية، وسياستها جتاه الالجئني، واحلديث فيضا  حول وجود السلطة الفلسطينية، وفثر 

اتفاقية فوسلو عليهم كالجئني داخل املخيم، وقد يعود ذلك إىل فن تلك املؤسسات ما زالت قائمة أبعماهلا، 

 عن جتربتهم خالل . خبالس احلكم األردين الذي مل يتوان املبحوثني ابحلديث

من إجراء املقابلة نفسها، خصوصا ألنين قمت بتفريغ  فكثر ا  ووقت ا  عملية تفريغ املقابالت واليت تتطلب جهد 3.

املقابالت حرفيا وهذا شّكل صعوبة عدا عن الصعوبة اليت واجهتين يف البداية ابلتعامل مع املعلومات، وفيّها فكثر 

 فمهية لعرض ، واستخدام  يف هذه الدراسة.

 مراجعة األدبيات:  10.1

والباحثني والكتّاب، فمنهم من تناوهلا من الناحية التارخيية ومنهم من عرضها من حازت النكبة على اهتمام املؤرخني 

ن املخيمات، فكان من فوائل من اهتم داية مشكلة الالجئني، وتكوّ ببسياسية، فيما راح آخرون لربطها الناحية ال
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شريف كناعنة، فيما جند العديد من بوضو  النكبة وتوثيقها العديد من املؤرخني فبرزهم قسطنطني زريق، وليد اخلالدي، 

الباحثني حذوا حذوهم وقاموا بتحليل ما فنت وه بعدة فوج ،  ليصبن نتاجا كتابيا آخر حول الالجئني الفلسطينني 

ا جند نا وعند احلديث عن املخيمات فإننّ ورحلة عذاهبم وظروس حياهتم، منذ النكبة إىل وصلوهم للمخيمات، إال فنّ 

اجلانب الصحي، املعيشي، التعليمي، االقتصادي، فو تناولت "وضع  اشتملت على احلديث عن بعض الدراسات اليت

لبنان بشكل خاص، فما  تتحدث عن املخيمات تتعلق بالجئي الدراسات اليت املرفة" يف املخيمات الفلسطينية، وجلّ 

صورة واضحة عن فدد التفاصيل املخيمات يف فلسطني "الضفة الغربية" فإن ما كتب عنها فهو ليس ابلكايف ليشكل 

ها يتعلق ابلنكبة، فيها، عدا عن ف ا ال تعدو دراسات وصفية، وبعضها إثنوغرافية تشرك الناس يف دراساهتا وجلّ 

طون املساعدات هلم. كل هذه الدراسات جعلت من الباحثني يسلّ  واألوضا  املعيشية ومسامهات وكالة الغوث يف مدّ 

ية ل فراد وذلك لسد الف وة اليت مل تستطع الدراسات اليت تعتمد على التاري  املكتوب فن الضوء على الذاكرة اجلماع

 تغنيها، فأتت الدراسات حول الذاكرة الفلسطينية على اختالفها.
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 القسم األول: "النكبة" 

للمؤرخ قسطنطني زريق من فهم األعمال اليت حتدثت عن النكبة، خصوصا فن إصدار  21يعترب كتاب "معىن النكبة"

، كان زريق فول من استخدم مصطلن النكبة عن الكارثة اليت حلت 1948الكتاب تزامن وحلول النكبة يف شهر آب 

ترب فن اللوم اآلن وإكالة ، ، إال فن  يف الوقت نفس  يعنيابلفلسطينني، مشريا إىل مسؤولية العرب عن هت ري الفلسطيني

االهتامات وحتميل مسؤولية النكبة بشكل كامل للعرب ليس عدال وذلك بسبب القوة اليت كان يتمتع هبا العدو وال 

 القوة. ؤيزال، وعدم تكاف

فدرك زريق فمهية شرائن اجملتمع على اختالف ، فأشاد بدور عامة الشعب فولئك الذين ال يقعون ضمن إطار املثقفني 

فهم خري توظيف يف عملية اجلهاد من خالل مساندهتم ألصحاب الرفي واجلنود ولو أببسط املفكرين، إال فن  وظّ و 

األمور، وذلك كو م فدرى بطبيعة املكان، فيما فشاد بدور املثقفني املهم مسؤولية فخالقية وذلك من خالل تبيان 

، والعمل على توثيقها وفضن اجلرائم ني  وتشريد الفلسطينيفصل النكبة، وعدم الت اوز عن األخطاء اليت فدت إىل ضيا 

اليت ارتكبت حبقهم، وتوضين حقيقة فن مئات اآلالس من سكان هذه األر  الذين ه روا ليس فقط من بيوهتم 

ار وفراضيهم ولكن فيضا من آماهلم وتطلعاهتم الذين فملوا يف حتقيقها يف فرضهم. كما فشار زريق إىل فن القتال واالنتص

على الصهاينة ال يكون من حرب واحدة بل  تاج إىل عدة حروب طويلة معهم، وكأن  يدعو بصورة غري مباشرة إىل 

 ضرورة استمرار اجلهاد والذي اعتربه الركيزة األساسية للتحرير.

 النكبة ما هي إالّ ففرد زريق جزءا من الكتاب بعنوان معىن النكبة، حاول في  فن يتحدث عن الواقع العريب املهلهل، وفن 

امتحان ملقدرة العرب على كيفية اخلروج من تلك احملنة، وفشار إىل ان التغين أب اد املاضي لن يفيد نفعا  وفن على األمة 

 ئها. بلها، وتتعلم من ماضيها وفخطاالعربية فن تبين حاضرها وتستشرس مستق

إضاءات تعين  على التبصر والتفكر يف ح م املؤامرة اليت يف اخلتام يعترب كتاب معىن النكبة مثني كون  يعطي القارئ 

حاكها وما زال  يكها الكيان الصهيوين، والعمل على استدراك األخطاء ووضع خطط اسرتاتي ية للخروج من تلك 

املشكلة اليت طال فمدها، كما فن الكتاب جيدد روح التفاؤل والعمل ويثري نزعة اجلهاد من فجل األر  اليت سلبت 

 لعرب والفلسطينني كرامتهم. ا

                                                           
21

.الطبعةاألولى.بيروت:دارالعلمللماليين.معنى النكبة(.1948قسطنطينزريق.) 
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 22دراسة فخرى تناولت النكبة من انحية توثيق القرى الفلسطينية اليت دمرها االحتالل الصهيوين كانت "كي ال ننسى"

وفمساء شهدائها، والذي كان يهدس إىل استذكار القرى املدمرة واحلفاظ  1948قرى فلسطني اليت دمرهتا إسرائيل سنة 

كرة الفلسطينية، والعمل على تبيان التغري الذي نتج جرّاء النكبة من توسع لالحتالل الصهيوين على تواجدها يف الذا 

على األر ، وه رة العديد من فصحاهبا األصليني، فو القرى اليت ما زالت حتتضن بعض سكا ا ومل تدمر. حذا حذوه 

ة يف ، وجعل املدن والقرى الفلسطينية حيّ العديد من الكتاب يف إعداد مادة حتافظ على التواجد الفلسطيين للمكان

فذهان األجيال مهما ابتعد اتري  النكبة زمنيا ، فكانت دراسة لبيب ط  يف كتاب  "فلسطني قبل الضيا " املدن والقرى 

الفلسطينية املدمرة، اليت تالقى فيها مع اخلالدي يف هدف  الذي حدده أبن  فظ هذه املدن من النسيان والتالشي من 

 ذاكرة الفلسطينية. ال

اليت سلطت الضوء على و  23يف دراسة فجراها شريف كناعنة حول النكبة "الشتات الفلسطيين: ه رة فم هت ري"

ة اليت دفعت مئات اآلالس من الفلسطينني الذين غادروا بيوهتم وفراضيهم أل م كانوا حتت وطأة سئياألسباب الرّ 

اليت ارتكبت حبق الفلسطينني، وتدمري بيوهتم وقراهم، واخلوس الذي تسببت ب  التهديد وحياهتم عرضة للخطر، كاجملازر 

هذه األفعال، وسرعة انتشار فخبار اجملازر اليت زرعت اخلوس يف قلوب الناس، هذه الدراسة فتت لتناقض الرواية 

دة العرب، من خالل ، واليت تزعم أبن الفلسطينني غادروا بسبب تش يعهم من قبل القا1948الصهيونية عن النكبة 

ئيسة اليت قادت إىل إنشاء مشكلة الالجئني وكذلك ابلعودة إىل أتثري اجملازر خصوصا مذحبة دير فحص األسباب الرّ 

 سني يف هروب الفلسطينيني، لتؤكد فن الفلسطينيني غادروا بسبب اإلرهاب الذي مارس  االحتالل الصهيوين على 

فة اليت استخدمتها القوات الصهيونية ضد املواطنني العزل واهلانئني يف بيوهتم األر  واألفراد، والتكتيكات املختل

الذي فدى إىل   فحناء فلسطني كان السبب الرئيسوفرضهم، ينتهي كناعنة إىل نتي ة مفادها فن انتشار فخبار اجملازر إىل

 هروب الفلسطينيني. 

                                                           
 
22

بيروت:مؤسسةوأسماء شهدائها.  1948كي ال ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها اسرائيل سنة (.1998وليدالخالدي.)

الدراساتالفلسطينية.
http://www.palestineremembered.com/.:أنظرأيضا 

23
فلسطين:مركزالالجئينوالشتاتالفلسطيني)شمل(.الشتات الفلسطيني هجرة أم تهجير؟.(.1992شريفكناعنة.) 



14 
 

 

، 24"1948-1882 يف الفكر والتخطيط الصهيونيني كتاب نور الدين مصاحلة "طرد الفلسطينني: مفهوم الرتانسفري

والذي يناقش وبشكل رئيسي الوجود العريب الفلسطيين والذي كان يشكل فحد فهم املعيقات فمام املخططات 

الصهيونية يف حتقيق حلم الوطن القومي، مبينا اخلطط الصهيونية اليت حيكت القتال  الشعب الفلسطيين من فرض  

، مث تطورها إىل خطط 1936-1882من األفكار واملقرتحات واليت كانت ما بني  راحل، ابتداءا  واليت مرت بثالث م

، وبداية رحلة 1948، و ايتها حبلول النكبة على الشعب الفلسطيين 1948-1936متكاملة للرتحيل فثناء فرتة 

 .الته ري والتطهري العرقي للفلسطينيني وإجالئهم ابلقوة عن فرضهم واحتالهلم هلا

واليت اختذت املنهج التارخيي  25كانت مقالة عبد القادر  سني "السرية الذاتية للنكبة كيف نس ت النكبة الفلسطينية"

التحليلي، وهي خمتلفة اختالفا كامال عن سابقتها من دراسيت كناعنة وجراد، وذلك كو ا حتدثت عن دور الدول العربية 

م للقضية الفلسطينية، ومدى الثقة اليت كانوا يتحلوا هبا، واحلروب اليت وفصحاب القرار يف الدول العربية، ونظرهت

خاضوها ونتائ ها، واليت منيت ابلفشل نتي ة اهلدنة، وقلة اإلمدادات لل يوش العربية، وانتشار فظاعة مذحبة دير 

هرب خشية على فنفسهم  سني بني القرى الفلسطينية، األمر الذي فشا  اخلوس والرعب يف قلوب األهايل، واضطروا لل

من فن يلقوا نفس املصري، وكذلك اإلشاعات اليت كان يبثها اجليش الصهيوين وبذا حلت النكبة على الشعب 

 الفلسطيين. 

فيما راح العديد من الكتّاب والباحثني إىل دراسة فثر النكبة يف تشكيل اهلوية الفلسطينية،  إذ اعترب السعدي أبن نكبة 

ا فساسيا مكوان للهوية الفلسطينية وبقعة يف الذاكرة الفلسطينية اجلماعية اليت تربط كل قد شكلت عنصر  1948

الفلسطينني بنقطة معينة، يف وقت فصبن هلم احلاضر اخلالد، خبالس رؤية روزماري صايغ اليت اختذت منحى آخر من 

فن يتم تدوين  ملعرفة العامل، ودون فن  فثر النكبة وتشكيلها للهوية وتوحيدها، "قد أتصل ح  قبل تس يل احلدث، وقبل

يتطرد إىل جتربة الفلسطينيني فثناء فرتة الته ري" ففهم فسباب النكبة ميكن فن يتم من خالل حتليل العوامل السياسية 

اإلقليمية، والسياسة الداخلية، فكان هتميش األصوات الفلسطينية وتغيبها من معظم هذه االعتبارات والعوامل يتساوى 

تماثل مع املستوى النصي يف استبعاد الشعب الفلسطيين األصلي من قبل اإلمرب ليني واملستعمرين على حد سواء، وي
                                                           

24
بيروت:.1948-1882طرد الفلسطينين: مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهيونيين (.1992نورالدينمصالحة.) 

مؤسسةالدراساتالفلسطينية.

.عمان:دارالجليل.طرد الفلسطينين ووالدة مشكلة الالجئين وثيقة اسرائيلية(.1993أنظرأيضا:بنيموريس.)
25

.ص153,عدد30صامداالقتصادي.مجلد"السيرة الذاتية للنكبة: كيف نسجت النكبة الفلسطينية".(.2008عبدالقادرياسين.) 

54-70.
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 1948-1947فعلى الرغم من فن املسكوت عن  من جتربة الشعب الفلسطيين يف جتربت  واألحداث اليت عاشها منذ 

ابلطريقة  ت جتربت  يف معايشت  للنكبة سواء  سطيين اختلفحباجة إىل تغيري وإ ا ، فال بد من التصرين أبن الشعب الفل

فم ابلعواقب، وهو جزء فساسي ومركزي ال بد من  بفهم آاثر الكارثة اليت حّلت هبم، فالنكبة يف فحد جوانبها حدث 

واملنطقة  موّحد للفلسطينني، أب ا تركتهم مجيعا دون وطن، ولكن هذه الت ربة املتفاوتة بشكل واسع بينهم وفق الطبقة

واملوقع وفرتة اهل وم، كما ف ا اختلفت على عدة فصعدة، فاختلفت لدى الرجال والنساء، واألغنياء والفقراء، والصغار 

والكبار، كما فن النكبة قد فرقت بني الناس من حيث مصريهم الالحق وفرصهم  يف احلياة، كيف وفين ميكنهم العيش، 

ل فو الرفض، فال بد من فن يتم الوقوس عند هذه الفروقات الداخلية على القصة ومع في نظام، ومع في درجة من التقب

  26.نياجلماعية غري املكتوبة للفلسطيني

ساهم إدوارد سعيد يف احلديث عن النكبة وفثرها على اهلوية، فقد تناول تعريفات اهلوية عند الفلسطيين يف عالقت  مع 

ل حالة خاصة يف حتديد هذه اهلوية واليت مل يقصرها سعيد على ضيا  ضيا  املكان، إذ فّكد على فن املكان يشكّ 

األر  وفقدا ا، وإمنا إىل إفرازات هذا الفقد والطرد، اا فدى إىل انعكاسها على الوعي اجلماعي داخل فلسطني ويف 

يعيشها الفرد الفلسطيين  يتاالستالب، فالذكر ت املختلطة الالشتات، فسعيد يعترب فن فلسطني صارت تعين املنفى، و 

تتداخل فيها األمكنة بعضها ببعض، فاحلالة الفلسطينية فتت أبطر خمتلفة للمكان كمرجعية حياتي  ذات صلة ابلتاري  

الذي عايش  الفلسطينيون كواقع يف الفردوس املفقود، والذي ميّثل داخل املكان الوليد  "املخيم" هوية منتقصة لدى 

ذين فصبحوا الجئني، خصوصا بعد فن مت انتزاعها من ملكيتهم وانتزاعهم منها ليصبحوا فبناء األفراد الفلسطينني ال

مكان مستحدث طرفت علي  العديد من املتغريات والتفاعالت اليت كّونت هو ت خمتلفة ابختالس الفرتات التارخيية، 

ر ، فصبحوا فبناء املخيم يقتاتون على ما متنحهم فهم فنفسهم فبناء فلسطني التارخيية، فبناء الغالل واحملاصيل، فبناء األ

إ ه وكالة الغوث يف بدا ت الل وء للمخيم، فصبحوا عّماال بعد فن كانوا فرابب عمل، كل هذه التغرّيات وغريها 

        .27تالحق الذاكرة الفلسطينية والفرد الفلسطيين الذي طرد من جنّت  ووطن  ليعيش على فتات املاحنني من الدول

                                   

 
                                                           

26
26. ص 2008ـ. 27روزماري صايغ حكاايت النساء عن النكبة بني الوجود واملعرفة، جملة رؤى تربوية، ع    

  
27

.   Edward said. After the Last Sky.  London: Faber and Faber.1986, page 30  
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 القسم الثاين: الالجئون الفلسطينيون

لعبد القادر  سني، والذي يتناول وبشكل مركزي تشكل  28م"1948كتاب "كفاح الشعب الفلسطيين ح  العام 

ن 1948الوطنية قبل عام  القيادات الوطنية وأتثريها على مسار احلركة اجلماهريية والت ارب الوطنية اليت مرت هبا احلركة

 توي الكتاب على حتليل مراحل اترخيية خمتلفة مرت هبا حركات النضال الفلسطيين الشعيب ح  النكبة، قسم  سني 

كتاب  إىل فربعة فصول، تناول فيها اخللفية االجتماعية والتارخيية، مشريا إىل الربجوزاية الصناعية الوطنية يف سورية 

فلسطني كانت تشكل فئة من طبقة انشئة يف فواخر القرن التاسع عشر حاولت إثبات وجودها وسط الطبيعية با فيها 

مقاومة عنيفة من االستعمار الرتكي وهيمنة رفس املال األجنيب، يف الوقت الذي كان منوها وتطورها ضعيفا لدرجة ف ا مل 

تهاج فسلوب اجلمعيات السرية، كما سادت على القرية تتمكن من إجياد في مراكز هامة يف إدارة البالد اا دفعها إىل ان

الفلسطينية عالقات إقطاعية خمتلفة، يف الوقت الذي برزت الزعامة الفلسطينية كزعامة دينية وعائلية تضم عائالت  

ل تقاليد وتشريعات ومراسيم تشكّ  ساعد علىكاحلسيين، النشاشييب، الدجاين، اخلالدي، عبد اهلادي، األمر الذي 

زاين جتارية واجتماعية خاصة بكل مدينة. مل جتد الربجوازية الفلسطينية حيزا وتربة خصبة لتنمو فيها، فانعكست ومو 

على موقف النضال الربجوازي ضد تركيا ليظل هشا وضعيفا.فكد  سني على الفوارد بني احلركة الوطنية واحلركة العربية 

فلسطني، وفن احلركة الوطنية الفلسطينية واليت كانت فصيلة كان يف فلسطني، موضحا فن احلركة الوطنية نشأت خارج 

، وكان من فهم األسباب اليت فدت إىل ضعفها كبار مالكي 1929-1981يعرتيها الضعف وامتدت سلبياهتا من 

ور األراضي وذلك بسبب ضيق ففقهم وضحالة إمكانياهتم الثورية، وطبيعتهم الرجعية، فشار  سني يف كتاب  فيضا إىل د

بريطانيا يف دعم اجلمعيات اإلسالمية واملسيحية وانتقاء قياداهتا وحتويلها إىل مؤسسات اقتصادية تتبىن مصاحلهم 

الطبقية، يف احلني الذي غلب على موقف الفالحني واجلماهري العنف والصالبة النتزا  حقوقهم، يرى  سني فن ركود 

ن سور  ومواجهتها الستعمار مستمر ابإلضافة للقوة الصهيونية، احلركة الوطنية بسبب ضعف قياداهتا وانفصاهلا ع

فدت  1929على فن هذه القيادة مل تكن خائنة بقدر حرصها على مواقعها الطبقية، كما ويرى فن انتكاسة مشددا   

كما فشار إىل جتربة القسام ابعتبارها فول ،  لقناعة مجاهريية تتمحور حول استخدام النضال والذي يعترب فكثر اجيابية

                                                           
28

.1981، بيروت:المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر.1948كفاح الشعب الفلسطيني حتى العام .عبدالقادرياسين 
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حركة ثورية عربية استعملت يف تنظيمها البؤرة الثورية، ابلرغم من فن الكتاب  توي على العديد من األحداث اهلامة إال 

 غياب تسلسل اترخيي واضن جعل من ربط فحداث وفصول الكتاب بعضها ببعض غاية يف الصعوبة. إنّ 

لروز ماري صايغ، واليت انقشت في  الوضع االقتصادي واالجتماعي  29الفلسطينيون من االقتال  إىل الثورة""الفالحون 

للفالح الفلسطيين منذ احلكم العثماين إىل االنتداب الربيطاين، كما وترصد عالقة الفالح أبرض  وابلعائلة وكبار مالكي 

م للنزوح عن فرضهم وكيف حتول هؤالء الفالحني إىل مركزية األراضي ح  اقتالعهم من فرضهم واألسباب اليت دفعته

الثورة الفلسطينية املعاصرة فقامت دارستها على منهج التاري  الشفوي املتميز لتعكس التاري  الفعلي للطبقة الفالحية 

إىل عوامل القرية الفلسطينية، وتناولت الدور املركزي الذي لعب  الفالحون الفلسطينيون يف الثورة الفلسطينية مشرية 

الفلسطينية وعالقة القرية الفلسطينية ابحلكمني العثماين والربيطاين، فشارت إىل خصوصية العائلة الفالحية وهي تريد 

ابألساس التأكيد على خصوصية عالقة الفالح أبرض  وابلسلطة األبوية واالرتباط األخالقي ابلعائلة اليت كانت وحدة 

لفالحني الفلسطينيني، وطبيعة العيش البسيط الذي امتاز ب  اجملتمع الفلسطيين الفالحي الذي  إنتاجية مجاعية يف حياة ا

كان يعيش ابكتفاء ذايت ونزو  ورفض إلجراءات السلطة املركزية، مؤكدة على االضطهاد الطبقي الذي عاش  الفالحون 

 يف احلكمني العثماين والربيطاين وما فحلقت هبما من فذى.

ىل العوامل الداخلية اخلاصة بلكية األراضي يف فلسطني، واليت فدت إىل فقر الفالحني، وفكدت على فن فشارت صايغ إ

ا يار احلركة الوطنية عشية النكبة فضعفت مقاومة الفالحني يف وج  انتزا  اتلكاهتم وفرضهم، مشرية إىل رفض الصهاينة 

 وحتديدا الفالحني.  إىل وطنهمنياملطلق االعرتاس أبصالة انتماء الفلسطيني

اهل مات العسكرية املباشرة واإلرهاب وغياب القيادة ونقص األسلحة، فو كما  بسببخّلصت صايغ نزوح الفالحني 

تقول الفوضى واخلوس، وتعمل على تفنيد الرواية اإلسرائيلية اليت تقول فن الزعماء العرب هم الذين طلبوا من العرب 

يونية كانت هتدس إىل طرد الفلسطينني إىل اخلارج، وتدلل على ذلك خبطة دلت اخلروج من بيوهتم، ورفت فن الصه

الصهيونية الحتالل املدن والقرى الواقعة يف اجلزء الذي فعطي للعرب يف قرار التقسيم واستخدام الصهاينة اإلرهاب  

ت الفالحية رفضت النزوح رغم من العائالا  كبري ا   ينيني، كما تشري صايغ إىل فن عددكاسرتاتي ية مرسومة لطرد الفلسط

القتل اجلماعي الذي واجه  الفالحني، وذكرت احملاولة اليت قامت هبا اململكة األردنية اهلامشية لت نيس السكان 

                                                           

 
29

.1983، بيروت:مؤسسةاألبحاثالعربيةالفالحون الفلسطينيون من اإلقتالع إلى الثورة..روزماريصايغ 
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الفلسطينيني يف األردن، وفوضحت صايغ فن الشتات فصاب الفلسطينيني الالجئني بصدمة نفسية سرعان ما حتولت 

 روح ثورية اجتهت حنو التعليم.  بسبب الكثري من األسباب إىل

 -ف ت صايغ كتاهبا بفصل خاص عن جذور الثورة الفلسطينية اليت فعادت الفلسطينيني إىل قلب النزا  العريب

اإلسرائيلي، وفصبحت الثورة متثل هوية دائمة وطريق للخالص من االحتالل، مدعما ابلتعليم والوعي السياسي الذي 

 النضال اجلماهريي املسلن.  شكل حالة من الوعي لضرورة

 

 القسم الثالث: املخيمات الفلسطينية "خميم اجللزون" بشكل خاص

خميمات الالجئني الفلسطينيني، تناولتها العديد من الدراسات اليت فشارت إىل سكان املخيمات وتعدادهم وحالتهم 

االجتماعية، الصحية، العلمية، ومنط حياهتم، واملشكالت اليت يعانون منها، ومن هذه الدراسات اليت قامت هبا 

وكذلك تقرير املفو  العام ل مم املتحدة الذي ، Fafo institute for applied social science"الفافو" 

انقش يف قسم من  احلالة االقتصادية والصحية والعلمية ملخيمات الضفة الغربية، كما يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء 

وضمن تقريره السنوي، وفحياان بعض الدراسات مثل خصائص السكان يف املخيمات،  2002الفلسطيين منذ عام 

لة األسر، والفقر، والبطالة، واملستوى االقتصادي واالجتماعي يف خميمات الضفة الغربية، كما حتدث وتعدادهم وحا

بعنوان "الالجئون الفلسطينيون" مسن شامل عن  2003املسن الشامل الذي فصدرت  مؤسسة بديل بداية عام 

حة والسكن ورؤى احلل املستقبلي تعدادهم، توزيعهم اجلغرايف، فوضاعهم اإلجتماعية، اإلقتصادية، التعليم، الص

 لقضيتهم.

تناول العديد من الكتاب والباحثني خميمات الالجئني يف عدة  االت: اإلجتماعية والدميغرافية، الثقافية، الصحية، 

السياسية، سوسيولوجية، فكانت موسوعة املخيمات الفلسطينية للبيب عبد السالم قدسية، واليت تعترب فحد املراجع اليت 

توي على فمساء املخيمات وتعداد سكا ا، وفوضاعهم املعيشية منذ بداية نشأهتا إىل الثمانينات، مستعرضا صورا حت

عديدة عن واقع املخيمات الفلسطينية، إال فن ما يلفت االنتباه فن املعلومات الواردة يف هذه املوسوعة غري دقيقة، وال 

ستعر  الكاتب املعلومات حول خميم اجللزون، وهناك العديد من تعرّب عن مصداقية احلدث، وهذا ما وجدت  حني ا
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، كذلك حديث  عن فمساء 1987الروا ت اليت ال تطابق الواقع، كأعداد الشهداء الذين سقطوا فرتة االنتفاضة األوىل 

 خمتلفة عن فمساء األشخاص الذين حدثت معهم حادثة اعتقال فو إصابة فو إعاقة نتي ة اإلصابة.

قام هبذه الدراسة مركز مشل )مركز الالجئني  30ألوضا  االجتماعية والدميغرافية لالجئني يف خميمات الضفة الغربيةدراسة ا

للباحث فنور محام، تبحث هذه الدراسة يف األوضا  احلياتية من الناحية  1999والشتات الفلسطيين( والصادرة سنة 

مدت الدراسة على التحليل، وقد بينت فن  تمع املخيم هو  تمع فيت، الدميغرافية واالجتماعية يف الضفة الغربية، إذ اعت

%( واخنفا  نسبة من تزيد 44.7إذ بلغت نسبة األطفال دون سن اخلامسة عشر يف خميمات الضفة الغربية )

%(، وفظهرت الدراسة 52.5فكانت نسبتها ) 60-15%( فما الفئة العمرية من 2.8سنة إىل ) 64فعمارهم عن 

%( وهذا يشري حسب رؤية الباحث 90.4ن نسبة اإلعالة يف خميمات الضفة الفربية مرتفعة حيث وصلت إىل )فيضا ف

إىل سبب معاانة هذه املخيمات من البطالة، فيما جبعل من اإلعالة فكرب. فما نسبة النساء املشاركات يف العمل من 

لباحث فن نسبة اجلنس يف خميمات %، فيما فوضن ا10فهي مشاركة ادودة، حيث يقدر ح مها ب  15-65

، مث ترتفع 29-25( وفشار ف ا تبدف مرتفعة يف الفئات األوىل وتنخفض يف الفئات العمرية 105.5الضفة الغربية )

، وعزى ذلك إىل ه رة الذكور إىل العمل خارج هذه املخيمات، مؤكدا على خطوره هذه 59-55ابلفئة العمرية 

ل الالجئني، وجعل املخيم مرتعا للفئات األقل حظا، وذلك بسبب ه رة محلة الشهادات اخلطوة واليت تؤثر على مستقب

كما حتدث عن األوضا  السكنية موضحا عملية تطور ،  واحلاصلني على رفس مال متطور نسبيا مقارنة بسكان املخيم

ريية والصليب األمحر ووكالة املسكن واليت صارت على فربع مراحل، إذ بدفت ابخليام والدور الذي لعبت  اجلمعيات اخل

، ومن مث بيوت 1948الغوث بتوزيع اخليام على الالجئني الفلسطينني يف املخيمات اليت استقروا فيها بعد جلوئهم عام 

الوكالة، واليت بدف العمل يف إنشائها يف النصف الثاين من اخلمسينييات، وفطلق على هذه املرحلة "غرس الوكالة" وكيفية 

س ومساحتها با يتناسب مع عدد ففراد العائلة. ويف املرحلة الثالثة واليت فطلق عليها "إضافة غرس جديدة" توزيع الغر 

واليت فوكلت إىل الالجئني فنفسهم، وذلك نتي ة التطور االقتصادي النسيب، الذي طرف على حياهتم جراء فتن سود 

التكاثر الطبيعي املرتفع من جهة فخرى، وفخريا مرحلة  العمل اإلسرائيلية فمام عمال املخيم من جهة، ونتيحة ملعدل

"اهلدم والبناء"، واليت بدفت يف فواسط الثمانينات، قام فيها الالجئون الفلسطينيون إبزالة غرس الوكالة القدمية اليت 

                                                           
 
30

رامهللا:مركزالالجئينوالشتاتالفلسطينياألوضاع االجتماعية والديمغرافية لالجئين في مخيمات الضفة الغربية.أنورحمام. 

.1999)شمل(،
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فقط  فصبحت عرضة لال يار، وعدم قدرهتا على استيعاب فعداد جديدة من املواليد، فكانت عملية اهلدم تستهدس

الغرس القدمية مع اإلبقاء على الغرس اإلضافية، وبناء غرس جديدة فوسع، واالجتاه حنو البناء بشكل عمودي، وذلك 

حملدودية املساحة، وانتقل بعدها إىل احلديث عن االوضا  التعليمية، وتوز  املدارس، وظاهرة األمية، والتسرب من 

لظروس اليت كان يعيش فيها الالجئ الفلسطيين. تناول محام األوضا  املدارس، وذلك كي يعطينا إطاللة واضحة على ا

الصحية ومدى اسهام وكالة الغوث يف إمداد املخيمات يف اخلدمات الصحية، والقصور اليت وقعت فيها، األمر الذي 

جتاه  فدى ابلالجئني للقيام ابلعديد من االعتصامات واالحت اجات ضد سياسة التقليص اليت متارسها الوكالة

املخيمات، مطالبني بتطوير اخلدمات املمنوحة هلم. متحداث عن واقع العمالة والبطالة، والذي يعترب مؤشرا هاما على 

الواقع االقتصادي الذي يعيش  الالجئني يف املخيمات، والعوامل واألسباب اليت حالت دون استمرار البعض يف عمل  

فثرت على واقع املخيمات بشكل رئيسي جراء اعتبار سلطات االحتالل وقعوده إىل صف البطالة، كاالنتفاضة اليت 

الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة، والزج ابلعديد يف الس ون، األمر الذي زاد من حدة البطالة يف املخيمات، كذلك 

ود العمل االسرائيلية حرب اخلليلج إىل الضفة الغربية وقطا  غزة، وإغالد س فثناء فثر عودة فعداد كبرية من العاملني

فمام العمال الفلسطينني، يف ظل غياب اسرتاتي ية تنموية فلسطينية، ونتي ة لكل هذه الظروس اليت يعانيها الالجئني 

يف املخيمات فورد محام فصال كامال حول الرتكيب العمري والنوعي للمخيمات يف الضفة الغربية. تعترب دراسة محام 

للمخيمات الفلسطينية، وذلك ابالعتماد على نسب واحصائيات جديدة عن  سةامل الرئياسة شاملة حول فهم املعدر 

 املخيمات، كو ا تعطي نظرة شاملة عن ش   االت احلياة لالجئني يف املخيمات. 

دراسة الباحث انجن جرار "األوضا  االقتصادية والسياسية للمخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية خميم بالطة 

، حيث قام الباحث بدراسة 2003صدرت هذه الدراسة عن مركز مشل ابللغة االجنليزية عام  31رعة كنموذجني"والفا

ميدانية واسعة لكل من خميم بالطة وخميم الفارعة، تناول يف هذه الدراسة الظروس االقتصادية، واالجتماعية يف عينة 

 املخيمني ملستقبلهم وحياهتم يف خمتلف النواحي الدارسة، واألبعاد السياسية لقضية الالجئني، وتطلعات فهايل

االقتصادية واالجتماعية، وضرورة حتسني وضع املخيمات. حاولت الدراسة فن تكشف عن واقع الالجئ الفلسطيين 

االقتصادي، والسياسي وذلك من خالل التعرس على هذا الواقع قبل الل وء وبعده، عاجلت الدراسة الناحية 

                                                           
 
31

.مركزاألوضاع االقتصادية والسياسية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية مخيم بالطة والفارعة كنموذجينناجحجرار. 

2003لسطيني)شمل(،الالجئينوالشتاتالف
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-1950ماعية، والسياسية لالجئني الفلسطينني يف خميمات الفارعة وبالطة يف الفرتة ما بني االقتصادية، االجت

 ، واألحداث السياسية اليت تلتها.1993

تناولت الدراسة األسباب اليت جعلت الالجئ الفلسطيين يتمسك ابلعيش يف املخيم، ابلرغم من تسميت  ابلالجئ، 

ات "التعليمية والصحية واخلدماتية" اجملانية اليت تقدمها وكالة الغوث وذلك بسبب احلصول على املعونة واملساعد

شرات فخذهتا الدراسة ؤ خيمات الفلسطينية من خالل عدة مالدولية، وآلية مواجهة تلك األوضا  اليت حتيط ابمل

نكبة، ملكية ، مشاركة األفراد يف املقاومة قبل حدوث ال1948ابحلسبان: ملكية الالجئ الفلسطيين قبل ه رة عام 

السكان الالجئني يف املخيم، البطالة املرتفعة، واإلشارة إىل الوضع السكين، وفخريا احلديث عن آراء واجتاهات الالجئ 

 .1991الفلسطيين حنو السالم حول مؤمتر مدرير عام 

الشتات ابلوطن، فكان ساري حنفي رائد من حتدث عن هذا اجملال فكتاب  "هنا وهناك حنو  يفما عن عالقة الجئي

تقوم الدراسة على  موعة من األحباث امليدانية اليت قام هبا الباحث   32حتليل للعالقة بني الشتات الفلسطيين واملركز"

يف كل من سور ، مصر ، لبنان، اإلمارات خالل السنوات الست السابقة، مع النخبة االقتصادية الفلسطينية، وذلك 

العربية، كندا، الوال ت املتحدة األمريكية  وتشيلي، اسرتاليا، وداخل اخلط األخضر،  يتحدث حنفي عن إشكاليات 

العالقات االجتماعية واالقتصادية بني الشتات الفلسطيين واملركز "األراضي الفلسطينية" وفيما بني الشتات واجملتمع 

بل، وذلك من خالل استخدام فدوات التحليل الشبكي وعلم االحتما  االقتصادي لفحص شدة فو ضعف هذه املستق

 العالقات.

يتحدث حنفي عن إمكانية االستمرارية والذاكرة واالستمرار االجتماعي، إذ ينقل الالجئ املهاجر عادات  وتقاليده إىل 

"قرى فلسطينية" خارج حدود الوطن.  إال فن اإلنسان فيضا يتأثر معها املخيمات الفلسطينية إىل بالد الل وء وتتحول 

حبيات  اليومية ب مل العالقات االجتماعية املهنية، الصداقات اجلديدة، واليت ينس ها يف بالد الل وء، ويوضن حنفي 

لتكوينات اهلوية  فن هناك عناصر يغلب عليها طابع االستمرارية وفخرى طابع االنقطا ، فتتلون اهلوية الوطنية تبعا

 األخرى. 

                                                           
والمركز.رامهللا:المؤسسةالفلسطينيةلدراسةالديمقراطيةهنا وهناك نحو تحليل للعالقة بين الشتات الفلسطينيساريحنفي.  32

.2001،مؤسسةالدراساتالمقدسيةمواطن
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 33فما الدراسات اليت متحورت حول خميم اجللزون  تمع الدراسة، فكانت دراسة "قصة خميم اجللزون اتري  شفوي"

للدكتور عادل  ىي، والذي فشار في  إىل وضع خميم اجللزون قبل الل وء، والطريق إىل املخيم، واحلياة اليت عاشها 

نشأت ، موضحا احلقب اليت وقع املخيم حتت حكمها، من احلكم األردين، إىل احلكم  منذ الالجئون الفلسطينيون

الفلسطينية، حاول   ىي من خالل تلك  اإلسرائيلي، مرورا بدور وكالة الغوث الدولية، إىل احلديث عن قدوم السلطة

ليت فجريت مع بعض األشخاص الفرتات استطال  رفي الالجئني يف املخيم يف هذه الفرتات، واضعا بعض املقابالت ا

 املبحوثني، مع العلم فن املقابالت احنصرت فقط مع اجليل األول، دون احلديث عن آراء اجليل الثاين والثالث. 

دراسة فخرى ركزت على دور املرفة يف املخيمات كانت بعنوان "من القرية إىل املخيم دور املرفة الفلسطينية الريفية الالجئة 

لربيحة عالن، وهي دراسة قدمت استكماال للحصول على درجة  34"1962 -1948العائلة يف احلفاظ على 

املاجستري ، اعتمدت الدراسة على روا ت النساء ورحلة العذاب اليت قاسيناها خالل سريهن إىل املخيم واستقرارهن 

م، 1948ت األوىل اليت فعقبت النكبة في ، ودور املراة الفلسطينية الريفية الالجئة يف احلفاظ على عائلتها خالل السنوا

مظهرة الدور االجتماعي، االقتصادي، والسياسي )النزاعات املسلحة( وكيف لعبت املرفة دورا فساسيا يف النهو  هبذه 

اجملاالت وجناحها يف املواصلة ابحلفاظ على النسيج االجتماعي للعائلة الفلسطينية، وذلك فرتة ما قبل النكبة، وما بعد 

 ة، وفرتة العيش يف املخيم.النكب

 

 القسم الرابع: الذاكرة الفلسطينية

فما فيما خيتص ابلذاكرة ودورها يف إعادة البنية املعرفية والتارخيية عن ما غفلت عن  فو فغفلت  الدراسات املكتوبة، فقد 

لناحية األدبية وربطها تنوعت فساليب الباحثني والكتاب حول الذاكرة على اختالفهم، فمنهم من فظهر الذاكرة من ا

ابلذكر ت وسردها أبسلوب فديب حبت، فيما راح كتاب آخرون يتحدثون حول التعامل مع الذاكرة كمنهج للتوصل إىل 

املعلومات وذلك من انحية اترخيية، ومنهم من ربط الذاكرة ابألشخاص وانعكاسها على املكان، ومنهم من ربطها 

 ابهلوية.

                                                           
.2006،الفلسطينيةللتبادلالثقافي.فلسطين:المؤسسةقصة مخيم الجلزون "تاريخ شفوي"عادليحيى. 33

 
34

فلسطين:.1962-1948من القرية إلى المخيم دور المرأة الفلسطينية الريفية الالجئة في الحفاظ على العائلة ربيحةعالن. 

.2005،جامعةبيرزيت
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والكتاب بضرورة االهتمام ابلذاكرة  خصوصا ملا تشكل  من فمهية كبرية الستمرارية القضية،  طالب العديد من الباحثني

والعمليات املمنه ة الصهيونية اليت تستهدس الذاكرة، وتعمل على طمس تفاصيلها، فكانت دراسة الدكتور صاص عبد 

واليت ركز فيها على اإلرث الضائع  35فوي"اجلواد "تدمري الذاكرة الفلسطينية املكتوبة وضرورة استخدام التاري  الش

خالل فرتة النكبة، موضحا فن الطريق الست ما  الذاكرة وجعلها مكتوبة هي من خالل التاري  الشفوي، والذي تنبع 

فمهيت  من كون  يتمحور حول الرواة فنفسهم كبشر فكثر من احلدث نفس ، وكما ذكر صاص فن  يتعلق ابحلياة " اتري  

 اجتماعي" . 

للكاتب عبد الفتاح القلقيلي،  36ا دراسة "األر  يف ذاكرة الفلسطينيني اعتمادا على التاري  الشفوي يف خميم جنني"فم 

والصادر عن مركز الالجئني والشتات الفلسطيين مشل، والذي تناول في  مفهوم األر  والتغريات التارخيية، والسياسية، 

عثمانية، ومن مث القوانني الربيطانية، وبعدها النشاط الصهيوين، واملؤامرة اليت اليت طرفت على املكان كفرتة سيطرة الدولة ال

، وآليات حفاظ الفلسطينني على األر  من جهة، ومن جهة فخرى 1947حيكت لالستيالء على األر  قبل عام 

اليت ، واستعرا  فهم النشاطات 1949وح  هدنة عام  1947النشاط الصهيوين لالستيالء على األر  منذ 

، وتشكل قضية الالجئني والواقع اجلديد الناجم عن 1949-1947للبقاء فود األر  لعامي  نيونانته ها الفلسطي

اقتال  الفلسطينني من األر ، وبداية املعاانة، واحللول اليت طرحت على الالجئني حلل مشكلتهم : العودة والتعويض 

طينية املتمثلة ابلرواة اليت استعان الكاتب من خالهلم على إصدار والتوطني، ومن مث احلديث عن رواية الذاكرة الفلس

معلومات من خربهتم وجتارهبم اخلاصة حول األر  ومع االر ، ودراسة دور الذاكرة اجلماعية إبعاة تشكيل املاضي 

 املشرتك لسكان املخيم احلاليني.

حترير مصطفى كبها،  فتت مقالة  37ات وحتد ت"يف مقاالت احتواها كتاب "حنو صياغة رواية اترخيية للنكبة إشكالي

فمحد سعدي بعنوان الذاكرة واهلوية، واليت تؤكد فن مكان الذاكرة فداة ال ميكن االستغناء عنها لفهم كيفية حدوث 

النكبة، واليت فصبحت من خالهلا فحد العناصر التكوينية يف اهلوية الفلسطينية، ومكان للذاكرة اجلمعية، حيث ف ا 
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ع الفلسطينني بنقطة معينة يف الزمن فصبحت يف نظرهم حاضرا ال يزول، وذلك كون  احلدث الذي غري اجملتمع جتم

 الفلسطيين بطريقة جذرية، إىل جانب كو ا ذات آاثر مستمرة على حياة الفلسطينني منذ وقوعها إىل اآلن. 

بل على األصن ذاكرة نفعية، حيث يالحظ الذاكرة من وجهة نظر إدوارد سعيد ال تكون ابلضرورة ذاكرة فصيلة، 

تصرس اإلنسان  يف اإلرث ابالختالس واحلذس، وهو منهج واقعي يف استخدام الذاكرة اجلمعية من خالل طمس قطع 

معينة من املاضي القومي وإبراز البعض اآلخر أبسلوب توظيفي بكل ما يف الكلمة من معىن، وخري مثال على ذلك 

  38ا قضية اهلولوكوست لتعزيز اهلوية القومية اإلسرائيلية بعد سنوات من عدم االكرتاث هبا.فت هبالكيفية اليت وظّ 

 

 الذاكرة والتاري : 

عادة ما يطلق التاري  على فن  حكر على املنتصرين، أل م األقدر على كتابت ، فما املهزومني فتارخيهم ال وجود ل ، 

س عملية التأري  جود واتري  اآلخر املنهزم، إال فن قسطنطني زريق عرّ بسبب اهليمنة اليت ميارسها املنتصر على طمس و 

على ف ا دراسة املاضي مع التعبري عن هم احلاضر وتصور املستقبل"، واتفق  مع  كوثراين يف كتاب  الذاكرة والتاري ، أبن  

مارك بلوخ إىل تعريف التاري  فيما راح املؤرخ الفرنسي 39فشار إىل فن التأري  للماضي غري معزول عن رؤية احلاضر.

يف الوقت الذي اعتربه ميشيل فوكو على  40على فن  " دراسة الزمن البشري" في يف سياد املاضي واحلاضر واملستقبل.

فن  نسيج غري بريء  مل بداخل  رؤى وقراءات وتقييمات تتحكم فيها وجهة نظر معينة هلا تؤيالهتا ومقاصدها، إذ 

املناهض للتاري ، التاري  القائم على خطاب حرب األعراد املناهض خلطاب التاري  الرمسي،  يؤكد على فمهية اخلطاب

فو تلك املمارسة اليت تستند يف روايتها إىل بروتوكوالت تعود للسلطة، إذ يرى" فن اخلطاب التارخيي ومنذ القدم كانت 

  41مهمت  ووظيفت  فن يقول حق السلطة.

لبواكس بفعل اإلطار االجتماعي ويتم تقييدها يف اإلنسان، وتنبثق من الفرد بوجب تتشكل الذاكرة اجلماعية حسب ه

تواصل  مع اآلخر وانتمائ  إىل اجملموعات االجتماعية، فكل ذاكرة فردية حتتاج بناء على ذلك إىل إطار التعلق 
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فعضائ  كل على حدى،  االجتماعي لتكون قادرة على احلفاظ على ذاهتا، واالطار اجلماعي يقوم بتحديد ذكر ت

و دد هو ذات  من جراء ذلك، إال فن االختالس يف الذاكرة ال يكون كيفما فتفق فو على حنو تعسفي، بل من خالل 

ما يتذكر الفرد، وتقرره الفئة االجتماعية على فن  جدير ابلتذكر، وأييت دور الفرد يف األحداث املنقولة، فالفرد يف هذه 

  ذاكرة مطبوعة ابلطابع االجتماعي، وتنتج السمة التواصلية يف مفهوم هلبواكس، فلوال النقل األثناء يتذكر ويكون ل

التواصلي ملا فمكن احلفاظ على ما ميكن تذكره، يستند ما يتم احلفاظ علي  من الذاكرة اجلماعية ما يستطيع اجملتمع فن 

لى األحداث با هي فحداث وال على بعد املدى يبقي علي  من خالل تعّلق  ب  يف كل مرة، وهبذا ال يتم احلفاظ ع

التارخيي اخلاص ابلت ارب والذكر ت يف اجملتمع، بل يتم احلفاظ ابلدرجة األوىل على املعىن الذي حتمل  هذه اجلماعة 

  42عن  تمع ما، وبذلك تكون الذاكرة اجلماعية قبل كل شيء هي مؤسسة إلضفاء املعىن وإنشاء اهلوية.

ابلذاكرة بشكل كبري، فالتاري  يكتب عندما يتسىن ل فراد كتابت ، فتأيت صورة األحداث اليت عاشها  يرتبط التاري 

األفراد من خمزون الذاكرة اليت رسخت فيها األحداث، فالتاري  يتألف جبزء كبري من  من الذاكرة التارخيية، وهذه الذاكرة 

تطيع الباحث فن يدرس ظاهرة اجتماعية اددة، ابلتزامن مع هي عبارة عن معطيات اترخيية مهمة، ومن خالل  فيضا يس

إدراك احلاضر، والوقوس على األسباب اليت فنت ت  يف املاضي، وصوال إىل املستقبل املست ّد الذي سينتج عن الظاهرة 

 43املدروسة.

الذهاب إىل األسباب كما فكد عامل على فمهية التاري  يف دراسة في ظاهرة، كون  ال ميكن شرح واقع معني، ب رد 

ن تصدر عن , فالتارخيي من وجهة نظر عامل هو كل فاملاضية اليت فنت ت ، او التوقف فمام اآلاثر املستقبلية اليت ميكن 

ما ينتج من حتوالت اترخيية نوعية، ال تعيد إنتاج العالقات االجتماعية القائمة، بل تنتج جديدا ملموسا يف زمن سابق، 

لسري بني املاضي واحلاضر دون االنقطا  عن في فرتة منهما ألن كليهما يشكالن التحوالت التارخيية وكأن عامل  اول ا

 44اليت تعني الباحث على حتليل الواقع.
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 الفصل الثاين

 اهلوية واملكان يف ذاكرة النكبة املستمرة

 مقدمة:  1.2

اإلنس ام بني اهلوية واملكان يف ذاكرة األجيال، فما يعكف هذا الفصل من الدراسة على فهم وإدراك مواقع 
املكان فمحدد بخيم اجللزون، كمكان مؤقت لل وء، ضمن اإلطار املكاين األوسع "فلسطني"، وكيف تتبلور فنوا  
اهلو ت داخل املكان "خميم اجللزون" من خالل التأثريات اليت وقعت خالل الزمن لتحدث شرخا بني مكانني جرّاء 

ن املتغريين، وتتضن هذه العالقة الشائكة من ذيارسات الصهيونية اليت فثرت وبشكل واضن على العالقة بني هاملم
رت خالل النظر إىل تفاعل اهلوية مع الفردوس املفقود "فلسطني التارخيية"، داخل إطار املكان الوليد " املخيم" وكيف فثّ 
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اخل الفلسطيين متمّثال بظاهرة الل وء للمخيمات الفلسطينية دالنكبة يف خلق مكان شّكل حالة جديدة يف اجملتمع 
تشملهم الدراسة على فمل  ة، عدا عن الجئي الشتات والذين مليف الضفة الغربية وقطا  غز  بوتقة فلسطني التارخيية سواء  

فن تتسع دراسات فخرى الحتوائها وحبثها وذلك لعمق فمهيتها، وكيف فصبن املكان املؤقت لل وء ساحة إلحداثيات 
ابحلكم  و ت داخل هذا املكان، فابتداء  ومتغريات توالت مع مرور الزمن وتعاقب األجيال لرتسم صورا خمتلفة من اهل

مث احلكم العسكري اإلسرائيلي، وال ننسى اإلنتفاضة الفلسطينية األوىل وصوال التفاقية فوسلو،  األردين إىل دور األونروا،
وفثر كل واحدة يف تعزيز فو تثبيط اهلوية الوطنية لدى الالجئني املبحوثني، هذا من جانب متغريات سردية غري اثبتة على 

امللحوظ واملتنامي يف الصورة اخلارجية للمكان  نب التغرياألر  تنتهي ابنتهاء احلالة فتظل حبيسة الذاكرة، فما من جا
"املخيم"، من خالل البناء واحلالة العمرانية اليت تطورت مع مرور الزمن، مع اإلشارة إىل فن هذا التطور الشكلي ورغم 

السكانية العالية من ازد ده كان وال يزال داخل الرقعة األصلية ملساحة املخيم، األمر الذي جعل من االكتظاظ والكثافة 
 السمات الرئيسة للمخيم. 

جيدها رزحت حتت االنتداب الربيطاين الذي مل يتوان الفلسطينيون  1948النكبة حرب الناظر لفلسطني ما قبل ف

إذ عرّب الفلسطينيون عن رفضهم لسياسة بريطانيا اليت متارسها  1936وكانت خري وقفة هلم يف ثورة ، ابلوقوس ضده

 فن  وابلرغم من كل الظروس احمليطة بفلسطني يف تلك الفرتة فقد كانت تنعم بشيء من الراحة النفسية اليت جتاههم، إال

معرّبين عن ذلك  النكبةحرب عرّب عنها معظم املبحوثني من اجليل األول خالل مقابلتهم وحديثهم عن احلياة ما قبل 

على األر "، وآخرين قالوا "يوم من هذيك األ م بسوى كل  أب ا "ففضل من اليوم" ومنهم من وصفها أب ا "جنة هللا

م، لينتقلوا بعدها إىل ءه، فكانت اهلوية واحدة تعرّب عن الوطن الذي ُفجرب الالجئون على ترك  وراهالعيشة اليوم"

 املخيمات اليت مجعتهم من جديد حتت إطار الل وء.

 "اجتماعية النكبة، حرب احلياة املختلفة حلياة الفلسطينني قبلنّظمت املقابلة ورتّبت على فسس واضحة للتطرد ألمناط 

اقتصادية، زراعية، احلرس واملهن، ثقافية، واخريا سياسية"، إال فن  ويف كثري من املقابالت تداخلت هذه األمناط فثناء 

ول، ورؤية كل من حديث املبحوثني من خالل الرواية، وهذا جعلنا نفّصل هذه األمناط لنتحدث عن رواية اجليل األ

النكبة، لنكّون صورة واضحة وجلّية عن  حرب اجليلني الثاين والثالث حول ما وصل إليهم عن حياة الفلسطينني ما قبل

. من مث سنتطرد للحديث عن اتري  الشعب خالل مرحلة حرب النكبة، وهنا النكبة حرب هوية الفلسطينني قبل

)اجليل  ، بدءا ان عاش الت ربة وهم األجداد)ذات (ية من الشعب سنعتمد على حكاية حرب النكبة كرواية سياس

األول(، ومن مث اآلابء )اجليل الثاين( الذين تناقلوا الرواية للصوت األخري الذي سنسلط الضوء علي  وهم األبناء )اجليل 
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تحديد على اجليل األول،  سنعتمد على الذاكرة للحديث عن احلياة ما قبل حرب النكبة، وابل نّناالثالث(، هذا يعين ف

"االنسان املباشر" والذي يولد إلي ، فالفرد يولد وسط هذه  ّمىكو م عاشوا الت ربة، وهو ما يطلق علي  ابالنتماء املس

االنتماءات بعىن االنتماء املباشر "وجها لوج "، خبالس احلديث عن اجليل الثاين، والثالث الذي نشطت هويت  حول 

النكبة ابالعتماد على نو  آخر من االنتماءات، وهي مجاعات متخيلة ال تنتمي إليها مباشرة لكن  مرحلة ما قبل حرب 

  45يتخيلها ك ماعة فو يوّلدها لنفس .

فما عند احلديث عن اهلوية فإننا نتحدث عن مستو ت للهوية، لذا لن فغوص يف تفاصيلها بشكل عام، وسأفرد 

لسطينية، واليت تقوم حسب دراج على عنصرين فقط: العنصر األول هو الذاكرة حديثي يف هذه الدراسة حول اهلوية الف

الوطنية، ال ابملعىن الفلوكلوري الذي يستدعي األعراس والتقاليد والبيئة املوروثة، بل بعىن إدراك جتربة االقتال  الشامل 

ن األجداد إىل األحفاد بعدا سياسيا يف وحتويلها إىل قوة معنوية مقاتلة، إذ تّشكل الذاكرة الفلسطينية املتوارثة م

استمرارية وجود الفلسطينني، فالفلسطيين صبيا كان فم شيخا ينسب نفس  دائما إىل القرية فو البلدة الفلسطينية اليت 

تعترب ُهّ ر منها فجداده، رآها فو مل يرها وعاش فيها فبوه فو مل يعش فيها فبدا، فما العنصر الثاين فيتمثل ابلت ربة واليت 

عنصر من عناصر اهلوية، وشرط للعنصر األول ومرجع ل ، والذي  تضن املعاانة املرّوعة املمتدة من الرحيل إىل 

 46املخيمات، ومن املخيمات إىل االستئصال، فهي مجلة وقائع اددة املكان والزمان واألسباب.

اخلروج، واجلهات املتآمرة والداعمة. لنوّضن من سنسلط الضوء على مسألتني رئيسيتني حول حرب النكبة ومها: دوافع 

اقتصر على من عاش  من األجداد من اجليل األول، وتناقلوه ابملشافهة  خالل هذا الفصل فن حرب النكبة كانت حداث  

من خالل الرواية إىل األبناء من اجليل الثاين، الذين عاشوا حياة اخليام واملخيم، فتحّولت الرواية هلّم مجاعي تّوج إىل 

  وفجداده، داخل ئواية آابقضية مع جيل األحفاد البعيد عن املكان الذي ُهّ ر من  فجداده ومسع عن  من خالل ر 

املكان "املخيم" والذي يُعترب مكان مؤقت لل وء حلني العودة، وفثر الرواية السياسية بتمكني فكرة العودة وارتباطها 

ابلنكبة من خالل األحداث السياسية اليت تلت حرب النكبة واليت متثلت ابالنتفاضة األوىل، واتفاقية فوسلو، ورؤية 

 حداث وانعكاسها على هويتهم.ألاملبحوثني لتلك ا

                                                           
45
(،قاعات1سلسلةوقائعالمؤتمرالسنويالثاني)الهوية الثقافية الفلسطينية "المثال" و "التمثيل" و"التماثل"عبدالرحيمالشيخ.

.2013،73متنزهبلديةالبيرة:
46

المجلساألعلىللتربيةوالثقافةفيمنظمةالتحرير(.رامهللا:2008.)قضايا فلسطينية السياسة والثقافة والهويةفيصلدراج. 

.26-16الفلسطينية.
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جيدر اإلشارة إىل فن اللغة املستخدمة يف هذا الفصل ستكون اللغة العامية اليت قامت عليها املقابالت، وهي لغة 

املبحوثني فنفسهم ومراعاة ل مانة يف نقل فصواهتم كما هي فتم اعتمادها دون في تعديل، هذا من جانب، فما اجلانب 

من اإلشارة إلي  هو فننا يف اعتمادان على رواية املبحوثني اتضن لنا فن  ال يوجد هناك رواية عامة فقد اآلخر الذي ال بد 

ختتلف تفاصيلها من شخص آلخر، ومن جيل آلخر،  تبعا لظروف  املعيشية لكن يوجد رواية سياسية تنس ها 

 ا ل حداث.األحداث ويتفق عليها الشعب من خالل احلكاية على األر  اليت تشكل مسرح

اعتمدت الدراسة على تقسيم األجيال حسب العمر، وذلك كون التقسيم السياسي ل جيال ال يتفق وفكرة اجليل 

نفس  يف هذه الدراسة، فاجليل األول على سبيل املثال إن اعتربت  فن  جيل حرب النكبة فقط، سيكون لدينا عينة من 

فو ال  ا  مى، كون عمره عند خروج  من القرية فو املدينة كان عامفبناء هذا اجليل ال تنطوي حقيقة حتت هذا املس

يتعدى العام، فهو مل يكن يف الت ربة املباشرة، وقادر على تذّكرها بسبب صغر عمره، لذا مل نستطع فن أنخذ األفراد 

لتشّكل حالة كلهم يف نفس الدرجة، لذا كان العمر مؤشرا   1948الذين خرجوا من القرى واملدن الفلسطينية عام 

الوعي فو ح  اخليال والتذّكر، ليكون قادرا على سرد رواية شخصية خصوصا حول اهلوية ما قبل حرب النكبة وحبلوهلا، 

فما اجليل الثالث فقد ارأتيت خبصوص هذه الدراسة وحبسب املبحوثني الذين كانوا ضمن هذا اجليل فن يتم تقسيمهم 

(، وال بد من التنوي  إىل فن هذا التقسيم هو 1987تفاضة الفلسطينية األوىل )إىل قسمني، وفقا لوعيهم ملرحلة االن

 خاص  هبذه الدراسة وال يعمّم على غريها.

 

 حسب اجليل األول:  النكبة حرب اهلوية الفلسطينية ما قبل 2.2

النكبة وجّتردهم من إرثهم الفلسطيين الذي نعموا ابلعيش  حربهوية الفلسطينيني قبل فن تعصف هبم إن احلديث عن 

للعامل أبسره أبن فلسطني كانت بكل مد ا وقراها حتمل هوية فلسطينية ومنطا معيشيا ظل  ضرورة ملّحة للربهنةيف كنف ، 

عشر عندما بدفت يف  وسيظل ابقيا يف ذاكرة األجيال، ليدحض الرواية الصهيونية اليت مت تروجيها منذ  اية القرن التاسع

رهتا على ف ا بالد مستنقعات، وصحراء قاحلة وخالية ال بشر فيها، وإن تواجد بعضهم توغلها يف فلسطني واليت صوّ 

فهم بدائيون متخّلفون  وهدفت من وراء ذلك الستمالة وإقنا  الرفي العام العاملي واألورويب أبمهية قيام الدولة اليهودية 

وكذلك تسهيال  لتكون كما وصفها هرتسل "اطة للغرب املتمدن كي يصل إىل الشرد املتخّلفاحلضارية يف فلسطني 
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 هنا أييت نداء الواجب وعبء املسؤولية علينا كباحثني عن صوت فولئك الذين 47لعملية التغلغل اليهودي يف فلسطني.

الفها أبن نرتك هلم متسعا  للحديث عن مل تنصفهم الكتاابت، ومل توليهم حّقهم ف  من اجلهات الرمسية واحلكومية وخ

واقعهم احليايت الذي مزّقت  عصاابت اهلاغاانه بوحشية ومه ية، ساعني من وراء ذلك إىل إضعاس التواجد الفلسطيين 

وطمس التاري  احلقيقي بعد فن قاموا بتطهري عرقي فحدث فثرا ابلغا يف تغرّي صورة حياة فانس كانوا ينعمون ابلراحة 

 .، ليقلبوا موازينها رفسا على عقب، فمن مالك إىل اتاج، ومن صاحب عمل إىل عاملوالسعادة

ر على اهلوية بطريقتني رت وتؤثّ هذا ما حتّدث عن  نور مصاحلة حول فمهية النكبة ابلنسبة للهوية الفلسطينية، فالنكبة فثّ  

ئيلي لفلسطني وقبل طرد السكان من سراحتالل اإل"األوىل هي هدم وإضعاس هوية سابقة كانت سائدة ما قبل اإل

فراضيهم واقتالعهم من جذورهم واترخيهم وثقافتهم اليت كانت سائدة وعاشوا عليها نقال عن آابئهم وفجدادهم. والثانية 

هي بناء هوية جديدة متثلت هبوية الل وء والته ري وهوية املخيمات اليت فصبحوا هم جذورها وانتقلت بدورها ألبنائهم 

النكبة والذي هو بثابة اجلذور التارخيية والثقافية  حرب من هنا أتيت فمهية تسليط الضوء على ما قبل 48م.وفحفاده

 ويوصموا بوصمة الجئ. واحلضارية للفلسطينيني قبل فن يهيموا على وجوههم يف خميمات الل وء

ور يف ثالثة مراحل، مرحلة ما قبل سنتطرد خالل هذا الفصل حلياة الفلسطينني خالل مراحل زمنية اددة، واليت تتمح

حرب النكبة، ومرحلة حرب النكبة "الرواية"، ومرحلة ما بعد حرب النكبة، وكل هذه املراحل تشتمل على ااور تناقش  

 صورة اهلوية حسب كل جيل من األجيال. 

ا فيها اجلانب االجتماعي، بداية سنتناول فرتة ما قبل حرب النكبة، واليت سنناقش فيها صورة اهلوية الفلسطينية ب 

والسياسي، واليت ختدم الدراسة يف كو ا ُتظهر اجلانب اهلو يت للفلسطينني ما قبل حرب النكبة من جهة، ومن جهة 

 فخرى تعطينا  اال لدراسة التواصل اهلو يت خارج إطار املكان، والذي حّل اّل  "املخيم" بتعاقب األجيال علي .

كيف يرى الفلسطيين ذات  الفلسطينية قبل فن متّسها شرارة الل وء؟ ما هي طبيعة املعيشة اليت    :احلياة اإلجتماعية -

اإلكتفاء الذايت، التعاون يف العطاء وتبادل و النكبة، وتشتمل على متطلبات احلياة  حرب كانت سائدة يف فلسطني قبل

ئلة، دور النساء يف العائلة، الزواج، الوالدة، األعياد احملاصيل، الراحة النفسية، األمن واالستقرار، دور الرجال يف العا

                                                           
47
15.استرجعبتاريخحق العودة في المناهج التعليمية االسرائيلية في مأزق أخالقي في الثقافة العبرية.2006عيسىقراقع.
 http://www.badil.org/ar/annual-al-awda-award/item/387،منالموقعااللكتروني:6/2014/

48
 Nur Masalha. The Palestine Nakba: Decolonoising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming 

Memory. London: Zed books ltd.2012. P12. 
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الصورة اليت وصلت ل جيال عن واقع احلياة الفلسطينية  قبل  لنتسائل عن واملناسبات، املضافات واملقاهي، الوفاة.

النكبة؟ كيف يرى الالجئ الفلسطيين ذات  داخل املخيم بعد فن كان يف فرض ؟ ما هي املفارقات حرب حلول 

هنا نستطيع فن نلمس اجلانب الزمين بني األجيال بني من ُهّ ر وبني من ُولد يف كنف  .الختالفات اليت طرفت علي ؟وا

نلمس  فن املخيم، وفثر ذلك على هوية الفلسطيين الالجئ بعد فن فصبن الل وء يوّرث جيال بعد جيل، كما نستطيع

عر  بني بيارات الربتقال، وبني من احتضنت  اخليام وبيوت اجلانب املكاين بني األجيال، بني من احتضن األر  وتر 

لنكبة واألثر الذي لعبت  يف ترسي / تفسي  هوية حرب ا الوكالة ومن مث وج  املخيم اجلديد، لنسّلط الضوء على دور

 الفلسطينني وطبيعة حياهتم ما قبلها.

ساطة واملرونة، فكانوا يعيشون حياهتم بقناعة اّتسمت طبيعة املعيشة لدى الفلسطينيني قبل فن يصبحوا الجئني ابلب

وبعيدا عن التكّلف، قادرين على فن أيمنوا متطلبات حياهتم اليومية من ااصيل األراضي الزراعية اليت كانوا ميتلكو ا، 

، بل ليشعروا ابكتفاء ذايت، يف الوقت ذات  كان التعاون مسة رئيسة للم تمع الفلسطيين، فكانوا يتبادلون احملاصيل

النكبة، فكل واحد حرب  اختلفت نظرة املبحوثني لطبيعة املعيشة يف فلسطني ما قبلويهدوها لبعضهم البعض، فقد 

عليان عن حياهتم ما قبل حرب النكبة احلاجة فم  فسعفت  فيها ذاكرت ، فتحدثت لنا منهم سّلط الضوء على زاوية خمتلفة

  قائلة: 

حالة الناس زي اليوم، يعين أبكل  بشرب  ميتمصرفش زي اليوم، كانت الناس فبسط النو ما كانت "
بكوا الناس قبل قنوعني ويسكتفوا ابللي عندهم، يعين العيلة الوحدة ابالسبو  ميكن يصحلها وقيتني 
حلمة، ويال جاجة من هاللي مربينهن، وميكن ميصحش، واذا واحد بدو يذبن يسأل خيرب يعين 

دو يوخذ، يقسمهن اكوام اكوام، هاظا اوقية، هاظا اوقيتني، ويقول هاظا هالناس ان  بدو يذبن واللي ب
إبيش وهاظا إبيش حق ، هاظ عبهوا اللحمة واجلاج، بقوا الناس يربوا شوية جاج، محام، ارانب يذحبوا 
منهن وقت جييهم ضيف، بس اخلضرة بكى هللا فاحتها علينا عنّا فر  ونزر ، بكيناش نشرتي بكى  

لنسوان يع نن، يعين العيلة بكت تع ن يف االسبو  جيي رطل طحني،  طوا ل  شوية كلو متوفر، وا
ملن، واخلمرية من نفس الع ينات، بعد ما ختبز احلرمة اخلبز كل  ختلي شقفة ع ني هلقد للخمرية 
عشقة، ما نشرتيش مخرية، وتقويل السكر مثل اليوم بقينا نستخدم ، بقوش الناس يشربو شاي وقهوة 

 سيت فش تقويل زي اليوم ابريق شاي راين وغالية قهوة جاية، ما كانش شاي وقهوة يف البيوت قليل  
الواحد ميكن خطرة واحدة يشرب ابليوم وابليومني، اللي بقوا يشربوا قهوة يف املضافات للرجال يعين 

 49".يشربوا قهوة سادة
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.29/6/2013عام،)قريةرنتية(،تاريخالمقابلة:72أمعليان، 
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حول طبيعة املعيشة ومتطلبات احلياة موضّحة فيها االكتفاء الذايت الذي كان يعيش  الفلسطيين من عمر فضافت فم 

 خريات فرض : 

بقوا يطبخوا يف القدرة على النار بقاش اببور كاز او غاز هاظ جديد، يف الشتا الناس تتدىف "
ن النارات يعربوا يف عهالكانون يعملوا كازة زيت يفتحوها و طوا احلطب يف هالكانون، بس خيمد

الدار يظل مديف الدار طول النهار، وفش الناس بقتش تسهر زي اليوم، فش تلفزيوانت وال هاظ النت 
هلاجليل، يوكلوا هاللقمة و طوا راسهم ويناموا، مهم بدهم يصحوا  )جاء( البال "البالء" اجلديد ايل اجى

يف النهار مش زي والد اليوم ليلهم  ار و ارهم بدري اللي يزر  اللي يبذر اللي يعّشب، وبقوا يتعبوا 
ليل، وبعدين من جهة الطبي  واخلضرة كل شي بقى متوفر يعين نسوان زمان بقني افصن واحرص من 
نسوان اليوم، تالقي كل شي عندها من بندورة من ابمية من لوبية من فول اخضر، يف الصيف يطبخوا 

ا، يشقحوها وميلحوها و طوها على ظهر السطوح، هة ينشفو ابمية وبندورة، والعدس موجود، والبندور 
او يفغصوها وخيلوها، والفول والعدس والبزيل  )البازيالء(، الفاصولية كل هذا كان موجود، اليوم 
عايشني عاجلاهز والبندورة العلب اللي ملهاش طعم، وهللا   البندورة تبقى تشهي اي بيكفي ان  

 50".شو حاطط فيهاالواحد عاملها إبيدو وعارس 
 

كما تطّرد املبحوثني فثناء حديثهم للتعاون وتبادل احملاصيل بني بعضهم البعض، األمر الذي شّكل مرونة وسهولة يف 

هذا ما قالت   العيش، وهنا نستطيع فن نقول فن األر  شّكلت عامل جامع للفلسطينيني، من خالل تبادهلم احملاصيل،

 : فم رائدلنا احلاجة 

عايشني يزرعوا هالقمن، يزرعوا هالسمسم، يزرعوا هالذرة، طول الزملة خوس هللا تبقى الذرة، والقمن كانوا " 
يبقى ميوج هيذ، هللي يزر  خضروات كوسا، ويال ابمية، بندورة، ابتن ان، فش هاظ ايل وهاظ الك، الناس 

 51".غلةايل ما عندوش يوخذ من جاره، فش واحد يعز عن الثاين ش،يوكلو من خري هاالر 
 
م وقراهم، مع بني منط املعيشة اليت كانوا ميارسوها يف مد  ونال بّد من اإلشارة إىل فن هناك مقارنة جيريها املبحوث 

 بقبول من اجليل األول.  يل الثاين والثالث واليت مل حتظبعها األجيال املتعاقبة كاجلاملمارسات اليت تتّ 
 

شّكل ضيا  األر  وفقدا ا قلقا واضحا للمبحوثني، اا انعكس على شعورهم ابألمن واالستقرار، فاألر  كانت  

فكل من قابلت  من مبحوثي اجليل األول كان ابلنسبة هلم بوتقة للراحة النفسية اليت افتقدوها بعد هت ريهم من فراضيهم، 

                                                           
50

.4/7/2013قابلة:عام،)قريةواديحنين(،تاريخالم80أمعمر، 
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.8/5/2014عام،)قريةديرطريف(،تاريخالمقابلة:71أمرائد، 
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، يف ظل وجود االحتالل االسرائيلي، الذي ن فحداث ومست داتمشغول البال والفكر، قلق على كل ما يدور حول  م

ميارس سياست  القمعية فينما يشاء، وكيفما يشاء، والوقت الذي يشاء، يف الوقت ذات  كانت املقارنة حتضر يف حديثهم 

قلق مستمر بشكل واضن ليعرّبوا عن فوضاعهم املستقرة يف مد م وقراهم قبل فن تعصف هبم النكبة، وجتعلهم يف وضع 

 قائال:  جهاداحلاج فبو يف كنف خميمات الل وء، فقد عرّب 

"الراحة النفسية مهمة ويال ماهلا، يعين الواحد وقت يبقى مراتح نفسيا جسمو بتعبش ح ، بس الواحد 
اليوم الوضع كلو قالقل ومش هادي والواحد يظلوا قلقان ومش عارس وين الدنيا را ة في  بر  من  حلال ، 

مراتح نفسيا، قبل بقينا فش اشي يعكر نفوسنا عايشني أبرضنا وراضيني خبريها وبشرها، فش حد مش 
يتحكم فيك وانت مروح، تروح وين ما تروح ادش يقولك وين راين؟ تتأخر قد ما تتأخر ادش يقولك وين 

بصري يودي  ابقي ويال ينشغلو عليك، ليش النو فش اشي ينخاس من ، اليوم اخوكي يتأخر شوي عقل امك
وجييب ابصر شو جرالو، ميكن في  جيش عالطريق، وحط عاد مية احتمال، كل هاظ ليش النو في  

 52".احتالل
 فيضا:  ابراهيمفضاس فبو 

وفي  اطمئنان، أبقول لك يوم من هاال م هذه  ما فيش اشي يف الدنيا بيساوي راحة البال، لو في  راحة ابل"
دم وجود هاالشي هذا خبليك تقول ان  هذيك اال م احسن، انت بتظل بسوي عشرة من ا م زمان، اما ع

خايف على مالك وعلى عرضك وعلى مستقبلك النك الجئ فش الك وطن، وهينا قاعدين يف هاملخيم 
ايل  48عارفني شو بدو يصري فينا اخرى اكمن سنة؟ وهللا ما حد عارس، بس يعين فان ملا اكون قبل ال 

كن علي ، بدك تقوليلي وكالة الوكالة فر وتعطيين إنتاج  واليوم ما في  شيء يف الدنيا اللي بيت وايل ار  ازرعها 
دوهبا تطعمي حاهلا، كل شي تغري، الشاطر اللي بقطعوا عن  نتفة هالطحني ونتفة هالزيت،  وهيين شغل ما 

شي ميوت مستور الواحد اهم ا، انيت شايفة بقدرش اشتغل كان االوالد بشفقوا علي ويعطوين من تعبهم
 53".واحلمد هللا على كل اشي

 فيما عرّب احلاج فبو امد عن األمن واالستقرار الذين كانوا يشعرون ب  داخل مد م وقراهم الفلسطينية قائال: 
كانوا الناس راضيني ومراتحني فش اشي يزع نا وال خيوفنا، قاعدين يف دوران ويف وطننا، يعين هلقيت "

هللا بنص الليل بدك اشي بتطلعي على اعصابك خوس ليالقوه الواحد املالعني رام )على(  تروحي   
هاليهود، بقينا قبل الواحد يسهر نروح على  فا على الرملة يف الليل شرطك ها، ختايف ويال قلبك ينقز 

  ويال ح ؟! ا م البالد إمين )فكثر فماان( من هاال م، اليوم بتأمنيش ولد صغري تودي  يشرتيلك غر  ينط
 54".يصريلو اشي
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يظهر جليا  من خالل حديث املبحوثني حالة املقارنة الالشعورية اليت يقومون هبا يف حديثهم حول حالة األمن 

واالستقرار، اليت كانوا ينعمون ابلعيش فيها قبل حرب النكبة، مقارنة ابنعدام األمن واالستقرار يف معيشتهم داخل املخيم 

نعم ابلراحة واألمن إال يف فرض ، وفن  يظّل مهدد الوجود، وقلق التفكري خارج فرض  واليت مل  ّددها معرّبين فن الفرد ال ي

املبحوثني أب ا تنحصر يف داخل املخيم، بل فن الفلسطيين يظّل الجئا فينما كان خارج فرض  اليت فُجرب على تركها، 

 واليت كانت متّثل ل  احلياة أبكملها.

 
املبحوثني من اجليل األول، فن األر  قد شّكلت لديهم مصدر فمن واستقرار، إذ فصبحوا  كما نالحظ من حديث

بعزل عنها غري قادرين على أتمني ما كانوا يشعرون ب  يف فرضهم، فحالة الضيا  اليت خّلفت  معيشتهم ابملخيم شّكلت 

حالة العوز اليت فطبقت على الالجئني لديهم هاجس خوس وترّقب دائم ملصريهم الذي ابت غري واضن املعامل، يف ظل 

يف بدا ت معيشتهم يف املخيم، واليت ارتبطت بوجود وكالة الغوث الدولية، إذ مل تكن قادرة على تلبية احتياجات 

الالجئني على حد تعبري املبحوثني فنفسهم، فهويتهم الوطنية اليت ارتبطت بفلسطني ما قبل النكبة كانت واضحة وغري 

ف ا وحبلول النكبة فصبحت  هويتهم مهددة بوجود االحتالل الصهيوين الذي عمل على هت ريهم من مهددة، إال 

فرضهم، لتصبن هويتهم مرتبطة ابلل وء كقضية سياسية داخل إطار مكاين واسع ال يتحدد ابملخيم كمكان، وإمنا  دده 

 غياب املكان األصل الذي اقُتلع من  الفلسطينني ليصبحوا الجئني.

إحدى مسات اجملتمع الفلسطيين وجود املضافات، وهي بثابة مكان جيتمع في  الناس للتشاور يف املسائل اهلامة، وكذلك 

لعقد االجتماعات، ويتضن ف ا كانت املكان األمثل واألنسب لت ّمع فبناء احلامولة الواحدة قبل ظهور املقاهي، إذ 

 قائال:  امدمكاان للمراسيم الرمسية و الس لكبار السن،  ّدثنا فبو اقتصر دور املضافات بعد ظهور املقاهي جبعل  

هلم مضافة صلييت عالنيب يقعدوا فيها هالناس، يتسلوا شباب وختايرية، بقوا يلعبوا العاب  إبقوا كل حامولة "
بو يلع ،، ونلعب الدوتشان زي الكرةكثري بس هات عاد افطنهن مجيعهن، عندك اخلويتمة، وعندك الصينية

وبقوا جييبوا هالشبابة والشاعر  كي شعر، فو يصريوا يتخرفوا عن ا م فبو ، شدة احياان زهرة، احياان دومرة
زيد اهلاليل، وعنرتة، خيرفوهلم خريفية ويسهروا هذيك الليلة، وبعدها وكل واحد على داره، هيك بقوا الناس 

السنتني االخرانيات قبل لنته ر، وصاروا فش بقاش لسة قهاوي، عملوا القهاوي يف ، عايشني ومبسوطني
 55".ختيارية يقعدوا فيهن، والشباب بتعريف حببوا شغل القهاويللالناس يقعدوا وظلن املضايف 
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يتضن لنا فن اهلوية الفلسطينية كانت حتتوى على هو ت يف جعبتها، فاهلوية احلمائلية ظهرت بني الفلسطينيني ما قبل 
على آلية التواصل بني األفراد، فكانت جتمعهم يف مكان واحد، إىل فن ظهرت املقاهي  حرب النكبة، واليت اشتملت

 واليت حّلت اّل املضافات ليقتصر دور املضافات على االجتماعات واملشورة بني فبناء احلامولة.
 

، ويرجع ذلك  ة وحضورراسيم الزواج هباتسمت اهلوية الوطنية ابلتواصلية بني فبناء القرى واملدن الفلسطينية، فكان مل
إىل مشاركة اجلميع لبعضهم البعض، خصوصا فن هذه املراسيم كانت تتم وفق عادات وتقاليد متعارس عليها فيما 
بينهم، كأن يركب العريس على الفرس، وثوب العروس املطرز، واألغاين الشعبية اليت كانت النسوة يردد ا يف حفلة 

ة بوضع احلناء على يّد العروس، وكذلك األغاين الشعبية والزجل الشعيب الذي كان احلناء، وهي حفلة تقوم فيها النسو 
ه فغلب املبحوثني هذا ما فكدّ  ا ابلعريس، واليت كانت متتد لليايل وف م،يردده الرجال يف السهرة اليت يقومون هبا احتفاء  

 حول طبيعة الزواج وكيف كانت فقالت:  انمن فبناء اجليل األول فتحدثنا فم علي
عالفرس العريس يركب اخليل اتطارد عالبيادر للمغرب، والعروس جتيب ثوهبا من  فا والصندود ما فيش "

خزانة، حتطي فيها شوية هاالواعي، هو بقى زي اليوم االواعي، مهو اليوم اللي بكبوا اكثر من اللي كان 
 ..."الو غناين، احلنةالناس تلبسوه زمان، احلنة والعرس 

 
 "  رفيقايت   فالنة   رفيقايت   هي كد خوايت حببك   رفيقايت   هي"

 
طويلة كثري االغنية، بقوا يعزموا كل البلد مهي رنتية زغرية بقوا يعزموا اجلميع، عند اجلامع ويقولوا خلف هللا "

زغرتن... هيك بقى العرس   سيت عنا هي عليك   ابو فالن واحملبة براس النيب وهالنسوان يقولن إيي ي
يوم قد ما  20يوم  15بعد ما يزفوا العريس يف سهرة   سيت هاظا من حد ما يقطعوا الكسوة ، العرس

دايرة يف نص البلد وهالدبكة والغناين والزغاريت، متنوا يت وز يال  56الواحد مقدرت  هالدبكة والسح ة
ا ذهب، وبقوا جييبوا من  فا، كلو من  فا، التخوت والشراشف من  فا املهر منين بقى، بقوا يقطعو ،  السالم

يطبخوا هاملوجود بقى في  بوابري املباسيط على بوابري، الفقرية على يف القدرة ، بقوا بقت املركز جلميع الناس
تاب، الشي  جيي من اللد يكتب الك، قدرة مسرا  طوها على املوقدة موقدة تراب مسكة ويطبخوا   سيت

 57".شهود ويودي  على اللد 3وبقى عنا يف البلد خطيب يكتب كتاب العروس وبقدوا عنده 
 

 على مراسيم الزواج قائلة:   عمرفضافت احلاجة فم 

يف احلنة كان يف ماشطة تي ي من  فا بصاري، و نوان هيك نقوش حلو يف االيدين والعروس تلبس سبع "
وآخر بدلة تلبسها العروس جييبوا عشر مشعات كبار وصغار هيك على  بدالت، تلبس البدلة وتطلع تت لى، 
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كشاتبني، وتكون املاشطة وراها ويغنوهلا والعريس يغسلوه عند اجلريان و طوا عهالكرسي ويدوروا يغنوا 
 ".اليوم، يغنوا اغاين منيحة وحلوة مثل حوالي ، ويغنوا مش

 
 يف االغاين اليت كانت ترددها النسوة:  فم عمر وقالت

 واعطى العطا وال درا الناس ...  بيي العروس   اتج فود الراس...بيي العروس
 واعطى العطا وال درا احلامولة...  بيي العروس   اتج فود عيوين...بيي العروس
 واطلع وحيي ضيوفك ...واطلع وحيي ضيوفك ...ضيفناك و  ضيي امد ...ضيفناك و  ضيي امد

 يردوا عليهم الصبا  وفم العريس
   امري و  ابن االمري...  امري و  ابن االمري...وهللا الطلع واحيي...وهللا الطلع واحيي

 58"وافرش الساحة حرير...وافرش الساحة حرير
 

 : يف فغاين يردد ا النسوة يوم عقد القران "كتب الكتاب" فتقول فم مسريفضافت احلاجة 

ندرن عليي يوم قروبك عندي الفرشلك  ...كتبوا كتابك   نقاوة عيين يوم اهلنا   حلوة يوم ما تي يين "
تتمخرتي تفويت علي  وتعدي  وتعزي بيتك   نقاوة عيين، ندرن عليي وانسعدي  ...السكة حبرير من اهلندي

ارة يشب  مجالك   نقاوة عيين، كتبوا كتابك   نوارة   ام احللق   معطرة   امارة، وال فش زيك يف بنات احل
 59."يوم ما تي يين   حلوة   نقاوة عيين يوم اهلنا

 
كانت األر  حتتضن إذ   النكبة،  حرب الرحيل والوفاة يف فلسطني قبلبعد فن استعرضنا مراسيم الزواج سنستعر  

وهم  رثون األر  ويزرعوها، مل تكن شواهد القبور ها تلّفهم برتاب طاملا افرتشوه يف جلساهتم، وداعبت  فانملهم ءفبنا

حباجة إىل إثباث نسب املتوىف ألرض ، وكانت املقابر ملك ألصحاهبا ال منحة من فحد،  ّدثنا احلاج فبو امد عن 

 النكبة قائال: حرب  الوفاة واملقابر يف فلسطني قبل

لوالد الصغار وفتحوا مقربة اثنية مثل هان وجفنا كان في  مقربتني يف البلد، انتلت فول واحدة صاروا يقربوا ا
ورا املدرسة هذه منطقة نوادر ألهل البلد، قالوا خلوا منها يعين عشر دنومة خلوها يقربوا فيها اهل البلد 
 ودشروا هذيك املقربة، بقت الناس كل البلد تروح عامليت الناس مش زي اليوم، تعّطل وقت واحد ميوت

 60.بتختلف عن هان كثريالعادات هناك   عمي 
 عن العادات اليت كانت متداولة بني الناس عند حدوث وفاة تقول: انحتّدثت فم علي
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 7، العزا بقني يقعدن إشي ح ار بقى وكل واحد يعرس اللي إلو عنا مقربة يف البلد، ما كانوا يكتبوا عالقرب"
وهلم كل وال شرب،  طّ فيسّحن ال  م وهين يلطمن والبسات امسر وبشعرهن البعيدات، يقعدن يلطمن و ف

ذابين. مخيس امليت بقى زي الدود، بقوا ميّلوا   10 -6وا للكالب بقوا يطّولوا يف العزا، بقوا يذحبوا االكل يكبّ 
عوه على كرمية، يقلوا زالبية، يساووا مطبق، يساووا من هالدار، ويغرّقوا يف القطر ويغطوا هاللي سووه ويوزّ 

 61".ربعني للميت برضوا يذحبوا ويعزمواف؟ وبقى في   (ويفر)القبور، هو زي اليوم ويرب 
 

ويف فكثر من موقف وكما سبق يف فحاديث املبحوثني من فبناء اجليل األول كانت املقارنة سيدة املوقف وهذا إن يعود 
على التمييز واملقارنة بني ما كان سابقا يف مد م لشيء فهو كون هؤالء املبحوثني عاشوا جتربتني، جعلت منهم قادرين 

وقراهم، وما فصبن فمرا واقعا بعد هت ريهم منها، وجلوئهم إىل املخيمات، إال فن السمة السائدة على حديثهم كانت 
ئهم التالحم والتعاون واهلوية واضحة املعامل ابستقرارها، لتختلف موازين هذا االستقرار وتصبن هوية مهددة بعد جلو 

 للمخيمات واعتمادهم على املعوانت اليت كانت تقدمها وكالة الغوث الدولية.
 

بعد فن استعرضنا احلياة االجتماعية وفمناط املعيشة اليت كان  ياها الفلسطينيني يف مد م وقراهم قبل فن يقعوا حتت 
وية بوروثها االجتماعي والتواصلي، كانت أتثري اهل رة القسرية، اليت فجربهتم على الرحيل عن فرضهم، يتضن لنا وجود ه

سائدة يف فلسطني، وهذا ما فّكده املبحوثون خالل حديثهم يف املقابالت، وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على هوية 
راسخة عملت العصاابت الصهيونية على طمسها وتشويهها خالل حرب النكبة، وذلك بتشريد السكان وتقطيع 

 فوصاهلم.
 
  احلياة العملية )الزراعية واحلرفية(:   -

 خصوصا شر ة الفالحني، إذ كانت األر  ابلنسبة هلم هي املركز نييف حياة الفلسطيني شّكلت الزراعة احملور الرئيس
الرئيس للعمل، يف حني ظهرت شر ة فخرى اجتهت حنو فعمال ووظائف خمتلفة، واليت كانت متوّفرة نوعا ما لقرب 

ن مراكز املدن، واليت كانت تدّر فرابحا ومكاسب مادية فكرب اا تدرّه األر  خاّصة يف الفرتات اليت بعض القرى م
وم هبا بريطانيا خلدمة الصهاينة، قيف ظل التسهيالت اليت كانت ت مّرت فيها األراضي الفلسطينية ابلركود وقّلة اإلنتاج

 حديث املبحوثني.وتقوية اقتصادهم ، وسنوضن طبيعة هذه السياسة من خالل 

ن حول اجلانب املهين لعدة ااور واليت سنتناوهلا حسبما وردت يف و انقسمت االجتاهات اليت حتّدث فيها املبحوث
فظهر احملور األول ابالفتخار ابلفالحة بشكل واضن وصرين، إذ تشّكلت حالة من إثبات  ،حديثهم خالل املقابالت

، فبها ومنها يعتاشون لكل فلسطيين احلياةاألر  اليت كانت بثابة ووجودها يف فلسطني من خالل وجود  الذات
يشتمل على مجيع ففراد العائلة با فيهم النساء، وال بد من التنوي  إىل فن فغلب كان   مشريين إىل فن هذا العمل 

وفحفادهم، وهذا يشّكل العائالت يف السابق كان يغلب عليها طابع العائلة املمتدة، واملكّونة من األب واألم واألجداد 
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إلجناز املهمة بينهم  والتعاونمن مجيع ففراد العائلة، كثرة اليد العاملة التعاون،   لعونة( لدى الفالحني، في ابما يّعرس )
، وال بد من اإلشارة إىل فن زراعة بعض القرى كانت تقوم على زراعة احلمضيات، فقد بدفت زراعة احلمضيات املطلوبة

علمي بعد احلرب العاملية األوىل، وقد تركزت يف السهل الساحلي الفلسطيين، ويرجع ذلك لتوفر املياه تقوم على فساس 
 فتحّدث لنا احلاج فبو امد قائال: 62الكافية والرتبة اخلفيفة املناسبة للحمضيات،

شر يف بقينا عايشني احسن حياة، احنا النا بيارة مكيفني، ماكلني شاربني نظّمن كل سنة وال عزان ب"
العامل، بعنا االر  كلها بدلناها خذ كل دومنني بدومن من اهل البلد، منا وفينا صفينا كل عيلتنا يف 
منطقة واحدة، ابوي عمره ما اشتغل غري داميا يف البيارة، وامي وكلنا  فش حد عنا بشتغل الكل ابلبرية، 

بقينا نبيع يف  فا وتل ابيب، فش حرمي بقينا نزرعها برتقال، تفاح، كلمنتينا، بوملة، جريفوت، ليمون، و 
يقعدن يف الدار، اللي تروح تزر  تفلن تنكش، فش زيك تروحي تشمي اهلوا، بقن النسوان من الساعة 

 63 ."مخسة تروح توخد ابنها معها ابلسهل وتشتغل
 تشّكلت من يظهر من حديث فبو امد فن هناك شر ة متكاملة، كانت مهمتها األساسية األر  وزراعتها، واليت

العائالت الفلسطينية أبكملها دون استثناء النساء واإلانث، فكان هلّن دور يف الزراعة ومجع احملاصيل، واليت ارتكزت 
 بشكل فساسي على زراعة احلمضيات.

 
ليت واليت كانت تعرس ابلزراعة الوطنية وهي ا1948ن عن الزراعة اليت كانت سائدة يف فلسطني قبل عام حتّدث املبحوثو 

ميارسها الفالحون العرب بشكلها التقليدي املعروس، والذي يقوم على استعمال الوسائل القدمية يف إعداد األر  

عن آلية العمل  جهاداحلاج فبو ،  فكان حديث 64والعمليات الزراعية األخرى كاحملراث البلدي والفأس واملن ل واملذراة

 :فقال يف الزراعة والصعوبة اليت كانت تواج  الفالحني

كنا فالحني، مع إ ا تعبة وصعبة الن  فش آالالت كل  يف الطرد البدائية حنرث عالبقر، وحنصد "  
ابملن ل، والدراس حلال  بكينا نقعد مخس ست اشهر واكثر واحنا ندرس يف الناتج تنا خنلص، الكل بقى 

شويف اليوم كل شي عاملواكن   الفالحة، األم واألب واألوالد وفوالد األوالد، فش حد يقعد يساعد يف
واالالت، بس بقينا نتلذذ واحنا ابالر  ونشتغل، الواحد  س بقيمة حال ، ويوكل بصن من عرد 

 65".جبين ، هي احنا اليوم شو قيمتنا بال فر ؟! وال اشي

العراقيل اليت كانت متارسها بريطانيا حبقهم وفود فرضهم الذين كانوا  رصون واج  الفالحون العديد من التهديدات و 
على التمسك هبا مهما كّلفهم األمر، فقد اتبعت بريطانيا سياسة هتدس إلكساد ااصيل الفالحني الفلسطينيني، 

هم هتديدا كبريا اا وضرهبا يف السود، من خالل العديد من اإلجراءات اليت فحلقت األذى ابلفلسطينني وشّكلت لدي

                                                           
62

.506الموسوعةالفلسطينية،الجزءالثاني،ص 
63

.19/5/2014عام،)قريةالسافرية(،تاريخالمقابلة:85أبومحمد، 
64

.505الموسوعةالفلسطينية،الجزءالثاني،ص 
65

.9/5/2014عام،)قريةعنابة(،تاريخالمقابلة:73أبوجهاد، 



39 
 

 

ويرجع ذلك إىل غياب تنمية وطنية  66وّلد عندهم حالة من عدم االستقرار اليت ضربت إبنتاج األر ، وأتثر احملاصيل،
فلسطينية، وخضوعها لسلطات االنتداب الربيطاين اليت مارست سياسة متييزية ملصلحة االقتصاد الزراعي اليهودي ضد 

يب، ومن فهم السياسات املتبعة، واليت تركت آاثرها يف مسار تطور االقتصادين العريب مصلحة االقتصاد الزراعي العر 
واليهودي، كأن يتم منن امتياز استغالل موارد فلسطني الطبيعية لشركات متلك الرفمسال الصهيوين، كما اتبعت سلطات 

ودي من انحية اثنية، كما عملت على االنتداب سياسة اقتصادية ومالية متييزية ختدمها من جهة، وختدم الوجود اليه
( من قانون األراضي 103إلغاء كافة القوانني واألنظمة الزراعية اليت تدعم املزار  العريب، ومن ضمن القوانني املادة )

األراضي بتس يلها ل   اان  إذا ما قام بزرعها إبذن العثمانية اليت ختّول كل إنسان زراعة فية فر  موات، وتلزم مأمور 
، كما عملت على تضييق اخلناد على املزارعني بطالبتها إبرجا  من ، فو مقابل مبلغ من املال إذا زرعها بدون إذن

القرو  املقدمة ل  سابقا، واليت حصل عليها من البنك الزراعي العثماين قبل احلرب، كما فصدرت تعميما فلغت بوجب   
ية إىل االمتنا  عن رهن عدد كبري من األراضي الزراعية اليت مل حتسم كفالة امللكية، األمر الذي دفع املصارس الت ار 

ملكيتها رمسيا، وبذا تكون قد تركت الفالح الفلسطيين فريسة املرابني والديون اليت كانت تضغط علي  لبيع ما ميلك من 
67فراضي.

 

يهدس  كان  الزراعة على الفلسطينني إقبال إذ فرجعوا ان مت مقابلتهم من اجليل األول الرواة فغلبهذا ما فكّده 

محافظة على األر  خصوصا يف ظل اهل مة الشرسة اليت كانت تشّنها بريطانيا إلكساد ااصيل املزارعني لل

 تاشتمل افوضحوا فن الزراعة والفالحة مل تقتصر على الرجال دون اإلانث، ولكنهكما الفلسطينني وضرهبا يف السود،  

، األمر الذي يعكس مقدار التعاون واجلهد املبذول إلمتام هذه املهمة الشاقة والصعبة، حسبما على مجيع  ففراد العائلة

 مت وصفها يف تلك الفرتة يف ظل غياب التكنولوجيا واآلالت احلديثة، واقتصارها على اجلهد اجلسدي للفالح. 

  الفلسطينيني فقال:  حتّدث احلاج فبو إبراهيم عن سياسة بريطانيا اليت كانت تتبعها ضد  الفالحني
 

 35ما فش بقى تقول االر  تتعب فيها بس فش انتاج مش اسوحة بقت األر  لسة هاظ قبل ال "
دومن فر    دوب يطعم عيلت ، الفالح بقى يتداين من املرابني عشان  200احلكي، يعين اللي عندو 

ح احملصول من االنتاج للمرايب، يقدر أيمن زراعة األر ، ملا جيي موسم الفالحة واحلصيدة يعطي الفال
وهللا العليم، ملا صارت احلرب العاملية الثانية الفالح خّف علي   44-43ظل هالوظع هاحلال حلد ال 

الضغط، مهي بريطانيا التهت ابحلرب، بقت بريطانيا مستلمة شغل ضرب السود للفالحني، وقت ما 
كيلو الزيرو يعين خنب اول ب   50كي عن جيي موسم الفالحة متلي االسواد هبالطحني ورخيص بتح
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 100لريات، وقنطار الذرة 3قرش، فإنت إبشو بدك تبيع ؟؟ ولشو اصال تزر ، قنطار القمن ب  35
قرش، مضيفا فن إقبال الفالحني على الزراعة يف هذه  70قرش، يعين قويل ب  100رطل اقل من 

ر  خوس لالر  خترب هاللي بدوش الظروس كانت فقط خوفا على األر : الناس صارت   عمي تز 
ويال بقدرش يزر  ويفلن يعطيها جلاره البن عيلت  يفلحها، وبريطانيا ابألول واالخري كانت بتسعى ال ا 
ختلي الفالح واملزار  عاحلديدة معوش اشي، عشان يقدر يتخّلى عن االر  ملا االر  بت يبش مهها 

يشرتوا ويبيعوا هاظ كلو خمططات استعمارية عشان لشو بدهم يزرعوها ويفلحوها، فبصري سهل عليهم 
يسهلوا بيع االراضي لليهود، والربكة يف السماسرة واجلواسيس اللي بقوا يبيعوا االراضي أبخبس االمثان 
عشان نفوسهم مريضة وضعيفة ويركضوا ورا شوية مصاري مش عارفني لوين بدهم يوصلو الربيطان 

 68".ناواليهود، وهينا ال وراان وال قدام
 

 حرب  يتضن من خالل حديث املبحوثني فن هناك شر ة فخرى طفت على سطن احلياة املهنية يف فلسطني ما قبل

 .النكبة، فاجتهت هذه الشر ة إىل العمل ابحملاجر واليت كانت قريبة من مد م وقراهم

 : ابراهيمفيقول لنا احلاج فبو  

كانت عنابة مشهورة بعامل الشيد وهاللي بقدر من الزالم   ،اان مدرستش تركتها واشتغلت يف معامل الشيد"
بقيت اجيب اجرة الفالح بعشر مخستعشر مرة ويال ، صرت اعرس فبين ،، وحابب يشتغل يروح يشّغلوه

اان بقيت  ،قرش يعين قد ثالث عمال 150قرش اجرة مياومة، اان كنت اساوي  50العامل العادي يعطوه 
 69".منين، ابوي بقى  ط واحد يزر  ويفلن بس اان بقيت يف احملاجر صنايعي مش عامل اجيب مصاري

 
يف الوقت الذي نفى فغلبية املبحوثني من اجليل األول وجود موظفني ابستثناء االساتذة والناطور، فاألساتذة كان فغلبهم 

 طور: عن وظيفة النا حافظمن خارج إطار القرى، فما الناطور فهو من القرية ذاهتا وحّدثنا فبو 
 

الناطور كان من البلد، يعين هاظ انطور ألهل البلد جبيب احتياجاهتا طبعا مسؤول عن  املختار، "
جبيب الدو ت للمدرسة، بعيب بطارية الراديو اللي للمختار من الرملة ما ان اجى ضيف ويال حدا 

يف، اجرت  كانت يوخذه ويعرف  عالبلد، يودي  عاملضافة، يعملوه فطور، عشا حسب وقت ز رة هالض
قمن فو ذرة اخر السنة مفيش مصاري هلقيت تي ي مثال للمؤذن وخطيب املس د بقى برضو يوخذ 
قمن او ذرة اخر السنة احلالد تروح حتلق عنده يوخذ قمن منك ميوخذش مصاري، يعين بوّفر لقمت  

، فو ا فجرهم قمنبشغل ، وفغلب الصنايعية اللي كانوا يشتغلوا ويقدموا خدمات للناس بقوا يوخذو 
  70 ".ذرة
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بعد فن استعرضنا طبيعة احلياة االجتماعية، والعملية للفلسطينيني قبل حرب النكبة، سنتطرد لطبيعة احلياة السياسية، ملا 

هلا من دور يف إيضاح طبيعة العالقة بني الفالحني واالنتداب الربيطاين الذي مارس سلطات  على فلسطني، وفثر ذلك 

 الوطنية الفلسطينية. يف صقل اهلوية

ن اثلني و الشديد لربيطانيا إذ كان القروي النكبة ابلعداء حرب متّيزت احلياة السياسية يف فلسطني قبل احلياة السياسية:

ابملخاتري وجلان اإلصالح، واخلال  واألحزاب واحلركات الثورية على دراية بنّية بريطانيا غري معلنة، وحاولوا بكل ما فوتوا 

يكها ضد القرويني لتفريغهم من قراهم، خاصة يف الرتكيز على تدمري حتمدوا يف وج  املخططات اليت كان قوة فن يصمن 

تشّكلت جلان اإلصالح يف ، البنية األساسية هلم يف العيش وهي الزراعة، والعمل على إكسادها كما فوضحنا سالفا

والذي يظهر نوعا من اهلوية القبائلية، والعائلية اليت بني الناس،  القرى الفلسطينية حلل املشاكل البسيطة اليت كانت تنشأ

يف الوقت الذي حُتال في  املشاكل األكرب إىل مركز الشرطة والذي بدوره  وهلم إىل تتحولق حول العائلة والقبيلة، 

 احملكمة للبت يف القضية.

  ّدثنا احلاج فبو حافظ عن عالقة القرويني ابإلجنليز قائال: 

ش حنبهم االجنليز، مكناش حنبهم طبعا، وعد بلفور مني اللي عمل  مش بريطانيا؟ احنا العرب بقينا لي
بدان املانيا مهو املثل بقولك عدو عدوي صديقي، بقت بيت نباال اخلط االول قدام االجنليز واليهود، 

بابني، احلركة الوطنية بقى يف كبابني نقوهلن، بقوا يروحوا االجنليز واليهود يودوا امدادات هلذه الك
اعرتضت طريقها وخملتهاش مترد، ودمروا دابابت وقافلة لليهود ف روها تف ري، اجننوا االجنليز طوقوا 
البلد وطلعوا مجيع اهل البلد بدهم يعرفوا مني اللي ابحلركة الوطنية مني مشرتك فيها، بس الناس بقتش 

ريني اللي من القرى، كانوا اهايل القرى يشكلوا حتكي من االصل، وهذه احلركة مسؤولة عن مجيع الثو 
ذا بلد احتاجت مساعدة يروحوهلا، كان عنا إحراسات وجندات، بقوا يقلوهلم فزعات،  رسوا البلد، و 

جندات للعباسية، سلمة، كفر عانة، والناس بقت تبعت متوين واكل للحركة الوطنية عشان يظلوا 
 71.ان يشرتي قطعة سالح  امي فيها عن البلدصامدين. بقى الواحد يبيع صيغة مرت  عش

 
يّتضن من حديث احلاج فبو حافظ فن القرويني فنفسهم قاموا بتشكيل حركات وطنية تعمل على احلفاظ على القرى 
من اهل مات اليت كان يشّنها االحتالل الصهيوين، وهنا يظهر الوعي ابملخططات اليت كانت احلركة الصهيونية حتيكها 

الفلسطينية، كما وتشّكلت عالقة وطيدة وتالحم قوي بني فهايل القرى الفلسطينية، وهذا يدّل على اخلطر ضد القرى 
 الذي هّدد اهلوية الوطنية الفلسطينية، والذي سعى الفلسطينيون جاهدين حلمايتها واحلفاظ عليها.
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 ل:الناس عن عدم قتال فهل اللد فتقو  حديثعرّبت احلاجة مسيحة عن استيائها من 

 بقولويل الناس اللدادوة ااربوش، زهقت واان ساكتة قلتلهم وقفوا اساسا زي اللد فش حد عمل زينا 
ي ي الصبن منصحاش علي  الصبن اال البارودة جنب ، قام اخوي صار يلعب ابلبارودة، بقلتلهم ابوي 

وا  اربوا، قولويل اين ابوي صحي علي  قالوه ولك احلبة ببيت النار، هم ماكنوش  اربو ويال ماهلم كان
بلد حاربت قد اللد، اللد مارد ترين بني الربية وبني البلدية عنا طريق سكة حديد مرد ترين الثوار 

 فرجون، هدول اللي بكونوا ورا الرتين 40اللي كانوا  اربوا ضربوا راس الرتين قلب الرتين ابللي في  
ميكن متصدقهوش كان يعرس من وين احلرب  قتلتلهم حاربوا ويال أل خيوي؟ عنا بقى واحد عاجز

تطلع، ابقي فارر وهو مش عاجز، بقى هو يعرس اللي حبارب  من وين يضربوا، بعدين الثوار يف اللد 
شو  يطلعوا  اربوا يف  فا، يقتلوا اليهودي ويشهد عليي ريب   بنييت، جييبوا هاليهود اثنني وحياة عمرك

 72.جيروهم بكل اللد، واحنا نتفرج كنا صغاريعملوا فيهم جييبوهم ابلسيارات و 
وقد فّكد عارس العارس يف كتاب  نكبة فلسطني والفردوس املفقود وجود مقاتلني يف داخل املدينة 
فيقول: "كان فيها عند بدء النضال زهاء مخسة وسبعون مقاتال اتبعون لفرد اجلهاد املقدس يقودهم 

من رجال احلرس  250ة القتال يف ذلك القطا ، و الشي  حسن سالمة وهو املسؤول عن إدارة دف
من فبناء املدينة ينزلون إىل امليدان كلما  650بدو متطوعون، وكان هنالك زهاء  350البلدي، و 

كما وحتّدث عن األسلحة   73دعت احلاجة إىل الن دة، ويف غري نظام، هذا كان قبل زوال االنتداب"
مدافع مورتر  3مصفحة  11هؤالء مزودين ابألسلحة التالية:  اليت كانت حبوزة املقاتلني فقال: "وكان

بندقية  150سنت و 7برم  25مدافع مقاومة للدابابت ومدفعان صاروخيان و 4ومدفعان كبريان و
 180هوشكس وكان لديهم  4مسدسات و 9اعتيادية شروا معظمها أبمواهلم وأبمثن ابهظة و

لغام. وكثريا ما اشتبك اجملاهدون يف قتال مع اليهود وكان صندود ذخرية انكليزية وقليل من القنابل واأل
 74النصر حليفهم."

كما فظهرت رواية فم عمر تواجد اليهود يف الوقت الذي تواجد في  اإلجنليز، مبيّنة طبيعة العالقة العدائية اليت سادت   

خالل الثوار، وهذا يدل على وجود وعي ، وكيف كان فهايل القرى الفلسطينية يتصّدون هلم من وبني الفلسطينيني بينهم

 عمر:م للحفاظ على اهلوية الفلسطينية، فقالت ف

االجنليز واليهود فش اهلم امان، بقالنا جارة امسها ام يعقوب، ملا يصري مناوشات جييبو سلك شوك " 
يف، اقول ويسي وا على القبانيات، اقوهلا   ام يعقوب ليش بتسووا هيك، تقول بي ي يوم   امساء بتعر 

ليس بتسكروا علينا هيك؟ تقول بي ي يوم وبتعريف، بقوا يتعدوا عاملسلمني، يع بوا علينا وهللا خيشوا 
عالعيلة يطخوهم كلهم ويطلعوا، بقى في  ثوار يف البلد خيلوا العرابية اتعت اليهود واالجنليز مارقة 

يف البيارة، وقت يالقينا االجنليز  يضربوها، بقوا يلبدوا يف الش ر بقيت اان واخيت نودي اكل البوي
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هم اجلهتني كان االجنليز ويال اليهود يقول وين راين راين تودي اكل للثوار، اقول  ثوار بعينك، هللا يهدّ 
 ".هم السبب يف خراب بيوتنا

 : 48نت نساء فلسطني يرددن  يف حرب ال اوراحت تغين ما ك 
 زمور اخلطر يف القدس صاحي

 75القسطل راح  عبد القادر يف 
   عبد القادر لنها دامتلك

 جيوش اهلاغاانه كان ختمتلك
 وغنت للثوار:

   بطل..   فدائي   بطل
 عن حياتك للوطن *  مئايس

   منرود   فدائي   منرود
 عن حياتك عاحلدود *  مئايس

   املينا   فدائي   املينا
 76هللا جيازي اللي ابعوا فراضينا
 

عمر فن هناك حتصينات فمنية كانت سلطات االنتداب واليهود تنته ها لتوّخي اخلطر من  نالحظ من حديث فم
الفلسطينيني، والعمل على عزهلم يف فماكنهم، يف الوقت الذي كانت مُتعن في  ابلتعّدي عليهم وسلبهم حريتهم، كما 

اليت فبداها فهايل القرى واملدن الفلسطينية  فشارت إىل احلركة الوطنية اليت كانت بقيادة الثوار، وهذا يدّل على املقاومة
للحفاظ على فرضهم، كما حتّدثت عن شخصية ثورية كانت هلا دور ابرز يف معركة القسطل، والالفت للنظر فن حديث 

املبحوثني من اجليل األول وخاصة النساء، حول القضا  السياسية كانت من خالل األغاين واهلتافات اليت تتداولت 
 بينهن. 

 
فمام التهديدات اليت حلقت هبم يف ظل اهل مات اليت كانت متارسها العصاابت الصهيونية مكتويف  مل يقف الفلسطينيون

األيدي، فكانت املقاومة الشعبية واملتمثلة ابلثوار تقف يف خط الدفا  عن املدن والقرى الفلسطينية، واليت كانت تنتهج 
ثوار، واليت كانت تتوفّر بصعوبة وخطورة، فكانت رواية العديد من األساليب يف ظل نُدرة األسلحة وشّحها بني فيدي ال

 احلاج  فبو خليل كالتايل:
 

بقت احلرب قامية قيامتها، واليهود مع بني 48،77إحنا طلعنا من اخلريية يف شهر نيسان سنة ال 
يف كل القرى واملدن اللي حوالينا، يعين احنا جنبنا العباسية وسلمة، وصارت احداث كثري بقينا 
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هي ضربوا العباسية، هي استحلوا سلمة، الثوار صارت حتفر خنادد ابالر  حوالني البلد، نسمع 
ويعملوا كمائن لليهود، يعملوا حراسات ليلية حوالني البلد خوس لليهود يه موا، بس بتقدريش 
تقارين الذخرية اللي مع الثوار ابللي مع اليهود، الواحد بقى يبيع ذهبات مرت  عشان يشرتيلو 

شة، والسالح بقى انو  من على زمن االجنليز، اللي بقوا يالقوا عندو فشكة ولو فاضية خرطو 
يطخوه، قوة اليهود بقت اكرب، وغري اجلواسيس اللي كانوا يتعاملوا مع اليهود يوّزوا )خيربوا( عن 

الثوار،  الثوار لليهود، واللي يزقطوه عاملطرح يرشوه، بعدين ملا سقطت كل القرى اللي حوالينا طلعوا
مهم اصال بقوا مطلعني عياهلم ونسوا م حتت الزتون بعيد عن البلد، فطلعوا فش قدامهم خيار 

 78اثين، اليهود استحكموا يف البلد، والناس طلعت.
 

ة، وردة فعل فهلها، ومن فهم اآلليات اليت اتبعها الصهاينة يف هت ري الفلسطينيني رنتيفم عليان تناولت آلية احتالل قرية 
آلية احلصار من ثالث جهات وترك اجلهة الرابعة مفتوحة، مع إحداث حاالت من اهللع والتخويف بينهم، األمر الذي 
جيعلهم ينتقلون ملكان آخر للن اة من التهديد الواقع عليهم، مؤكدة على وجود ثوار كباقي املبحوثني من القرى األخرى 

د حقيقي جيعل من الدفا  فمر طبيعي لرفع اخلطر الواقع عليهم، بعد الذين اتفقوا على ذلك، وهذا يدل على وجود هتدي
 فن كانوا ينعمون ابألمن واالستقرار يف فرضهم، فكانت روايتها كالتايل:

مالعني اليهود  شروان يف هالبلد من ثالث شقات، ويدشرولنا شقة فاضية، ويبلشوا يف هالناس خبط            
و يبعد عن القتل، صران نطلع ونروح حتت الش ر والزتون، بقى في  ثوار ويال، بس   وضرب، الواحد شو بدو يعمل بد

حسريت عليهم هو بقى معهم سالح، نتفة فشك، والواحد يبيع حيلت  وسيلت  تيقدر يشرتي سالح، يبيع صيغة مرت  
ع  سالح يعدموه قدام مجيع الواحد، واللي يبقى مع  مصاري يشرتي، واللي معوش يستقر ،  واللي يزقطوه االجنليز وم

 79اخلاليق، بقوا  الثوار يتصدوا لليهود بس اليهود مدعومني من االجنليز بقوا  اموا عليهم، وبقى معهم سالح مش زينا.
 

يظهر من خالل املقابالت اليت فوردانها سالفا مدى ارتباط الفلسطيين أبرض ، ويّتضن ذلك جليا يف املقاومة اليت كان 
ر ضد احلركة االستعمارية االستيطانية، واليت متثّلت ابالجنليز واليهود، فلم تكن عملية اهل رة  ّردة من يبديها الثوا

املقاومة، وهذا يدّل على فن حرب النكبة ال تقتصر على اهل رة القسرية اليت فُرضت على الفلسطينني ، وإمنا على وجود 
 بكل وجوده، وحاول احلفاظ عليها بش  الوسائل، فحرب النكبة هوية اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، عاشها الفلسطيين

هي اليت شّكلت لدى الالجئ الرومانسية واحلنني ل ر  والوطن، وهي ذاهتا اليت جعلت  يقف يف وج  االستعمار 
فإ م مل يستسلموا واحلركة الصهيونية االستيطانية، وابلرغم من ادودية اإلمكانيات اليت كان يتمتع هبا الثوار الفلسطينني 

 إىل فن نفذت ذخريهتم، ومل جيدوا سبيال إال الن اة أبرواحهم.
 

 حسب اجليل األول: النكبة "الرواية" حرب حكاية 3.2
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متثّلت رواية املبحوثني عند سؤاهلم عن جتربة اهل رة واالقتال ، ابحلديث عن عوامل اخلروج من القرية، لنسأهلم عن 

مث حديثهم عن رحلة الل وء اليت عاشوها ح  حلظة وصوهلم  ؟اليت حثتهم على اهل رة واخلروج اجلهات املتآمرة والداعمة

 ملخيم اجللزون، لذا سيتم تسليط الضوء على هذه النقاط الثالثة.

 عوامل اخلروج: 1.3.2

 فم عمر حتدثت عن سياسة العصاابت الصهيونية فثناء حرب النكبة وتفريغ القرى، فتقول: 

اجو يهود اهلاغاانة بقينا ساكنني يف داران طابقني جيو يف الليل يكسروا البواب  قبل ما نطلع
ويدحبوا العيلة حباهلا، بقى ابوي شو يعمل جيي ابلليل بعد املغرب ويقول يال   سارة ويطلعنا 
برة  مثل هان والسود  طوا صحاحري وننام ابلبيارة حتت الش ر، جيوا ابلليل هذول اهلاغاانة 

الباب و طوا الزيت السكر والرز والعدس القمن ويكوموا ويكبوا فوق  الكاز والزيت،  يكسروا
، احنا نروح الصبن وقت هم يروحوا نالقي الدار خرابنة كل شي مكبكب، قهرويطلعوا من ال

ابوي بقى عامل حبل بقى الدار طابقني وقت خيشوا اليهود علينا اذا القوا رجال يطخوهم  
بقى ابوي وقت جيوا اليهود ينط يف بني الش ر، كل حياتنا رماح كلهم ميخلوش حدا، 

برماح. يف وحدة بقت بدها جتوز ابنها، امسها ام امد اجلرجاوية خطبت البنها وبدها جتوزه، 
خشوا عليهم اليهود ابلليل حطوا فيهم قتلة وضربوهم حطوهم ابلسيارة واخذوهم، اهل  حطوا 

الوا ال اليهود بعملوهاش، اجوا االجنليز صاروا يدوروا قعدوا خرب حلكومة االجنليز، االجنليز ق
ا م تالقوهم يف بلد امسها ابو سويرح عالبحر قالوهلم احبشوا قبوركم ابيديكم، وخلوهم  3-4

حبشوهن وطخوا كل واحد ع ورت ، وهللا عريس خميط كل اواعي بدها جتوزه ام ، كل عمر 
ود اليوم تدخلت امريكا، احنا عارفني ا م ورا كل اليهود وهم جيروا وراان، هسة بقت اليه

 80شي.
 

يّتضن من حديث فم عمر فن هناك خطّة انه ة اتبعتها العصاابت الصهيونية لرتهب الفلسطينني الذين فدركوها مرة 
اللحظة بعد مرة، وفصبحوا يقومون ابحتياطاهتم للن اة حبياهتم، وهذا يدّل على فن الفلسطينني مل يرتكوا فرضهم من 

للفلسطينيني  لوا الصمود، إال فن تصاعد إرهاهبا وهتديدهااألوىل اليت هامجتهم فيها العصاابت الصهيونية، بل حاو 
فجربهم على اهل رة، كما نالحظ وجود محاية من االنتداب الربيطاين آنذاك والذي شّكل درعا واقيا للصهاينة، بل 

 ودعم إرهاهبم وسانده.
 
لعبت اإلشاعات ات الصهيونية عامال مركز  يف ه رة الفلسطينيني من جهة، يف الوقت الذي يف حني شّكلت اهل م 

، فقد جنحت العصاابت الصهيونية يف بث اخلوس يف نفوس من جهة آخرى دورا كبريا يف ترويع الناس وختويفهم
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وضا  للحفاظ على نسائهم القرويني على فعراضهم وشرفهم، ليخرجوا من قراهم آملني ابلعودة إليها بعد هدوء األ
 :انوبناهتم من االغتصاب والتنكيل، حدثتنا فم علي

 
طلعنا اليهود صاروا يقولوا  هييم مسوين يف دير  سني، وهيو دير  سني، ودير  سني  شردوا 

صارن حاصدات الشعري   ن )كانوا( هالناس، وهللا التشرابل اللي بكربلوا في  الشعري، بك
سيت، الغرابل والتشرابل واهلاذه اللي بذروا فيها ا ا ظلني يف الطرحة، شردوا الناس مظلش 
حدا يف رنتية. طلعنا   دار خال امي مهي من املزيرعة، اطلعنا عليهم وقعدان اال هم صبحوا 

 81.يقولوا هي اليهود استحلوا رنتية
 

الفلسطينيني من مد م وقراهم، فكانت االعتداءات املباشرة اليت يتعّر  هلا  تضافرت عدة عوامل فسهمت يف هت ري
الفلسطينيني من العصاابت الصهيونية، وقتلهم والتنكيل هبم، دافعا  خلروجهم، حتت وطأة التهديدات املستمرة اليت كانت 

جوا للحفاظ على فعراضهم توّج  إليهم، كما كان لإلشاعات دور كبري يف بث اخلوس يف نفوس الفلسطينني، فخر 
 وشرفهم.

 
 اجلهات املتآمرة والداعمة:   2.3.2

، كما ف م فشاروا إىل استشعار انبع عن جتربتهم الشخصية كان حديث املبحوثني من اجليل األول تفصيلي بشكل دقيق

سلحّية فيحدثنا احلاج علنة ووقوفهم يف وج  تلك املخططات ابلرغم من بساطة إمكانياهتم التاملخمططات بريطانيا غري 

 فبو حافظ:

طبعا اللي خالان نطلع احلرب العاملية اللي صارت بني بريطانيا واللي كانوا معها ضد الدولة العثمانية، 
وملا خسرت الدولة العثمانية واحتلت بريطانيا فلسطني وبعض الدول العربية صارت ختطط ال ا 

اشي جنيبهم عفلسطني ويال هم اليهود اجو حلاهلم، تتخلص من اليهود اللي يف فورواب، فقالت احسن 
ويال اليهود حلاهلم بقدروا  تلوا فلسطني، طبعا بريطانيا ساعدت اليهود بكل شي، فتحتلهم ابب 
اهل رة، واعطتهم سالح ودابابت ودربتهم احسن تدريب، وملا شافوا ان  عودها قوي صاروا االجنليز كل 

كلها، يشنقوا اي واحد ويهدوا بيت  اذا القوا مع  فشكة ح  لو   يوم يعملوا مشكلة، يطوقوا البلد
او كبابني بقينا نقلهن لليهود، وبلشت املناوشات، واليهود صاروا  فاضية، االجنليز عملوا كبانيات

يهامجوا القرى واملدن ابلدابابت والرشاشات والطيارات صارت تقصف على بيت نباال، دير طريف، 
زيرعة، كل القرى اللي حوالينا، وبريطانيا كانت تساندهم، ومتنهم طلعوان وفرغوا كل قولية، احلديثة، امل

القرى واملدن الفلسطينية وحطوا اليهود النا، وبقولك فلسطني بقى فش فيها حدا، احنا بقينا فيها 
 82.وبنظل لليوم ولبكرة نقول لوالدان ووالد والدان ان  احنا اصلنا من بيت نباال
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يّتضن من حديث احلاج فبو حافظ وعي  بتاري  فلسطني، وكيف وقعت حتت االنتداب الربيطاين، ومن مث حتت 

االحتالل الصهيوين، فقد احتلت جيوش احللفاء فلسطني بزعم حتريرها وضمان استقالهلا، ومل تكن الصفة االستعمارية 

ل فلسطني وإنشاء حكومة وطنية خيتارها شعب فلسطني هلذا االحتالل واضحة، إذ مل يلتزم احللفاء ابلعمل على استقال

العريب، ويرجع عدم التزامهم لتطلعهم للحلول ال االحتالل العثماين، واقتسام مناطق نفوذه فيما بينهم، وهتيئة فلسطني 

افهم يف خدمة العربية لتكون دولة احلركة الصهيونية املوعودة، وقرروا وضع فلسطني حتت االنتداب الربيطاين لتحقيق فهد

الصهيونية مستندين إىل نص يف ميثاد عصبة األمم يقدم االستعمار التقليدي يف " زي جديد " فقد عملوا على إضفاء 

 83الشرعية على وعد بلفور الذي كان يفتقر إليها ووضع  موضع التنفيذ.

عد فن فدمج وعد بلفور بصك فقد فتحت بريطانيا فمام حركة اهل رة الصهيونية إىل فلسطني آفاقا جديدة، وذلك ب

االنتداب الربيطاين على فلسطني، والذي نصت املادة السادسة من  على فن اإلدارة الربيطانية سوس تلتزم بتسهيل 

استيطان اليهود يف األراضي با يف ذلك  -ابلتعاون مع الوكالة اليهودية–اهل رة اليهودية بشروط مناسبة، وسوس تش ع 

راضي اخلالية وغري الالزمة لالستعمال العام، وقد توالت اهل رات إىل فلسطني بشكل كبري وذلك األراضي احلكومية واأل

 84بتسهيالت كانت تصدرها السلطات الربيطانية على شكل قوانني وفنظمة.

هنا نرى فن بريطانيا كانت هي املسؤولة عما جرى من وجهة نظر احلاج فبو حافظ، واليت مّهدت وسّهلت للصهاينة 

هتم إىل فلسطني، وعملت على محايتهم إىل فن فصبحوا قادرين على شن ه مات وحدهم، خاصة بعد فن مت ه ر 

 تزويدهم ابألسلحة واملعدات العسكرية الثقيلة.

قطع من فغنية كانت النسوة يتناقلنها وفيها حتميل القيادة األردنية فما فم عمر فقد عرّبت عن مسؤولية ما جرى ب  

 بفلسطني: مسؤولية ما حّل 

 ملا اطلعنا من الرملة"
 وكل واحد حامل محلة
   عبد هللا شو هالعملة
 ملن بعت فلسطني
 الالجئني الالجئني
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311-309،ص1،الملجدالموسوعة الفلسطينية 
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.518،ص4،المجلدالموسوعة الفلسطينية 
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   حّري   الالجئني
 وملا اطلعنا من بريزيت
 قلنا   خراب البيت
   عبد هللا شو سويت
 "ملن بعت فلسطني

 وتقول فيضا:
 رحل كلوب اخلاين   دخيل هللا"

 غارة   دخيل هللاما خال وال 
 ح  شباب فلسطني   دخيل هللا

 85".مع طالب الوزارة   دخيل هللا
يف الوقت الذي مّحل في  احلاج فبو حافظ املسؤولية للسياسة الربيطانية، كانت فم عمر تنظر ملا جرى على فن  تقصري 

اين ُعرس بقيادت  اجليش العريب األردين بني من احلكومة األردنية وقيادة جيشها املتمثّلة ابلقائد كلوب، وهو ضابط بريط
، إذ رفت املبحوثة يف مقطع األغنية اليت سردهتا يف حديثها على فن ما جرى لفلسطني هو 1956-1939العامني 

 بيع نتي ة تقاعس احلكومة األردنية يف الدفا  عن فلسطني.
 مسار الرحلة إىل املخيم:  3.3.2

تفاصيل رحلتها  ان  كان متمكنا من سرد طريق الرحلة بتفاصيلها فروت احلاجة فم علييظهر فن اجليل األول وحبكم جتربت

 قائلة:

، وبعدين 88لى كفر الديكوبعدها ع 87  دير بلوط )خرجنا( قبينا 86بعد ما استحلوا املالعني رنتية 
حاطط   واحنا زغنونني ورا امي مفرّ  زي بنت ابين هاذ، مش  89مشينا يف هالواد توصلنا دير السودان

راسي وال بعرس اللي حبطوا   الروس مناديل ح  وطلعنا، اليهود صاروا يطّخوا من املزيرعة، شب طول 
الناس قمن اصدوش، وهللا بعيد عنك  )في مل يقوموا ابحلصاد( القنطرة، حامل كيس شعري مهم السعة

يهود اللي طخوه، ال ،واجت في  رصاصة اال هو قالب، سووا شوية ح ار ودفنوه،   ويلي دشروه
فبوي طلع عأخوان  يف دير  طخوا انس مش واحد، فبوي بقى مت وز على امي )دليل على الكثرة( معيي

السودان قبلنا، جاب سيارة قبل اسبو  ما طلعنا محل الطوايل ومحل الكراسي، قبل ما احنا نطلع 
حافيني يي   سيت وهللا ما عنا ابسبو ، اان امي ظّلت عند دار خاهلا يف املزيرعة، فش سيارات وبقينا 

وعملولنا غدا  كفر الديكفوا علينا اهل  تعر اشي بقينا حافيني، وبقينا نظل يف القلة من وين بدان نوكل، ا

                                                           
85

.4/7/2013عام،)قريةودايحنين(،تاريخالمقابلة:80أمعمر، 
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حيفاونحوكيلوإلى-كمشرقييافاوتبعدنحوكيلومترواحدإلىالغربمنخطسكةحديداللد18تقععلىبعدقريةعربية 

حيفاالرئيسالمعبدةوتصلهادروبممهدةبقرىالعباسيةوالمزيرعةوقولةوالطيرة.منالموسوعة-الشرقمنطريقاللد

.479،ص2الفلسطينية،المجلد
87

كموإلىالغربمنمدينةسلفيتويربطهابهاشارعمعبد.20لضفةالغربيةعلىبعدقريةمنقرىا 
88

قريةمنقرىالضفةالغربيةوتتبعمحافظةسلفيت. 
89

كم.18قريةفلسطينيةتقعفيالضفةالغربيةوتبعدعنمدينةرامهللا 
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وبعدين وقت قالوا في  خميم  واستقبلوان في  معرفة جييبوا زيت، جييبوا التني، العنب يبيعوا هناك يف رنتية
 90.ناسمحلنا حالنا وجينا زينا زي هال

 
نالحظ فن الالجئني الفلسطينيني من عينة املبحوثني قد تنّقلوا يف اطات خمتلفة ح  وصلوا إىل خميم اجللزون، كما ف م 
خرجوا على دفعات، فالنساء واألطفال سبقت الرجال الذين ظّلوا يف القرية كحالة قرية رنتية حلني إىل فن حلقوا 

اجيات األساسية إىل قرى قريبة منهم، ويوجد لديهم فيها فقارب، ومل ختلو رحلتهم بعائالهتم، كما ف م فخرجوا بعض احل
من االضطهاد والتهديد الذي رافقهم ح  وهم فارّين من املوت، فقد كانت العصاابت الصهيونية تطاردهم، كما متيز 

طبيعة العالقات الت ارية اليت كانت فهايل القرى اليت مّر هبا الالجئني ابستقباهلم ومد يد العون هلم، ويرجع ذلك إىل 
سائدة فيما بينهم، فكانوا يعرضون غالل ااصيلهم للبيع يف القرى الفلسطينية، وظّل الالجئني الفلسطينيني مشتتني إىل 

 فن فعلن عن وجود خميم اجللزون، فتوافدوا إلي .
 

 :فبو فاديقال 

ول ما فاحنا  ، قالوا يومني فسبو  وبنرجع،فمي ما محلت في شيء معها  ائيا ما جابوا معهم وال اشي 
اطلعنا جينا على دير طريف، بعد ما صارت النكبة هذه كلنا طلعنا طلعة واحدة، رحنا   شقبة، 

عيلة ابو وبعدين رحنا على بريزيت، سكنا يف حتت الش ر اجت الشتوية سيدي راح دور على دار يف 
مجل بقلوهلم وقعدان هناك مبخالش االمر بتعريف الجئني وجينا عبالدهم بقوا يقولوا ويتمسخروا على 
الالجئني وجهك وج  الجئ، بعدين صارت سيارات تي ي وتلف وحتكي   انس في  خميم امس  اجللزون 

ملخيم خيام، بقى في  زيتون والوكالة هناك بتأمن الالجئ واللي بضل وما بروح ما الو اشي، اجينا على ا
 91.وش ر بس مقلعين  عشان ينصبوا اخليم

 
يظهر من حديث فبو فادي فن الالجئني قد انقسموا إىل شر تني، الشر ة األوىل كأم عليان اليت محلت عائلتها شيئا  

بناءا  على  السؤال عالقا ، من فغراضهم وحاجياهتم، والشر ة الثانية كأبو فادي اليت مل حتمل عائلت  في شيء، وهنا يظلّ 
ن فمتعتهم وفغراضهم؟، ومن قال هلم فن ه رهتم ستكون قصرية؟كما قال فبو فادي "قالوا يومني ماذا مل  مل الالجئو 

فسبو  وبنرجع"، كما يّتضن فن فهايل القرى قد تعاونوا مع الالجئني بعد فن كانوا يقطنون حتت فش ار الزيتون، ويف 
 يءفّن هناك بعض التصرّفات كانت تس كنوهم فيما بينهم، فو فعطوهم جزء من البيت، إالّ املغر والكهوس، وفس

يف آخر اطة وجدوا فيها حفاوة واستقبال ومصادر للعيش إىل فن  ، وتعمل على هتميشهم، ظل الالجئونلالجئني
ن تلك ، وحينها ترك الالجئو أوي الالجئنيأتسس خميم اجللزون، لتعلن وكالة الغوث ويف سيارات مت ولة عن توّفره لي

 املناطق واجّتهوا حنو املخيم.
  

 اجليل األول:  حسب فكرة املكان واالرتباط ابلعودةاهلوية و  4.2
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.29/6/2013عام،)قريةرنتية(،تاريخالمقابلة:72أمعليان، 
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.8/5/2014عام،)قريةالعباسية(،تاريخالمقابلة:70أبوفادي، 
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تستيقظ اهلوية حسب دراج حني يشعر صاحبها بتهديد خارجي، فمن دون هذا التهديد تظل اهلوية غافية ال معىن هلا 

إال مقارنة هبوية فخرى خارجية ومهّددة، فاإلنسان قبل التهديد يعيش مع ذات  فو مع آخرين يقامسهم العيش املشرتك 

 ، وعائلت ، وبيئت ، وعمل ، وكل ما يد   بغريه وميايزه منهم فيضا، وغا ت متماثلة، فهوية االنسان قبل التهديد هي: امس

فاهلوية يف هذه احلالة شكالنية تتضمن عناصر مستقرة، فو شب  مستقرة فال اختبار وال مواجهة، لذا فإن التحدي 

هبة ح  لو حاولت ذلك، اخلارجي هو الذي يقرر طبيعة اهلوية، ويعاين قدرهتا على املواجهة الفاعلة، فو ع زها عن اجملا

فخصوصية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيين يف موضو  اهلوية يتأتى من خالل معرفت  ووعي  للظلم الذي مارس  

وهنا ال بد من اإلشارة إىل فن التصار  مع املشرو  االستعماري 92االحتالل الصهيوين، ليشعر ابلظلم والتهميش واجلو .

الشعور ابلفلسطنة، وليس هو الذي وّلد هذه اهلوية، لذا ميكننا اعتبار اهلوية هي: األر ، الصهيوين قد سرّ  تنمية 

الناس، احلكاية، فاألر  حتّولت كفاعل فساسي يف الذاكرة اجلمعية الفلسطينية ابعتبارها املرجعية اجلغرافية والثقافية 

ة اليت كان يقوم عليها اجملتمع الفلسطيين الذي مت تدمري والتارخيية، إضافة العتبارها وحدة القياس االجتماعية واالقتصادي

النكبة و الل وء، واحلكاية فتتمثل بكل ما آلت إلي  م الالجئون الذين عاشوا الت ربة، فما الناس فه 93بناه مع النكبة،

طنية الظروس اليت تراكمت ح  وصلوا للمخيم املكان املؤقت/ الدائم لل وء، وكيف تشّكلت على إثره هوية و 

 فلسطينية.

متّيزت رواية املبحوثني حول املكان واالرتباط ابلعودة ابلطابع الرومانسي، واحلنني الطاغي على لغتهم وتعبرياهتم، فكانت 

املشاعر املختلطة جتتذهبم من واقعهم لرتجعهم إىل بالدهم، ليعيشوا حالة من التناقض وعدم الرضا عّما آلت إلي  

ء، مؤكدين على فن املخيم ما هو إال اطة انتظار حلني العودة ملسقط رفسهم، وفن  مهما فوضاعهم يف خميمات الل و 

تطّور الالجئ خارج وطن  فإن عقدة النقص تظل تالحق  بعيدا عن فرض  الذي عاش فيها أبمان واستقرار، فكانت 

 رواية املبحوثني كالتايل:

 : فبو إبراهيم

بدون هذول االشياء بقدرش يعيش االر  والوطن راح شو فقدان األر  وفقدان العر  طبعا الواحد 
ظللنا للحياة، بنعيش حياة الة وروتينية قاتلة، خذيها قاعدة االنسان اللي مالوش ار  ومالوش وطن 
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.11-2008،9،رامهللا:المجلساألعلىللتربيةوالثقافةفيمنظمةالتحريرالفلسطسنية،قضايا فلسطينيةفيصلدراج، 
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مالوش عيشة، الن  ببقى حاسس بنقص، ومهما الواحد يغىن ويتطور خارج وطن  وخارج اض  
مان، كان عايش يف قصر وال فيال، جوا املخيم ويال براة مبعوضوش عن يوم من ا م راحة البال واال

 94.املخيم، نفس االشي انت ملكش اشي
  

 فبو امد:

شو بتشعري   عمي هو واحد حلال ، يعين اان شعوري حل  االن وبكرة يعين لو تعطيين من هان للخلين 
مليون لرية ذهب، بديش املليون لرية، وتقوليلي ارجع عبلدك بقولك اان وهللا بديش من هان للخليج، تعطيين 

 95.مليون دينار كل شرب ما بقبل وبدي اروح هناك اموت اان،   عمي اللي عاش هناك وهللا لو تدفعيل
 

 فبو حافظ: 

دائما الواحد بيفقد وطن ، وطين هو خارطة يف عقلي، بيت نباال هني وهان )اشار اىل عقل  وقلب ( احنا 
والكرامة، صران اتاجني بعد ما كانت عنا اراضي كثرية وكنا نزرعها ومكتفيني من   سيدي افتقدان العزة 

خرياهتا، ما كناش نستىن الوكالة جتيبلنا متوين، كان عنا اكتفاء ذايت من كل شي، من الزراعة: القمن، 
البقار السمسم، والزيت، واخلضرة والفاكهة من كل الشغالت، بقى عنا اكتفاء ابملواشي: عنا اجلمال وا

واالغنام، اليوم فش قاعدين هباملخيم قديش صارلنا فش ال وراان وال قدامنا، والواحد بظل الجئ طاملا 
 96.بعيد عن ارض  ووطن 

 : انفم علي

شايفة هالذ د اللي الواحد عايش في ، ملناش اشي يف الدنيا هي احنا اشورين يف  الواحد بتحّسر
شو ما بدك تالقي،  يزر  فيها، اما ا م البالد   سيت بقينا نزر   هالدار، فش النا نتفة ارضيات الواحد

هلقيت لو اشتهييت تزرعيلك ملونة فش مطرح، الزتون احنرمنا من  صران نشرتي الزيت شرية بعد ما بقى 
 ت قيمتنا وامترمطنا ويال مالنا، اللي بطلع من داره بنقل مقداره، هللازيتنا يف ايدينا شايفة، بعدين انقلّ 

جيازيهم اليهود والعرب، واال احنا ابقيني عايشني هالعيشة هاذ؟! ال وهللا بقينا يف جنة حبق وحقيق 
بقيناش مصّدقني اللي بصري معقول اللي قاعد بصري، بقني النسوان يغنني ويقولن، وتقوهلا حبسرة 

 وتنهيدة:
 واحنا نزلنا بني قصرا وبني جوريش
 ابهلل   دنيا علينا ال جتوريش

 العاليل ننزل يف اهليش بعد
 وبعد ملزعفر نوكل جريش
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 وتضيف:
 ليش احنا رحلنا وغريان ملكني    ال   بالدان  م العنب والتني 
 ليش احنا رحلنا وغريان توطن     ال   بالدان مي العنب لسمر 
 97تريدي الغرب واحنا ما تريدينا    ال   بالدان  للي جفيتينا    

 
ن فعاله بعدة ااور  واليت ارتكزت بشكل فساسي على األر ، فاألر  كانت الوطن رواه املبحوثو ميكننا إمجال ما 

ابلنسبة هلم، واليت ارتبطت بفهوم الكرامة اليت سلبت حني فقدوا فرضهم وفصبحوا الجئني، وحينها توّلد لديهم الشعور 
مصدرا لالكتفاء الذايت، واالعتماد على املعوانت اليت ابلنقص واحلاجة، خاصة بعدما افتقدوا األر  اليت كانت متّثل 

تقّدمها وكالة الغوث، كما فمجع فغلب املبحوثني أبن الل وء حالة لصيقة ابلفرد مهما تنّقل ، وليست لصيقة ابملكان  
تهديد الذي كاملخيم والذي يعترب مكان لالجئني، فالالجئ يظّل الجئا طاملا فن  ليس يف فرض  وال يعيش حبرّية وحتت ال

جيعل من كيان  واستقراره مهددين، نالحظ فيضا ح م املعاانة اليت فملّت ابملبحوثني فالوضع الذي وصلوا إلي  يف 
املخيمات، خاصة يف ظل انعدام املساحات الزراعية اليت كانت توفّر هلم مكاان  للزراعة، لي دوا فنفسهم اصورين يف 

ّسرون على فرضهم اليت فقدوها، وفخريا  األغاين اليت كانت ترددها النسوة تدل فماكن ال تكاد تتسع للسكن جعلهم يتح
 على ح م اخلسارة والفقدان الذي ُمين ب  الالجئون، واملقارنة بني الوطن وحياة الل وء.

 
س الوطين فخريا فإن جتربة الته ري اجلماعي واملنفى غري املستقر، والرغبة يف العودة إىل منطقة اددة قد جعلت من احل

 98في االرتباط العاطفي ابلوطن فو ح  بكان الوالدة احملددة قامسا مشرتكا بني الفلسطينيني.
 

 اهلوية ما بعد حرب النكبة حسب اجليل األول: 5.2

  م(:1987)وىلاألالفلسطينية االنتفاضة  1.5.2

، فيها فثبتوا ف م متواجدون وجاهزون للتضحية نيشّكلت االنتفاضة الفلسطينية األوىل اورا رئيسيا يف حياة الفلسطيني

، إذ تضافرت عدة عوامل (1987كانون األول   8 )، وقد اشتعلت شرارة االنتفاضة يفوجودهمأبرواحهم للدفا  عن 

املتواجدين داخل  نيسياسية واقتصادية فحكمت اخلناد على الشعب الفلسطيين، إال فن عملية دهس العمال الفلسطيني

يقودها صهيوين من مدينة فسدود، واليت فودت حبياة فربعة من قبل شاحنة صهيونية ملتوقفة يف اطة وقود سيارهتم ا

انر الغضب داخل الفلسطينني، ويف ظل التضييقات اليت عاىن منها العمال الفلسطينني عمال، وجرح آخرين، فج ت 
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وانطلقت املظاهرات   مطالبا للثأر هلؤالء العمالوالتمييز يف األجرة عدا عن سوء املعاملة، انتفض الشار  الفلسطيين

غزة وابلتحديد يف منطقة جباليا وهي مسقط رفس العمال الذين دهسوا، لتمتد وتنتقل إىل قطا  واملسريات العفوية يف 

ل   رفت ابنتفاضة احل ارة الستخدام املنتفضني احل ارة كسالح ضد االحتالل الصهيوين ورشقهمعُ  ، إذ"الضفة الغربية"

 وتصديهم آللت  وترسانت  العسكرية.

لقد كان لالنتفاضة الفلسطينية األوىل صدى واسع يف الساحة الدولية، فقد فصبحت على رفس النزاعات اإلقليمية يف 

العامل، وكذلك فضافت عناوين جديدة إىل امللفات الدولية وعلى رفسها فن مسألة حقود اإلنسان تعين ابلضرورة حّق  

 ل ووطن خال من قوات احتاللية تصّوب النار ابجتاه فطفال .بكيان مستق

فما آاثر االنتفاضة فلسطينيا فقد عرّبت عن فهم ووعي عميق ملتطلبات املرحلة النضالية، فقد امتنع آالس العمال 

ت املقاطعة الفلسطنيني عن الذهاب للعمل يف املصانع االسرائيلية، اا انعكس على االقتصاد اإلسرائيلي، عدا عن محال

 99للمنت ات اإلسرائيلية واليت كانت صورة جديدة للمقاومة الشعبية ضد االحتالل.

االجتماعية والتكافل الذي ساد فجواء املخيم يف متناولني اآلاثر  االنتفاضة فرتةعن املخيم  فبناء اجليل األولحتّدث 

وات الصهيونية ضد فبناء املخيم، واألثر الذي فحدثت  السياسة القمعية اليت كانت متارسها الق آخرونحينها، فيما تناول 

عنها ابختصار وفعتقد فن ذلك يعود لقرب الفرتة اليت وقعت فيها  واحتّدث املالحظ ف ميف نفوس فبناء املخيم، إال فن 

 : قالخليل فبو  االنتفاضة، وفرجعوا كافة املعلومات إىل ف ا متداولة، كرواية 

  غشيمة، استشهدوا شباب كثري بس قديش العدد وهللا ما بعرس، بقوا اليهود يطوقوا املخيمصارت انيت             
 100.ومينعوا الت ول

 
هنا نالحظ فن فبو خليل لدي  حكم مسبق بعرفيت حول االنتفاضة وما حدث فيها، وهذا ما جعل  يتحّدث ابختصار 

ابتعتها قوات االحتالل يف قمع الالجئني، وذلك بنع شديد حول آاثر االنتفاضة، متناوال فسلوب من األساليب اليت 
السكان من الت ّول، وإرغامهم على البقاء يف منازهلم، وهذا يعين عدم متكنهم من الوصول حلاجياهتم اليومية، إال فن 

حتّدثوا عن املثري لالنتباه فن غالبية من مت مقابلتهم من فبناء اجليل األول مل يتحّدثوا حول االنتفاضة إبسهاب كما 
النكبة، وقد يعود ذلك إىل ف م كانوا متضررين ابلدرجة األوىل من آاثر النكبة اليت عاشوها، وكانوا يف خّضم الت ربة، 
خبالس االنتفاضة الفلسطينية األوىل اليت مل ترتكز على فبناء اجليل األول بشكل رئيسي، وإمنا ارتكزت على فئة الشباب 

 والفتية.
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 : انعلي فما رواية فم

 اليهود وسخني كندرة واحد اردين بتسوا عندي كل اليهود اان، اليهود هللا جيلعهم ينطقشوا يف االنتفاضة "  
نغسل  كلى، بقوا  إبيناالوىل، وهللا   سيت نشفوا ريقي، نشفوا دمي، الزالم ما يست روش يطلعوا، بقينا نوخذ 

صرين ينتفضن حتيت، ارجع   خواجا بدان نوخذوا ارجع اليهود يصرخوا فيي اان اللي قاعد قدامك اجريي ي
عطول حسوسهم، وهللا معيي طخّوا اليهود وهللا يف نص اجللزون طخوه، واحد من دار شعبان اللحام، وواحد 
من قولية، وهللا معيي، وابن اجلرو مصطفى هاظ نقروه يف رام هللا لّفيت جابوه من اجلبال من دون سيارة واحلال 

راحوا ابالنتفاضة، بعدين صار علينا  13ويال  12  كفهم، جابوا ال سيارة وال شي، جيي  مايل دمهم
 101".اربعني يوم منع جتول

 
نالحظ فن فبناء اجليل األول حتّدثوا حول جتارهبم الشخصية كأم عليان اليت فّضلت احلكم األردين على وجود 

نيني، والالفت لالنتباه فيضا يف روا هتم تركيزهم االحتالل الصهيوين الذي مارس قمع  وإرهاب  على الفلسطي
الواضن على سياسة قوات االحتالل يف استهداس الشبان الفلسطينيني وقتلهم ابلرصاص والتنكيل هبم، 

 ن هي األكثر أتثريا هبم.ع الت وال، وقد تكون هذه السياستان اليت رّكز عليها املبحوثو وكذلك سياسة من
 

 م(: 1993اتفاقية أوسلو ) 2.5.2

اختلف فبناء اجليل األول يف تقييم اتفاقية فوسلو وفثرها على القضية الفلسطينية، وقد يعود ذلك إىل االجتاهات 

 مة التحرير جعلت من آرائهم آراء  السياسية )األحزاب( اليت يتبعها كل فرد من املبحوثني، فانطواء األفراد حتت لواء منظ

مؤيدة التفاقية فوسلو، واليت رفت فيها فرصة جيدة للشباب الفلسطيين من خالل فرص العمل اليت وفّرهتا هلم من خالل 

الدوائر احلكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، اا خّفف من البطالة يف صفوس الشباب، عدا عن االستقرار 

ور هو شعور مؤقت، فاتفاقية فوسلو مل أتت للفلسطينيني ابستقرار دائم الذي شعروا ب ، وهنا فود فن فقول فن هذا الشع

، فما من جانب آخر فقد ذهب فغلبية املبحوثني إىل األثر 2000وعادل، والدليل على ذلك انتفاضة األقصى عام 

ص، وقد غلب الكارثي اليت خّلفت  اتفاقية فوسلو على القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى قضية الالجئني بشكل خا

على هؤالء األفراد ف م ال ينطون حتت لواء األحزاب السياسية اليت حتتويها الساحة الفلسطينية، خاصة املبحوثني من 
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فبناء اجليل األول، فقد حتّدثوا حول االنعكاسات اليت خّلفتها اتفاقية فوسلو على األر  بشكل واقعي، مؤكدين فن 

 ثنيهم عن حقهم يف العودة إىل فراضيهم، فكانت روايتهم كاآليت: هذه االتفاقيات لن جُتدي نفعا  يف

 :فبو حافظ
فان بشوس أتثري اتفاقية اوسلو كان أتثري اجيايب، صران حنكم حالنا من حالنا، بطل لليهود حكم علينا، بطلنا 

ابستقرار،  نشوس مضايقات من االحتالل زي قبل، كنا يوم يوم تصري مشاكل بينا وبني اليهود، اليوم بتشعر
   102".وظفت هالشباب يف مؤسساهتا واوجدتلهم فرص عمل، يعين اان بشوفها منيحة

 :براهيمفبو ا

 48م فلسطني، وصران بدل ما نطالب أبراضي ال اتفاد اوسلو لالسف جرمية حبقنا احنا الفلسطينية، قسّ "
ولبكرة عنا امل ان  نرجع  ، واليهود أبكدلك مش معطينهم اشي، بس احنا لليوم67صران نطالب حبدود ال 

 103."عبالدان لو مش هباظ الزمن ولو مش بزمننا برجعوا والدان ووالد والدان
 

نستطيع فن نلّخص هوية الالجئني من فبناء اجليل األول  "أب ا متشظّية وعانت هتديدا نتي ة ظهور وتواجد هوية 
ية الناشئة، وقد استمرت هذه السياسات اهلو يتية "وطنية" فخرى كالصهيونية، اليت تنافست معها الوطنية الفلسطين

الفلسطينية اجلديدة تتأرجن إىل وقت النكبة، اليت كانت حداث مؤسسا  يف ميالد الوطنية الفلسطينية، ويف الوعي الوطين 
حنو  ، مث تالها صعود تيار "الفلسطنة" الذي حتّول1967الفلسطيين، ومل تزل، ومن بعدها احلدث الثاين وهو هزمية 

وطننة اهلوية الفلسطينية، حيث فن املخيال الوطين  تاج عادة إىل وطننة الفضاء االجتماعي، )فدجلة وطنية، مأسسة 
وطنية، ثنائيات استنها  الرتاث والتقليد، و "مرجعيات القانون الدويل برحلة متأخرة" وإىل التغرّيات اهلو تية، وتفعيل 

رة، حيث حولت األر  كفاعل فساسي يف الذاكرة اجلمعية الفلسطينية ابعتبارها الذاكرة اجلمعية حول فماكن الذاك
املرجعية اجلغرافية والثقافية والتارخيية، إضافة العتبارها وحدة القياس االجتماعية، واالقتصادية اليت كان يقوم عليها 

دة قامت على فكرة العودة إىل املكان األول اجملتمع الفلسطيين الذي مت تدمري بناه مع النكبة، فاهلوية االجتماعية اجلدي
ما قبل االقتال / النكبة للقرية والبلد األصلي، ولعبت دورا هائال مؤسسا جليل كامل، واستحضر الرتاث ورموزه 

 104والتقاليد، بدءا من التعامل مع اللباس واملأكل الفلسطيين كهوبة تدلل على االستمرارية االجتماعية".
 
 
 

 حرب النكبة حسب اجليل الثاين:  اهلوية ما قبل  6.2
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متّكن فغلبية املبحوثني من إعطاء معلومات سردية ومروية عن آابئهم وفجدادهم، عدا عن اجلانب الشخصي واالهتمام 

يف البحث ملعرفة املزيد حول املدن والقرى الفلسطينية املدّمرة، فقد كانت روا ت اجليل الثاين فقل تفصيال وفكثر حتليال،  

متداد العائلي للعائلة املمتدة واليت جتمع اآلابء واألبناء واألجداد يف ذات كما غلب عليها الطابع الروائي حبكم اال

 املنزل، إذ يسّهل عملية انتقال الرواية وإحيائها. 

النكبة، إال ف م مل يكونوا بذات االستفاضة  حرب المس فبناء اجليل الثاين العديد من جوانب احلياة الفلسطينية قبل

وغلبت على روايتهم طابع السرد،  ول الذين عاصروا احلدث وكانوا جزءا ال يت زف من ،واالسرتسال كأبناء اجليل األ

 واستخدام عبارات "كما مسعت، وكما قيل لنا من فجدادان".

  النكبة ابلبساطة حرب عرّب فغلب املبحوثني عن طبيعة املعيشة لدى فجدادهم وآابئهم يف فلسطني قبل حلول 

الوقت ذات  تطرّقوا إىل اجلانب املهين ووجود فئة من املزارعني الذين يت هون للعمل كعّمال واقتصارها على الزراعة، يف 

يف املدن اجملاورة وقت انتهاء احلصاد فو تعّسره، مشريين إىل فن الزراعة واألر  مل تكن كافية لسد احتياجاهتم، عدا عن 

ن للعمل لتأمني احملصول للموسم القادم من بذار وفشتال احملاصيل اليت حتتاج إىل عناية وفموال مل تكن حبوزهتم فيت هو 

 حول طبيعة املعيشة: فمحدقال ، وفعادوا تدهور فوضا  الفالحني إىل السياسة االستعمارية الربيطانية ل ر 

قرية الدوامية قرية من فكرب القرى ، فان مهتم ابلقرية من جانب فكادميي من خالل التاري  الشفوي واملصادر
دة يف مدينة اخلليل، تشتهر كباقي القرى الفلسطينية ابلزراعة، وجزء منهم بشتغل يف حيفا و فا عامل املوجو 

وهذا يعين تطور العالقات االجتماعية مع اآلخرين، طبعا هذا العامل كان يريد فن يؤمن دخل االر  طبعا 
  105.هذا كان جزء من السياسة االستعمارية

 
اليت كانت سائدة بني الفلسطينيني والربيطانيني خالل انتداهبم على فلسطني، فقد  فما فيما خيّص طبيعة العالقات

حتّدث فمحد حول املمارسات اليت كانت متارسها السلطات الربيطانية ضد الفلسطينيني، مشريا  لالضطهاد الذي تعّر  
 فقال:  1936ل  الفلسطينيني عام 

 
يتعرضوا يوميا للقمع  36للمفيت، والروا ت وصلتنا إن  كانوا يف ال احلركة السياسية كانت جزء منهم مؤيدين 

واالضطهاد، مدامهات يف الليل يعيثوا فساد خيربوا البيوت، نفس االشياء اللي بعملوها اليهود وكمان كانوا 
 106.ميارسوا االعتقال االداري
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  وفجداده، ل الرواية اليت وصلت  من فابئخال تناول رمضان قيمة األر  عند الفالح الفلسطيين، واليت توارثها من 
 موضحا آلية زراعتها، وكيفية تعاون مجيع العائلة يف هذه األر ، كما تناول دور املرفة يف تلك الفرتة، فقال: 

 
فجدادان طبعا كانوا مزارعني، األر  كان إهلا قيمة كبرية عند الفالحني، كان الواحد منهم يتباهى قديش 

وها حسب املوسم، وكانوا الناس متعاونني وكل اهل الدار يشتغلوا ابألر  كبريهم عنده فراضي، يزرع
وصغريهم، ح  إن  املرفة كان إهلا دور فكرب كو ا بتشتغل ابلدار وابألر  وعليها مسؤوليات متعددة، من 

حسب ما خبرّفوا خبيز وطبي  وتربية االوالد وتعتين ابجلاجات والغنمات والبقرات، يعين كانت احلياة اتعة ع
 107.سيادان، في  تعاون بني اجلريان كمان

 
ه وفجداده ينعمون هبا يف فرضهم، حيث االكتفاء الذايت من كافة احملاصيل اليت  وليد طبيعة املعيشة اليت كان آابؤ تناول 

ملقومات لت عل كانت تُزر ، ابإلضافة للتكافل االجتماعي بني فهايل القرى واملدن الفلسطينية، إذ اجتمعت كل هذه ا
 من األر  اليت فقدوها جنة، يسعون للعودة إليها، فقال:

 
وفي  يسر ابحلياة كان في  كد ، وفي  وفرة ابالنتاج، يف عنده ار  تزر ، هم عايشني حياة الفالح الفلسطيين

وكافة  وتعب وبنفس الوقت كان في  رخاء وانتاجية عالية، كانت بلد زراعية ابمتياز فيها بيارات الربتقال
املزروعات مثل القمن والذرة، بيحدثوان عن كم كانت تنتج االر ، وكان في  ماء فيضا، كان الفالح ميلك 
حياة متكاملة وميلك االكتفاء الذايت، االنسان أيكل اا يزر  ويعتمد على ذات  اعتماد كامل، احلياة فيها 

 108.ابلنسبة هلم جنةالبساطة والتآلف االجتماعي وفيها كل مقومات السعادة، فهي 
 

تطرّقت فمينة ابإلضافة للحياة العملية، وطبيعة املعيشة لطبيعة العالقات االجتماعية اليت كانت تسود قريتها، واليت كانت 
متمثّلة ابلشق وهو مكان جيتمع في  الرجال كل وحامولت ، مشرية إىل افتقاد هذه العالقات بني الناس خاصة يف الوقت 

لتكنولوجيا على حياة اإلنسان، وعملت على عزل  عن ايط  اإلجتماعي، كما ذكرت اللباس الذي سيطرت في  ا
 اخلاص ابلقرية من رجال ونساء، فقالت:

 
الربتقال والليمون وكانوا يزرعوا القمن ابلفدادين الكبرية  منط املعيشة يف واد حنني ريفي تشتهر ببيارات 

العالقة بني  بوا االبقار ويعتمدوا عليها ابالساس يف البيارات،جدا كانوا يعتمدوا على املواشي، كانوا ير 
الناس فكرت من هاي اال م كان في  ود يف العالقات يف االفراح واالتراح، كان يف الكرم يربط بني الناس 
اكرت من اليوم، الناس يتسامروا يف الشق هو عبارة عن بيت شعر مفروش وفي  قهوة سادة، وكان اكل 

هبم كلو يف الشق، عيب الواحد يوكل يف داره، وكان دائما عامر ابلضيوس وعامر الرجال وشر 
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ابملأكوالت، وابلليل يقعدوا في  كل حامولة يتسامروا ويسهروا و كوا حواديت، الن  فش ال تلفزيون وال 
 109.اشي يلهيهم، كانوا الرجال يلبسوا القمباز والروزا، والنسوان الثوب الفلسطيين

 
الص العديد من املالحظات بعد فن استعرضنا رواية املبحوثني حول ما وصل إليهم من حياة الفلسطينيني ميكننا استخ

قبل حرب النكبة، فقد شّكلت األر  فساس الرواية اليت تناوهلا كل مبحوث من املبحوثني بصورة خمتلفة، فاألر   
لفلسطيين من خالل الضغط علي  هبدس كمصدر رزد للفالح كانت ظاهرة وجلّية، واستهداس بريطانيا للفالح ا

التخّلي عن فرض ، يف ظل عدم مقدرة الفالحني على أتمني احتياجات األر  من بذار، وفشتال، وغريها من األمور،  
كانت نقطة وصل بني اجليل األول واجليل الثاين، وهذا يدل على ح م الرواية اليت وصلت إليهم، وطبيعة العالقة اليت  

ر  كمصدر فمان واكتفاء ذايت، هي فيضا ظهرت عند فبناء اجليل األول، وهذا يدلل على جسور كانت بينهم، األ
الرواية ومتانتها، فما فيما خيّص العالقات االجتماعية فأغلب فبناء اجليل األول يفتقد تلك العالقات اليت كانت تسود 

 حياهتم، وهذا ما فّكده فبناء اجليل الثاين يف روايتهم.
 

 اجليل الثاين: حسب  النكبة "الرواية"  حرب حكاية 7.2

تشّرب فبناء اجليل الثاين حكاية حرب النكبة، ورواية فجدادهم، فاستطاعوا فن  دثوان عن ما وصل إليهم من معاانة 

فجدادهم خالل حرب النكبة، وكيف فجربهتم العصاابت الصهيونية على اخلروج، لتصبن رواية اجليل األول ليست 

هم وحدهم، بل فصبحت رواية مجاعية يشرتك فيها جيلني معا، ليتناقالها لل يل الثالث والرابع وعلى امتداد روايت

 األجيال فكانت روايتهم كالتايل:

 عوامل اخلروج: 1.7.2

 وليد:

الكبار حبّدثوا عن ذكر هتم القدمية مانسيوهاش هم عايشني يف املخيم ولكن أبرواحهم ووجدا م الداخلي 
عايشني يف بالدهم كل حديثهم عن ا م الصبا وا م الشباب احنا مواليد املخيم بس كباران عيشوان البالد من  

ا اهلي من البلد هاذ حديث يومي كثر حديثهم وحنينهم وذكر هتم عشناها معهم، طبعا بعرس كيف طلعو 
كيف طلعوا ومحلوا اغراضهم بشكل سريع اول ه رة كانت من العباسية للد، وكانوا يعودوا بتحّدثنا  تقريبا امي 

للبلد حلليب البقرة للحصاد ألخذ املونة عأساس ه رهتم كانت مؤقتة ف م وراجعني، وكان في   ازر طبعا 
هيونية هامجت البلد كثري، وصار معارك بينها وبني مقاتلني من داخل صارت يف العباسية، العصاابت الص

كثري  بيحدثوان  البلد إبمكانيات بسيطة وادودة جدا يف مواجهة عصاابت مسلحة تسلين عايل وقوي، وكانوا 
كيف ان  جنود االنتداب الربيطاين كانوا يطبوا مع العصاابت الصهيونية وأيزروهم ويدعموهم ووقت يوقعوا 
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أزد ينقذوهم، صار يف مواجهات كثرية، صار في  قتل، وحيل كثرية إليقا  انس كثري ضحية عبوات انسفة ب
  110.نيوقنابل تنف ر فيهم، فكان في  اارسات ارهابية كثرية مورست حبق الفلسطيني

 
 رمضان:

ني نشطة جدا  بتوقع يف منطقة الوسط منطقة مواجهات، وكانت اهلاغاانة بقيادة اسحاد رابالعباسية     
كانت تسعى دائما لته ري الناس، وكان رئيس اهلاغاانة لدي  خمطط لتفريغ املنطقة من سكا ا غري مكتوب 
ويعطي اوامره ابالشارة ايل قادة القوات املسلحة، فكانوا يفتعلوا مشاكل مع القرى، ولالسف القرى كانت 

 من ا م احلرب العاملية الثانية، خبالس مسلحة أبسلحة بدائية اسلحة عتيقة جدا حصل عليها القرويني
الف جندي با فيها شترين واهلاغاانة، عنا  119القوات االسرائيلية ايل كانت مسلحة تسلن جيد عندها 

االالس جندي وكل بلد كانت تنشط لتعمل مليشيا داخلية، مجعوا الناس فلوس  5املفيت استطا  ان جيمع 
ة اللي راح يشرتي السالح احنشر يف دمشق وما رجع، كانوا اليهود يدخلوا ليشرتوا سالح تعثرت االمور والزمل

  111م.عالبلد ف روا بيوت ف روا مقاهي الغلبة طبعا كانت لليهود بسبب قوهتم وعتاده
 

نالحظ فن عوامل اخلروج لدى فبناء اجليل الثاين قد ارتكزت وبشكل رئيسي على اهل مات الصهيونية على القرى 
طينية، واليت فّدت إىل ه رة الفلسطينيني، واليت مّتت بؤازرة القوات الربيطانية، اليت وقفت جبانب القوات واملدن الفلس

الصهيونية، اليت كانت على كفاءة عالية من التسلين، خبالس الفالحني الفلسطينيني، وان اخنرط يف صفوس الثوار 
 والذين كانوا يعانون من قّلة األسلحة بل وتعطّلها. 

يف الوقت ذات  مل تكن تلك اهل رة يف خميّلة الفلسطينيني  ائية فلم يتزودوا أبي شيء من حاجياهتم، وتركوها يف البيوت   
كاألبقار اليت كان فصحاهبا يرجعون إليها للعناية هبا، واالستفادة من حليبها، وهذا يرجع إىل طبيعة القرية واملدينة اليت 

باسية وكما نالحظ من خالل حديث املبحوثني فعاله ف ا تعّرضت جملرزة، خبالس بعض تلّقت تلك اهل مات، فقرية الع
القرى اليت مسعت عن تلك اجملزرة، وهذا ال يعين ابلضرورة فن اإلشاعات وكما حتّدث عنها فبناء اجليل األول ليست 

هم، ليخرجوا من القرى صحيحة، فقد سامهت يف دّب الرعب يف قلوب الفلسطينيني، وخوفهم على فطفاهلم ونسائ
للن اة حبياهتم وفعراضهم، من اجلدير ابلذكر فن فجيال الالجئني الفلسطينيني يف هذه الدراسة وعلى اختالفها تعرس 

 التفاصيل اليت فدت خلروج الفلسطينيني وهت ريهم،  واملسؤول عن الطرد واجملازر اليت ارتكبت حبقهم.
 
ول قد انتقلت لل يل الثاين، وهذا يعود لطبيعة العالقات االجتماعية اليت كانت إذن ميكننا القول فن رواية اجليل األ 

 سائدة ابألسرة الفلسطينية، إذ يغلب عليها طابع العائلة املمتدة، اا يسّهل من انتقال الرواية هلم.
 

 اجلهات املتآمرة والداعمة:  2.7.2
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تآمرة والداعمة، فمنهم من رفى فن بريطانيا وحدها تتحّمل اختلف املبحوثون من فبناء اجليل الثاين حول اجلهات امل

مسؤولية ما جرى للفلسطنيني، فما آخرون فرفوا فن الدول العربية هي من تتحّمل املسؤولية وذلك بسبب تقاعسها يف 

مسعها من  حبسب الرواية اليت جندة الفلسطنيني، يف حني كان عبد العزيز قد مجع تلك اجلهات ومحّلها املسؤولية، وذلك

   وفجداده، وكانت روايت  ابلشكل التايل: آابئ

الرواية اللي اذكرها من الكبار وقت كانوا  ّدثوان، مع بداية الصرا  بني الفلسطينيني واحلركة 
الصهيونية، وتبنّي مالمن املؤامرة على الشعب الفلسطيين من قبل بريطانيا، ول سف كمان الشرد 

الن  اهلنا ما بعرفو شيوعي ومش شيوعي، يعين حياة فبوي كان  كي  الشيوعي وهذا الزم يوّضن،
اللي ذحبنا السالح التشيكي  تشيكوسلوفاكيا كانت جزء من املعسكر االشرتاكي، وكانوا يتدفقوا من 

، 1936هذا املعسكر كما يتدفقوا من املسكر الغريب، وكانت احلركة الوطنية مالحقة وااصرة منذ 
واملالحقات تتواىل، وقامت احلركة الوطنية ابلواجب امللقى على عاتقها يف ذلك وكانت االعدامات 

الوقت ابلرغم من قلة االمكانيات نفس رواية كل القرى جاءت اجليوش العربية لالسف كلها كانت 
خاضعة لالنتداب الربيطاين ومسؤوليها اجنليز، جاءوا حملاصرة اجملاهدين العرب والفلسطينني الذين 

ابالالس من مصر وسور  واالردن، وكان اغلبهم من االخوان املسلمني وهذا مثبت يف كتاب  تدفقوا
للدكتور امحد العلمي، جاءت هذه اجليوش لقطع الطريق على العرب والفلسطينني،  48حرب ال 

 وعقد هدنة مع االحتالل، وهي اكرب خيانة يف التاري ، واعيد املتطوعني العرب اىل بلدا م وخاصة يف
مصر اىل الس ون وليس اىل ساحات التكرمي، جاء اجليش العريب االردين ومجعوا وجهاء البلد وقالوهلم 
ستحدث هنا معركة عنيفة بينا وبني اليهود، وما بدان ميوت اطفال ونساء، فاألفضل تطلعوا واحنا رح 

ن من البلد يشتغل حنسم احلرب وترجعوا، وكل فهل البلد ما طلعوا ضلوا حتت الش ر، وكان كمان شبا
مع اجليش االردين، وهبذا بيأكد ان  الناس ما هربوا مثل الرواية، وبعدها اجى القائد املوجود وقاهلم احنا 
اسفني اجتنا اوامر ابالنسحاب، والدي كان موجود مع شباب البلد اللي كانوا موجودين، وكان عندو 

ة ما مست اجليش االردين، وضربت اكثر من بندقية، واعطاها للشباب اللي ضلو، واجت طيار 
عاالربع جهات، ومت االنسحاب من اجليش االردين، وفهل البلد ملا عرفوا ان  في  قصف واستمر 
القصف ح  بعد االنسحاب ما قدروا يرجعوا، والناس وقتها هاموا على وجوههم، وبلشت عملية 

 112الل وء.
ت روايت  اليت حّدثنا إ ها، واليت اختلطت برواية والده الذي  يّتضن من حديث عبد العزيز فن هناك خلفية ثقافية صبغ

كان شاهدا على حرب النكبة، فكانت روايت  حتليلية تستند ملا تلّقاه من رواية والده، وتستند فيضا للتاري  املكتوب. 
سطنيني من مد م نالحظ فن عبد العزيز قد فشار يف حديث  إىل تعليمات عربية من دولة عربية )األردن( خبروج الفل

وقراهم، حلني تلّقيهم فنباء لعودهتم إليها، إال فن اجليش األردين انسحب بتعليمات بريطانية من املكان، لتتوىل القوات 
الربيطانية دورها يف قصف القرى الفلسطينية، وهذا يعين مساندة القوات الربيطانية للقوات الصهيونية، والعمل على 

 احتالل فلسطني.
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رواية فبناء اجليل الثاين مع رواية فبناء اجليل األول، وهذا يعين فن الرواية تتناقل بني األجيال، اا يعين وجود تشاهبت 
 هوية وطنية عززهتا الرواية داخل مكان مؤقت لل وء.

 
 مسار الرحلة إىل املخيم:  3.7.2

 
اليت انتقلت هلم ليس كامال ابلصورة اليت  يةفبناء اجليل الثاين كان حديثهم عن ما عاش  فهلهم ووصل إليهم عرب الروا

الثاين اجت  إىل خارج حدود فلسطني، ليأيت إليها  ويتضن فن بعض فبناء اجليل شهدانها يف رواية فبناء اجليل األول،

  :فتقول فمينة، كوضع 1967وينخرط يف صفوس الالجئني يف املخيم بعد العام 

ما كنا  67لل  48فان فهلي وقت طلعوا من وادي حنني راحو على األردن، يعين تقريبا من ال  
 1984.113ساكنني يف خميم، بعدها سكنّا يف خميم البقعة، وفان اجيت هون عمخيم اجللزون عام 

 
 :فما فماين فقد حتّدثت عن القرى اليت اجتازها آابؤها وفجدادها خالل ه رهتم من قريتهم فقالت

راحوا اول اشي يف القرى القريبة على بيت نباال من جهة اجلنوب الغريب يعين رنتيس وقبية قعدوا ا م او  
اسابيع، مش اشهر، وبعدين اهل ابوي شكلهم بعديها تشتتوا انس راحوا على رام هللا انس على بيتيلو 

قعدوا يف جفنا بعرفش  انس عاالمعري انس عالبرية، اهل ابوي قعدوا بكوبر فكمن يوم، بس اهل امي
  114.سنني 3اكم سنة ميكن 

 
نالحظ فّن فبناء اجليل الثاين قد متّكنوا من سرد مسار رحلة آابئهم ابقتضاب واختصار، فاكتفوا بذكر فمساء بعض القرى 

يل اليت تطّرد اليت مّروا هبا، وهذا يعود النعدام الت ربة "جتربة اهل رة"، واليت انعكست على روايتهم فاختفت منها التفاص

هلا فبناء اجليل األول، وجتسيدهم للمشهد بشكل كامل كما عاش ، فكانت روايتهم ترتكز على الرواية اليت انتقلت إليهم 

 من فجدادهم وآابئهم.

 :اجليل الثاين حسب فكرة املكان واالرتباط ابلعودةاهلوية و   8.2

 ، واستغراب  الشديد من بكائهم عند احلديث عن ئفجداده وآاب وء الذي تشّرهبا من كان اجليل الثاين يوّصف حالة الل

الوطن وف م البالد، فو ح  عند رؤية البالد يف ز رات كانوا يقومون هبا، ليستشعروا حالة الل وء بعزل عن املكان، فهم 

الل وء يتغذى وينمو  ُحرموا منها، مؤكدين فن يتارج  فهم خارج منظومة فرضهم الوإن كانوا داخل فسوار املخيم فو خ
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يوما بعد يوم يف ظل وجود االحتالل الصهيوين الذي يعزز ارتباط الفلسطيين أبرض  وحق  يف في بقعة من بقا  األر ، 

مشريين إىل فن املخيم قد يكون بيئة اّفزة ولكن ليست بيئة شرطية لتنامي هوية وطنية فلسطينية تسعى لنيل حقوقها 

 ، فكانت روا هتم على النحو التايل: ل التضييقات واألزمات اخلانقة اليت يعاين منها املخيموالعودة ألرضها، وذلك بفع

  :فمحد
اهلوية مهمة ابالرتباط ابملكان، وهذا ما ميّيز الفلسطيين ألن املكان نفس  يعطي هويت ، الالجئ 

وده وقضيت ، كثري محالت الفلسطيين بتشوفي  وين مكان يف فورواب يف فمريكا يف الدول العربية بيعكس وج
دعم وتذكري للناس ابلقضية الفلسطينية ومحالت توعية بتطلع من الشتات وهم مش عايشني ابملخيم، 
هليك اهلوية هي شيء فطري بكتسب  الالجئ كون  مش أبرض ، املكان ما حبّد من االنتماء الوطين، 

ية يف إن  الناس ما تنسى وطبعا وجود ولكن بقدر اقولك ان  املخيم ميكن بعزز وبساعد على االستمرار 
االحتالل االسرائيلي كل يوم بشوس الوالد في  قتل وفي  صاحب  انس ن وهذاك اجنرح هاي املمارسات 

 115.بتخليهم دائما مرتبطني بقضيتهم وبطالبوا حبق العودة
 

بعض العوامل املساعدة  فشار فمحد إىل فن اهلوية هي شيء فطري يكتسب  الالجئ كون  ليس أبرض ، يف حني تناول
للحفاظ على اهلوية الوطنية، فاملكان قد يكون عامل معزز للحفاظ على اهلوية الوطنية، وهنا يقصد املخيم، وبنيت  
التحتية، واملشاكل اليت تعرتي ، واليت قد تكون فحد احلوافز الستمرارية االرتباط ابألر  والتمّسك حبق العودة، إال فن  

، فما العامل الثاين يتمّثل بوجود االحتالل الصهيوين واملمارسات اليت يقوم هبا لتكون شاهد حّي على ليس اورا  مركز   
 احلقود الفلسطينية ابلعيش حبرّية، والعودة ملد م وقراهم الفلسطينية اليت ُهّ روا منها خالل حرب النكبة.

 
، فقد ذاقت  يف الشتات، لتنتقل بعدها لتعيش  املبحوثنيخمتلفة عن ابقي  الل وء بطريقة حالة عاشت إحدى املبحواثت

 فمينة:يف كنف الوطن وداخل املخيم،  فقالت 

قسى فقوى و فالل وء يف الشتات الغربة " خارج الوطن وداخل الوطن" ان عشت يف خميمني لل وءف 
يف هتميش النا، نك صاحبة الذنب، و إلنا نظرة دونية و سسوك ا ني كانوا ينظرو يكثر كفلسطينفواحلنني 
يوم كان في  يوم االر  خرجوا البنات ليعربوا عن شعورهم كيف بدي احكيلك كأ ا صرخة امل  يفمثال 

اول مرة بنطلع نعرب عن اللي جواان حسينا ان  احنا بس ن وطلعنا، ووقتها انقتل منا بنات، وكانت ردة 
عنا الن  كانوا الناس مضغوطني الف طالب وطالبة طل 40الفعل قوية جدا، كنا طالب ال يقل عن 

 في  عن اللي احنا في ، طبعا كنا عايشني احنا يف وحدات من االسبست اللي فكانت منفس وحيد لنعربّ 
بتكون خملوطة ابلزفتة بعيد عنك، احلنني للوطن يف اجللزون ما زال موجود، بس وجودك يف وطنك 

 116.ين انيت ابلشتاتبتحسي اخف وابرد شوي، وانيت بوطنك بتحسي اخف اا تكو 
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نرى فن فمينة تريد فن تقول لنا فن الل وء يف الشتات هو فكثر إيالما ، وذلك كون الالجئني ليسوا وحدهم، فهناك 
طبقات إجتماعية فخرى غريهم، ينظرون لالجئني نظرة دونية، خبالس الل وء داخل الوطن كاملخيمات، ف ميع 

العودة ألرضهم. فاملالحظ فن الل وء خارج الوطن يشّكل هتديدا  مضاعفا  الالجئني سو   شعورهم موّحد، وينتظرون 
لالجئ، فهو خارج حدود وطن ، يعاين من متييز يف التعامل، ونظرة دونية تالحق  وتلقي علي  اللوم كون  الجئ، عدا 

 عن الل وء ذات  والذي نتج عن التهديد الذي تعّر  ل  آابؤه وفجداده، ليصبن الجئا .
 

رمضان مع رواية فمينة ابملعاانة اليت يعيشها الالجئون يف الشتات، إال فن  حتّدث حول التغرّيات اليت طرفت على  اتفق
صورة املخيم يف فذهان الناس، واليت تبّدلت من صورة إجيابية لصورة سلبية، ابلتزامن مع دخول السلطة الفلسطينية، فيما 

شّكل هوية من حيثيات املكان، والذي كان يعاين من النقص خاصة  يف حتّدث رمضان حول املكان "املخيم" وآلية ت
بدا ت ، فالشعور ابلنقص، مقابل فبناء القرى اجملاورة وّلد لديهم إحساسا  ابلبحث عن فر  هلم، يقتاتون منها، 

 ويتفيئون بفيئها، فقال:
 

ثقفني، وكنا نعتز ان  الواحد من املخيم زمان كان قبل عودة السلطة كان مركز النضال ومركز الثقافة وامل
، يف السلطة النظرة للمخيمات فصبحت أتخذ نظرة فخرى،  1994املخيم، اآلن خبتلف الوضع بعد 

كانت زمان نظرة احرتام وتقدير واع اب واكبار ابملخيمات بنضاهلا وصربها، اليوم ل سف  يف حالة 
يوم وقت الواحد يقعد مع انس بتحس ، ال117الشعب الفلسطيين ينظر الهل املخيمات على ف م دون

ان  النظرة للمخيمات نظرة فيها مهل وكل السوء موجود يف املخيمات  وكأن السوء فقط جاي من 
املخيمات، مع ان  هاي الظواهر السوء موجودة ابملدن قبل لتوصل للمخيمات، إال ان  احساسنا اليوم 

تي ة لنظرة االخر من الشعب الفلسطيين اختلف اصبحنا نشعر ابملهانة مش ابالعتزاز والفخر ن
للمخيمات، كل ما  كوا عن مشكلة سببها املخيمات، يف الضفة الغربية ميكن احنا ما عنينا من كوننا 
الجئني، الالجئني اللي خارج االر  احملتلة كانوا  سوا ابلتمييز ان  هاذ مش من هان اان عشت يف 

س واحنا صغار كنا نتمىن يكون عنا ش رة برقود زي اهل بريوت اربع سنني درست الليسانس هناك، ب
دورا، نتمىن يكون عنا ش رة زيتون زي اهل جفنا، نتمىن يكون عنا ش رة لوز زي اهل سردا، نتمىن 
يكون النا  اشي قطعة ار  نقعد حتت الزيتونة حنكي هاي النا، هاذا االحساس رافقنا واحنا فطفال،  

ال بيت وال ار  وال ش رات وال حاجة وال سنسلة وال جدار داميا  كنا نشعر ابلنقص، الن  ملناش 
كانوا  كوا انتو بتسرقوا الزتوانت بتسرقوا الربقوقات، مزبوط احنا وصغار مش ان  نسرد، بس كنا نظل 
ابجلبل النو فش اكل يف الدار، فكنا نقتات من األعشاب اللي تكون ابجلبل مثل اجللثون وخس بري  

كنا جعانني، مكناش حنس ابلشبع، الفقر سيء جدا والفقري  بغري بلده بقدرش يسد كنا نقتات النو  
رمق ، ميكن الواحد اذا جا  يف بلده بقدر يزر  شيء ويطول  يزر  فول يزر  محص لكن احنا وين بدان 
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، نسوي هاد الشي، اذا الوكالة اعطتنا طحني صار عنا خبز، ح  لو اعطتنا طحني مش بدان خنبزه
 118ج حلطب ونتش لريضى الفرّان وكانت مهمة جلب احلطب للنساء.وبنحتا 

 
نالحظ فن رمضان قد فخذ العامل الذي تناول  فمحد حول املكان الذي قد يعزز ويساهم يف احلفاظ على اهلوية الوطنية 

كافة متطلبات الفلسطينية، وهنا يظهر التهديد واضحا  يف بدا ت الل وء للمخيمات، فكان اجلو  والربد، والنقص يف  
 احلياة دافعا  لتشّكل هوية وطنية فلسطينية واضحة، تسعى للعودة.

 
عرّب فبو مظفر عن ختّوف  من التوّجهات احلديثة اليت ترّكز على املخيم "املكان" يف حديثها عن الل وء، وفن مشكلة 

 الل وء ترتكز بشكل فساسي على هذا املخيم فقط، فقال: 
"،وهي  camp" سيس املخيم هو مكان مؤقت، كلمة خميم ابالجنليزياملخيم عبارة عن مكان أت

كلمة مبلمرة وكلمة خميم قد تعين معسكر جيش، معسكر لشركة صناعية، وقد تعين معسكر 
لالجئني، ووقت نصبت الصليب األمحر اخليام قدمت  إليوائهم لفرتة مؤقتة لالجئني والنازحني، 

ما زال ان  اسم يطلق خميم الجئني  معناها حبسو هذول بعودة هؤالء الالجئني فو أبي طريقة، و 
الناس إن  يف الجئني ، والزم عاالقل ان  تنحل قضيتهم ويرجعوا، بس  بدي احكي نقطة مهمة 
الرتكيز االخري، إن  الرتكيز يف السنوات االخرية برتكز على املخيم، وهذا املوضو  خطري، مع ان  

ش سكان خميمات، معظمهم ساكنني يف القرى واملدن، معظم الالجئني يف الضفة الغربية م
الالجئني اللي ساكنني يف املخيمات الثلث، فكلمة الالجئني واملخيمات مفهومها غامض، يعين يف 
النهاية لو هذول الناس اعطيناهم ار  وبينانلهم هي عملناهلم توطني، هليك بصري عنا مفهوم 

ملخيمات، يعين غالبية الالجئني ساكنني يف رام هللا، غامض، يعين تركيز حل مشكلة الالجئني يف ا
اغىن عائالت رام هللا ساكنني مثل الطريفي، الفار، طنوس، هذول الجئني، الل وء قضية مش 
مكان االعالم بركز على املكان ميثل الالجئني خطري واكن يكون موّج  لطمس قضية الل وء 

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية والعمل على التوطني، الن  اذا بدي اركز على 
ومشاكلها، بي ي حد  لها يعين احنلت قضية الالجئني؟، فضروري نالحظ هذه الفكرة، إن  ما 

 119نركز على املخيم وننسى الالجئني اللي خارج ، فالل وء ما إل  حدود مكانية.
 

فقط، وهنا يعين فن  خيتلف عن فقران  من املبحوثني، فقد عرّب اختلف فبو مظفر كليا  يف نظرت  لل وء وتعليق  ابملكان 
عن ختّوف  من حصر الل وء داخل فماكن اددة ولصقها يف املخيمات، وفعاد السبب إىل فن هذا يعين طمس اهلوية 

 موجة الفلسطينية، فاملخيم والل وء يتغاضى عن الالجئني يف الشتات، كما ختّوس من فن تكون هذه الفكرة ما هي إال
 لطمس قضية الل وء، والعمل على التوطني.
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نستخلص اا سبق من حديث املبحوثني حول اهلوية وفكرة املكان واالرتباط ابلعودة العديد من االستنتاجات، فأبناء 
ناء اجليل اجليل الثاين حتّدثوا عن الل وء داخل املخيم وصورة اهلوية الوطنية الفلسطينية بوعي حتليلي فعمق اا تناول  فب

األول الذي تناول  حبّس عاطفي، فقد شّكلت هلم األر  األصلية يف مد م وقراهم العنصر البارز يف حديثهم، 
وشعورهم اجلّياش جتاه مد م وقراهم واحلنني الطاغي إليها، ومفاضلتهم إ ها عن واقع مكان الل وء "املخيم"، يف الوقت 

وثني من فبناء اجليل الثاين بعاطفة احلنني واإلدراك، إذ تشّكلت هوية جامعة اليت كانت هذه األر  ذاهتا غاية املبح
لدى الالجئني على اختالس مواقعهم وفماكنهم، وقد اختلفت العوامل اليت فرجعها املبحوثون لتشّكل هوية وطنية، فقد 

ات  والشعور ابلتهديد خاصة يف تنّوعت بني الشتات الذي فشار إلي  املبحوثني أبن  فكثر قسوة، وآخرون إىل املكان ذ
 مراحل الل وء األوىل، إال ف م ويف  اية املطاس فشاروا إىل فن الل وء ال ينحصر حبدود مكانية.

 
 اهلوية ما بعد حرب النكبة حسب اجليل الثاين: 9.2

 : م(1987االنتفاضة الفلسطينية األوىل ) 1.9.2

نوعية حول االنتفاضة الفلسطينية األوىل، واليت غابت يف تفاصيلها فضاس املبحوثون من فبناء اجليل الثاين إضافة 

وحيثياهتا، وآاثرها من حديث فبناء اجليل األول من عينة املبحوثني، فاختلفت احملاور اليت سّلط كل من املبحوثني روايت  

 حوهلا، فكانت على النحو التايل:

 نة: يفم

كان عايل، وترتيبات  عالية، انضباط الناس للحراك تكافل الناس كان كبري كبري، احلراك الوطين   
الوطين كان عايل، بتحسي مبدوش جهد امين حل  يزبط مسارها، الشعار عاحلائط  رد حائط 
والناس تنضبط في ، اليوم يف اضراب، الناس تنضبط في ، بدو يغري ويكتب اشي جديد نتفة بوية 

ال ارادي، اليهود طبعا كانوا يع بوا، البيت  ميحى القدمي ويكتب اجلديد، صححوا كتري مسارات
اللي بفتوه يعين  طوا السكر عالكاز شو يعملوا االشيا اللي بتزبطش  طوا الكاز عاملواد الغذائية، 
او امللن عشان ما تستفيدي من ، ويدخلوا عالناس ويضربوهم مينعوا الت ول، ويطلعوا الناس 

الكبار يف السن، النساء، دور املرفة الفلسطينية يف عالساحة حتت املطر حتت التلج، يضربوا 
االنتفاضة كانوا النساء وقت ما يقدروا الرجال جييبوا اشي جييبوا من برة املخيم، النساء ختّلص اهل 
البيت والشباب من ايدين اليهود و موهم، تطلع مظاهرة تكون النساء مع الرجال، بعطوهم دفعة 

ة كان اهلا دور والغرب ما حترك اال ملا شاس اليهود خبطر، حسوا ان  ليكونوا هبمة قوية، االنتفاض
سياسية وتدخل قوى عظمى، مثال عملوا اوسلو هي بداية  اية  الزم يعملوا اشي ووعود

االنتفاضة، اعتقد العرب ان  كانوا  اولوا  صلوا على شيء عاالر  ومن بعدها ينطلقوا بس 
 120.نفذ اال ملصاحلهااليهود ما بتنضبط بكلمتها وما بت
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فظهرت فمينة عّدة ااور، فح م التنظيم والتخطيط إليصال الرسائل للناس من قبل الشباب املنتفض والذي كان يعتمد 
على كتابة الشعارات على اجلدران، واليت كانت كفيلة بتوحيد الصفوس واالنضباط ملا هو مكتوب، من جانب آخر 

قمع الالجئني داخل املخيم، فاقتحام املنازل والعبث بحتو هتا، وإتالس املواد تناولت سياسة اجليش الصهيوين يف 
الغذائية، كما عملت على فر  حظر الت وال على السكان، ومنعهم من اخلروج من منازهلم، وكانت الفرتة تطول 

نة فيضا  لدور النساء وتقصر تبعا  ألوامر عسكرية تعلنها دور ت االحتالل اليت كانت جتوب احلارات، فشارات فمي
ابملظاهرات، ومساندة الرجال والوقوس إىل جانبهم، وأتمني  نتفاضة، والذي متّثل يف مشاركتهنالفلسطينييات يف اال

احتياجاهتم اليت يصُعب على الرجال الوصول إليها، فتتكّفل املرفة هذه املهمة، كما ف ا كانت تقف يف وج  جنود 
طفال من فيديهم عند اعتقاهلم. فشادت فمينة بدور االنتفاضة على الساحة الدولية واليت االحتالل لتخليص الرجال واأل

 دّقت انقوس اخلطر الذي يباغت الكيان الصهيوين، وكيفية إمخاد االنتفاضة بعقد اتفاقية فوسلو.
 
 :  فقالت فماين ماف

مسامهة يف االنتفاضة، الكبري الصغري كل شي كان افضل من اليوم كان يف ترابط اكثر، كان يف النساء اهلم 
الصبا  والشباب، بعرفش بس منط احلياة تغري، ميكن هو التقدم، قبل االنتفاضة االوىل كان في  عمليات اللي  
كان يقوم فيها فدائية مرة يف تل ابيب مرة يف ايالت مرة يف حيفا مرة يف القدس، اللي يقوموا فيها هم 

ابالنتفاضة الناس كلها حست ابملسؤولية نتي ة االضراابت واغالد احملالت املنظمني داخل املنظمة، بس 
واالضراابت صارت شعبية وعامة ع ميع الناس، االنتفاضة األوىل كانت شعبية وتلقائية اكثر بعدين صارت 

انة زادت هات معينة اما االنتفاضة الثانية حققت اشياء يف السنة االوىل بس الناس مّلت الن  املعاتتحرك بتوجّ 
 121.بسبب اغالقات الطرد، والناس ما صدقوا ا ا ختّلص لرتجع حلياهتا بشكل طبيعي

 
كان التكافل االجتماعي السمة األساسية اليت كانت حاضرة يف االنتفاضة الفلسطينية األوىل حسب فماين، فالرتابط 

فما حول فسلوب املقاومة فكانت  بني فهايل املخيم كان واضحا ، عدا عن دور النساء ووقوفهن جبانب الرجال،
ن بهام منظمة التحرير، ومل تقتصر على جهة معينة بل كانت شعبية وتلقائية، ات الفدائية اليت يتوالها القائمو العملي

مقارنة سريعة بني  ابت اليت كانت تُنظّم. فجرت فماينوكان الرتابط ظاهرا  يف اخلضو  ألوامر اإلغالقات واالضرا
، إذ فشارت إىل عدم تقّبل الناس لالنتفاضة الثانية، واليت مل 2000لسطينية األوىل، وانتفاضة األقصى عام االنتفاضة الف
 حتقق فهدافها.
 

 رمضان: وقال 
املخيمات ال ا بتعيش حالة فقر فش اشي خيافوا علي ، فش حرص ومراقبة من االب، فش بيت اصال 

االحتالل وبراجم علي  بشوفها بطولة شب س ورت، هو قنعان يقعدوه في ، شو الوالد كانوا يسوه بتسلوا مع 
س ن ابوه وبشفوش فرتة نان  هاذ احتالل بقهر هباليهودي براجم علي  ابلشوار ، وبنكل في  عاحلواجز، وب

طويلة حبكم ظامل، االنتفاضة خلقت حالة عنّا إن  احنا قادرين نوقف نّد قدام هاذ اجلندي، بنقدر نقهره، 
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عور ان  احنا قادرين نواجه ، الشعب الفلسطيين وجد ان  الزم يعتمد على نفس  يف وج  خلقت فينا ش
االحتالل، هذه من اهم االمور اللي خلقت حالة ثورية عند الناس، وهذه هي اللي ادت ان  يصري يف كتائب 

ة توقف ابو علي مصطفى، وكتائب القسام وشهداء االقصى، اللي ادت متل ما انيت شايفة اللي خلت غز 
بوج  االحتالل اكثر من مرة وقت تعّرضت هل وم من قبل االحتالل. اذا بدي اقارن بني االنتفاضة االوىل 
وانتفاضة االقصى يف االوىل كان الكل مشارك فيها كان في  سلطة واحدة سلطة االحتالل يف مواجهة 

دة يف البلد غري قوات االحتالل، املعادلة اختلفت صار في  قوات جدي   2001اجلميع، فما انتفاضة االقصى
هذه على مزاج املسؤولني اذا بدهم يكملوا فيها او ال، ووقت ما بدهم يكملوا فيها ال بد من كل الناس اللي 
بدهم يواجههوا ينقعموا فأصبن اللي بدو ينتفض ويقاوم بدو ينقمع من االحتالل ومن االجهزة االمنية 

ختلف شكل االنتفاضة من انتفاضة شعبية واسعة، اىل انتفاضة على ويواج  سلطتني، فليس بقدوره ذلك، ا
 122.مقاس وامزجة احلاكم

 
فضاس رمضان من خالل روايت  املكاسب اليت حّققها الشعب الفلسطيين من خالل االنتفاضة الفلسطينية األوىل، إذ 

الحتالل الصهيوين، واليت متثّلت من خالهلا استطا  الشعب الفلسطيين إثبات وجوده، وفن  قادر على املواجهة مع ا
ابملقاومة الشعبية اليت قامت على إلقاء احل ارة من قبل األطفال والشّبان الفلسطينيني، مقابل فسلحة قوت االحتالل 
الفّتاكة، كما كان من نتائج االنتفاضة فيضا بروز األحزاب السياسية على الساحة الوطنية الفلسطينية، بعدما كانت 

 بشكل تلقائي يقومون إبجراء مقابلة ما بني االنتفاضة األوىل احملّرك هلا، والغريب فن املبحوثنيير هي منظمة التحر 
واالنتفاضة الثانية، فقد فشار رمضان فن االنتفاضة األوىل كانت واضحة األهداس واددة، خبالس االنتفاضة الثانية 

 فهداس ومطالب واضحة، وضد عدو موّحد.اليت كانت عائمة، ومسّيسة فكثر من كو ا انتفاضة ذات 
 صبحية: وقالت 

االنتفاضة االوىل: كان اهلا اجيابيات، فعال هي اللي حركت العامل ونبهتهم لقضيتنا، يعين يف عامل بعرفوش وين 
بتوقع فلسطني، يعين اخيت راحت عالسعودية بسألوها انيت من وين حكتلهم من فلسطني حكوهلا وين قلتلهم 

قصى االسراء واملعراج، معرفوهاش،  خميم اجللزون كانوا يسّموه خميم الصمود يف االنتفاضة، كان كتري اان من اال
يوم امننع عنا الت ول وكان اول يوم برمضان.  االنتفاضة فظهرت ان  يف شعب الجئ  40يف منع جتول، 

ب الدار، الن  الشباب اجرب على ترك ارض  وتعاطف الدول معنا. كانوا الشباب اخوتنا مينعوان نسكر اب
الفدائية وقت ميرقوا ويكونوا هاربني من اليهود يدخلوا عأي دار،  ما ختبوا شباب عنا يف االنتفاضة، وكان النا 

 123اخ جرين كنا خنيب من اليهود عند جرياننا ابلليل والصبن نرجع .
 

فتمحور حديثها حول فمهية اإلنتفاضة على اتفقت صبحية مع كل من فمينة وفماين يف روايتها حول اإلنتفاضة األوىل، 
الساحة الدولية للشعب الفلسطيين، فهي اليت محلت صوت الشعب الفلسطيين إىل العامل، كما حتّدثت حول سياسة 
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االحتالل يف فر  حظر الت وال، والتكافل االجتماعي الذي كان طاغيا ، فحماية الشّبان وأتمينهم كانت مهّمة في 
 ا، وهذا يعين مدى الوحدة اليت كانت متواجدة بني فبناء املخيم.فسرة يل أون إليه

 
يظهر فن تفاعل اجليل الثاين مع االنتفاضة الفلسطينية األوىل كان فقوى من تفاعل اجليل األول الذي اقتصر على سرد 

شاركني فاعلني يف احلدث، وإن كان قد حلق  األذى بفعل املمارسات الصهيونية، إال فن فبناء اجليل الثاين كانوا م
االنتفاضة، ومدركني آلاثرها، فكانوا هم ان عاشوا جتربة االنتفاضة، متاما  كما كان فبناء اجليل األول قد عاشوا جتربة 
حرب النكبة، إال فن الفارد بينهما مدى فاعلية كل منهما خالل فرتة وقو  احلدث، ويظهر فيضا فن التفاعل الشعيب مل 

ن اإلانث، بل كان دور النساء واضحا جدا يف قدرهتن على ختليص الشباب من فيدي اجليش يقتصر على الشباب دو 
وكّن فيضا بثابة برج مراقبة للشباب وأتمني الطريق هلم، وأتمني احل ارة فيضا، ودخلت العائلة الفلسطينية أبكملها يف 

 املخيم، فيقوموا حبمايتهم والتسرّت على وجودهم هذه اهلّبة الشعبية، فكان أتمني الشّباب ومحايتهم تتم عرب منازل فهايل
حلني زوال اخلطر، كل هذا التالحم الشعيب ففرز نوعا من االفتخار واالعتزاز ابهلوية الفلسطينية، اليت استطاعت فن هتزم 

 اجلندي الذي ال يُقهر، وفن تذيق  خسائر ولو بسيطة ابحل ر الذي قامت علي  هذه االنتفاضة.
يع اا سبق فن االنتفاضة عملت على خلق هوية وطنية موّحدة، واليت تشّكلت من خالل التهديد الذي نالحظ من مج 

 تعّر  ل  الفلسطينيون على يد القوات الصهيونية، واليت فتت بصورة هّبة شعبية اّددة األهداس.
 
 
 
 

 : م(1993) اتفاقية أوسلو 2.9.2

فن اتفاقية فوسلو قد فضّرت ابلقضية الفلسطينية، وابهلوية الفلسطينية، فهذه فمجع كافة املبحوثني من فبناء اجليل الثاين 

 هم على النحو التايل: آراؤ  اخلطوة ال تتناسب واملشرو  الوطين الفلسطيين اجلمعي املتمثل حبق العودة، فكانت

 : فماين
احتفلوا وانبسطوا  وال مرة خدمت قضية الالجئني، بشكل عام الناس استقبلت اوسلو بفرح، ويف انس    

 124روا واستاءوا من فرح الناس فيها ح .ضد اوسلو تذمّ  واللي 
 
 

 رمضان:
مش قادرين ننفذ وال اشي من  2014كوارث، اان عشان اعطيك رفيي بدي اعطيكي مثال احنا يف ال    

لزموا حاهلم ، وال شيء تنفذ، االحتالل بكتب   ورد، وكل االتفاقيات شفوية ما ب93اللي اتفقوا علي  يف 
سنة ماذا نفذ اا اتفق علي ، واان بدي اسأل اللي وقع، ماذا نفذ اال اجلانب االمين، املشكلة  21بشي، بعد 

                                                           
124

.30/8/2014عام،)قريةبيتنباال(،تاريخالمقابلة:48أماني، 



69 
 

 

الشعب الفلسطيين ما بقرف يعين هذه االتفاقية ضد حق العودة، وقت اجت اوسلو قطا  كبري رّحب، صار 
جهزة قمعية، كل الناس اللي كانت تقاوم اللي يراجم عالدورية يروح  ط عليها غصن زيتون، اصبحت ا

 125صارت تشتغل يف االجهزة االمنية.
 

 فبو مظفر: 
فوسلو فجت وعملت على متييع القضية، يعين صار يف عندك ختيري إما نرجع فو نتعو ، بس يف اشي اهم 

ين ح  لو من اي اتفاقية او قرار ح  لو كان دويل، وهو ارادة الشعب، واحنا بنشوس ان  الشعب الفلسطي
مت متييع القضية فهو متمسك أبرض ، ومؤمن حبق العودة، هليك بتشويف االجيال الصغرية كلها بتكون تراجم 

، هذا اجليل عارس انو مسقط رفس  مش املخيم، اسأيل اي ولد من اللي هو احل ر عاجليش أببسط اشياء
شعب اقوى من االتفاقيات، ابلرغم من ا ا وين انت؟ حبكيلك اان من عنابة، اان من السافرية، يعين ارادة ال

، واحلروب اللي بعملوها اليهود كل فرتة والثانية بتخّلي الفلسطينني يطالبوا ابجلديد وينسوا فضّرت ابلفلسطينني
صاروا يطالبوا ابلضفة الغربية وغزة واجلوالن  67كانوا يطالبوا ابلعودة لفلسطني، وابل   48القدمي، يعين ابل 

  بطالبوا بدولة با تبقى من الضفة الغربية وغزة، واليهود اصال  قالوا ان  لن تقوم دولة إال يف غزة، وسيناء، وه
 126وبوسعوا عليهم جزء من سيناء، وهذه خطة انه ة من زمان. 

نالحظ من خالل رواية املبحوثني من فبناء اجليل الثاين الفرد الواضن مقارنة ابجليل األول، إذ غلبت على 
  الطابع التحليلي والتعّمق يف اآلاثر اليت نت ت عن اتفاقية فوسلو على فر  الواقع، ابإلضافة إلمجا   روايت

كافة املبحوثني من فبناء اجليل الثاين على مساوئ اتفاقية فوسلو، مستعرضني آاثرها السلبية على القضية 
ّخضت عن االتفاقية، مؤكدين يف الوقت الفلسطينية، بصورة نقدية، واليت كانت نتي ة مالمسة اآلاثر اليت مت

ذات  فن الشعب الفلسطيين متمّسك هبويت  الوطنية الفلسطينية، ومتمّسك حبق العودة رغما  عن كل 
 االتفاقيات اليت فُبرمت.

 
نستخلص من روا ت اجليل الثاين فن اهلوية الفلسطينية قد تبلورت إىل قضية مجاعية، بفعل انتقال الرواية من 
األجداد إىل فبنائهم، مع بروز اجلانب التحليلي السياسي الذي غلب على روايتهم، فتعاملوا مع حرب النكبة 
وما تالها من فحداث كرواية سياسية، فالذاكرة الفردية وغياب التمثيل السياسي، فدى إىل خلق إطار مجعي 

السمة اليت حتّدد األطر املرجعية  فو مجاعي، والذي يطلق علي  "السمة االجتماعية للتذكر الفردي" وهي
للتذكر الفردي سواء انتمى عامل التذكر هذا إىل املاضي على اتساع  فو التاري  فو الرتاث فو الذاكرة املقدسة 

 127فهي تؤسس هلوية اجتماعية وتضمن سريورة اجملتمع وتصنع ل  هويت .
 

 حسب اجليل الثالث:  النكبة حرب ما قبل اهلوية 10.2
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مع تباين الروا ت بني فبناء  على معلومات بسيطة جدا، حول طبيعة املعيشة القرويةفبناء اجليل الثالث  حديثاقتصر 

اجليل الواحد تبعا للعديد من األسباب اليت سامهت يف إثراء معلومات البعض دون اآلخر من املبحوثني، كوجود 

 تسعى إىل ترسي  وجود فلسطني التارخيية يف فذهان األجداد واالستما  إىل حديثهم، وكذلك الرتبية األسرية اليت

ن من اجليل الثالث من احلديث حول العديد من جوانب احلياة األخرى كما تناوهلا و ن املبحوثاألجيال الصغرية، مل يتمكّ 

ى إال فن املختلف لديهم كان يف تناوهلم حلرب النكبة كحدث مستمر، ينعكس بشكل يومي عل اجليل األول والثاين،

وكانت روا هتم حول فلسطني  حياهتم وخميلتهم فاملكان وإن كان بعيدا، فإن  يظّل حقا  من حقوقهم ولن يتنازلوا عن ،

 النكبة على النحو التايل: حرب قبل

 حتّدثت نرمني حول ما وصل هلا عن بيت نباال قبل حرب النكبة فتقول:
مع سيت وسيدي، ماتوا وفان صغرية، بس بعرس ما بعرس عن حياة البلد كثري فصال، الين مش كثري عشت 

بعرس ان  سيدي كان يرعى الغنم وإخل.. ن ابملدرسة كانوا دائما يورجوان ا ها وكانوا  ثوان نروح عليها، كما
وفديش كانوا يفتخروا إن  عندهم فراضي وكيف كانوا  كولنا عنها بشغف عأساس هاي الكم هم ابلنسبة إهلم 

 128.ورجعوا ان  احنا راجعني إهلاا م إزا ما عاشوا 
نالحظ فن رواية نرمني تناولت األر  بشكل بسيط جدا، وافتخار فجدادهم ابمتالكها قبل وقو  حرب النكبة، واألمل 

 الذي زرعوه يف فحفادهم ابلعودة لتلك األر  مهما طال الزمن.
 

  اقلها من اآلابء إىل األبناء واألحفاد: شريف والذي تناول فيها فمهية رواية النكبة من األجداد وتنفما رواية 

الذاكرة والتاري  بدفان نفتقد هلا بغياب جدودان كانوا هم  كولنا طبعا كان اجيابياهتا كانت ترس  بوعينا 
مسألة النكبة مش هاي بالدان، رواية سيدي محل والدت  من الللد ملنطقة بريزيت وبعدها توّفت، فان قدرت 

كيف ابين اكن يعلق بذاكرت  هون سوال كبري حول مسألة االنتماء لفلسطني،   إين فكتسب هذا املشهد
الصورة واملكان تؤثر ابإلنسان وكيف بتعامل مع الشيء، تصبن الذاكرة خمتلفة ح  الرواية خمتلفة، مثال ا م 

كان واعي، لكن فكرة رمضان وقت حتكيلنا ا ها سيت يف اللد وا م اللد غري عن ابوي ملا يرويلنا ا ها الن  ما  
اهلوية املظلة العامة ال ختتلف لفلسطني للد للنكبة للصرا  لالحتالل، وجود االحتالل هو يغذي الذاكرة، 
بقدر احكيلك حول طبيعية معيشتهم ا م كانوا يعيشوا على الزراعة على البيادر واحلصيدة، اان مرة سألتهم 

وها كلها حلمة ليفرغوها من اهلوا و طوا ويعبّ    طوها بزير ابألر سؤال كيف كانوا خيزنوا اللحمة، طلعوا كانوا 
اللية على وجهها أل ا بتسين وبتتمدد، هاي االشياء كانت تستوقفين كيف  افظوا على املأكوالت على 
الطبي  كان عندهم طرد خاصة  افظوا من خالهلا عليها، سيدي كان عنده مصنع طوب كان ماّلك، وكانوا 

ملدير كون  مجيل، بعرس متال عن الزي كان العباية للنساء، والبنطلون والقميص ومنهم القنباز يقولوه ا
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ا خطر ببايل موالدماية، عن املدارس بفرت  في  ولكن مل خيطر ببايل فسأل، هاي املعلومة مش عندي 
 129.فسأل

النكبة، واليت كانت تعتمد على الزراعة، فشار شريف لطبيعة املعيشة اليت كان  ياها فجداده يف مدينتهم اللد قبل حرب 
يف الوقت ذات  حتّدث عن فن آلية انتقال الرواية من جيل عاش الت ربة جليل آخر تكون فكثر استمرارية ومصداقية،  

اليت تنبثق فثناء حديث ، إال فن  فّكد على فن وجود االحتالل يغذي الذاكرة، وابلتايل  وجع الراوي، وآالم  كو ا حتمل
ل من حرب النكبة حداث مستمرا، مشددا على ضرورة انتقال الرواية بني األجيال، وضرورة اهتمام املؤسسات ومراكز جيع

البحوث هبذا اجلانب. فظهر شريف دور الفرد يف احلصول على الرواية، فكان يتساءل حول العديد من األمور واليت  
 سأل عنها.كان يلقى هلا جوااب ، يف حني غابت عن  بعض اجلوانب لي

 
 حول طبيعة معيشتهم:  فكانت ةرواية نور 
ن يساعدوهم،  صدوا وينقلوا هذه الثمار وهذه االشياء، وكل احياهتم تعتمد على الزراعة وكانوا النسو  

حياهتم بسيطة عالنار يطبخوا، وطبخاهتم ادودة وبسيطة، األعراس ما كان العريس والعروس بعرفوا 
  130.بعض
حياهتم الزراعية بسطحية وبساطة، مشرية  إىل دور النساء يف احلياة اليومية، واملهمات اليت كانت  تناولت نورة طبيعة

تُلقى على عاتقها، ابإلضافة إىل تطرّقها ل عراس واليت رّكزت على الزواج التقليدي، والذي كان سائدا ، نظرا  لعدم 
 اختالط النساء ابلرجال.

 : واملراسيم املتّبعة إلمتام  فكانت روايتهاىب يف حديثها حول الزفاس ر  تعّمقت
ح  الناس ملا  يومني، وحتضرياهتا وفق العادات والتقاليد، اخلطبة والطلبة فوكانت تقعد اسبو  مش يوم 

هتّ رت تغلبت ملا بدها جتوز ابنها كل واحد ميشي على عاداهتا، بتذكروا اهلنا من زمان التعاون كان 
ريس، احنا عنا يف بلدان كل شي عأهل العريس، بساعدوهم يف التمويل، ميزة، الكل يعاون اهل الع

،  خييطيّنوالنقوط ميكن كانوا يعملوا ابجلامع، الزفة عاخليل، جهاز العروس ينزلوا عاللد او عالرملة، وهين 
ند كان يف خياطات يف البلد، مالن فغاين يغنوها ابلعرس، احلنة اهلا اغاين والعرس ال  اغاين، السامر ع

الرجال اهلا اغاين، واجلميل ان  كانت تتناسب مع الشخص. البّداعة هي اللي بتطلع االغاين من عندها، 
اي مناسبة بتطلعلها اغاين من عندها، صن يف شكل ومنط معني ولكن الكلمات بتبد  هي من عندها، 

 :يعين بدي اعطيكي من فرتة قريبة ان  مثال
 شب مسلن يف دار عمكي وال يهمك ميتني لفدائ  ماخذة ا
   حاللك ميتني شب مسلن يف دار خالك فدائي  ماخذة ال

 وبعد اهل رة حولوها الناس وصاروا يقولوا:
 خذة النبايل وال يهمك ميتني شب مسلن يف دار عمكا  م
 خذة النبايل و  حاللك ميتني شب مسلن يف دار خالكا  م
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مثال في  اغاين عرفتها من نوال هللا يرمحها، حكتلي ان  وقت يتقاتلوا ويتطاوشوا اهل بيت نباال يف بعض ا م العهد 

 العثماين، ويروحوا يشكوا على بعض يصريوا يقولوا : 
 نزلنا عالسرا  يف الوقا  نسند حظ اهالينا يف الشكا 

 وملا يتقاتلوا اهل بيت نباال يقولوا: 
 131".ملون حامل على ام  تعاريف وملا طردانهم وصلناهم دير طريفملون ميا 

 
نالحظ فن التكافل االجتماعي كان حاضرا  يف العديد من املناسبات، ففي احلصاد كانت العائلة الواحدة بكل ففرادها 

تتعاون إلمتام احلصاد،  فما يف مراسيم الزفاس كما كانوا يت ّمعون لفرتة سبعة ف م فو فكثر ابتهاجا  ابملناسبة، وكانت 

صة للزفاس، وكذلك الرجال الذين كانوا يرددون وراء السامر، وهو الذي يقول النساء جيتمعن ويبدعن يف األغاين املخص

الغناء والسمر، ليطرب احلاضرين، وقد حتّدثت رىب فيضا  عن بعض ما وصلها حول املراسيم اليت تسبق الزفاس، كاملهر، 

األمور، الالفت للنظر فن وجهاز العروس، وغريها من املستلزمات، ويظهر فن اعتمادهم كان على املدن إلمتام هذه 

األغاين اليت كانت تغنّيها النسوة يف يوم الزفاس كان يعرّب عن افتخار العائلة بزواج ابنتهم من شاب فدائي، وهذا دليل 

على وجود مقاومة، إال فن  وبعد اهل رة والوصول للمخيمات، وإقامة حفالت الزفاس، تغرّيت كلمة الفدائي لتصبن 

 ُهّ روا منها، هنا تظهر اهلوية اجلديدة اليت انبثقت عن نتاج اهل رة، وكيف فصبن الالجئ يبحث ابلرجو  للقرية اليت

 عن مسمى جديد ليحتمي ب ، فذهب للمظلة األكرب من ذات ، واحتمى أبهل قريت .

وصول إىل السرا  فضافت رىب طريقة اخلالفات والنزاعات اليت كانت تتم بني فهايل قرية بيت نباال، واليت كانت تنتهي ابل

زمن احلكم العثماين، وتقدمي الشكوى، وقد تصل إىل الطرد إىل قريتهم دير طريف، ونستدل على قرب تلك القريتني من 

 بعضهما البعض.

ذلك لعدم وجودهم مع فجدادهم يف املنزل  ة احلياة قبل حرب النكبة، وعّللوا نستنتج ما سبق عدم إملام املبحوثني بطبيع

ر الذي جيعلنا نفهم فمهية العائلة املمتدة اليت كانت سائدة يف اجملتمع الفلسطيين، ونفهم ملاذا وصلت رواية ذات ، األم

اجليل األول لل يل الثاين بسهولة، كما فن فقدان األجداد ووفاهتم شّكل عائقا  آخرا  فمام وصول الرواية لل يل الثالث، 

القصور؟، وعلى من تقع املسؤولية؟ هل ف ا مسؤولية  نقل الرواية، وفين هو ل الثاين منإال فننا نتساءل هنا عن دور اجلي

فّن اجليل الثاين وحدهم بعزل عن اجليل الثالث الذي ال بّد ل  من فن يطرح فسئلت  هو اآلخر؟. ال بد من اإلشارة إىل 
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لنكبة، إال فّن هناك بعض األسباب بعض املبحوثني من فبناء اجليل الثالث استطاعوا فن يتناولوا احلياة ما قبل حرب ا

اليت لعبت دورا  هاما  يف متّكنهم من ذلك، وفبرزها املستوى التعليمي، واالهتمام الشخصي ابلقضية الفلسطينية بشكل 

 عام، وقضية الالجئني بشكل خاص.

، فإننا جند بعض االختالس، من يف اخلتام إن فردان فن جُنري مقارنة بني رواية اجليل الثالث، ورواية اجليلني األول والثاين

حيث التّمكن يف السرد، واإلملام ابملعلومات، وهذا يعود الستمرارية الرواية والشرخ الذي اعرتى مسريهتا، نتي ة فقدان 

الرواة، وضرورة الرتكيز على دور اجليل الثاين يف نقل الرواية بني األجيال، وحّث األجيال املتالحقة على التساؤل حول 

 دث للفلسطينيني، وكيف كانت حياهتم قبل وقو  حرب النكبة، وما هي النتائج اليت ترتّبت على وقوعها؟.ما ح

 

 اجليل الثالث: حسب النكبة "الرواية" حرب حكاية  11.2

 عوامل اخلروج: 1.11.2

مد م وقراهم وهربوا يف  ل غالبية فبناء اجليل الثالث مشاعر اللوم والسخط على فجدادهم الذين وابعتقادهم ف م تركوامحّ 
ظل جهل وتعتيم كان خُيّيم عليهم، وقلة إدراكهم أبن ما  صل ما هو إال عمل منظم وخمطط من قبل االنتداب 
الربيطاين واحلركة الصهيونية، وقد رّكز فغلب املبحوثون على فن خروج فجدادهم كان بفعل هتديد وقع عليهم، فاجملازر 

ت الصهيونية، واألعمال العدوانية اليت كانوا ميارسو ا حبق الفلسطينيني والنساء واألطفال يف اليت كانت تقوم هبا العصااب
مد م وقراهم، فرغمتهم على اخلروج حبثا  عن الن اة من املوت، فيما راح آخرون إىل احلديث عن دور االشاعات يف 

م ونسائهم من االغتصاب، فكانت بّث اخلوس يف نفوس الفلسطينيني، وخروجهم حتت وطأة اخلوس على فطفاهل
 روايتهم كالتايل:

 : شريف
مسألة اخلروج حنن ك يل عنا لوم كيف خرجوا وتركوا ولكن حنن أنخذ الرواية منهم وكذلك من برانمج التاري  
الشفوي واحلديث حول التاري  لفلسطني وقضا  الالجئني وموضو  النكبة كان هناك عمل منظم وخمطط من 

منها عملية نزوح للسكان  جل هت ري السكان اهلدسفقبل االنتداب الربيطاين واحلركة الصهيونية من 
ن  كانوا يريدوا إحداث  ازر من فالفلسطينيني من اجل احالل اليهود، وقت تركوا اللد الروا ت تشري اىل 

شهر اجملازر  زرة جامع دمهش ورواية فخرى ال بد من التحقق منها اذكر يف بعض املهرجاانت يف خميم ف
صهيونية وكان احلديث يدور حول املخاتري ولكن ال نستطيع ان الدهيشة كان هناك عملية التهويل لالعمال ال
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نظلم جهة معينة كوننا نتحدث عن أتري  وهذا كان يسوى ان  املؤسسات واجلهات املسؤولة ان  تبحث 
 132.في 

 
 : نورة

حل  ه موا على البلد وطّلعوا اشاعات إن  رح يقتلوا النسوان ويغتصبوا البنات، وطبعا محلوا مفاتين البيوت  
يرجعوا، اوهلا بلشوا اشاعات متس الشرس الن  بعرفوا العرب عندهم الشرس اهم من كل شي، بعدين صاروا 

طبعا مسؤولية اللي صار بتتحملها ،ينفذوا للي ما طلع، طلعوا عشوائي الناس وفخذوا املفاتين عأمل يرجعوا
  133.الدول العربية ال م ما ساعدوان وكانوا  ابوا بريطانيا

 
 
 
 
 ديل:س

قبل ليطلعوا كان في  مؤشرات، اليهود يعملوا عمليات عشان الناس  ملوا اغراضهم واوالدهم ونسوا م، في  
انس حبكوا ان  صاروا يعملوا اشاعات بس اان بشوس إشاعة وال ه موا عليهم نفس الفكرة الناس رح تضطر 

 134.تطلع
 : رىب

ايفة يصري نكبة خاصة بعد ثورة الرباد، عشان هيك الناس كانت خ، اان بدي احكيلك على اجلانب الشعيب
يف ثورة الرباد هامجو املستوطنات في  مستوطنات فرغوها بشكل كامل، بس تدخل اجليش الربيطاين والضغط 
اللي كان عليهم والقمع املتزايد هو اللي وصلنا هلالوضع، كمان شغلة الناس كانت حتاول تدافع عن حاهلا، 

يبيع ذهبات املرة يشرتيلو قطعة سالح، يروحوا يتدربوا هيك ابجلبل، تدريبهم كان كثري  يعين يبيعوا البقرة،
بسيط، يف بعض الشباب التحقوا ابجلهاد املقدس، الناس العاديني قدروا يقفوا قدام املشرو  الصهيوين ايل حد 

كروا الناس واخننقوا خاصة يف املرحلة االوىل خط املواصالت اللي راين عالقدس س 48ما يعين يف حرب ال 
املستوطنني خنق، لوال صارت اهلدنة، وصارت املؤامرة علينا وانفتحت الطريق، كمان شغلة شباب كانوا 
يقاوموا يف العباسية وانقتلوا، وانس يف رنتية، وانقتلوا، يف روا ت عن شباب من العباسية كانت را ة جتيب 

س صارت تتناقل ليش انسحب اجليش االردين اختذوا على اكل وانقتلت، كان وراهم اجليش االردين، فالنا
 135.منطقة وارتشوا

نالحظ اا سبق من روا ت املبحوثني من اجليل الثالث حول عوامل اخلروج، تركيزهم العايل على وجود خطر، والذي  
ل األول والثاين، إذ حتّدثوا كان متمّثال ابجملازر اليت كانت تقوم هبا العصاابت الصهيونية، وهذا ما فمجع علي  فبناء اجلي
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حول وجود  ازر مّتت حبّق الفلسطينيني، وكذلك الرتويع الذي كان ينتشر من خالل اإلشاعات اليت كانت جتّندها 
 احلركة الصهيونية لدّب الرعب يف قلوهبم.

الفلسطينيني"  وخلق مشكلة الالجئني 1948يتحّدث صاص عبد اجلواد يف مقالت  "املذابن اإلسرائيلية خالل حرب 
حول مقاربتني لتفسري الرحيل، والذي يوّحد بينهم وقع اخلوس والرعب من اإلسرائيليني كقاسم مشرتك: األوىل تعزو 
الرحيل هلول الفظائع واجلرائم )برادمي الطرد(، فما الثانية: فتعزوه خلوس غري عقالين جنم عن دعاية مبالغ فيها حول 

روب(، وعلي  يقول فن املذابن كانت السبب الرئيسي للرحيل، فربادمي الطرد يقول فن الفظائع الصهيونية )برادمي اهل
الفلسطينيون رحلوا ليس أل م شعب جبان يف عقل  وسواس اإلشاعات املضخمة، بل ألن عشرات املذابن ارتكبت يف 

تّتفق الواثئق العسكرية  إطار حرب نفسية ضارية، فاملذابن ظاهرة عامة تعرضت هلا قرى ومدن وجتمعات بدوية اليت
االسرائيلية )اليت بدف يتم بنز  صفة السرية عنها( مع روا ت الناجني يف أتكيد ما قال  فريي  يتسحاقي: "ما من قرية 

 136احتلها اجليش االسرائيلي وبقي فيها إال وفاحت رائحة املذحبة".
 

 اجلهات املتآمرة والداعمة:  2.11.2

اجلهات اليت تتحّمل مسؤولية النكبة اليت حّلت هبم وأبجدادهم، فمنهم من صّنفها أب ا اختلف املبحوثون يف حتديد  

مؤامرة دولية وراح آخرون إىل اعتبارها مؤامرة عربية، يف حني اعتربها آخرون ف ا خطة صهيونية يتحمل اجلانب 

دم تكافؤ القدرات األمر الذي جعل الصهيوين مسؤوليتها، فشار بعض املبحوثني إىل جهل الالجئني وتطور الصهاينة وع

 من عملية الته ري فمرا واقعيا ، فكانت روايتهم على النحو التايل:

 : فماين
املسؤولية يف انس بقولوا مؤامرة دولية، ويف انس بقولوا الدول العربية، ابلنسبة ايل حبكي ان  هي اسباب  تمعة 

اجلهل والفقر، يعين يف انس ملا احنا كنا نلوم الكبار مع بعض، يف مؤامرة عاملية، وتنفيذ وعد بلفور، ويف 
ابلعمر ليش تطلعوا وليش تردوا عليهم كان دافعتو عن البلد، فكانوا يقولوا ان  ما كان عندهم سالح ابدا النو 
الفرتة اللي كانت قبل االجنليز كانوا جيو ويفتشوا البيوت واللي يالقوه عنده قطعة سالح يقتلوه، وكمان االشي 

 137.اللي نشروه حول االغتصاب وانتهاك الشرس، فهم بدهم  افظوا على شرفهم فطلعوا
 

فعادت فماين يف روايتها مسؤولية ما جرى ألجدادها لعّدة فسباب اجتمعت معا  لتشّكل عوامل طاردة للشعب 
فهايل القرى واملدن  الفلسطيين، فكانت املؤامرة الدولية والعربية حاضرة يف روايتها، عدا عن اخلوس الذي متّلك

 الفلسطينية نتيحة اإلشاعات اليت كانت تبّثها العصاابت الصهيونية هبدس ترويعهم، وفجبارهم على اخلروج.
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 نرمني: 
هلنا خبافوا فحنا ه  بنشوس كيف إن  وضع احلرب بكون غري املسؤولية بتحملها اجلانب الصهيوين فقط أل

ت للنكبة بلشوا جيوا اليهود ويشوفوهم بينهم بس ما كانوا يعرفوا ا م علينا، الناس كانت حاسة ان  في  مؤشرا
 138.يرح يته روا فكروهم سّياح

 
محّلت نرمني اجلانب الصهيوين مسؤولية ما جرى، كما فشارت إىل استشعار الفلسطينيني خبطر يدامههم إال ف م مل 

 تحالهلم ل ر  وه رة فصحاهبا عنها.يكونوا على دراية أبن  يء اليهود ملد م وقراهم ستؤدي إىل اس
 

 : رىب
كلمة جهل الناس بديش استعملها صدقيين موضو  جهل الناس في  اشي اعلى من اجلهل، املشرو  
الصهيوين ضخم مش بسيط، بتدعم  قوى عاملية رهيبة احتلت قارات، يعين احنا مش اسرائيل احتلتنا، احنا 

جنود والعامل كل يوم مش بس عنا  3واربطي اوابما بعيطلي   احتلتنا امريكا يعين مثل ما قلتلك نفسك 
بديش يتعاطف معنا يف كل العامل يف بلده يف امريكا نفسها بوت مئات الناس وحضرت  بعيطلي على 
هذول،املشرو  الصهيوين هو مشرو  امريكا ومشرو  بريطانيا، بدانش نقول جهل الناس، املشرو  الصهيوين 

وى دول، اكثر من اي مشرو  اثين،دعمت  كل القوى املتنافسة فمريكا، فرنسا، مشرو  عاملي على مست
بريطانيا، روسيا، اثين اشي الدول العربية ملا احنا انتكبنا كانت  معظمها حتت االحتالل، يعين الدول العربية  

عرفش كان وضعها سيء، اكم دولة كانت شكليا خارج االحتالل، ملك مصر امللك فارود يف مصر كان مي
يتحرك بدون اوامر وكان فيها احتالل بريطاين، امللك السعودي فش هالقوة العسكرية وال هالعزمية وكان في  
اتصاالت امرييكية، االردن اصال انبنت عأساس قبول املشرو  الصهيوين، اجلزائر كانت مذبوحة منطقة 

، احنا نكبتنا 48صيلتها تتوجت يف ال املغرب العريب كل مهها كان يف اجلزائر احنا نكبتنا مش من اليوم ح
يوم اتفاقية لندن يوم ضربوا امد علي ابشا ومشرو  النهضة، وبعدين جروا الدولة العثمانية  1840من 

وخلصوا عليها، كمان القيادات العربية كانت قيادات مأمورة متخاذلة جدا وال تصلن اصال، وكمان مشكلة 
افرزت مشاكل فدت إىل تفتت اجملتمع، القوى واالحزاب والعائالت  36الثقافة يف عنا مشاكل من ثورة ال 

الفلسطينية انشغلوا بطامعهم وفتنوا بني الناس، وصار يف عنا شق ونفسية الناس تعبت، الناس قعدت من ال 
استنفذت على املستوى اخلارجي من قبل بريطانيا واستنفذت من قبل الثوار نتي ة الصرا   36-39

يف عمليات قتل لناس ابر ء وسلب ح  ابوي خبرفين عن واحد من عمام ، بقويل بقى جد  الداخلي، صار 
جد  انقتل، بقولوا مني قتل ، بقويل قتلوه احلرامية، واان احكي مع  طلعوا قتلوه الثوار، هم كانوا وصل فيهم 

دهم يدفع خاوة، ملا هاد احلكي حكاه مسين محودة، ان  بدهم مش مجيعهم بس فئة كبرية منهم، إن  واحد ب
اجو يقشطوا بعرفوش مني هو، ابوي لليوم بعيط علي ، الن  كاين ايز وسقورت، ملا شافوا وه موا علي  
خلص بدهم يرتكوا ويروحوا، من كثر ما دماغ  انشف كيف بدهم يقشطوه ويهربوا ويعلموا علي ، إال بده 

نحاسب الثوار شو يعين اذا ثوار وفدائية، وكمان في  يقاتلهم، وواحد منهم قتلوا، هون احنا املشكلة ان  ما ب
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ثوار ابعوا اراضي لليهود، ما حد حباسبهم بفكرهم ان  بقاتلوا وبرجعوها أبي حق، يف خلل كان يف إعطاء 
 139.األمور حقها

 
ول العربية اتفقت رىب مع فماين أبن ما حصل ما هو إال نتي ة مؤامرة دولية تدعمها القوى العظمى، مشرية إىل وضع الد

اليت مل يسمن هلا ابلدفا  عن فلسطني، أل ا ابألساس كانت ترزح حتت االحتالل بصورة مباشرة فو غري مباشرة، وهذا 
يعين فن رىب محّلت الدول األوروبية العظمى مسؤولية ما جرى، وااابهتا للكيان الصهيوين والعمل على دعم  لتشكيل 

 وطن ل .
 : دهمف

اجدادي طلعوا من البلد كانوا الناس بسيطني، تفكريهم بسيط، مؤهلهم التعليمي بسيط، حسب ما ذكر 
ومسعت منهم ا م خرجوا بناء على امل ابلعودة، وكان احلديث ان  اسبو  شهر زمان وبتعاودوا برتجعوا على 

االنسان بوت يف ارض  وال بالدكم، اان حبمل املسؤولية للوعي كان جيب يكون في  وعي اكرب من هيك ان  
بطلع منها وال بتخلى عنها هيك االصل، طبعا االسرائيليني كانوا دارسني هذا احلكي ووجودهم يعين قبل ال 

وقدروا ان  يضحكوا عليهم  48وقدروا يستغلوا هذا الظرس ويستغلوا الوضع اللي كانوا علي  الناس يف ال  48
 لتكنولوجياابلتعليم و ابوالوعي، وطبعا اسرائيل كانوا متطورين عنا ويطلعوهم، طبعا حبمل املسؤولية لل هل 

وكان  48طبعا كمان العرب بتحملوا الن  كان في  تقصري من الدول العربية، االنتداب الربيطاين كان قبل ال 
بلد مثل سايكس بيكو، وهي اللي ساعدت االسرائيليني على  اساس ا م يستغلوا ال بريطانيافي  اتفاقيات مع 

 140.من فلسطني 48ويقدروا  تلوا مناطق ال 
 

كان اجلهل العامل األساسي والرئيسي يف ه رة الفلسطنيني من مد م وقراهم، إذ اعترب فدهم فن ما جرى هو تقصري 
طالبوا وقع في  فجداده حني هاجروا، وكان اللوم والسخط حاضرا يف روايت ، وهذا ما ميّيز رواية فبناء اجليل الثالث الذين 

ويف فكثر من مرة فجدادهم ابلصمود، كما مّحل املسؤولية فيضا  للتطور التكنولوجي والعلمي، والذي لعب دورا  يف اهل رة 
من خالل استثمار األر  واحملاصيل والتضييق على الفالحني الفلسطينيني، وإجبارهم على ترك الزراعة لكثرة تكاليفها، 

 طورة اليت كان يستخدمها املهاجرون هودا يدو  ، مقارنة مع اآلالت الزراعية املت واجملهود الذي حتتاج  والذي كان
 اليهود آنذاك، كما انلت الدول العربية نصيبها يف حتّملها املسؤولية حسب رفي فدهم فيضا .

 
سطينيني خالل نالحظ اا سبق فن فبناء هذا اجليل قد كّونوا صورة جتاه اجلهات اليت تتحّمل مسؤولية ما جرى للفل

، وقد اختلفوا يف نظرهتم عن فبناء اجليلني األول والثاين، وذلك حبمل مشاعر اللوم والغضب 1948حرب النكبة عام 
على فجدادهم، خبالس اجليل الثاين الذي كان مدركا حل م اإلمكانيات اليت كانت حبوزة الفلسطنيني، واليت مل تكن 

 رة حبثا عن األمان.تسعفهم للبقاء والصمود، فاضطروا لله 
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 مسار الرحلة إىل املخيم:  3.11.2

استمرت الرواية يف التناقل، من األجداد إىل اآلابء، ومن اآلابء إىل األبناء، حول وصول اجليل األول للمكان الذي 

فال وهو  يسكن  حاليا ويعيش في  فبناء اجليل األول، والثاين، والثالث، ليكون مؤشرا آخر على حدث استمر وسيستمر،

 النكبة، فكانت روايتهم: 

 : دهمف
، وكانوا هم وكمان عيلة 52يف عني سينيا وعاشوا فيها لل  ااان بعرس ا م طلعوا من العباسية واجو عاشو 

الجئني يف هذيك القرية، وارادو ا م يعيشوا مع بقية اهل البلد فأجوا عمخيم اجللزون وكان اهل قرية العباسية 
 141.جهة اجلنوب من املخيم وجلسوا فيهاماخدين احلارة من 

 : رىب
طبعا الن  الناس ظلت جبانب االشياء اللي بتحتاجها راحو قعدوا يف القرى،  67احنا جينا عاجللزون بعد ال 

راحو على عني يربود، بعدين نقلوا على دورا القر ، يف اواخر اخلمسينيات اجو عاملخيم، وقعدوا بنطقة قريبة 
عندهم غنم طبعا مش نفس العدد النو اللي طلع بكم غنمة ماتن مظلش اال غنمة او  من املي عشان بقى

ثنتني، بس وحدة من اخلتيار ت خرفتين إن  ح  وهم طالعني وتوصلوا رام هللا والبرية وهاي املناطق من شدة 
 احلسرة كانن يغنن النسوان ويقولن:

 رضك   برييأفأرضك   بريي ونصبنا الشوادر ف
 وعالتقاديري واصرب   الجئ   التقاديري

 ضك رام هللاأر فأرضك رام هللا نصبنا الشوادر ف
 

 142وعد هللا واصرب   الجئ   وعد هللا  
متّيزت رواية فبناء اجليل الثالث أب ا قامت على رواية اآلابء واألجداد، ومتّكنوا من احلديث حول مسار الرحلة إىل 

اليت حتّدث فيها فبناء اجليل األول، كما نالحظ فن فبناء اجليل الثالث رّكزوا على األماكن  املخيم، لكنها مل تكن ابلدقة
اليت انتقلوا إليها كرام هللا والبرية، خبالس اجليل األول الذي رّكز على األماكن اليت انتقلوا منها، وهنا يّتضن لنا االرتباط 

عيش، فأبناء اجليل األول استطاعوا احلديث عن مسار الرحلة بشكل املكاين بواقع الت ربة، واالرتباط السردي بواقع ال
تفصيلي، يف حني اقتصرت رواية اجليل الثاين والثالث على ما وصل إليهم من رواية فابئهم وفجدادهم، ومن الطريف 

ليت انتقلت بني فيضا فن فبناء اجليل األول عملوا على تثبيت مسار الرحلة واملعاانة اليت عاشوها من خالل األغاين ا
األجيال، ومن املالحظ فيضا وصول الالجئني للمدن كالبرية ورام هللا يف حالة فهايل املبحوثني، ومن مث انتقلوا إىل 

 السكن يف خميم اجللزون، وهذا دليل على عدم وجود املخيم إال ابلتزامن مع وجود الالجئني، والذي فُنشئ ليحتويهم.
 

 االرتباط ابلعودة حسب اجليل الثالث:اهلوية وفكرة املكان و  12.2
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أترجحت فراء اجليل الثالث بني مؤيد لرؤية اجليل الثاين وبني معار  ل ، فمنهم من فّكد على فن الل وء ال يرتبط 
ابملخيم كمكان، وذلك ألننا نرتبط بقضية وليس بكان، مع اإلشارة إىل البيئة التعزيزية اليت يلعبها املخيم يف نسج حالة 

احلنني إىل وطن مسلوب يدعم  وبشكل رئيسي الوجود الصهيوين واارسات  القمعية واالرهابية، يف الوقت الذي رفى من 
م ؤهى هتدئة حالة الل وء، فكانت آرابعض املبحوثني من اجليل الثالث فن مفهوم الل وء مشوش وفن املخيم يعمل عل

 على النحو التايل:
 : رمنين

بشعر ابلل وء، مع اين عايشة ابملخيم طول عمري، بس في  مظاهر ختليين دائما اشعر ابلل وء، ميكن 
املخيم بعززها، ولو أبي مكان رح فشعر ابلل وء ألين ما إيل شيء ابملكان اللي اان في ، مثال وجود 

لي كانت ابلشوار  املستوطنة هاي، مدارس الوكالة املصاب عطا حبسسك إن  فنت لسة الجئ، الزابلة ال
وقت حاولت الوكالة تقّلص خدماهتا، املخيم بيزكرك ابلقصة دائما، عالقة الناس ببعض صن مش هي 
نفسها وقت هت روا ولكن قرهبا من بعض، احنا وقت كنا عايشني بنطقة اثنية ما كان عندي مش 

انت هون ألنك عقصة اين الجئ ال ما كان عندي اللي زرع  املخيم االشي الوطين فيّي إن  
 143.هتّ رت

 
 :فدهم

اه طبعا اان كالجئ بشعر بوضعي اين عايش بخيم مقتظ ابلسكان بطالة عالية موجودة بني ابناء 
املخيم مساحة قليلة بعيش فيها عدد سكان كبري هذا االمر بيشكل لالجئ الفلسطيين  عبء يف 

اذا بدان خنلص من هم الل وء حيات  يف متاعب  بتكون كبرية نقص يف التعليم نقص يف اخلدمات 
بدان نرجع على ارضنا، وين ما طلعت بتضلك الجئ، يف ايزات بتكون البن البلد غري عن 
الالجئ، ابن البلد عنده ار ، عنده مؤهل حليات  املستقبلية، الالجئ بيكون عنده نقص يف هذا 

 144.الشيء
 

 : ىبر 
شت  الن  كان فرتة خروج امي من البلد، اان الل وء من حيث االمل واحلرمان والضيا  والتشتت ما ع

ما جيت بفرتة حرمان، بس الل وء نشأت عندي كقضية ولو عشت أبمريكا رح اظل عايشتها  
 145.كقضية، يف انس حرموا وجيب عودة حقوقهم اهلم

 : سديل
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ما بشعر ابلل وء داخل املخيم، الن  طول عمران عايشني وال عمران شفنا عنابة طول عمران هون 
، يعين املخيم بدو خيليين فحس اين الجئة، ما اان عودان، ومفهوم الل وء مفهوم مشوش فصالت

 146الجئة وين ما رحت الين مش يف بلدي.
 : شريف

املخيم يهّدي حالة الل وء، مسألة الل وء اذا كنت بكان اخر ما بتتعامل مثل ما بتتعاملي مع 
حلارة بتقويل اان من دار فالن، تطلعي عالسود بتقويل احللقات الضيقة، وبتتوسعي كل ما طلعيت برة، اب

اان من اللد، برة اجللزون بتقويل اان من اجللزون، برة فلسطني فان من فلسطني، مثال ابلسفر وال مرة بقول 
، فالل وء غري مرتبط ابملكان فبدا، ولكن بيظل فان الجئ، لكن وقت يكون هناك نقاش حول الالجئني

 147الة جلوء مؤقتة حلني العودة.املخيم مكان مؤقت حل
 

نالحظ اا سبق فن غياب فبناء اجليل الثالث عن املكان "فلسطني التارخيية" مل يشّكل عائقا  لالرتباط هبا، فقد تشّكل 
املكان الغائب فيز ئيا  يف فذها م من خالل وجود مكان آخر فتى بديال  عن ، والذي عرّب بعض املبحوثني عن دور 

تعزيز اهلوية الوطنية، واالرتباط بفلسطني بد ا وقراها، إال ف م رّكزوا يف الوقت ذات  فن الل وء ال ينحصر املخيم يف 
داخل فسوار املخيم، وال ينحصر يف في مكان آخر، فالل وء يكون حاضرا  يف ظل غياب الوطن األصلي، وهذا يدّل 

 ابملكان كمكان لل وء، وينتفي بغياب هذا املكان.على فن الل وء فصبن قضية يتوارثها األجيال، وال يرتبط 
 

هنا ميكننا القول فن الذاكرة املتخيلة للفلسطينني )ولكنها ليست خيالية ابملعىن األسطوري( بعىن فن الغياب الفيز ئي 
على عن األر  مل يشّكل عائقا يف ارتباطهم هبا، وذلك كون املكان ال يتحدد ابملخيم فقط، ليفر  هوية الل وء 

الالجئني، وإمنا أييت دور الذاكرة اجلماعية يف صناعة هوية يف في مكان خارج إطار األر  اليت اقتلع منها الالجئون 
الفلسطينيون، وأييت هذا من خالل االنتماءات لل ماعات املتخيلة، وهي مجاعات ال تنتمي إليها مباشرة لكن الفرد 

ما فّكده فبناء اجليل الثالث أبن ارتباطهم ابلعودة لن يتأثر وإن كانوا خارج  يتخيل ذات  ك رء منها، ويولدها لنفس ، هذا
 148فسوار املخيم، فالالجئ يظل الجئا إال يف فرض ، في فن صفة الل وء تنتفي فقط يف حالة العودة ل ر  األصلية.

 
 اهلوية ما بعد حرب النكبة حسب اجليل الثالث:   13.2

 : م(1987الفلسطينية األوىل ) االنتفاضة 1.13.2

بنفس الدرجة، وذلك كو م يالمس املبحوثون من فبناء اجليل الثالث آاثر االنتفاضة وانعكاساهتا على املخيم  مل 

يف تشّكل حالة الوعي تبعا لوقت والدهتم، فقد تنّوعت شر ة املبحوثون، فكانت الشر ة األوىل من عاصروا خيتلفون 

نية األوىل، وقادرين على احلديث حوهلا بصفة شاهد، والقسم اآلخر من ُولد يف الفرتة اليت وقعت االنتفاضة الفلسطي
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ذلك فّن  فيها االنتفاضة، فو بعدها فكان يتحّدث بصفة الراوي الذي ينقل الرواية اليت مسعها ان عاصروا احلدث،  إالّ 

ك زء من اهتمامهم بعرفة القضية الفلسطينية، خبالس   مل يشّكل عائقا لتلك الفئة من البحث والقراءة حول االنتفاضة

الشر ة األوىل اليت كان الوعي لديها متشّكل ومتبلور فكانوا فكثر قدرة على احلديث عن تلك املرحلة كو م كانوا جزءا 

اروا إىل ا ا فش من الت ربة، اختذت االنتفاضة األوىل مصداقية فكرب عند فبناء هذا اجليل من االنتفاضة الثانية والذين

ال  فريغ الكبت الذي يعيش  الفلسطينيونعلى فجندة سياسية ال ختدم القضية الفلسطينية، وإمنا لت موّجهة وجاءت بناء  

 فكثر. 

فمجع املبحوثون على عّدة ااور مركزية مشرتكة فيما بينهم، فكانت سياسة االحتالل بفر  حظر الت وال، والتكافل  

بني فبناء املخيم، وكذلك وسائل املقاومة واحلماية اليت ينته ها الشباب يف محاية املخيم، ابإلضافة  والرتابط االجتماعي

املبحواثت فثر االنتفاضة يف نشأة صحوة دينية  إحدى ذكرتلدور املرفة الفلسطينية يف االنتفاضة الفلسطينية، فيما 

 للم تمع الفلسطيين، فكانت روا هتم كالتايل:

 : ىبر 

اجللزون كان من انشط املخيمات يف االنتفاضة، وكان يسمى قلعة الصمود، كان يذبن خط خميم 
يوم، ومرة مش عارس قديش،  40املواصالت اللي للمستوطنني هان، انعمل علينا حصار مرة 

وصاروا الناس ميررولنا اكل من برة، انقطعت الكهراب وانقطعت املي وتعاقبوا الناس، ولكن 
اجيايب، كيف اجيايب، الناس كانت ايد وحدة، مرة ه مت املستوطنني على  ا اثراالنتفاضة كان اهل

دار يه موا الشباب ويقولوا هللا اكرب يهربوا املستوطنني ما يقدروا يدخلوه، كمان الشباب كانوا 
يعملوا حراسة ابلشوار ، وكانوا الناس يتحركوا ابملخيم خاوة، ولعبت النساء دور مركزي ورئيسي، 

شباب من ايدين اليهود، واحد وّقع هويت  تروح املرة جتيبها، والصبا  الصغار املمرضات ختلص 
يطاردن من هان هلان ينقذن جرحى وهيك، بشوس الفرد بني االنتفاضتني، انتفاضة االقصى جزء 

فاهيم اجلديدة وتغري يف اجملتمع ما قدرت م صار عنا منها موج  ضد السلطة، ومع وجود السلطة
اضة تؤيت مثارها، نوعية الردود والتدخالت اصال احنا انتفاضتنا السابقة بلشت فول ست االنتف

فشهر كانت متام بعدين دخلت فيها األحزاب وخربت، بس األقصى من األول دخلت فيها 
 149.األحزاب

 معاذ:
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اان هذه االنتفاضة بصحهاش بس الين بقرف وحبب اعرس عن القضية الفلسطينية، كانت هبة  
عكس انتفاضة االقصى اللي كانت انتفاضة مسلحة، االوىل بتقتصر على احل ارة  شعبية

 150واملناوشات واملظاهرات واالشتباكات عاحلواجز، هاظ اللي بعرفوا.
 وفاء:

فان كنت صغرية نوعا ما يعين ابالنتفاضة الثانية كنت فصحى وفوعى بس بقدر احكيلك حسب  
جدا، اهلا اثر عاملخيم ابلرتابط، وتقدمي الشهداء وتفاخر ما مسعت إن  كان في  روح وطنية عميقة 

الناس إبن  ابين سقط شهيد، كان االضراب اضراب، ايديهم مع بعض، اعربوا يف الدور، منع 
الت ول ذقنا فيها االمرين، كانت قمة الصمود، فش كهراب، وفش مي، فش اكل، يغلقوا علينا 

دوا اهلم كانت جبد كأ ا جبهة وعّلوا ابهلم لليهود، البيوت، وكل هذا العذاب كانوا الشباب يتص
واستمروا فيها الشباب، الشعارات رهيبة يف الليل، الصور والبوسرتات والنداءات، كانت النساء 
حتضر ح ار للرجال، و موا الشباب، وكأ م برج مراقبة للشباب وخيبوهم يف بيوهتم، كمان كانت 

اب، بطلنا نشوس رؤوس مكشوفة، وكانوا الشباب حسب ما بداية للصحوة الدينية، انتشر احل 
 151كان النضال حسوا الناس ان  في  عودة، وهليك عملوا اوسلو.

 
غلبت على روا ت املبحوثني كلمات تنّم عن ف م مل يعاصروا االنتفاضة، ولكنهم مسعوا عنها من آابئهم، فو قرفوا عنها 

ّكل هوية وطنية من خالل رواية االنتفاضة، خاصة ت فن تشالثالث استطاعوحبثوا حوهلا، وهذا يعين فن شر ة اجليل 
ان مل يعاصرها، فقد تشاهبت رواية فبناء اجليل الثاين وفبناء اجليل الثالث، اا يعين فن الرواية مستمرة وتعمل على تعزيز 

 هوية وطنية جامعة.
 

ية الوطنية الفلسطينية، من خالل الظروس اليت فحاطت ميكننا إمجال دور االنتفاضة الفلسطينية األوىل بتعزيز اهلو 
ابلشعب الفلسطيين، واليت اقتضت فن يتعلم فن املقاومة واارستها يف خمتلف األشكال املطلوبة، وذلك لصّد املمارسات 

عالة يف توزيع العدوانية اليت كان ميارسها االحتالل الصهيوين حبقهم، فعملت اجلماهري املنتفضة  على توسيع املشاركة الف
املنشورات السياسية، وكتابة الشعارات الوطنية على اجلدران، واملظاهرات، واالعتصامات، واالضراابت، وإقامة احلواجز، 

من الشباب، والنساء اليت مل يتوانني يف ورمي احل ارة، وإحراد اإلطارات، وكل هذا كان يلقى تفاعال من مجو  الناس 
با مل يستطع الرجال القيام ب ، كتخليص األطفال والشباب من فيدي اجلنود  يقمنلرجل، لجنبا  إىل جنب مع ا الوقوس

حني اعتقاهلم، كما وفّرت بيئة آمنة للشبّان الذين كانت تالحقهم قوات االحتالل، فتعمل النساء على هتريبهم وتوفري 
 152فماكن هلم داخل البيوت فو احلقول.

 
 م(: 1993اتفاقية أوسلو ) 2.13.2
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فظهر املبحوثون يف روايتهم امتعاضهم من اتفاقية فوسلو، والذين فّكدوا ف ّا فتت آباثر سلبية على القضية الفلسطينية 

وعملت على تشوي  صورة اهلوية الفلسطينية، وضرب قضية الالجئني يف الصميم، كو ا عملت على إحداث شرخ يف 

راضيهم اليت ُه روا منها قسرا، موّضحني ردة فعل الناس آنذاك املطالب العادلة للفلسطينني، وحتقيق العودة هلم أل

 هم كالتايل:م اليت حتّطمت سريعا، فكانت آراؤ وآماهل

 وفاء: 
فوسلو كان هدفها اذالل الشعب الفلسطيين، وحتقيق ملصاص اليهود فكثر من مصاحلنا، في اتفاد بيصري 

 153ما بني اليهود والعرب بيكون مبّطن ومن حتت الطاولة.
 
 

 معاذ: 
اخربت بيتنا، الناس فول شيء رحبوا بعودة القيادة أل ا كانت منفية ابألقطار العربية، وتوقعوا إن  الناس 
رح يشتغلوا من الداخل للتحرير، خصوصا إن  كانت القوات عاحلدود، فرّحبوا بقيادة فبو عمار عأساس 

ابلنسبة ألوسلو والعودة اخلتايرة لليوم حبكوا بدي العودة، ولكن بعد فوسلو إتضحلهم إن  خربت الدنيا، 
فرجع بس الناس الثانية صار عندهم ملل، وفمل العودة شيء صعب ألن  خصوصا فجت فوسلو 

 154ففسدت كل شيء.
 
 :ةنور 

ء وضا  بتزيد سو شي زاد سوء، وكل مناهبا األوسلو ال ختدم القضية الفلسطينية، كل ما جتزء اإلف
 155واالستقرار داخل املخيم مش زي زمان.البطالة زادت، 

 
محلت رواية املبحوثني من فبناء اجليل الثالث حول اتفاقية فوسلو الكثري من الغضب عليها، ومن  املالحظ فيضا ف ا مل 

فحد من عينة املبحوثني،  وكان التحليل بسيط وسطحي، خبالس رواية املبحوثني من اجليل الثاين،  في حتظى برتحيب

ب عليها الطابع التحليلي النقدي، وإن اتفقت مع اجليل الثالث بساوئ االتفاقية، وآاثرها السلبية اليت تركتها فقد غل

على القضية الفلسطينية، وقضية الالجئني خاصة فيما يتعّلق حبق العودة، فما فبناء اجليل األول فكان بني مؤيد 

 ة اإلجيابية فو السلبية على االتفاقية.ومعار ، وفشران إىل دور الفصيل السياسي يف إضفاء صف
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 اخلالصة:  14.2

استطاعت اهلوية الوطنية الفلسطينية فن حتافظ على استمراريتها يف ذاكرة األجيال، على الرغم من العديد من املتغريات  

ن لل وء  اليت طرفت على املكان فكانت حرب النكبة من جهة، واليت انتقل على إثرها َمن عاصر احلرب إىل فماك

كاملخيمات الفلسطينية بشكل عام، وملخيم اجللزون بشكل خاص يف هذه الدراسة، ليلعب دورا  يف توفري بيئة مجعية 

خصبة، لتناقل الرواية الفلسطينية اليت توارثتها األجيال على تعاقبها واليت اقتصرت على اجليلني الثاين والثالث يف هذه 

فلسطينية لديها، إال فن هناك بعض العوامل اليت حالت دون وصول الرواية إىل اجليل الدراسة، معززة اهلوية الوطنية ال

الثالث بشكل خاص بشأن حرب النكية كما فوضحناها خالل الفصل، وال بد من اإلشارة إىل ضرورة العمل على 

ن تبّقى من فبناء جتنيد العديد من املراكز واملؤسسات اليت تُعىن ابحلفاظ على الرواية الفلسطينية من اإلند اثر، وتوثيقها ام

 اجليل األول، والعمل على استمرارية تناقلها.

من جهة فخرى كانت األحداث السياسية اليت متّخضت عن الشعور ابهلوية الوطنية الفلسطينية، اليت وّلدهتا حرب 

لى فبناء املخيمات النكية، والضغوطات الصهيونية اليت كانت متارسها على الشعب الفلسطيين بشكل عام، وع

الفلسطينية بشكل خاص، وابلتحديد "خميم اجللزون" عينة الدراسة" واليت فثّرت يف رواية األجيال الثالثة اليت اقتصرت 

عليها الدراسة، فكانت رواية األجيال حول حدثني رئيسني ومها: االنتفاضة الفلسطينية األوىل، واتفاقية فوسلو، إذ كان 

 تعزيز اهلوية الوطنية الفلسطينية، واإلمجا  على إجيابية االنتفاضة وسوء فوسلو.هلما ابلغ األثر يف 

يف اخلتام ال بد من التأكيد على فن املكان مل يشّكل عائقا  لتشكيل هوية وطنية فلسطينية، فلم تقتصر على فلسطني 

خيمات الل وء يف فلسطني، والدول العربية، التارخيية اليت ُفجرب ساكنيها على اخلروج منها ألماكن لل وء، واليت متثّلت ب

فو الالجئني يف الشتات، ففي هذه الدراسة واليت تناولت "خميم اجللزون" كحالة للدراسة مل يكن ذات  عامال  موّلدا  للهوية 

ا األجداد الوطنية الفلسطينية، فالرواية الفلسطينية استطاعت فن تنتقل بني فبناء املخيم من خالل املعاانة اليت عايشه

من حرب النكبة،  عليهم بعزل عن املكان، ابتداء   ونقلوها لآلابء واألبناء، فاهلوية تشّكلت من خالل التهديد الواقع

وصوال  لل وء للمخيمات الفلسطينية، والرتاكمات اليت ففرزهتا املراحل السياسية على الالجئني، كاالنتفاضة الفلسطينية 

 .1993فوسلو عام ، واتفاقية 1987األوىل عام 
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 الفصل الثالث
 خميم اجللزون ومؤسسات اجملتمع املدين الرمسي وانعكاساهتا على الالجئني

 

 املقدمة: 3.1
تعاقبت العديد من مؤسسات اجملتمع املدين الرمسي يف بسط سيطرهتا على خميم اجللزون، واليت سنتطرد 

فننا سنتناول تلك املؤسسات وانعكاساهتا على الالجئني للحديث عنها خالل هذا الفصل، مع ضرورة اإلشارة إىل 
من جيل األجداد "اجليل  لى رواية الناس وحكايتهم، ابتداء  بغض النظر عن استمراريتها فو انقطاعها، ابالعتماد ع

 األول"، ومرورا جبيل اآلابء "اجليل الثاين" وانتهاءا جبيل األبناء فو األحفاد "اجليل الثالث". 
املؤسسات نتي ة ملخططات سياسية، وفحداث اترخيية، فو اند ت كالمها معا لتشّكل مجلة من املتغرّيات فتت  هذه 

اليت فحدثتها على طبيعة املكان "املخيم" الذي نشأ بنشأهتا، وتزامن وجودها ابلتزامن مع احلاجة إىل مثل تلك 
ن يف بداية جلوئهم كنوكالة الغوث وتشغيل ا الالجئو والبقاء اليت كان يعانيهاملؤسسات يف ظل انعدام كافة سبل العيش 

 الالجئني الدولية "األونروا"، واليت ال تزال على رفس عملها ح  يومنا هذا.
( واليت تقاسم حيز الوجود مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئني "األونروا" حلني 1967-1948نظام احلكم األردين )

الا  من احليز املكاين للمخيم، لتظّل تلك الفرتة عالقة يف فذهان من عاشوها من انسحاب  من الضفة الغربية، وانتهاء م
 فبناء اجليل األول، والثاين، لتصبن اترخيا مرو  لل يل الثالث.

ين فنّ  ( والذي ما زال ميارس هيمنت  واحتالل  على األراضي الفلسطينية، إالّ 1987-1967االحتالل االسرائيلي )
(، وذلك ألنين فدرس هنا طبيعة احلكم املباشر لالحتالل 1987-1967لحديث عن فرتة )سأخصص هذا الفصل ل

 االسرائيلي وآاثره على الالجئني واملكان "املخيم".
 ( وتسليط الضوء على اآلاثر اليت تركتها على الالجئني واملكان "املخيم".2014-1993فخريا السلطة الفلسطينية )

 الرمسيمؤسسات اجملتمع املدين  2.3
 حسب اجليل األول:  (2014-1951وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الدولية "األونروا" ) 1.2.3

عملت وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الدولية "األونروا" على فرتة امتدادها بتقدمي اخلدمات لالجئني، ومن فجل 
ن األجيال الثالثة،  فتم تقسيمها إىل: ن فنفسهم مخلدمات اليت سيتحدث عنها املبحوثو تسهيل التعاطي مع تلك ا

اجلانب اخلدمايت ويشتمل  على: "املسكن، املأكل، املشرب، امللبس، واملرافق العامة" كما سيتم احلديث عن 
 اجلانب التعليمي، وفخريا اجلانب الصحي. 
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 :اجلانب اخلدمايت 

است ابة لعديد التطورات اليت مست املسكن: مّر املسكن يف املخيمات )املأوى( بعدة مراحل عمرانية  -

 فكانت على النحو التايل:  156الشكل اخلارجي للمسكن،

 حسب اجليل األول:  (1955-1949املرحلة األوىل "اخليام" )  1.1.2.3

على وج  األر  بعد فن فذاقتهم العصاابت الصهيونية ويالت بال مأوى مشردين حّلت الكارثة ابلفلسطينني ليصبحوا 

ومنهم من ، سور و لبنان و  وصول والل وء ألماكن أتويهم، فمنهم من جلأ إىل الدول احمليطة كاألردنالته ري ومعاانة ال

 والذي سار  بنظمات  الدولية ملدّ  عطف واهتمام اجملتمع الدويلعلى ، ليستحوذوا "قطا  غزة"و "الضفة الغربية"جلأ إىل 

الصليب األمحر، حيث كان األول يف مساعدة الالجئني فكان يف مقدمة هذه املنظمات ، يد العون ألولئك الالجئني

عات سكنية مؤلفة من اخليام وزودهم ابملواد الغذائية، هلم جتمّ  ، إذ فقامعلى الصعيد اإلنساين الذين جتمعوا يف املخيمات

يف  ختباءفجربهم على االمن برد الشتاء الذي  محايتهم ، و هم ومتكينهم من البقاء على قيد احلياةللتخفيف من جوع

غر خشية من اهلالك بردا،
ُ
فن اختدت األمم املتحدة قرارها إىل فن تسّلمت وكالة الغوث الدولية مهامها بعد  الكهوس وامل

ختلفة ملواجهة الوضع القائم آنذاك، فبدفت حيث تشّكلت فجهزة )األونروا( امل 1951،157إبنشاء )األونروا( عام 

ن خيام تكرب وتصغر حسب عدد ففراد األسرة، فمنها من كان يسمى خبيمة بتوزيع وحدت سكنية واليت كانت عبارة ع

سكنها العائالت الصغرية، ما دون اخلمسة ففراد،  ومنها ما كان يسمى ت تط( والقائمة على عمود واحد، وكان)زعمو 

 158ود اخلمسة ففراد،خيمة )اجللمون(  فو )اخليمة الكبرية(  والقائمة على ثالثة فعمدة، وتسكنها األسر الكبرية ما ف

وكانت اخليام مرتبة على شكل فسراب مستقيمة ومتوازية، يفصل الواحدة عن األخرى عدة فمتار وكانت هذه اخليام 

تسلم من قبل مدير املخيم  يف خميم اجللزون آنذاك، الذي يشرس على استبدال التالف منها، وكانت عملية نصب 

حية الشكلية واجلمالية فحياان، فينصبو ا على شكل فسراب متوازية لتسهيل اخليام تتم بشكل عشوائي، مع مراعاة النا

 احلركة واملرور واحملافظة على بعض اخلصوصيات قدر اإلمكان. 

 انعدام خصوصية الفرد فقالت: و يف نصب اخليام  عمراحلاجة فم  حتدثت
                                                           

156
.رامهللا:مركزالشتاتوالالجئينالفلسطينياألوضاع االجتماعية والديمغرافية لالجئين في مخيمات الضفة الغربيةأنور،حمام. 

.17،ص1999)شمل(،
157

.29،ص2003.بيروت:مؤسسةالدراساتالففلسطينية،الالجئين الفلسطينين في القانون الدوليوضع لكستاكنبرغ. 
158

،1991،مارس،83)مجلةصامداالقتصادي(،دارالكرملللنشروالتوزيع،العددالمخيم قراءة تاريخيةأبوالعالحسين، 

..119ص
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ابخليمة، بس اعطوان ا هم عشان شفنا تعفنا هللا يتقلدهم العرب قبل اليهود، اي هو بتعريف تتداري 
نسكت وما منوت، يعين الوحدة تكون انمية وتكشفت كل اشي فيها يبني مهي اخليمة تكون 
تلعب من اهلوا، وكل حياتنا بقت ابالول عزارة وهبدلة، يعين اللي بدها تتحمم حتط شقفة قماش 

ابالول ما كنوش قو ت كانوا  تسرتها هللا يسرت علينا، كل الناس تعرس ان  فالنة حتممت، واخليام
وبعد فن تنّهدت وجالت أبعينها وكأ ا حتاول فن تقول لنا فن ح م املعاانة ال تصفها ، 159يرارو

 160الكلمات.
 : واصلت حديثها وفخربتين

كانوا الناس يهنوا بعض ملا   )قالتها بتهّكم وسخرية(ومن زود العز احنا الالجئني مسخمني بنفرح 
  161كنّا نغين للزعاميط ونقول:  الواحد يستلم خيمة،

   الزعاميطا بيهنوا بعض   الزعاميطا
 والشبابيكا بندال األو  والشبابيكنا

 العنب واللوزا من بعد كروم العنب واللوزا
 زيت الكاكوزا صران نتعشى زيت الكاكوزا
 العنب والتينا من بعد كروم العنب والتينا
 كرت التموينا صران نستىن كرت التموينا

نها عند استالم فحد من الالجئني خيمة وخاصة ييالحظ من هذه األغاين اليت كانت متداولة بني النسوة والاليت يغن

الزعموط منها، ح م احلسرة واألمل الذي يعتصر قلوهبن، ومدى الع ز وسوء األحوال الذي استشرى هبم، فيغنني 

ن مالكني ال اتاجني، و األ م اليت كان فيها الالجئهتكما وسخرية على الوضع الذي ُفر  عليهم، ويتحّسرن على 

 ينعمون خبريات بالدهم، وال ينتظرون مساعدة من فحد. 

 فيقول: فن عملية نصب اخليام كانت عشوائية مث تطّورت لتكون شب  منظّمة لتنشأ فيما بعد احلاراتفبو ابراهيم يؤكد 

بكى كلو تراب جيو هالناس، ويعطوهم  اللي يوصل من هالالجئني عاملخيم هاظ الشار  الفوكاين
اخليام ابلقرعة، يعين هاظا لفالن وهاظا لفالن، فش تنقي "ختتار" واسرب اسرب هاخليم زي ما 

على( (تقويل صف الطابور يف املدرسة ورا بعض جيوا عهالناس انتا روح على رقم واحد انتا روح   
رقم ثالث، بس بكوا يراعوا عدد االسرة يعين زي ما تكويل في  شوادر كبار  )على( رقم اثنني انتا  

وفي  شوادر صغار، وبكوا يقعدوا عيلتني وثالث اعيال مع بعض فش شوادر يكفي، يعين الشادر 
الصغري امس  زعموط بكوا يعطوا فيهن اثنني ثالث تنفار، فما الشادر الكبري بكوا  طوا في  عيلتني 

 بكوش الناس مستحملني والوكالة تكول فش عنا شوادر، فش شوادر تكفي للعدد وثالث اعيال،

                                                           
159

يرارو:شفافةوالتسترمنفيها. 
160

4/7/2013مقابلةبتاريخ:عام،80أمعمر، 
161

4/7/2013عام،مقابلةبتاريخ:80أمعمر، 
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اخيم اللي تكعد كل عيلة حلاهلا، مهو يعين الواحد وعيال  بعرفش يتدير وفي  حدا متنهم جابوا 
حبداه، صاروا الناس يت معوا اان من بيت نباال اروح عند اهل بيت نباال، وعنابة عند العنانبة، 

 162.اعت  وهاظ عند مجاعت ، يعين هاللي فش إلو حد يكعد مع هالناسوهاظ عند مج
 

اخليام وموسم الشتاء فكان ل  وقفة فخرى يف حديث املبحوثني، فكان للشتاء طعم خاص ميتزج بع ز الالجئني عن 

ء حتت فعل في شيء فمام الظروس اجلوية اليت عصفت خبيامهم وفطاحتها فرضا، بعد فن اقتلعتها لت علهم يف العرا

  عن الثل ة الكبرية ومعاانة الالجئني حينها:  انزخات املطر وكتل الثلوج، فتقول فم علي

ييي   سيت بقت اخليام تطري من الرين واملطر، نبقى انميني وهللا يشهد مبللني هالصغار نقعد نعّصر 
ملي جابت يف الغطا يعين مش هالغطا مثل هاال م، شكفة بطانية ترن  عهالصغار نعصرها من ا

سنتها مطر الناس اتغلبت والصغار مرضت، ووقت الثل ة الكبرية اخليام حبملينش شو بدهن  ملن 
اللي بقى ميديرش ابلو تطين اخليمة فوق ، وبقو الناس يظلو هبالعصي ختبط عاخليمة عشان تطين 

ا نكحف ابلثلج الثلج ومتهيليش اخليمة فوق ، وهللا ايدين الواحد يبقني محر محر من السكعة واحن
ابيدينا وهللا ابكيني اغول   وردي علينا شوفينا اليوم مش قادر هيين اخبط   رجلي، وهللا بكيت 

 163.اكحف الثلج ابيدي
 

واج  الالجئون داخل خيامهم قسوة الظروس اجلوية، فكان ال بد من فن يقوموا ابلعديد من االحتياطات الالزمة لتوفري 

 كنوا من مواصلة العيش، حّدثنا فبو امد قائال: األمن وبعض االستقرار ليتم

سكنا يف اخليمة بنينا ذ هلا ح ار بطينة نليس هالعلي عن ذ هلا داير ميدور، عشان ما ختشش املي، قعدان 
عمدان، يف  3اعطوان خيمة  8اول سنة والثانية، بعدين غريولنا اخليمة، جابولنا خيمة اكرب، قديش عيلتك 

عطوان الواتد بتاعت احلبل هلقد، مركنني اهلوا يزقطها، اجى اهلوا اال فرة  وال اان  وال ابوي، ليلة منمناش من م
صارت هذيك الشكة هان مع اهلوا، جارتنا هان اخليمة زعموط ما قال فيها اهلوا اال هو قالعها ي طارت و ه

سكينها من املغرب وهللا من مطرحها هربت املرة واالغراضات ظلن يف اخليمة مهي طارت خيمتها، ظلينا ما
لطلع الصبن، امي راكزة من شكة وابوي شادد من شكة اثنية، واان كل شوي اشدها لعندي عشان تظل 

 164.واقفة ومتميليش، وحفرت خندد يف اخليمة عشان تطلع املي من اخليمة وحتوشش جواهتا
 

 ألول:حسب اجليل ا (1975-1955مرحلة بيوت الوكالة ) -املرحلة الثانية 2.1.2.3

                                                           
162

.8/7/2013عام،تاريخالمقابلة:83أبوابراهيم، 
163

.29/6/2013عام،تاريخالمقابلة:72أمعليان، 
164

.19/5/2014عام،تاريخالمقابلة:85أبومحمد، 
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لتوفري املسكن املناسب للعيش  إبنشاء وحدات سكنية لالجئني اخلمسينيات النصف الثاين من ابشرت وكالة الغوث يف

فبدفت ببناء  الوصول للحد االدىن من املعيشة على الصعيد الصحي والسكينمن عدم  عد فن عاىن الالجئون يف اخليامب

 وحتّدث لنا فبو حافظ عن هذه الفرتة قائال: 165بيوت عرفت بغرس الوكالة،

بلشت الوكالة تبين غرس للناس، يبنوا مثال مية ويال مخسني يوزعوهن على صحاهبن، طبعا هذه 
الغرس منها صغري ومنها كبرية، اللي عيلت  كبرية يعطوه فوظة اربعة مرت اال عشرين سم، واللي عيلت  

إال عشرين سم فو ثالثة مرت ونص، ما فش فيها محام وال  صغرية بقوا يعطوه اوظة صغرية ثالثة مرت
اشي كانت احلمامات عمومية مهي في  للنسوان وفي  للزالم وهاظ مكتوب علي  للنسوان وهاظ 

بقوا يعطوها للي عيلت  من نفر لثالث  Aال  A,B,Cكانت الغرس مقسمة حلروس   للزالم
واللي فزود  B+Bيعطوه وحدة يسموها  افراد بقوا 9-6، ومن 5-3للعيلت  من  Bفنفار، وال
 B+B+C.166تنفار فعطوه وحده اكثر من اوظتني مسوها " 9عيلت  من 

 

 مل خيتاروا نيفما عن آلية توزيع غرس الوكالة فيظهر من خالل مقابالت املبحوثني واملعلومات اليت فدلوا هبا فن الالجئ

يكون مكان اخليمة هي ذات  املكان الذي استلم في  الفرد  ها، فقد الؤ مكان سكنهم يف الوحدات السكنية اليت مت بنا

بو لنا ف يرويها لعائلة ما، ؤ عطاإل الوحدة السكنية اليت سيتم الوكالة جيرون قرعة حو  غرفة سكنية، فقد كان موظفو

 عن تلك الفرتة: موسى

فش واحد ظل ال  قليل بقت الوكالة شو تعمل ختربش الناس ختّلطهم، يسألوا بعض عاد الناس 
بتعريف الواحد بتعود   ال َمقعد ح  لو شقا وتعتسة بس خلص تعود عهاظ املطرح، وين طلعت 
قرعتكم   ام فالن كان تقول ابملطرح الفالين ويال جنب دار ابو فالن، اللي  ب مطرح ما طلعل  
خلص يقعد، فش تقويل يغري الوكالة بقت تطلع للواحد هاملطرح رظيت رظيت مرظيتش دبر 

 167بس قليل زبطت مع انس. حالك، بس الواسطة بقت موجودة 
 

نوعا من هذه الوحدات وّفرت  كماس  الالجئون داخلها،  موّفرت الوحدات السكنية بعضا من التحّسن الذي ال

ن جيلسون القرفصاء داخل اخليام يف ظل انعدام جدار فو حائط يسندون و الالجئاخلصوصية واملتكأ، بعد فن كان 

ظهورهم علي ، لكّنها ظّلت يف الوقت ذات  تضييق أبهلها، ف ميع ففراد العائلة كانوا يفرتشون مساحة الغرفة أبكملها 

                                                           
165

.18مصدرسبقذكره.صاألوضاع االجتماعية والديمغرافية لالجئين في مخيمات الضفة الغربية،  أنور،حمام. 
166

.28/6/2013عام،تاريخالمقابلة:85أبوحافظ، 
167

.15/7/2013عام،تاريخالمقابلة:73أبوموسى، 
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لى قدر لتسخني املاء وبعض األواين اتو ت  ع وتقتصرمن الغرفة ا  املطب  واحلمام، فكان املطب  جزءللنوم، مع انعدام 

 ، حتّدثت فم عليان حول التحّسن امللموس قائلة:املعدنية القليلة، واحلمام يف اخلارج

على كل حال صارلنا اشي نسند ظهران علي ، صار الواحد يتدارى، صن فش محام بس بظل 
ها، نسهر فيها، ذ د بس احسن من اخليمة، بكينا نتحمم يف الغرفة نفسها اللي ننام فيها، نوكل في

 168ادىف ابلشتا بظل من اخليمة.
 

يوما بعد يوم  ال تتسعيف ظل األزمة اخلانقة اليت كان يعيشها الالجئون داخل الوحدات السكنية اليت فصبحت 

على دت الوكالة الالجئني ومنعتهم من إجراء في تعديل يف ظل الز دة السكانية والطبيعية داخل األسر، قيّ و ساكنيها، ل

 الوكالة أبن في تعديل يقوم ب   عتربذ وقد يرفض، وتنفّ الوحدات السكنية، إال بطلب رمسي من إدارة املخيم والذي قد يُ 

على الوحدة السكنية من بناء سقيفة جانبية فو حتسني وضع السقف فو األرضية فو الشباك فو غريها ال الالجئون 

 169.يها مع الوقتلضع الوحدة السكنية واألر  اليت فجراه عطار و إ، وإمنا يدخل يف صيدخل يف ملكية الشخ

الوحدة السكنية بسقيفة فقاموا إبرفاد فجرى الالجئون عمليات حتسينية على الوحدات السكنية، على الرغم من ذلك  

وكانت عملية البناء تتم عرب بناء سناسل من الطوب ومن مث يتم تغطية هذه  170اعتربوها بثابة مطب ،

لط ابملاء ليكون ع ينة، لتغلق الف وات املفتوحة اليت قد تكون اجلدران" من الداخل ابلتنب والرتاب الذي خيُ السناسل"

فكانت صعبة التنظيف ابملاء كون  إال فن هذه السقايف مل تكن مر ة وآمنة موجودة للوقاية من القوار  والزواحف

، هذا ما وضحت  ان يتم البناء ابخلشب، و"الزينكو" الصفين، كما كالطني يتحلل مع املاء، فكانت النساء يقمن بكنس 

 :عمراحلاجة فم 

الناس زهقت صارت بدها تتوسع ال في  مطب  وال يف اشي جواة هالغرفة، صاروا يعملوا سقايف 
من الطوب، سنسلة يصّوروها عن داير ميدور، ويعملوا ع ينة من تنب وتراب ويسكروا هالفتحات 

ا ، بس بكينا انظف من بنات اليوم هاألر  تكون توج وج، إنكنسها عشان ما خيش فريان حي
ابلنتفة بنفعش اندير مي مهي طني بس حراج تالقي عليها اشي بكت املكانس احسن من اليوم 
مكانس اليوم زي اللي بضحك   حال  عاد بقينا هذه السقيفة نطب  فيها يعين زي عملناها 

 171مطب .
                                                           

168
.29/6/2013عام،تاريخالمقابلة:72أمعليان، 

169
.19،مصدرسبقذكره،صعية والديمغرافية لالجئين في مخيمات الضفة الغربيةاألوضاع االجتماأنور،حمام. 

170
..18،مصدرسبقذكره،صاألوضاع االجتماعية والديمغرافية لالجئين في مخيمات الضفة الغربيةأنور،حمام. 

171
.4/7/2013عام،تاريخالمقابلة:80أمعمر، 



92 
 

 

 

 إال ف ا مل توفّر هلم القدر الكايف من األمان فقدوحدات السكنية بعض اخلصوصية لالجئني،يف الوقت الذي وّفرت في  ال

انتشرت الضبا  والواوي بني هذه الوحدات، واليت فحدثت الرعب بني السكان، كما انتشرت اآلفات كالبق والقمل، 

 : انلنا فم علي فقد روت 172قيقةويتضن فن الرواية الشعبية اليت تتحدث عن الغولة فو الضبع كانت جزءا من احل

وقت بنينا صران نشوس الضبع، نسمع صوت ، نظب الصغار مع الغياب، ويال مهو الضبع بشم 
الصغري تبقي مرضعتي  تبقى ر ت  حليب، نظبهم ونسكر الباب، عاد بنص الليل جيي الضبع ويبقى 

عين مرة حياة فبو علي يُهمر، نسمع صوت ، ويف اإلخيم بس بقى فخف، خباس الن  من الناس، ي
حّس عضبع واحنا يف اخليام قام بس ظوا علي  شرد، بس يف غرس الوكالة بقى العادي يبقني 

 173.يكزدرن يف الشار  هالواو ت والضبا ، هالطول يبقن
 

حسب اجليل  (1995-1975النهضة العمرانية والتوسعة ) -التوسع األفقيمرحلة  –املرحلة الثالثة  3.1.2.3

 األول: 

حببوحة إقتصادية، إذ انتعش االقتصاد انتعاشا ملحوظا، نتي ة لتوج  العديد من  1975ن يف فرتة ما بعد و شهد الالجئ

العمال إىل العمل داخل اخلط األخضر وأبجور جيدة، إضافة الستيعاب دول اخلليج لعدد كبري من خرجيي املعاهد من 

سي وهو ز دة عدد ففراد األسرة بدف السكان يسعون للتوسع للسبب الرئي ةكل هذه األسباب إضاف  174فبناء املخيم،

والبناء األفقي من خالل اإلضافة فو البناء الكامل، فو من خالل هدم الوحدات السكنية الصغرية وبناء مساكن مغلقة 

مالحظة بعض  توفر هلم االستقرار النفسي واالجتماعي، ولعبت احلالة االقتصادية دورا ابرزا يف هذه املرحلة، من خالل

 175.البيوت واملساكن اليت صممت بشكل جيد واجلزء اآلخر قام ابلبناء دون فن يزيل البناء القدمي
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املمرات، و  ع االفقي الكثري من االعتداءات والت اوزات سواء على الطرقاتيف الوقت الذي شهدت في  فرتة التوسّ 

هذه العملية "عملية البناء" من خالل إلزام السكان  الشوار ، حيث شرعت وكالة الغوث الدولية بوضع القيود علىو 

بتقدمي طلب للبناء، وهذا الطلب مرفق بخطط هندسي، موضحا في  حدود البناء ومطابقا للشروط اليت وضعتها وكالة 

الغوث من الناحية اهلندسية، واليت تتضمن االلتزام حبدود املسكن وعمل حفرة االمتصاص داخل حدود السكن وعدم 

عتداء على الشوار  والساحات العامة، واحملافظة على االرتداد مع اجلريان، وعلى ضوء هذا الطلب الذي يتم تقدمي  اال

من قبل الالجئ ملدير املخيم، والذي يقوم برفع  جلهة االختصاص بوكالة الغوث "قسم اهلندسة" وبعد الدراسة هلذا 

، هذا ما وّضح  فبو مظفر ه تصرين فو منع ، من خالل وقف طلب الطلب والكشف امليداين على موقع البناء يتم اعطاء

 يف حديث  قائال: 

فول ما صارت الناس تقدر تبين الوكالة عممت إن  انو  يبنوا طوابق، وكان في  منوذج يعيب الفرد 
قبل ليبدف يف اجراءات البناء، يكون فيها فهم االشياء اللي بتشتمل عليها، يعين يف كل وحدة 

كان الزم يعمل حفرة امتصاص، وما يكون خارج على حدود الشار ، وال متعدي على سكنية  
ساحة عامة، ما يتعدى على حدود جاره، بعيب الواحد الطلب والوكالة بتنظر في ، برفعوا 
للمهندسني بدرسوا قديش الوحدة السكنية بتتحمل طبعا األساسات كانت مش كثري قوية هليك  

 176.رات وهيك اشيكانوا خيافوا يصري ا يا
 

 :(1995-2014)التطور العمراين واإلنفجار السكاين  -التوسع الرأسي املرحلة الرابعة: مرحلة 4.1.2.3

محلت تلك املرحلة تغرّيا ملموسا  على صورة املخيم، فكان لتزايد السكان املستمر ابلغ األثر يف استثمار فسطن املنازل 

والبناء عليها، على الرغم من منع وكالة الغوث الدولية لتلك اإلجراءات، إال فن السكان ولضيق املساحة وادوديتها، 

لشراء خارج حدود املخيم، مل يكرتثوا للقرارات الصادرة عن الوكالة، ويف مقابلة مع وقلة األموال اليت منعتهم من التوّج  ل

 فبو مظفر فحد العاملني املتقاعدين يف وكالة الغوث حّدثنا عن تلك الفرتة قائال:

الناس بتزيد يوم عن يوم، فصار الواحد وقت ابن  يكرب يبدف يفكر وين بدي فسّكن إبين؟ وين بدي 
ماد ت الناس مش هالقد، وايل عنده وسعة قدام داره اعتربها الو، مظلش ال، فبنيلو، وكانت 

صارت الناس تبين فود السطوح، اطلع عقدة واعمل غرفتني البين اسّكن  فيهن با اين ما عندي 
امكانية فشرتيلو برة وال ح  استأجرلو، فصارت الناس تتوسع بشكل عمودي يطلعوا طوابق، 

برندت  فكثر عشان يوخذ مساحة فكرب، واليوم شويف املخيم الدار الواحدة يف والشاطر اللي يطرّي 
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فوقتها فكثر من فربع مخس دور، الوكالة كانت متنع الناس ا ا تبين فكثر من طابقني، بعدين خلص 
استسلمت يعين شو بدها تعمل ال بتقدر توفرهلم قطع فر  يبنوا عليها، وال بتقدر تعطيهم 

 177مصاري.
 قائال:  إبراهيما يف هذا املوضو  فبو حتّدث لن

الوكالة بقت متنع الناس ان  تبين فكثر من طابقني، وفي  شروط عشان  صل الشخص على املوافقة من 
الوكالة، مثال ما تعتدي على الشار  العام، ما تعتدي على بيت جارك خصوصا ان  الدور ملزقة ببعض  

لناس بدها تعمل مضطرة تبين طابق واثنني وثالث، اان يعين برضو عشان اخلصوصية للناس، بس شو ا
بدي اجوز ابين وين احطو مفش مصاري اشرتيلو قطعة ار  ببنيلو طابق فوقيي داري، وبضمن ان  ما 
يتشحوط ابالجارات وهان وهان، اللي معهم مصاري طلعوا وبنوا وسكنوا براة املخيم بس اللي معوش 

 178.بدو يظل قاعد هان
 

 ذية(: املأكل )التغ -

توىّل الصليب األمحر ابالضافة إىل مجعية الكويكرز مهمة تقدمي املساعدات الغذائية لالجئني قبل  يء وكالة الغوث، إذ 

قّدم الصليب األمحر الدويل فطعمة جاهزة لالجئني كاحلليب، التمر،  اللحم والطعام املطبوخ، إذ عرّب املبحوثون عن 

 ها الصليب األمحر، فتقول احلاجة فم عمر: رضاهم على اخلدمات اليت كان يقدم

وقت اجينا هان عاملخيم كان الصليب االمحر مكنتش لسة الوكالة جاية بقوا يفرقوا عهالناس    
حليب، ويوزعوا علينا طبي  القدر ها كربه، وتروح توقف عالدور يعطوه للواحد نتفة طبي ، كل 

وليا، احلمص، احلليب، بس بقوا يطلعوا منين، شي بقى يعطوان ا ه جاهز، الربغل، العدس، الفاص
جييبوا حالوة، جبنة الكشكوان، وحلمة الكاويرما بقوا يعطوان مرات، بعدين صاروا يطلعولنا شوية 

يوم يطلعولنا مخسة كيلو، يعطوان  15رز، شوية عدس، شوية فاصوليا انشفة، شوية طحني كل 
ر كاز يعطوان وحطب عشان نوقد ونتدفا ابلشتا،  مسنة ومتر وزيت زيتون، وبطانيات كمان، اذا توفّ 

 179كانوا احسن من الوكالة مهو الواحد  كي اللي ين ي عند رب .
 

اليت تقدمها وكالة  الغذائية اعتمد الالجئ على املعوانتبعد فن ابشرت وكالة الغوث الدولية مهامها داخل املخيم 

ن فن و على تقبّلها على مساوئها وعاّلهتا، إذ فّكد فغلب املبحوث الغوث ليقي نفس  شر اجلو  وأبس احلرمان وكان  ربا

بعض املساعدات اليت ُقّدمت هلم كانت فاسدة ومنتهية الصالحية، فو ف ا كانت مليئة ابلسوس والعفن، واضطر الناس 
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ا كانت تعطيهم كما فن  جرى عليها تقليصات عديدة عم  يف ذلك احلني على تناوهلا من شدة اجلو  وانعدام اخليارات،

 إ ه الصليب األمحر، عرّب املبحوثني عن استيائهم من اخلدمات اليت كانت تقّدمها وكالة الغوث فأخربتنا فم عليان: 

ملا فجت الوكالة كل شي خرب، كل شي قّلصت  تقويل بقييت توخذي طحني منين صار 
سوس الواحد يقّز  الطحني مسّوس ومدّود، والتمر هاظ اذا طلعوا شوية متر تالقي  مالن

يوكل  زيت الزيتون بّدلوه صاروا يعطوان زيت مشن، اللحمة كل وين وين تيطلعوها، صاروا 
نتفة هالسكر هالرز، هالطحني، واذا في  عدس يعطوه عدس، وهالزيتات، وهّيك ما انيت 

 180شايفة كل يوم بقطعوا هبالناس، اللي معتاز ح  بقطعوه.
 
ن لتناول وجبة طعام، عرس ابسم "املطعم" فكان يقدم و لى إنشاء مكاان يت   إلي  الالجئعملت وكالة الغوث الدولية ع

استبدلت  بداية خيمة كسائر مرافق الوكالة، مثيف ال صت ل  وكبار السن، خصّ ، وطلبة املدارس، وجبة طعام لالطفال

ملنزل، كذلك قدمت وكالة الغوث فكان الالجئون يتناولون في  طعامهم فو  ملون  معهم إىل ا نيت من االمسنتوب

كانت تقدم بشكل شهري مساعدات و  وجبات من احلليب ل طفال فيما عرس بركز احلليب يف املخيم بشكل يومي،

 ،  ّدثنا احلاج فبو حافظ قائال: غذائية لكل عائلة حسب عدد ففرادها املس لني لدى الوكالة

سنوات:  5كان يف مركز تغذية، كانوا  ضروا في  وجبات غذائية جاهزة لفئات من سنتني ل   
وجبات يوميا،  4-3سنوات، وكذلك لكبار السن والع زة، كانوا يقدموا  9-5الطالب، ومن 

وكان في  رعاية خاصة للرضع حتت سن السنتني، كانوا اتبعني لرعاية الطفل، فان حبكيلك ألين 
خميم دير عمار يف مركز التغذية هناك، وملا جيت هان عاجللزون بطلت من مركز اشتغلت يف 

 181وقتها تقاعدت. 90التغذية وسلموين ادارة املخيم حلد ال 
 

 من ختّطي املرحلة األوىل اليت عاشوها يف اخليام واالعتماد على ذاهتم يف العديد من اجلوانبالالجئون ن بعد فن متكّ 

سلمتهم إ ها وكالة  و تصليحها على حساهبم الشخصي لتوسعة الوحدات اليت كانت قدكبنائهم وحدات سكنية ف

فظهرت جانبا من االكتفاء الذايت الذي متّتع ب  الالجئ لتبدف وكالة الغوث بتقليصاهتا املستمرة واليت تزداد واليت  الغوث،

 ن فنفسهم:  و يوما بعد يوم وعلى كافة فصعدهتا اخلدماتية وفيما يلي ما رواه املبحوث

 فبو امد:  
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كيلو طحني وهللا بقى منين ميشرتيش الواحد طحني، يعين العشر    10ول بقوا يعطوا منين يف األ
تنفار ب مية كيلو، وهللا بقوا يطلعوا هو زي اليوم اعوذ ابهلل من اليوم، اتطلعي اول اشي سكر، 

راد، تقويل تربعت لسنة، بقوا رز، مسيد اطلعوا خطرة، التمر هاظا غري بقى جيي ترب  من الع
كيلو، بقوا يسلموا املؤن يف الساحة اللي فيها الدوار،الوكالة   2يطلعولنا متر اشي خميف تقويل النفر 

سنة  30-20خدمتين يف البداية بس كلو بثمن  فما هي الصحين  وال خدمتين وال بتعريفة صارهلا 
كيلو جاج  الواحد بدو يوكل   2عطوان رطل ووال بتعريفة، من اول ما طلعنا سنتني فولصو بقوا ي

كيلو، اهلدس   عمي تنصط   10كيلو بعدين وصلوهن ل   7ابلشهر، بعدين قالوا اعطوهم 
 182.الالجئني بنتفة هاملساعدات اللي بتعطيهم ا هم، كلها مؤامرة

 
 املشرب "احلصول على املاء":  -

يف خميم اجللزون وفشهرها حسبما كانت متداولة بني فهايل املخيم: العني  اعتمد الناس يف البداية على عيون املاء الطبيعية

 التحتا، عني العصافري، عني اجلوزة، عني السود.

توّلت املرفة مهمة احلصول على املاء، فقد كان جلب املاء فحد وفهم فدوارها اليومية الشاقة، إذ كانت النسوة يذهنب 

النتظار يف طابور طويل ح  يصلهن الدور، وكذلك قد تتكرر ذهاب بعض يوميا جللب املاء من العيون، ويقمن اب

النساء إىل عني املاء يف اليوم ذات  إذ مل تكن كمية املياه اليت جلبتها كافية لسد كافة احتياجات املنزل، كالطب ، تنظيف 

الت معات السكنية القريبة من  األواين، االستحمام، تنظيف املنزل وغريها من املتطلبات املنزلية األخرى، استفادت

 عيون املاء من احلصول عليها، فيما كانت الت معات السكنية البعيدة تل أ إىل احلصول عليها من خارج املخيم.

 حتّدثنا فم عليان:  

بقينا جنيب املي   )على( روسنا، من العني اللي عند دار فبو حسني العني التحتا 
ا وتروح متّلي شو بدان نعمل، نوخذ هاجلالن، كازات، الوحدة تدّشر والدها يعيطوا وراه

و ّود من الصبن وانيت وحظك عاد امي  تعيّب هاللي معك، وبقني النسوان يتقاتلن 
يتذحبن، يف نسوان قو ت بدهن يعربدن وميوقفنش عالدور، يدّقن بشعور بعض وهللا، 

يوقع ينقطم، بقني يستفيدن  بقينا حافيني وينتا تلبسنا الشاروخة يبقى الواحد حايف اللي
عاد اللي بدها تغسل توخذ غسيالهتا معها، بقينا نغسل ويال مالنا واحنا صران هيك 
ع زان عالبدري من قليل، وهللا ادينا يبقني محر من الفعك، واللي حتمم والدها 

  183هبالطاسة، وهللا   سيت بقت ا م سودا، وهي بنات اليوم مش مع بهن الع ب.
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مل تكن عملية جلب املاء فمرا سهال، فقد كانت بعض النسوة غري اظوظات يف احلصول على املياه من العيون 

املتواجدة يف املخيم، وذلك إما بسبب الطابور اهلائل الذي ستنتظره وقد ال توّفق يف احلصول على املاء، وإما لنفاذ كمية 

حلو  اخلاص بعني املاء، فتضطر النسوة إىل اخلروج خارج املخيم املاء اليت كانت تضّخها يوميا  وكالة الغوث يف ا

للحصول على املاء وكانت وجهتهن إما لعني دورا، فو جفنا، فو سردا، وهذا يعين عناء الطريق ابإلضافة إىل مشّقة محل 

 سر: املاء على الرفس يف تنكة فو فواين كبرية كانت النسوة يستخدمنها للحصول على املاء فقالت فم  

 ما محلنا   )على( روسنا، الطريق بتشهد قديش فكلت من رجلينا، لو بتحكي 
هالطريق، بقينا زي االغول منشي مشي تنوصل عني دورا، هبالوعر والطريق صعبة، 
واوقات بقيناش نقدر نعيّب يبقى مالن نسوان، نروح من الصبن تنها الوحدة تعيب 

  حرام  ملن هالتنكة   راسها الوحدة، بس  هالتنكة مي، وهللا حوامل   خاليت بقني
هللا اللي بسرت،  ما انكبت التنكة والواحدة تدعثر رجلها حب ر تي ي التنكة عاالر  
هالنسوان املناح يعطنها شوية شوية اللي تروح فيها حزينة وهللا بقت معاانة احلمدهلل على  

 184كل شي هينا عشنا ومستورين ومنوت مستورين.
 

اخلمسينيات انتعش الالجئون يف املخيم، فقد اكتشفوا العديد من املياه اجلوفية واليت ظهرت ابلصدفة وهم يف فواخر 

يقومون حبفر جتاويف لتصريف مياه الصرس الصحي واجملاري حلماماهتم، األمر الذي وّفر مصدرا آخرا للمياه غري عيون 

ليت حظيت بوجود بئر مياه يف لوقت ذات  استثمرت العائالت ااملاء اليت كانت ابلكاد تكفي جلميع فهايل املخيم، ويف ا

ببيعها ألهايل املخيم، وقّل ازدحام النسوة على عيون املاء يف ظل وجود بديل يوفّر عليهن مشقة االنتظار وعناء  منازهلم

ة اليت فنشأها املسافة، إال فن األمر مل يدم طويال فقد تسربت مياه الصرس الصحي من احلفر االمتصاصية البدائي

الالجئون إىل آابر املياه اجلوفية اا فدى إىل تلّوثها، اا جعلهم يستغنون عنها وطمرها ابحل ارة، إىل فن توقف 

 استخدامها بشكل كامل،  ّدثنا احلاج ابو ابراهيم عن تلك الفرتة: 

ملا صارت الناس تبحش اجور بعيد عنك للم اري اال هم القوا بيار مي، هالناس 
رت تبحش هتّوست اللي يطلع عندو بري ينبسط، املي بقت شقا هذيك اال م، صا

صاروا هالناس يبيعوا بقرش التنكة، الناس صارت تشرتي بتستقرب، وبقوا دار فارس 
السيد هذول يناقلوا للناس املي عاجلحش هاللي بدو يوصلول  ا ها التنكة لباب الدار، 
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اجملاري على املية اللي يف األر  وبطّلت الناس  بعدين من كثر ما الناس كثار فاظت مية
 185.تستفيد من وقتها من البيار، ويف بيار ظلت منيحة

 
 حتّدث فبو مظفر حول التحّوالت اليت طرفت على املياه قائال :

 
جتمع، حيث قامت الوكالة  14فقامت الوكالة اطات داخلية حسب جتمعات الناس وعددها 

م مكعب، 100م هللا بصب املاء يف خزان يف مدرسة البنات سعت  ابالتفاد مع مصلحة مياه را
ظهرا كل يوم  12-8وفقامت شبكة اانبيب إىل الت معات  حيث كانت تض  املياه من الساعة 

ويتم تعبئة  ما عدا يوم األحد )يوم العطلة( وكان الناس يقومون بتعبئة املاء يف صفائن من حديد
جلميع االحتياجات، وملء جرة كبرية تسمى )الزير( مصنوعة من براميل داخل البيت، وتستعمل 

، كان لتلك اخلطوة دورا هاما يف التخفيف من عبء املهمة اليت كانت الفخار للشرب والطهي
تتطلب من النسوة محل املاء من العيون إىل الوحدات السكنية، فقد اختصرت تلك املسافة 

قررت  1976يف سنة زاانت إىل وحداهتا السكنية، و واقتصرت على املسافة من فماكن جتّمع اخل
املياه إىل البيوت عن طريق  الل نة املشرتكة األردنية الفلسطينية يف عمان بساعدة فهايل املخيم ومدّ 

إنشاء الشبكة الداخلية لكل البيوت وابلتعاون مع مصلحة املياه، وتدفع كل عائلة مبلغا رمز  
فلف  25الفقراء حيث كانت مسامهة الل نة املشرتكة األردنية  مقداره ثالثون شيقال مع إعفاء

 186.دينار فردين
 

  امللبس: -

ابتكر الالجئون عّدة طرد لسرت فجسادهم بعد فن اهرتفت وتقطّعت مالبسهم يف ظل شن املالبس، فقد عملت 

ها يف عمل مالبس النسوة على استخدام في قطعة من القماش  صلن عليها وحياكتها وتدويرها، واالستفادة من

 هلّن ولرجاهلن وفطفاهلن.

قدمت وكالة الغوث بعدها مساعدات من املالبس املستعملة اليت مساها الالجئون ب "البقج" وكانت النساء  كما

تعمل على االستفادة من هذه املالبس ابلرغم من كرب ح مها، إبعادة خياطتها وتصميمها با يتناسب وفح ام 

 ة فم عمر حول تلك املهمة: عائلتها، فتقول احلاج

بقينا عنا فواعي زي بنات اليوم؟ اللي بكبين  فكثر من اللي بلبسن ، بقينا شاطرات وهللا 
  املرة تالقيلها قطعة قماش من وين مكان إ ا تّدقّر "متسك هبا بيديها وفسنا ا" تديرها 
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بلوزة، بنظلون، شورط، هلالوالد،   قيمة شواالت الطحني بقن النسوان يعملنهن اللي 
املهم يلبسن هالصغار، الوحدة تديرهلا سروال جلوزها سروال، يعين بقوا الناس يدبروا 
حاهلم  التديري يعين إعادة اخلياطة، بقينا ابالبرة واخليط الفلسطينيات شاطرات 

ا، وبقوا والدان فرتب والد، وملا والالجئات خصوصا بتعلمن من كثر ما بشوفن من الشق
 187ت الوكالة تطلعنا البقج نديّر هاللي جبيش عليهن مي عقياسهم يصري.صار 
 

  املرافق العامة: -

مل تويل وكالة الغوث الدولية فمهية إلنشاء مرافق عامة لالجئني يف بدا ت املخيم، فقد اجت  الالجئون إىل استخدام 

األحراش واألش ار لقضاء حاجاهتم، وكانت النساء تعتمد على استخدام تنكة قدمية لقضاء حاجتها ليال، فقد شّكل 

احد، ويتم تغطيتها خبيش فو شادر من قماش اخليام، ومت الالجئون فيما بعد سقيفة من احل ارة تتسع لشخص و 

 : انتقول فم عليختصيص  لقضاء احلاجة خاصة للنساء وألوقات الليل، 

كنا انروح حتت هالش ر وهالناس تروح حتت هالش ر بس صاروا يقلعوا الش ر عشان 
ش  يف  طوا خيام صاروا يسووا بيوت خوارج، سووا اجور وابلليل بكينا بعيد عنك ان

 188.الطاسة ونقضي حاجتنا يف الطاسة
 

يالحظ فن احلمامات العامة )املراحيض( مل تتزامن وإنشاء اخليام مباشرة، بل فتت يف وقت الحق منها وال بد من 

 : اناإلشارة إىل فن آلية استخدام هذه احلمامات تتم عرب آلية فصبحت كالعرس بني الناس فتقول احلاجة فم علي

محام الوكالة نوخذ معاان ح رين لنطقطق للي هناك مشان  )على(  نروح  بقينا  ملا بدان
وعند سؤالنا عن احل رين فأجابت: والال الشو بدان نسوي ما يف  يطلع انظل نستنا في 

ورد منسن في  وال سخام، بقى محامات الزالم حلال ومحامات النسوان حلال بعاد عن 
 189.بعض

 

  :اجلانب الصحي 

ر الدويل بتقدمي محالت إغاثة طبية للحاالت اإلنسانية الشديدة اإلحلاح ولكنها مل تكن كافية، يف بدف الصليب األمح

حيث كانت األوضا   1950الوقت الذي بدفت في  وكالة الغوث الدولية بتقدمي خدماهتا لالجئني الفلسطينني عام 
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التغذية واسعة االنتشار، ومعدالت املر  الصحية سيئة جدا، فقد كانت معدالت الوالدة مرتفعة وكانت فمرا  سوء 

 190مرتفعة.والوفاة 

 حتّدث لنا عن تلك الفرتة فبو إبراهيم قائال: 

اظن، بنوها  56العيادة عملوها سنة اخلمسني، بقت خيام لسة، يروحوا هالناس يتداووا، ظل هاظ احلكي لل 

دة من ح ر والسقف بوص وطني، حتسنت شوي يعين، ويف الستينيات بنوا العيا

، 2007-2006الباطون اللي بقت قبل ليهدوها قبل عشر سنني، هم هدوها يف 

 191 وهيها اليوم بتعرفيهاش ا ا بقت خيمة، وبتقدم خدمات هلالالجئني.

نستنتج من حديث املبحوثني من اجليل األول، فن الالجئني مّروا يف عدة مراحل منذ نشأة املخيم، إذ غلب عليهم طابع 

كانت تقّدمها وكالة الغوث الع ز والعدم، فكانوا ال ميلكون شيئا قط، لذا ظهر اعتمادهم الكلي على اخلدمات اليت  

  الالجئ القيام ببعض التحسينات على مكان سكن  على نفقت  من املسكن بتطور مراحل ، إىل فن استطا  ابتداء  

اخلاصة، مرورا ابلغذاء الذي كان يتلقاه الالجئني كوجبات جاهزة من "مطعم الوكالة"، والذي كان خمصصا  لتوزيع 

على الرغم األغذية على الالجئني بكافة فعمارهم، فو من خالل املؤن اليت كانت تقّدمها الوكالة لالجئني بشكل دوري، 

من عدم كفايتها وجودهتا كما فشار املبحوثني سالفا، إىل فن اقتصرت هذه املعوانت على احلاالت اخلاصة، والشؤون 

 االجتماعية، مشريين إىل سياسة التقليص اليت متارسها الوكالة جتاههم.

وصا بعد ه رهتم من بيوهتم، كانت املالبس هي األخرى اليت افتقر إليها الالجئون يف بدا هتم داخل املخيم، خص

ليخرجوا با عليهم من مالبس، فثرت عليها رحلة اهل رة اليت قد تطول وقد تقصر كل حسب جتربت ، لغاية وصوهلم 

للمخيم، وتدبري النساء ألمورهن من خالل استصالح قطع من "البقج" واليت كانت عبارة عن  موعة من املالبس 

 ا حتتوي  داخلها، والذي قد يتناسب وقد ال يتناسب مع ففراد العائلة.تستلمها العائلة بغض النظر عن م

تدبّر الالجئون فمورهم يف استخدام الطبيعة بدال من املرافق العامة "احلمامات"، إال فن ازد د فعداد السكان، واقتال  

ا، عدا عن اآلفات الصحية اليت  األش ار لوضع اخليام مكا ا، فدى إىل افتقار الالجئني للمساحة اليت كانوا يستغلو 
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كانت ختّلفها هذه املمارسات، إىل حني قامت وكالة الغوث إبنشاء محامات عامة من الباطون، وخصصت وحدات 

 للنساء، وفخرى للرجال، اختفت هذه الوحدات مع سعي الالجئني إىل بناء مرافق توفّر هلم اخلصوصية. 

اجلانبني الصحي والتعليمي، واليت ال تزال وكالة الغوث انشطة يف تقدميها  كما اعتمد الالجئون على خدمات الوكالة يف

 لالجئني، ابلرغم من القصور اليت تعرتيها.

وكالة، واليت عرّب عنها وفخريا ال بد من ضرورة اإلشارة إىل فن الالجئني كانوا مدركني طبيعة السياسة اليت متارسها ال

لتلك املعوانت، إال ف م مل يكونوا قادرين على الوقوس يف وجهها ورفض ما بشراء صمتهم، مقابل منحهم  املبحوثون

تقّدم ، وذلك أل م كانوا على فمل ابلعودة القريبة إىل مد م وقراهم الذي ُهّ روا منها، كما ف م كانوا ُمعدمني متاما  

كان  ياها الالجئني يف بدا ت إنشاء   وحباجة إىل خيط للن اة من املوت هلم وألطفاهلم، فطبيعة احلياة اليومية اليت

املخيم، فرضت عليهم الصمت وعدم التعبري عن آرائهم السياسية، وذلك للحفاظ على استمرارية حياهتم واليت كانت 

 تقوم على ما تقّدم  الوكالة هلم.

 

 وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الدولية "األونروا" حسب اجليل الثاين:  2.2.3

وكالة الغوث وتشغيل الالجئني فكثر حتليال وفعمق نظرة اا كانت علي  شهادات اجليل الثاين حول  كانت معلومات

حتّدث فبو  ،اجليل األول اليت اقتصرت على واقع الت ربة، إذ غلبت على روايتهم حتليل سياسة الوكالة جتاه الالجئني

 مظفر عن فرتة وجود اخليام وآلية توزيعها قائال: 

، استمرت اخليام عشر سنوات، ملا طلعنا من اخليام كنت يف 1958ل اخليام ظلت  
الصف الرابع، الوكالة كانوا عاملني خمطط هندسي وحسب االرقام هم تقريبا راعوا شوية 
ان  اهل البلد قد ما كان يسكنوا يف حارة، طبعا هذا البىن ما كان ال اخليمة، وال حد 

ة ان  حّد يوخذ ال واحد اثين، كلو كان البىن اجى ال خيمت ، صارت حاالت بسيط
حسب الرقم مثال احنا كنا ساكنني فود عند دار ابو غياز، وقت البىن طلعلنا هان 
خلص ارحل، يعين اللي جهة املقربة  مطلعش فيها وال دار، ما انبىن فيها اللي هي حارة 

 192الدوامية االن ظلت فاضية مع ا ا ضمن حدود املخيم.
 

 لعيش يف اخليام قد وصلت لل يل الثاين فكانت شهادة رمضان: كانت معاانة ا
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  بذكر اخليمة واان صغري وبذكر ان  عانينا كثري يف الشتا اخليمة امنزعت ونزل علينا الثلج  
وكان ابوي متضايق جدا مش عارس يدبر حال  كثري فراح جاب ح ار كبار واندى 

ن احنا إنوي فيها ملا اخليمة تتضايق صديق ال  وبىن غرفة من ح ار وحطلها زينكو منشا
 193.ضلينا يف هاي السقيفة وكانت تعترب ثروة اللي عنده سقيفة يقعد فيها

 
 للنساء والرجال كل على حدا قائال: مرافق عامة كما وحتّدث رمضان فيضا عن وجود

فنشأت وكالة الغوث محامات للرجال وللنساء كان تقريبا يف كل حارة محامني واحد  
ل واآلخر للنساء، ولكن آلية استخدام  إن  وقت تروح عند احلمام الزم تصدر للرجا

صوت عشان إذا في  حد ابحلمام ما تدخل علي  فو يفهم ان  في  حد بستىن في ، وكانت 
فعداد هذه احلمامات مناسبة ابلنسبة ألعداد الالجئني يف الوقت هذاك خصوصا ان  ما  

 194.اسبة مع ا ا ما كانت مر ةكانوا كثار مثل اليوم، بس كانت من
 

حول سياسات الوكالة اليت اتبعتها منذ بداية نشأهتا وعملت على تطبيقها على الالجئني يف املخيم واليت مل تظهر جليا 

 يف حديث املبحوثني من اجليل األول، فيقول فبو مظفر: 

: الته ري الوكالة كانت جاية ومعها خمططات سياسية بدها تقوم فيها: فول خمطط كان
مت بصورة مبطنة، اشتغلت الوكالة على هت ري الناس للربازيل وكولومبيا مقابل كرت املون، 
بتوديهم عاملناطق الفقرية، كانت تساهم يف هت ري الالجئني، كانوا يعطوه بطاقة يكتبوا 

يعين  ّمد، ومقطو  ال يضاس علي  وال اشي، يعطوه تذكرة  frozen onعليها 
لطائرة، يقعد ابلطريق شهر، شهر ونص ليقول هيين وصلت، يودوه ابلسفينة مش اب

ذهاب بال ا ب، يرموه يف الربازيل فو يف كولومبيا، يعطوه بس حق التذكرة، الطريق اللي 
برتوح وما بتعاود، بقيت فشوس واان صغري وقت واحد بدو يطلع يطلب تكسي من رام 

عزا وماشيات جبنازة، الن  عارفني مش رح هللا يطلعن النسوان يعيطن وراه ما تقويل اال 
 االالس اللي طلعوهم من املخيم.  4- 3يرجع، بي ي 

اخلطة الثانية اللي عملتها الوكالة تي ي البعثات السعودية توخذ معلمني او مهنيني 
يفتحوهلا مقر يف قلند  يتعاقدوا مع كل اللي ابملعهد مرة واحدة، تشغيل يف الدول 

وهت ريهم بطرد غري مباشرة ألمريكا اجلنوبية عالربازيل وكولومبيا، طبعا الناس الثانية، 
 195الظروس بتحكم الناس ه  السوريني بطلعوا وبغرقوا الن  هاربني من حرب وجو .
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 تطّرد فبو مظفر للخدمات واالسهامات املثمرة اليت قامت فيها الوكالة لالجئني يف املخيم فيقول:

تها الوكالة يف خميمات الالجئني، عملت مكتب مدير املخيم، وكان يف شغلة منيحة عمل 
مسؤول عن مغفر اجليش االردين، ما سلمتهم الالجئني إلهلم، حافظوا عاملخيم ما جيوا 
سعوديني او كويتني يستغلوا اهل املخيم، انو  يدخل املخيم الزم يروح عند مدير املخيم 

اجملال لكل سفلة العامل، وكمان يف التعليم،  ويطلب من ، الن  يف االردن مثال فتحوا
الصحة، االغاثة، االغاثة كانت يف البداية جيدة، ولكنها تقلصت يف النهاية واقتصرت 
على احلاالت االجتماعية احملتاجة، والتعليم طبعا فادوا الالجئني سامهوا بصورة جيدة،  

الالجئني خسروا كل كانت مدارس الوكالة من افضل املدارس، وكان هذا بسبب ان  
شي فاصرارهم عالتعليم قوي جدا وما يف ار  فامهتوا هم ابلتعليم مش الن  مدارس 

 196الوكالة كانت هي االفضل الن  اداء الطالب كان اقوى.
 

نستخلص من حديث املبحوثني من اجليل الثاين، ف م استندوا إىل التحليل السياسي لوجود الوكالة، والذي اختلفوا في  
ديث املبحوثني من اجليل األول، ويرجع ذلك إىل طبيعة احلياة اليومية والظروس احمليطة ابلالجئني يف تلك الفرتة عن ح

فاعتمادهم على الوكالة مل تكن ابلدرجة ذاهتا، فالالجئ فصبن قادرا على أتمني عمل يف الدول العربية، وكذلك 
يف اكتساب الرواية حول املخيم ونشأت  يف ظل وكالة الغوث اعتمادهم على التعليم كمصدر دخل،  جنن اجليل الثاين 

 الدولية من اجليل األول، فكان قادرا على التعبري عن عالقة الالجئ ابلوكالة يف تلك الفرتة.
 

 وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الدولية "األونروا" حسب اجليل الثالث: 3.2.3

حول اخليام متفاوتة تبعا لتشّبعهم بت ارب فجدادهم وآابءهم فمنهم من اقتصرت معلوماهتم  كانت معرفة اجليل الثالث

على وجود اخليام يف بداية األمر عندما فتى الالجئون للمخيم يف الوقت الذي كان لديهم لُبس يف اجلهة اليت توّلت 

البعض اآلخر كان على دراية ومعرفة عملية نصب اخليام يف ابدئ األمر، فكانت إجاابهتم مشوشة وغري منتظمة، و 

 نتي ة لالخنراط يف روا ت الالجئني والقيام أبحباث حول القضية الفلسطينية، فكانت روا هتم كاآليت: 

 : ةنور 
األردنيني والصهاينة هم من وضعوا اخليام، ال مش الوكالة، ميكن اللي بعرف  إ م بنوهلم 

 197.بعد اخليام وهيك
 
 : رىب
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صرا  مع احلياة مع البقاء، يف زملة هللا يرمح  ابو الراسم، قايل صدقي   بنيت ان  يف انس 
دخلت القرب من اجلو ، يف انس ماتت جو ، فم عايشة وهي ر توفت قالتلي بقاش 
علينا الساترة، مش حرام رجليها يبينن، ما فش كلو خمزد، يف اطفال توفوا، وانتشرت 

ب، وصلتهم بضاعة فاسدة، انس ماتوا يف الدزنطار  االمرا  والقمل بشكل رهي
والتيفوئيد، يف انس من ا م اخليام هل  ابملخيم بعانوا من اعاقة حلد اليوم، غري ايل ماتوا 
يف الثلج، بدها الناس تتدبر حاهلا ابخليمة، ملا سكنوا اخليم حياة صعبة ال تصدد، 

دين الناس طلبت وصاروا يعملوا حارات ابلنسبة للتنظيم ابالول حطتها الوكالة هيك، بع
حارات، يف انس غريوا مكان خيمتهم ابلرتاضي، النو كانوا يطلعلهم ابلقرعة، وكمان يف 
شغلة إن  الناس كانت حانقة عالصليب األمحر ابلرغم من إن  ساعدهم إال ا م كانوا 

 ا: حاسني ان  بس عشان ينصطهم ويظلوا ساكتني، حياة امي خرفتين بقوا يغنو 
 بوح يف العر  يلعن حرميو      الصليب حلمر كبو طحينو                 

 198"بوح يف العر  يفضن خواتو    الصليب حلمر كبو رزاتو   
 

مل يستطع وفرهتا الوكالة لالجئني و واخلدمات العامة اليت  مل يتمّكن فبناء اجليل الثالث من اخلو  ابحلديث حول املرافق
كأن فجدادهم توفوا وهم صغار، لذا مل يكن لديهم ،  ت عنها، ويظهر فن هذا يعود ألكثر من سبب في معلوماءانإعطا

من يروي هلم عن تلك الفرتة، ومنهم من علل عدم درايت  أبن  مل  ظ بفرصة للعيش مع فجداده الذين توّفوا قبل فن أييت 
ائلة املمتدة، واقتصارها على العائلة النووية، وذلك بسبب ضمور الع ، وآخرين إىل عدم وجود تواصل كاس  إىل احلياة

توجي  األسئلة واالستفسارات ملعرفة  فبناء اجليل الثالث وعدم  قّلة فضولكما ل،  وهذا يعين االقتصار على الز رات فقط
إبجراء بعض املبحوثني الذين متتعوا ابهتمام شخصي فما العينة األخرى فكان الكثري حول فلسطني ما قبل النكبة، 

حبوث ودراسات فكادميية حول حياة الالجئني يف املخيمات، وكذلك االنصات لصوت الالجئني الفلسطينني واالهتمام 
 بروايتهم.

نستخلص من رواية فبناء اجليل الثالث، ف م يعانون من نقص يف البنية املعرفية حول نشأة املخيم، وكيف فثرت الوكالة 

  يد من العوامل يف تفاوت قدرات املبحوثني ابحلديث عن املخيم وعالقة الالجئيف تلك النشأة، كما لعبت العد

لوكالة، كاملستوى التعليمي واالهتمام الشخصي ابلقضية الفلسطينية، هذا من جانب، ومن جانب آخر اخللل الذي اب

 يعرتي تناقل الرواية بني األجيال، كما فسلفنا سابقا.

تمع املدين الرمسي  )وكالة الغوث الدولية( على امتدادها التارخيي ح  ف منا هذه بعد فن استعرضنا فوىل مؤسسات اجمل

سننتقل ابحلديث عن مؤسسات اجملتمع املدين ضمن فرتات اترخيية با خيدم فغرا  الدراسة وال خيرجها عن مسارها لذا 
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وفخريا السلطة الفلسطينية  (،1987 -1967(، واحلكم اإلسرائيلي )1967-1948سنتتطرد إىل: احلكم األردين )

 (، وسنعتمد يف حديثنا الرواية الشفوية عرب الثالثة فجيال.1993-2014)

 حسب اجليل األول (1967-1948احلكم األردين ) 4.3

ففرزت حرب النكبة وقو  الضفة الغربية با فيها القدس الشرقية حتت احلكم األردين، وكانت املخيمات الفلسطينية ومن 

(، فثرت تلك الفرتة على حياة الالجئني 1967-1948ضمنها خميم اجللزون إحدى مراكز احلكم، واليت امتدت منذ )

بصمتها يف ذاكرة الالجئني، وآلية انتقال تلك الفرتة من جيل  يف املخيم، ومحلت معها العديد من السمات اليت تركت

 إىل آخر عرب الرواية الشفوية، وكيفية قراءة كل جيل لطبيعة املنظومة املؤسساتية الرمسية، وفثرها على هويت .

 الواقع السياسي واجلانب األمين:  1.4.3
ن من اجليل األول يف روايتهم عن الفرتة اليت عاشها املخيم حتت احلكم األردين، واختلفت آراؤه يف تقييم و حتّدث املبحوث 

وفذاقهم الويالت وكان السبب يف الكارثة اليت حّلت بفلسطني،  عصيب وسيء،طبيعة احلكم، فمنهم من اعتربه 
  ي عاش  املخيم يف الفرتة اليت توالها احلكم األردينليصبحوا الجئني، فيما عرّب الطرس اآلخر عن االستقرار واألمن الذ

 فكانت روايتهم كاآليت:

 : انفم علي

صارت مشكلة بينا وبني االردنية هينا بقوا يف املغفر   سيت وبعدين ابصر مشاكل 
 ) تعبريا عن صوت إطالد النريان(، صارت بينهم صاروا من عند املدارس  دودودود

د من دار الكسبة هيم بقربوا لدار حسن العيشاوي قتلوهلم شب يطخوا االردنية قتلوا واح
وانتوا   ويلي   هالنبالية فش فينا نبايل احلقوا هالعريس كسوت  يف العقدة هاظا اردين  
قتلوه بسّطوا راسوا هللا يبسط روسهم، هاذا خمّ  عاالر ، وهذوال شافوه االردنية واجننوا  

االردنية  شايفة عمر الواحد ما ميشي اال دغري، ما شو تقويل صارت مشاكل بينا وبني 
بنفعك غري وج  هللا، احلكم االردين وال خّدمتنا وال شي، وهللا الورد   سيت هيك يقولوا 
في  هذول االردنية " تقصد ا م كانوا يعتدوا على اتلكات الناس ويقوموا بتخريب الورود 

وا منا حطب، حاشرينا اربعني يوم واحنا والزراعة للناس، حصروان   سيت وصاروا يشحد
بعيد عنك اللي عندو جاج  يذحبها، اللي فش يظل قاعد، بقوا يدفعوا عليهم االردنية 

، وقالوا وقتها بدهم ينسفوا املخيم نسف وجابوا هالباب ويقتلوهم الناس يطقشوا ايديهم
قال اجو عاملخيم  مات امللك عبد هللاالدابابت عالشار  الفوقايت بعدين بطلوا، وملا 

يوخذوا نسوان عشان يعيطن علي  ويلطمن، من كثر ما هو منين كاين مش الناس بتكره 
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سريت  من كثر ما عّ ب ا م كانوا حاكمينا االردنية بس الفلسطينينات شاطرات شو 
 بقني يغنني وتقول:

   لبسات احلرب حدين والبسن خممل     حدين   ملكن قتال وال بني
 ن قتال فلسطيينلكدين والبسن صيين   حدين   مححلرب   لبسات ا

 ويقولن:
 هاتولنا حسني ات نشوس شو بدو       كل اللي جرى من  ومن جده
 199.هاتولنا حسني ات نشوس شو مالو       كل اللي جرى من  ومن خالو

 
 قائال: عن ااسن احلكم األردين على النقيض عرّب فبو امد 

فش حد يست ري يقول للثاين وين راين وال وين جاي، اليوم فوضى  بعد االردن ما في ، بقى
وقامية، بقاش حد يست ري يسكر وخيمر بقى في  نظام، بقت هي حافظة األمن بس، هي 
االردن بقت حتارب عشان نرجع عالبالد طبعا ال االردن قوية صحين قوية، بس بتحفظ 

 200.االمن مش اكثر
 

 : اجلانب املعيشي وفرص العمل 2.4.3

فمجع فغلب املبحوثني على توفر فرص عمل فرتة احلكم األردين ابلرغم من ضبط حر ت الناس وذلك خوفا من حدوث 

 الفلتان األمين، فتحّدث لنا احلاج  فبو خليل قائال:  

زمن االردن، الواحد بقى مش القي شغل عقد ما كان االجر قليل )على(  اشتغلنا   
يقدر يتنفس صوت العرب هاذه جرمية اللي بفتن عليها بس اشتغلنا، بس بقاش الواحد 

اللي يسمعوا فاتن عليها يقتلوه ويع بوا علي ، اما عاالردن افتن وامسع، يعين كنا 
ابختصار عايشني اهلوان، كانوا راصينا ز دة عن اللزوم، وخصوصا وقت صارت املشكلة 

تلوا اجلندي، اجت اوامر مع اجليش االردين وطخوه ابن الكسبة وقاموا اهل املخيم وق
عليا ان  صفوا الدابابت على ظهور اجلبال واستنوا االوامر لتقصفوا املخيم كل ، كانوا 

 201مينعوا علينا الت ول، بقت حياة ذل ومهانة، كنا عايشني من قلة املوت.
 

وصيفا ملا عاشوه حتت ميكننا القول فن روا ت اجليل األول من املبحوثني المست واقعهم املعيشي فكانت روايتهم ت
احلكم األردين، بعيدا عن اخلو  يف عراك السياسة اليت كانت تتبعها احلكومة األردنية، فنظروا للعمل يف األسواد 
األردنية فرصة ذهبية لتوفري لقمة العيش، والنهو  بستوى األسرة، ونظر البعض منهم إىل التضييقات على ف ا حفاظ 
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تلك التضييقات ووصفها ابملذلة واملهينة، فوضع الفرد نفس  قد يكون حكم روايت ، فمن على األمن، ومنهم من عار  
احلكم، فما  رب، فينعكس ذلك على نظرت  ملنظومةاملمكن فن الفرد ذات  كان يف ذلك الوقت يعمل يف األردن، فو ل  فقا

 العمل األردنية يف تلك الفرتة.اآلخرين فقد يكونوا بعيدين كل البعد، ويكونوا ففراد مل ينخرطوا يف فسواد 

 ( حسب اجليل الثاين: 1967-1948احلكم األردين ) 5.3

فتت روا ت اجليل الثاين على قدر من الوعي واإلدراك بتلك الفرتة، خصوصا ف م كانوا قد عاشوها، وغلب على  

 روايتهم الطابع التحليلي النقدي وكانت روايتهم كالتايل: 

 فبو مظفر نظر للسياسة اليت اتبعتها احلكومة األردنية نظرة فخرى حتمل فهدافا سياسية بعيدة األمد، فقال: 
 

احلكم األردين فجى نتي ة ان  اجليش االردين ظل يف الضفة الغربية مانسحبش منها   
دافعوا عن ما تبقى منها احلق يقال، بدانش نظلمهم حبدود بدرس واملناطق هذه وقلقيلة 
اللي كانت مستهدفة من قبل اليهود، قاتلوا يف معركة شرسة يف اللطرون، قتلوا عدد كبري 

مواقعهم، زي ما ثبت اجليش املصري يف غزة، وحافظوا على بقائها،  من اليهود، ثبتوا يف
وهذول نفس االشي حافظوا على بقاء الضفة والقدس طبعا مش كل القدس بس القدس 
الشرقية، ه  صار اتفاد مع االردن جابوا مؤمتر يف ار ا عأساس يضموا ما تبقى من 

ا وافق، اللي وافقوا كانوا اقوى فلسطني لالردن في  قسم وافق من الفلسطينية وقسم م
تقريبا ومدعومني من امللك عبد هللا، ومسوا الضفة الشرقية، اخلطورة تكمن فإيش كانت 
تكمن  إن  االردن ما فتحت املشاريع والشغل عنا ظلت احلكومة موظفني  ال فتحوها 

بدهم يف االردن، والعاصمة حطوها يف عمان بدل ما  طوها يف القدس واليهود كانوا 
القدس وهم عارفني، كمان إعطاء اجلنسية األردنية، وسحب اهلوية الفلسطينية سكان 
الضفة الغربية سواء احلامل جنسية فو ال فهو مواطن فردين فصبحوا قدام العامل ال  ق ل  
العودة إىل فلسطني، يعين ما ظل مع السكان غري بطاقة املؤن، وهذا خمطط خطري قد 

سحب هويتهم الفلسطينية، خبالس الالجئني اللي يف سور ، يكون عريب صهيوين ل
 ولبنان، اللي كانوا الجئني مش مواطنني.

التعامل االردين مع الفلسطينيني يف الضفة الغربية بشكل عام مش مزبوط، يعين الواحد  
كان يُعامل ح  وهو قاعد يف فرض  يعامل كمواطن من الدرجة الثانية، الواحد اللي 

لسطيين هان فو رام هللا ينس ن وهذا يدل على خطورة األمر، كمان الشغل يقول اان ف
وقت الواحد بدو يفتن مصنع فو اشي، انو  يفتح  هون، الزم يطلع يفتح  ابالردن، 
وهذا يعين االستثمار بكون خارج فلسطني، وهذا يعين إن  تفريغ بصورة غري مباشرة 

 202يف املخيم. سامهت االردن فيها واستخدمتها مع الالجئني

                                                           
202

.28/4/2015عام،تاريخالمقابلة:67أبومظفر، 



108 
 

 

 
اتسمت رواية فبناء اجليل الثاين ابلتحليل السياسي، ويعود ذلك إىل جانبني: اجلانب األول مستواهم التعليمي، إذ فدرك 

ن فن التعليم يشّكل لديهم رفمسال يؤهلهم للوقوس واالعتماد على ذاهتم يف احلياة، بعد فن فقدوا األر  ز الالجئ
إىل امتالك الشهادات وااللتحاد يف صفوس التعليم اجلامعي واملعاهد التدريسية، األمر  وفصبحوا ال ميلكون شيئا، فسعوا

الذي انعكس على قدرهتم التحليلية، فما اجلانب الثاين فريتكز على طبيعة احلياة اليومية اليت اختلفت عن حياة اجليل 
 األول الذي كان ُمعدما كل مه  قوت يوم  هو وفطفال .

 

 ( حسب اجليل الثالث: 1967-1948احلكم األردين ) 6.3

أترجحت آراء املبحوثني من اجليل الثالث، إذ مل تكن لديهم املعلومات والوعي الكايف للحديث عن فرتة احلكم األردين 
فكانت معلوماهتم سطحية وعائمة، ومنهم من استه ن وجوده فصال، ومنهم من استطا  إعطاء جزء بسيط من رواية 

 م كالتايل:فجداده، وكانت روايته
 ني ابسته ان حول احلكم األردين للمخيم فقالت:رمحتدثت ن 
 

 203اليوم عرفت منك فن  األردن حكمت املخيم!!. -األردن                  
 

 ديل ابستغراهبا الواضن فقالت:سواتفقت معها 
 

 204.ما مسعت في  فصال! جد كانوا االردنية  كموان هان؟!                
 
 على ما رواه هلا جّدها حول تلك الفرتة فتقول:  فكانت بناء   ةفما رواية نور  
 

احلكم األردين بسمع سيدي إن  كانوا كتري لوئما وكانوا كتري يقتلوهم، وكان سيدي  كي ان  يف 
)على( انس مدفونني يف زقاد املخيم، وكمان من دكتوران كان  كيلي ح  ملا دخلو املستعمرين   

إ م اردنيني وصارت الناس هتللهم ورفعوا شعار االسالم واحنا بنهللهم  )على(   بالدان
 205واستعمروان.
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 عرّب معاذ عن استياءه من احلكم االردين للضفة واملخيمات فقال: 

 
النظام االردين اكرب نظام متخاذل وعميل مع اسرائيل، ح  ملا ضّمت االردن الضفة عملت على 

سحب هويتهم الفلسطينية، وابلتايل هذه سياسة انه ة إ م يلغوا وجود فردنة املواطنني، و 
 206الفلسطينني كالجئني وهبيك بلغوا وجود القضية، وسياست  اجتاه الالجئني املذلة.

 
 :شريفعامة وواسعة فتحدث  عالءو  شريف كانت رواية كل من

الت نيد فان بصراحة مش كثري ال خضت نقاش وال مسعت كثري بقدر ما بعرس عن  
واالنتخاابت والربملان من اجلهتني، وان  كان هناك حالة من القمع خصوصا للمخيمات 

 207وكيف كان انو  الراديو. 67وقت صارت حرب 
 
 فقال:  عالءفما  

صدقا ال ما بعرس عن احلكم األردين وحكم  للمخيم بس نفس املعلومات اللي بنعرفها 
ان  حكم اليهود ارحم من و   استبداديكان حكم  بشكل عام عن حكمها للضفة ان 

  208حكم االردنيني النا عالقة الناس مع  كان عالقة مع احملتل االردين.
 

تنّوعت آراء املبحوثني من فبناء اجليل الثالث، فكانت معرفتهم بتلك الفرتة من اتري  املخيم وانعكاسها على الالجئني 
التام، مع حديث بعضهم عن السياسة اليت كانت هتدس إليها احلكومة في ، تتأرجن بني املعرفة السطحية، واجلهل 

األردنية من خالل منن اجلنسية األردنية لالجئني الفلسطينني، والذين فوضحوا ف ا كانت هتدس إىل تذويب القضية 
 وتوطني الالجئني.

 
فيها القدس الشرقية، وبذلك دخلت انتهى احلكم األردين ابحتالل القوات الصهيونية للضفة الغربية وقطا  غزة با 

الضفة الغربية وقطا  غزة حقبة جديدة من احلكم، والذي سنسلط الضوء علي  يف هذا اجلزء من الدراسة ابلفرتة املمتدة 
 م(.1987-1967ما بني )
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 م( حسب اجليل األول1987-1967االحتالل االسرائيلي ) 7.3

خصوصا وفن نظام احلكم فصبن استعمار  استيطانيا صهيونيا، يسعى إىل محلت تلك احلقبة العديد من التغرّيات، 

تثبيت وجوده وطمس اهلوية الفلسطينية، ترّكز النقاش حول جانبني فساسيني: اجلانب األمين، واجلانب العملي واحلديث 

 ة.حول حياة الناس اليومية واالقتصادية، وذلك ابالعتماد على الرواية الشفوية ل جيال الثالث

 احلانب األمين: 1.7.3
كما حدثنا غريها من املبحوثني حول فم صاص   بداية اإلحتالل كان مظلما وغامضا ابلنسبة لسكان املخيم فتحّدثنا  

 الذي وقع في  الناس عند دخول االحتالل الصهيوين للمخيم فتقول: االلتباس

هون،   ملا صارت احلرب،  ووقعت احلرب صاروا الناس مرقوا اليهود من  67يف ال  
وحلقوا الناس اليهود حبسبوهم جيش عراقي، قالوا هي هذي قوات عراقية، اخذوا اهلم مي 
وخبز بدهم يطعموهم، واال هم بقولوا روخ من هون، قالوا هي رجعوا قالوا   عمي هذا 

الناس وقتها رفعت الراية البيضا فود الدور ويال عشان و جيش اسرائيلي، هذول يهود، 
خذوا يو وصار خلص عرفوا صاروا هاللي خبافوا على حاهلم و ان  احنا بدانش نطب فيكم، 

ويشردوا، صاروا يشردوا راح نص اجللزون على عمان، فان مرظيتش فطلع وقتها  معياهل
جبنا هالصغار وقعدان حتت  حياة جوزي قايل يال بدان نروح ع فنا قلتل  اان مش طالع

حرامات عملناها زي معّرش وظلينا بقوا ميرقوا اليهود ونشوفهم من شقود احلرامات، 
 209.ومطلعناش وين بدي اطلع ووالدي صغار

 

يالحظ من رواية فم صاص فن الالجئني داخل املخيم تعّرضوا هل رة مرة فخرى بفعل دخول االحتالل االسرائيلي، وقد 

ن املبحوثني إىل هتافت العديد من الالجئني للخروج من املخيم إىل فماكن فخرى خارج حدود املخيم، إال فشار العديد م

 فن الغالبية العظمى اجتهت حنو األردن.

 

 :كانت رواية فبو خليل حول معاملة االحتالل االسرائيلي ألهايل املخيم فقال
منوت من السقعة حتت يقولوا  دخل اجليش االسرائيلي كل فرتة والثانية ينزلوان عالسود

عالساحة واللي بنلقاه يف الدار بتعاقب وهللا كانوا يقعدوان وهللا  40لل  15من ال 
خطرة شتت علينا شتوة، واللي يتعاطف معنا ميخلوهوش يوصلنا ح ، اوهلا كنا احنا 
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متضايقني، بعدين فلتوا الناس عالشغل، لكن االشي خرب بعد العمليات والنسف 
سنة عند اليهود، اشتغلت يف النيب  13ئية، صاروا اليهود ميأمنوش، اان اشتغلت والفدا

ورقة وكان االشي  13يعقوب، ويف صور ابهر، كنت مترجي اشتغل، كنت اوخذ حوايل 
رخيص، كنا احنا واليهود مع بعض ونوكل ونشرب، شو طالع إبيدان بدان نشتغل ونعيش 

 210. بور يعين مش خباطري
 

 العملي والطفرة اإلقتصادية: اجلانب 2.7.3
 فرص العمل للفلسطينيني فقالت:   فم عليان إىل تزايد فشارت 

يعين الناس صارت تشتغل، هالناس طالعني من ه رة، ال وراهم وال قدامهم وقت اجو  
هاملقاطيع فتحوا اشغال للناس، صاروا عمال،   روا يرصفوا بشوار  وهيك، فتحوا 

شتغل عندهم  بورة بدها تعيش ألن  الزالم زهقت من مستوطنات وصارت الناس ت
  211.القعاد، وكل واحد عنده عيلت ، اه احلياة صارت احسن

 
 ( حسب اجليل الثاين: 1987-1967اإلحتالل اإلسرائيلي ) 8.3

فرتة  اتفقت رواية اجليل الثاين مع رواية اجليل األول، إذ فكد فغلب املبحوثني على اعتبارين فساسيني عند حديثهما عن

دخول االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية، واليت متثّلت بزعزعة اجلانب األمين، وفتن األسواد االسرائيلية فمام العمال 

 الفلسطينني اا فدى إىل حببوحة اقتصادية، إال فن الالفت يف روايتهم فيضا الطابع التحليلي العميق.

ول ابعتقاد اجليش االسرائيلي هو جيش عراقي فتى لتحرير حتدث رمضان عن ذات اخلدعة اليت واجهت اجليل اال
 فلسطني وتقاعس اجليش االردين عن املواجهة لعدم وجود فوامر، وحتميل  املسؤولية فيقول: 

كانوا اليهود عنا كانوا ابلدابابت واحنا بنفكرهم اجليش العراقي وقالوا   67يف حرب ال 
بينا، ما اطلق اجليش االردين رصاصة واحدة انضبوا يف البيوت وقت عرفنا ان  يهود انض

فش قرار  48ومت سحب اجليش، انسحبوا انسحاب، واحنا جزء من هاي البلد زي ال 
 212ابملواجهة.

 
ختريب التعليم كان فحد السياسات اليت اتبعتها ادارة احلكم العسكري عند دخوهلا الضفة الغربية، وكانت هتدس من 

 : فبو مظفرر اكن من األيدي العاملة يف األسواد االسرائيلية، فيقول خالل ذلك إىل استثمار فكرب قد
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اصبحت حتت احلكم العسكري، فول حاجة عملوها ختريب التعليم  67بعد احلرب 
وخصوصا مدارس احلكومة، وفتحوا سود العمل يف اسرائيل للشعب الفلسطيين والعمل 

صار يتسرب من التعليم  واحد يف  ال البناء وتوظيف فش فكثري عدد من الطالب
ويتوج  للعمل االسود الن  هم بستغلوا الناس لفرتة معينة وبعد ما ختلص منهم بتكبهم 
بصفوا عالة، التعليم اضمحل ا م اليهود، واجلامعات فتحت حلاهلا ولكن اليهود عملوا 

 213على ختريب مهنة التعليم ألهداس مدروسة وخمطط هلا.
 

 ( حسب اجليل الثالث: 1987-1967االحتالل االسرائيلي ) 9.3
كانت معلومات اجليل الثالث والرواية اليت  ملها تتوقف على مدى إملام  وثقافت  ابلفرتات اليت مّرت هبا فلسطني، 

 : فكانت رواية رىب
دخول االحتالل الصهيوين اوجدت فرص عمل صفرية فتحوا  ال عمل يف املزار   

نا نظام الليشكا، اللي هو عبارة عن سيارات كبرية استغلوان، بلشوا خيربوا شبابنا، صار ع
زالم وبشتغلوا بنظام املياومة /نسوان  /كبار/مثل الباصات، بتوقف ابلسود بتعيب صغار 

بشتغل هباحلقول وبروح، ظلت للسبعينات، حرقوهم الشباب، ويف االنتفاضة كتري مت 
ري شباب مش عاجب القضاء عليها، اسرائيل فتحت اجملال للشباب يشتغل برة، وكث

اجلانب الصهيوين ما برجعوا خبلوه برة، وكمان حسبوها ملا فتحوا ان  الشباب هتاجر ا م 
جبيبوا مصاري وبصرفوها هون وقت يبعتوها ألهلهم، فهي لعبتها عالشقتني، من  اراتحت 
من الشباب اللي اكن يعملوا اشياء نضالية، ومن  فخرجتهم من فلسطني وببعثوا مصاري 

 214هلهم وبصرفوها هون اللي خبلي اقتصاد الصهاينة ينتعش.أل
 

إال ف م نظروا لتلك  يف الوقت الذي مل يتمكن فغلب املبحوثني من اجليل الثالث من إعطاء معلومات عن تلك املرحلة
 ، فكانت روايتهم: الفرتة نظرة خمتلفة

 ديل:س
مهو لليوم االحتالل  ، بسابملدرسة كأين مسعت عن ، بس بصراحة مش ذاكرة إشي من  

موجود، يعين لو مش زي قبل بس صاروا يشتغلوا بطرد خفية، اسقاط الشباب، 
  215.وجتنيدهم لصاحلهم، املخدرات اللي بنشروها، وكثري شغالت"
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 : ةنور 

  بظن إن  صاروا  طوا بصمتهم على كل إشي، ويتدخلوا حبياة الناس بس فكثر من هيك ما        
 216.بعرس

 
 نرمني:

عن فرتة االحتالل االسرائيلي واالدارة املدنية ما بعرس بس فان ما بشوس في  فرد اخلطط  
االستعمارية واالستيطانية ماشية، كل يوم بزيدوا عاملستوطنة وحدات سكنية، كل فرتة بسّكروا 
الطريق لرام هللا وبنتبهدل لنوصل وهي دقيقتني، سياسة االذالل اللي من يوم ما اجو مستمرين 

يها، ميكن التأثري اللي بتسأليين عن  ما حبس فيها فان حبس في  ابوي فو سيدي، بس اان حبس ف
 217ابللي عايشت ، الشهيد امد الراي، واجلرين عطا شراكة كلهم بريوحوا نتي ة ان  في  احتالل.

 
م واليت ظهرت من خالل ميكننا مالحظة االختالس بني روا ت األجيال الثالثة حول طبيعة احلكم اإلسرائيلي للمخي

استمرارية احلدث لدى اجليل الثالث، خبالس اجليلني األول، والثاين الذي رّكز على جانبني ومها: طبيعة اجلانب املعيشي 
الذي تعّر  للعديد من اإلرهاصات واملمارسات اإلسرائيلية جتاه التعليم، والسعي الدائم لتخريب ، وهذا ما رّكز علي  

ن فبناء اجليل الثاين، فما اجلانب اآلخر فكان فتن سود العمل فمام اليد العاملة الفلسطينية والذي كان فحد املبحوثني م
يدّر فرابحا، و قق فهدافا لل انب اإلسرائيلي كون  عمل مأجور ومؤقت، كزراعة األراضي، جين الثمار واحملاصيل، بناء 

  مستوى معيشة الالجئني، ودخوهلم مرحلة من البحبوحة وحدات سكنية كاملستوطنات، يف الوقت الذي فسهم ابرتفا 
قتصر على الفرتة اليت تسّلم فيها زمام احلكم تاالقتصادية، فما اجليل الثالث فكانت نظرت  لتأثريات وجود االحتالل ال 

رارية احلدث، وفن يف الضفة الغربية، واليت طالت املخيمات الفلسطينية فيضا با فيها خميم اجللزون، ولكن  نظر إىل استم
االحتالل يوجد يف كل املمارسات اليومية اليت يعيشها الالجئ، فأصبن يتعامل مع املكان بصورة سياسية حبتة، ليكّون 

 ل  اجلرين، والشهيد، واألسري، وكل املضايقات اليت يتعر  هلا فبناء الشعب الفلسطيين نتي ة وجود االحتالل.
ياسية اليت طرفت على الساحة الفلسطينية، واليت ففضت إىل إعالن اتفاد املبادئ متّخضت العديد من املتغرّيات الس

، على فن يتم نقل بعض الصالحيات من حكم االحتالل إىل 1993حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية لعام 
ر االستعمار االستيطاين يف ظل استمرا 218السلطة الفلسطينية ضمن فجزاء جغرافية معينة من الضفة الغربية وقطا  غزة،
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الصهيوين، وسنركز هنا على اجلانب املعيشي واألمين، وطبيعة احلياة االقتصادية لالجئني داخل املخيم، وإن كان التأثري 
 غري مباشر، إال فننا سنقوم بدراسة هذا التأثري على امتداد األجيال الثالثة.

 

 األول( حسب اجليل 2014-1993السلطة الفلسطينية ) 10.3

فظهر فغلب املبحوثني عدم الرضا على وجود السلطة وعرّبوا عن استيائهم من احملسوبية واحملاابة اليت تنته ها السلطة يف 

تعاملها مع الفلسطينني على حّد تعبريهم، فيما تطّرد آخرين إىل التحّرر الذي رافق قدوم السلطة، وانعدام األخالد يف 

 يف الفرتات السابقة  وكانت روايتهم كالتايل:اجملتمع والذي مل يكن ظاهرا 

 : براهيمابو إ
بظلوا من دمنا وحلمنا  ويقصد هنا )كما هو متعارس( السلطة شو عملتلنا؟ بس مثل ما تقويل 

فحسن من اليهود بس يف املخيم معملولناش إشي، هاللي عندو واسطة وّظف مجيع قرايب  يف 
يم اتبع لليهود مش للسلطة، جابولنا اشي اجيايب؟ احنا السلطة، وشغلة واسطات واسوبيات، املخ

الالجئني اخنرب بيتنا مهيك شايفة يعين هالقيادة اللي شايفينها مطالبة حبقوقنا، الكل انمي وال حد 
، سائل فينا، وبظلوا مياطلوا ابملفاوضات عادت اسرائيل بدها تعطيهم اشي، متعشمني عالفاضي

شباب ووالد من املخيم كل سنة، يعين السلطة بتدخلش املخيم  وإذا عاألمن شويف قديش بستشهد
 219.إال بتنسيق مع اليهود

 
 :عمرفم 

السلطة سلطة عحاهلم، لسة بقينا وقت اليهود مراتحني واحلياة احسن، من يوم ما اجو واحنشران  
شو  احنا الناس، اللي يف السلطة كل واحد رش شوية على قرايبو ومعارف  والشعب ظل مثل ما هو

بدو يتغري علي ، هي وظائف فش، ف م اليهود بقوا هالعمال يشتغلوا عكلك   حال جييبوا 
مصاري، اليوم فش ح  املوظفني مش قابظني رواتبهم، واملخيمات بتتدخلش فيها السلطة بس زي 
ما قلتلك اللي بعرس حدا وخبص  بزبط ، وكمان تعايل شويف الفلتان اللي عند الناس من وقت 

السلطة، البنات بطلن خيافن، وين ا م بقوا يرشقوهن بية النار اللي تطلع مشلحة ويال اجت 
البسة حزد ولزد، اليوم فش حيا، والسلطة فش دين بقوا قبل  افظوا على البنات، اليوم هيك 
شايفة الواحدة بتطلع هي واللي مش البسة واحد حد بقوهلا وين را ة؟ اللي فرح للسلطة فول ما 

  220وهللها وزغرتلها في  انس طلعت ابملولد بال محص منهم، ويف انس اكلت البلد كلها.اجت 
 

 ( حسب اجليل الثاين: 2014-1993السلطة الفلسطينية ) 11.3
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العموميات، وهذا ما مل يتحّدث فبناء اجليل الثاين بشكل واضن عن السلطة الفلسطينية، وكان فغلبهم يتحدث يف 
 ن احلديث واقتصارهم على العموميات، فكانت روايتهم كالتايل: حول إح امهم ع جيعلنا نتساءل

 : فماين
  221التأثري اكن ابملخيم مش مباشر، ميكن زادت فرص العمل للشباب.               

 
 نة: يفم

 222.كون يف سلطة صار النا صوت، صاروا الناس يعرفوا اشي امسو فلسطني وفي  انس مظلومني في 
 

 عبد العزيز:  
بتمييع القضية، وهنا اود ان اقول على من تعب من مشوار املقاومة ليتنحى جانبا وليرتك لغريه فتت 

ان مل يتعب ويواصل الطريق دون ان يتآمر عليهم دون ان يضع العقبات يف طريقهم، ال جيوز ان 
لراية حنرم االجيال القادمة من ان تكون فلسطني كلها هلم جيال بعد جيل، ومن حقهم ان يستلموا ا

مرفوعة، ليس من حق زعيم او رئيس او منظمة ان تساوم على مسألة حق العودة، فهو حق 
 223مشرو  ال يقبل التقسيم والتفاو .

 فديبة:
السلطة شّغلت هالشباب، يعين الناس كان ما يطلعلهم تصارين اشتغلوا ابلسلطة، واللي راح  

 224ر دخل.اشتغل ابلسلطة مش ابة ابلسلطة بس النو بدو يوفر مصد
 
 

 ( حسب اجليل الثالث: 2014-1993السلطة الفلسطينية ) 12.3
 حتّدث فبناء اجليل الثالث بصورة فكثر طالقة وصراحة، فكانت روايتهم كالتايل: 

 :رىب
    احلرية  وسحب بلشو الشباب اللي كانوا يف التنظيمات صاروا يشتغلوا يف وظائف، مت تقنني العمل        
 225.والكالم

 
 
 ني: رمن
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السلطة زادت عنصرية الناس براة املخيم جتاه املخيم، زاد احلقد من املخيم على الناس خصوصا ان  
املخيم كان للناس الفقرية للناس اللي ما معها، السلطة فرّقت الناس عن بعضها، فرص العمل مع 

السلطة  السلطة ابلنسبة ايل اسوء ألن  املخيمات كانوا يعتمدوا على العمل يف الداخل، بتمىن
 226.تروح،  كمان طبعا ما اوجدت استقرار يف املخيم

 الء: ع
السلطة ما اهلا اثر ملموس يف حياة الناس، بس اكن متسك اللصوص نوعا ما، بس يف املخيم ما 

، فوجدت وظائف بس شو وظائفها يعين ميكن بتطعمي الناس cبتشعري يف وجودهم أل ا منطقة 
ب، ميكن ما استفدت من وجود السلطة كشخص هوييت الن  وضعها مش دائم وضعها مكرك

بوخدها من عند اليهود، وقت بدي اطلع انو  فطلع برة فلسطني، انو  فدخل األراضي احملتلة، 
اشهر  3يوم عشان  ققوا معي ليش اعتقلوين اليهود ملدة  12يعين اان اعتقلت من قبل السلطة 

 227.سيت وقتها ان  االثنني كمبيوتر واحدواان كنت طالب ببريزيت، هل النك من محاس، ح
 وفاء: 

صار في  فلتان ابالخالد، يعين ازا االنتفاضة االوىل صار صحوة دينية مع دخول السلطة تقّلصت 
الصحوة الدينية، وصارت احلر ت الفردية تعطي الناس احلق إب ا تتب ن يف كل شيء يف اللباس يف 

 228التصرفات.
 

بني وجهات نظر األجيال الثالثة حول طبيعة وجود السلطة الفلسطينية فحمل اجليل  من الواضن فن هناك اختالس
األول الكثري من االنتقادات اليت وجهها جتاه السلطة، من انتشار احملسوبية، وانعدام احلّس األخالقي واحنطاط ، إىل 

العكس كانت نتائ ها سلبية على السياسات التفاوضية اليت  متارسها السلطة، واليت ففضت إىل الالشيء، بل على 
 القضية الفلسطينية، وابلتحديد قضية الالجئني اليت مت وضعها جانبا.

اجليل الثاين كان فقل إفصاحا عن آرائ ، وإن فبداها فكانت حبذر شديد، واقتصاره على احلديث بشكل عام على وجود 
لسطينني، وكذلك حديثهم عن فرص العمل اليت السلطة والفوائد اليت جلبتها كالتعريف بشكل رمسي على وجود الف

 وّفرهتا السلطة لبعض األفراد داخل املخيم. 
اجليل الثالث كان اجليل األكثر انتقادا وتصر ا عن آرائ  جتاه السلطة، إذ نظروا هلا من جانب سياسي على ف ا وج  

ناء شعبها، عدا عن كبت حرية التعبري لالحتالل ومعاون ل ، وذلك من خالل التنسيق األمين الذي تتبع  جتاه فب
بني فبناء الشعب الفلسطيين  رين خارج ، األمر الذي شّكل عداء  والكالم، ونشر نو  من الطبقية بني فبناء املخيم واآلخ

الواحد بسبب الصورة النمطية حول املخيمات، واليت تتمثل يف الفقر واحلرمان، كما تطرقوا للحديث عن اخللل اجملتمعي 
 إفساح اجملال للحر ت الفردية، لتصبن األمور خارجة عن حدود األخالد والعادات والتقاليد الفلسطينية.يف 
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 اخلالصة: 14.3

ت نستخلص اا سبق فن خميم اجللزون قد وقع حتت العديد من فنظمة احلكم، واليت اختلفت طبيعتها فمنها من كان

واحلكم األردين، ومنها اآلخر من فتى بصورة فر   كمؤسسة دولية إغاثية،بثابة "احلماية" كوكالة الغوث، واليت فتت  

 السيطرة كاالحتالل االسرائيلي، وفخريا من فتى ليمارس السيادة على األر  الفلسطينية كالسلطة الفلسطينية.

، ومنها ما هو ومن املالحظ فيضا  فن هذه املؤسسات منها ما هو قائم أبعمال  كوكالة الغوث، والسلطة الفلسطينية

فصبن بثابة اتري  كاحلكم األردين، فما االحتالل االسرائيلي فال يزال ميارس هتديده املتواصل للهوية الوطنية الفلسطينية، 

 والعمل على استهدافها واإلطاحة هبا.

، ويعود ذلك إىل اختلفت رواية فبناء األجيال الثالثة حول تلك املؤسسات، بل واختلفت بني فبناء اجليل الواحد ذات 

طبيعة الت ربة اليت عاشها الفرد يف تلك الفرتة، وقد ساد نوعا  من التكّتم على رواية فبناء اجليل األول فثناء حديثهم عن 

 تلك املؤسسات، ويرجع ذلك إىل فن بعضها ما زال قائما .

عاش  الالجئون يف بدا هتم داخل  وكالة الغوث الدولية كانت يف رواية فبناء اجليل األول حتمل صورة الواقع الذي

خميمات الل وء، فكان العوز واحلاجة مها سيد املوقف، فكانت روايتهم حتمل ضعفهم واتكاهلم على ما تعطيهم ا ه 

وكالة الغوث، نظرا  لظروفهم املرتدية اليت كانت حتاصرهم بعد فن ُهّ روا من بالدهم، خبالس اجليل الثاين الذي رفى يف 

ث مؤسسة وجدت لتعمل على فنسنة القضية الفلسطينية، وقضية الالجئني، وحتويلها من قضية سياسية إىل وكالة الغو 

قضية إنسانية يف املقام األول، فما فبناء اجليل الثالث فكانت بنيتهم املعرفية حول وكالة الغوث ضعيفة جدا ، إذ مل 

 سسة اليت تزامن وجودها مع وجود املخيم.يتمكنوا من إعطاء معلومات كافية لتشكيل صورة حول تلك املؤ 

ال بد من اإلشارة هنا إىل التغرّيات العمرانية اليت طرفت على صورة وشكل املخيم، والتطورات والتحسينات اليت فدخلها 

الالجئون يف الوحدات السكنية اليت حصلوا عليها من وكالة الغوث، ونظرة املبحوثني لتلك التغرّيات على ف ا فمر 

عي يسعى ل  األفراد لتحسني حياهتم، وال عالقة ل  ابلتنازل عن العودة ملد م وقراهم، والتأكيد على فن املخيم وفي طبي

مكان لل وء داخل فسوار املخيم فو خارج ، داخل فسوار الوطن فو خارج ، ما هو إال اطة انتظار للعودة للقرى 

 واملدن الفلسطينية.
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األردين، فكانت رواية اجليل األول تتماشى وواقع املعيشة، وتنّم عن ع ز وعدم اكتفاء تشاهبت وكالة الغوث مع احلكم 

هلوالء املبحوثني، فكانت روايتهم متّ د ابحلكم األردين على فن  فتى ليحمي النظام، خبالس اجليل الثاين الذي رآه  مل 

ضعها االقتصادي املرتدي، والبعد السياسي خمططات سياسية هتدس إىل تفريغ املخيمات من اتواها، وإبقائها على و 

ملنن الالجئني الفلسطينيني اجلنسية األردنية من خالل آراء املبحوثني، ونظرهتم لتلك اخلظة على ف ا خطوة سياسية 

يف استعمارية، فما فبناء اجليل الثالث فكانوا األقل دراية بتواجد احلكم األردين داخل فراضي الضفة الغربية، وابلتحديد 

 خميم اجللزون، وهذا يدّل على ضعف آخر يف البنية املعرفية للخلفية الوجودية هلذا اجليل داخل املخيم.

نالحظ فن فبناء اجليل الثالث مل يتلقوا رواية عن تلك املؤسسات خبالس تلّقي  عن حرب النكبة، واالنتفاضة الفلسطينية 

ل عن األسباب اليت حالت سابقا، هنا نتساءلفلسطينية كما الحظنا األوىل، واتفاقية فوسلو، ووكالة الغوث، والسلطة ا

دون وصول الرواية لل يل الثالث واليت فعتقد فن هناك سبب جوهري يقف وراء هذه الظاهرة، فال وهو اختفاء آاثر 

 تلك املؤسسات عن فر  الواقع، اا فثّر على تناقل الرواية بشأ ا.

ر الرواية اليت فدىل يف مسا ا  ، تغيري 1987-1967رائيلي يف الفرتة الواقعة ما بني شّكلت الرواية حول االحتالل االس

ن، واليت عكست صورة اهلوية الوطنية الفلسطينية لدى األجيال الثالثة من عينة الدراسة، فاتفق اجليلني هبا املبحوثو  

األول والثاين حول مظاهر فرتة دخول االحتالل االسرائيلي اليت ظهرت على خميم اجللزون يف تلك الفرتة، واليت متحورت 

لصهيونية للمخيم، واليت كانت مجو  الالجئني قد ظّنت أب ا حول زعزعة األمن، والصدمة اليت شّكلتها دخول القوات ا

جيوش عربية آتية لتحرير فلسطني، وإ اء معاانة الالجئني، فما الفارد بينهما فكانت يف نظرة اجليلني حول مسألة 

دية لديهم، العمل يف األسواد االسرائيلية، واليت نظر هلا اجليل األول ابستحسان وذلك بسبب ترّدي احلالة االقتصا

فكانوا حباجة إىل في وسيلة للحصول على املال، فيما راح اجليل الثاين إىل نقد تلك الظاهرة، وإن شّكلت حببوحة 

اقتصادية لالجئني، إال ف ا كانت ختدم االجندة الصهيونية، وذلك من خالل تدمري البنية التعليمية للشعب الفلسطيين 

سواد االسرائيلية، الالفت هنا اجليل الثالث الذي تناول االحتالل االسرائيلي وارغام  على التوّج  للعمل داخل اال

بصورة نقدية جتاه فتن األسواد، إال فن  فضاس منحى آخر يف تشّكل هوية وطنية لدي  مل تظهر لدى اجليلني السابقني، 

ئيلي ال يقتصر على الفرتة اليت تسّلم فكان االحتالل االسرائيلي مستمر وال ينحصر بفرتة اددة، فوجود االحتالل االسرا
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واليت طالت املخيمات الفلسطينية فيضا، با فيها خميم اجللزون، فاهلوية لدي   يها زمام احلكم يف الضفة الغربية وما زال، ف

 من خالل الرواية حول االحتالل االسرائيلي متّيز ابستمرارية احلدث.

ية، واليت نظر إليها اجليل األول نظرة استياء عام، نتي ة املعاملة اليت فخريا كانت مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطين

انته تها السلطة جتاه فبناء الشعب الفلسطيين، والذي متّيز ابحملاابه والواسطة، والفلتان األمين واألخالقي، وانعدام فرص 

ل حول األسباب اليت ذا جيعلنا نتساءورة واضحة عن ، وهالعمل. فيما مل تكن رواية اجليل الثاين قادرة على إيصال ص

منعت فبناء اجليل الثاين من احلديث عن روايت  حول مؤسسة السلطة الفلسطينية، وهنا فعتقد فن ذلك يعود إىل طبيعة 

العمل ل فراد فو ألقرابئهم واليت تنطوي حتت إطار السلطة الفلسطينية، فاحلديث قد يسبب ضررا  هلؤالء األفراد، لذا 

الصمت، فما فبناء اجليل الثالث الذي محل الكثري من السخط واللوم على السلطة الفلسطينية، فكانت روايت  فّضلوا 

حول السلبيات اليت فتت هبا السلطة منذ نشأهتا واآلاثر اليت ترتبت على وجودها، واليت انعكست بصورة فو أبخرى 

 ئني الفلسطينيني بشكل خاص.على القضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام، وعلى قضية الالج

يف اخلتام نالحظ فن لكل جيل من األجيال جتربت  وروايت  حول كل مؤسسة من املؤسسات اليت تعاقبت على املخيم 

 واليت شّكلت هويت  اخلاصة لكل جيل من األجيال.

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 النتائج والتوصيات

قشت كل منحى من ا هذه الرسالة، من خالل الفصول اليت انمتّكنت الدراسة من معاجلة اإلشكالية اليت بنيت عليه

أبثر حرب النكبة والنكبة املستمرة يف الفصل الثاين، وآاثرها على هوية الالجئني واليت عملت على تعزيز  مناحيها، ابتداء  

قد فثبتنا صحة  هويتهم، وتبلورها بني األجيال من حالة فردية إىل حالة مجاعية مث حتّوهلا إىل قضية، وبذلك نكون
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م(، واتفاقية 1987الفرضية األوىل، فما الفرضية الثانية اليت قامت على دراسة فثر كل من االنتفاضة الفلسطينية األوىل )

فوسلو، وفثر كل منها يف تعزيز اهلوية الوطنية، فكانت االنتفاضة الفلسطينية واليت فعطت الفلسطيين دافعا  للصمود بعد 

ش الذي ال يُقهر، فأتت لتبين هوية وطنية جامعة بني فبناء خميم اجللزون، خبالس اتفاقية فوسلو اليت فن استطا  قهر اجلي

فتت هادمة آلمال الالجئني الفلسطينني، ادثة شرخا  بني صفوفهم، إال ف م ويف الوقت ذات  كانت ردود ففعال 

، وال تعرّب عن التفاقيات ال تثين من عزميتهم شيئا  املبحوثني تؤكد على ثباهتم على هويتهم الوطنية، مشريين فن هذه ا

توجهاهتم، وبذلك نكون قد فثبتنا صحة تلك الفرضية، وال بد من اإلشارة هنا إىل العالقة بني اهلوية واملكان يف ذاكرة 

ينة الدراسة، األجيال من خالل روا ت املبحوثني، وبعد فن قمنا بتحليل روا هتم ومقارنتها بني األجيال الثالثة من ع

فإننا نؤّكد فن اهلوية الوطنية الفلسطينية اليت تبلورت لدى هذه األجيال قد تشّكلت بدافع التهديد الذي وقع عليهم، 

بعزل عن املكان، والذي يتمّثل ابملخيم، كمكان لل وء، فاهلوية الوطنية الفلسطينية ترعرعت بني األجيال من خالل 

تناقلها جيال  بعد جيل، فاملكان ما هو إال حاضنة للهوية الوطنية الفلسطينية وليس موّلدا  الرواية اليت استطا  األجيال 

هلا، فالقضية الفلسطينية بشكل عام، وقضية الالجئني بشكل خاص، ال ترتبط بكان الل وء، بقدار ما ترتبط حبق، 

 وشعور، وانتماء لفلسطني التارخيية فينما حّل هذا الالجئ وارحتل.

ملنحى الثاين من اإلشكالية اليت عاجلتها هذه الدارسة فال وهي: مؤسسات اجملتمع املدين الرمسي وانعكاساهتا على فما ا

الالجئني، وفيها مت دراسة جتربة الناس والت ّمع يف املكان "املخيم" وعالقتهم ب  من خالل املؤسسات الرمسية، إذ 

الالجئني عرب األجيال ونظرهتم لتلك املؤسسات، واليت قامت على  فظهرت نتائج املقابالت فن هناك اختالس يف تعامل

إخفاء الوج  احلقيقي لوجودها، والعمل على حتويل قضية الالجئني من قضية سياسية إىل قضية إنسانية وهذا ما قامت 

تلك التوجهات ب  كل من وكالة الغوث الدولية، ونظام احلكم األردين، حسب ما رواه بعض املبحوثني، واالختالس يف 

فعدانه إىل طبيعة الظروس واحلياة بشكل عام لكل جيل من األجيال، وبذلك فثبتت صحة الفرضية الثالثة واألخرية من 

هذه الدراسة، واليت تقوم على إسهام مؤسسات اجملتمع املدين الرمسي الذي تعاقب على خميم اجللزون يف إفراز هوية 

تها ابملكان تبعا للظروس احمليطة هبا، واتضن ذلك يف اقتصار عالقة الالجئ من اجليل خمتلفة بني األجيال الثالثة، وعالق

األول بتلك املؤسسات على أتمني ظروس املعيشة من خالل رحلة تطّور املسكن، واملساعدات اليت كانت تقّدمها يف 

احلياة اليومية، وتوفري لقمة العيش، حالة وكالة الغوث، ونظام احلكم األردين، إذ اقتصر حديث اجليل األول على طبيعة 
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واالبتعاد عن التحليل السياسي رغم ادراكهم للمخططات اليت كانت هتدس إليها تلك املؤسسات، إال فن ظروفهم 

منعتهم من احلديث الستمرارية املساعدات واحلفاظ على احلياة، وهذا ما اختلف في  فبناء اجليل الثاين والثالث، 

ئهم حول االحتالل الصهيوين، ودخول السلطة الفلسطينية، واآلاثر اليت انعكست على رواية كل وينسحب هذا على آرا

جيل، وال بّد من التنوي  إىل فن التطّور الذي واكب شكل املخيم عمرانيا  مل يؤثّر على هوية الالجئني داخل ، وإمنا هو 

 دة لقريت  ومدينت .تّطور طبيعي ينشده الفرد حبثا  عن االستقرار واألمن حلني العو 

يف اخلتام فود فن فشري إىل فن تلك الدراسة قد تضاس إىل قائمة الدراسات الفلسطينية وقضا  الل وء، إال ف ا تظّل 

حباجة إىل دراسات مساندة ومكّملة لكل اجلوانب اليت مل تتطرد هلا هذه الدراسة، واليت آمل فن تكون اباب لفتن فبواب 

 ضا  الل وء والالجئني. جديدة من البحث حول ق

 تتلخص التوصيات هلذه الدراسة يف اآليت: 

ضرورة القيام ابلعديد من املشاريع ابالعتماد على الرواية الشفوية للحفاظ على رواية اجليل األول، واستمرارية   -

تناقلها ل جيال، خاصة فن فبناء هذا اجليل ابتوا قالئل، وإن وجدوا فقد يعانوا من فمرا  تعيقهم عن اإلدالء 

 بروايتهم. 

اإلفصاح عن روايتهم ل جيال املتالحقة، وذلك من خالل عقد حّث الالجئني من فبناء اجليل األول على  -

 جلسات مجاعية جتمعهم يف إطار واحد، لتبادل الرواية الفلسطينية بينهم.

اإلهتمام ابلنخبة املثقفة والواعية من فبناء اجليل الثاين والثالث، وااللتفات إليهم وإعطائهم مواقعم ليشّكلوا جسرا  -

ئهم من األجيال املتعاقبة، ويقع هذا على عاتق املؤسسات الرمسية والشعبية ابستضافتهم، من الوعي واإلدراك ألبنا

 وفتن فبواب احلوار يف العديد من اجملاالت اليت تستحق البحث. 

القيام بتوعية األجيال املتعاقبة خبلفية وجودهم داخل فماكن الل وء، واملراحل التارخيية اليت مّروا هبا، كي تتشّكل  -

صورة واضحة عن تواجدهم، وتقع هذه املهمة على املؤسسات األكادميية والتعليمية، كدمج اتري  فلسطني  لديهم

بشكل عام واتري  الل وء بشكل خاص يف املناهج الفلسطينية، كي تتمّكن األجيال من احلفاظ على صريورة 

 اءا  تغرّيات مكانية فو تغرّيات سياسية.وجود املخيمات واليت ففضت إىل الل وء، والتغرّيات اليت تعاقبت عليها سو 
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وخلق مشكلة الالجئني الفلسطينيني. سلسلة كي  1948. املذابن االسرائيلية خالل حرب 2015عبد اجلواد، صاص. 
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 املالحق

 :مسجلة(قائمة املصادر الشفوية )مقابالت 
 اجليل األول: 

القرية/ املدينة  العمر اإلسم الرقم
 األصل

العمر عند 
 اخلروج

 اتري  املقابلة

 8/7/2013 17 بيت نباال 83 فبو إبراهيم 1
 4/7/2013 13 بيت نباال 77 فبو مجال 2
 28/6/2013 20 بيت نباال 85 فبو مسعود 3
 19/5/2014 20 السافرية 85 فبو امد 4
 21/5/2014 10 اخلريية 75 خليلفبو  5
 8/5/2014 8 العباسية 70 فبو فادي 6
 9/5/2014 19 عنابة 85 فبو جهاد 7
 17/5/2014 15 بيت نباال 80 فم موسى 8
 29/6/2013 10 رنتية 72 فم عليان 9

 28/6/2013 18 بيت نباال 83 فم  سر 10
 4/7/2014 15 وادي حنني 80 فم عمر 11
 18/5/2014 6 اللد 72 فم مسري 12
 15/5/2014 6 العباسية 72 فم صاص 13
 8/5/2014 6 دير طريف 72 فم رائد 14
 11/5/2014 6 الدوامية 72 فم غازي 15

 

http://www.pal-monitor.org/news.php?item.243
http://www.pal-monitor.org/news.php?item.243
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/316012.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/316012.html
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 اجليل الثاين: 
القرية/ املدينة  العمر اإلسم الرقم

 األصل
 اتري  املقابلة

 29/6/2014 بيت نباال 51 عبدالعزيز 16
 18/5/2014 بيت نباال 53 عبد هللا 17
 3/5/2014 املزيرعة 63 داوود 18
 29/6/2014 الدوامية 54 فمحد 19
 19/5/2014 العباسية 62 رمضان 20
 20/5/2014 العباسية 57 عبد الفتاح 21
 28/6/2015 عنابة 67 فبو مظفر 22
 20/5/2014 العباسية 54 وليد 23
 22/6/2014 بيت نباال 43 فخرية 24
 22/6/2014 وادي حنني 52 فمينة 25
 30/8/2013 بيت نباال 48 فماين 26
 15/5/2014 العباسية 50 صبحية 27
 18/5/2014 اللد 53 فديبة 28
 24/5/2014 بيت نباال 68 فم فمحد 29
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 اجليل الثالث: 
القرية/ املدينة  العمر اإلسم الرقم

 األصل
 اتري  املقابلة

 2/7/2014 طريفدير  42 رىب 30
 19/5/2014 عنابة 42 انهد 31
 28/5/2014 فم الزينات 37 وفاء 32
 25/5/2014  فا 32 سعاد 33
 25/5/2014 طرية دندن 20 رشا 34
 28/6/2014 بيت نباال 21 نرمني 35
 21/5/2014 الربيّة 21 نورة 36
 19/5/2014 عنابة 23 سديل 37
 25/5/2014 العباسية 30 فدهم 38
 20/7/2014 اللد 36 شريف 39
 22/6/2014 بيت نباال 26 خلدون 40
 29/5/2014 بيت نباال 27 عالء 41
 13/5/2014 بيت نباال 30 حسني 42
 3/6/2014 طرية دندن 22 معاذ 43
 3/6/2014 الدوامية 22 نسيم 44
 26/5/2014 اللد 29 فيسر 45
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