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 ممخص الدراسة:

 ىابمور المسار الصعب والمعقد لتو الفمسطينية الوطنية تتناول ىذه الدراسة موضوع اليوية 
الدولية و والعربية  والوطنية التاريخية والدينية والثقافية العوامل بفعل التداخل الكثيف لمعديد من

اليوية  تبمورفي  مؤثرا   ا  أرض فمسطين، ولعبت دور  التي تفاعمت بال توقف عبر التاريخ عمى
براز ف اليوية، و سة إلى تعرياتسعى ىذه الدر ، و الجماعية لمفمسطينيين أىم المراحل التي مرت بيا ا 

بالفمسطينيين ابتداء من  في مختمف الفترات التاريخية التي مرتبمورىا اليوية الفمسطينية خالل ت
تحديد إلى  ا  ة أيضدراسال وتتطرق، م(1948-1917) نتداب البريطانيالحكم العثماني واال

براز العوامل التو  ،اليوية الفمسطينية اتمكون وأىميا النضال الوطني  ىاي أثرت عمى تبمور ا 
قضية اليوية الوطنية الفمسطينية ىي قضية حركة التحرر الوطني باعتبار أن  الفمسطيني،
 تيا،خصوصيو  تبمور اليوية الوطنية الفمسطينية تعبيراتكما تبرز ىذه الدراسة، أىم  ،الفمسطينية

بوصفيا حالة صيرورة  تتبمور  ة الفمسطينيةاليوية الوطنيوخمصت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أن 
ارتبط بكفاح  الصييوني،و  ستعماري البريطانيخاصة في مواجية المشروع اال دائمة التحول،

، المذان بريطانيال حتاللواال االستيطاني الصييوني مشروع االحتالليالشعب الفمسطيني ضد ال
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الشعب  مشروع الصييوني استيدففال ،الفمسطينية يويةونفيا  صريحا  لم ا  شكال تيديدا  مباشر 
الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي  ل يستيدفيم، في وجودىما، وما ز الفمسطيني

وما ارتبط بو من محاوالت الطمس والتيميش واإلنكار لوجود  م،لحضاري واإلنساني بوجو عااو 
  شعب بأكممو.

Abstract: 

This study deals with the issue of the Palestinian national identity 
and the difficult and complex path of its crystallization due to the dense 
overlap of many historical, religious, cultural, national, Arab and 
international factors that interacted ceaselessly throughout history on the 
land of Palestine, and played an influential role in crystallizing the 
collective identity of the Palestinians. This study seeks to define identity 
and highlight The most important stages that the Palestinian identity 
went through during its crystallization in the various historical periods 
that the Palestinians went through, starting from the Ottoman rule and 
the British Mandate (1917-1948 AD). The issue of the Palestinian 
national identity is the issue of the Palestinian national liberation 
movement, as this study highlights, the most important expressions of 
the crystallization of the Palestinian national identity and its specificity. 
The Palestinian people against the Zionist occupation and settlement 
project The British occupation, which posed a direct threat and an 
explicit denial of the Palestinian identity. The Zionist project targeted the 
Palestinian people, and is still targeting them, in their cultural, social, 
economic, political, civilizational and human existence in general, and 
the associated attempts to obliterate, marginalize and deny the 
existence of an entire people. 
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 المقدمة:

تشكل ا٢توية الوطنية أبرز كأىم القضايا ُب 
الوقت ا١تعاصر بالنسبة للشعب الفلسطيٍت، ألهنا تتعلق 
 با١تشركع التحررم الوطٍت الفلسطيٍت، فهي قضية حركة
التحرر الوطٍت الفلسطينية، كقضية ا١تشركع الوطٍت 
األكؿ الذم عِّب عن ىذه ا٢توية، كقد تبلورت ا٢توية 
الوطنية الفلسطينية على مر مراحل عدة، كقد كاف 
لألزمات كالنكبات اليت مر هبا الشعب الفلسطيٍت على 
مدل األزماف أثر كبَت ُب تبلور ىذه ا٢توية، كخاصة 

 القرف العشرين، كٯتكن القوؿ، أف األزمات ا١تعاصرة ُب
ا٢توية الوطنية الفلسطينية مل تنشأ بشكل طبيعي، كمل 
تتبلور كسط ظركؼ ذاتية سليمة تتعلق بالتطور 
االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالثقاُب، 
فمحاكالت طمس الوجود الفلسطيٍت خالؿ الفًتة 

ـ(، رٔتا كانت 1949-1919ا١تمتدة ما بُت عامي )
م األسباب اليت عززت االحساس بضركرة تعزيز من أى

ا٢توية، حيث أف ا٢توية تعٍت الوجود ُب ا١تقاـ األكؿ، 
فهي اٟتامي للكياف السياسي كاالجتماعي كالثقاُب،  
كما تعطي ا٢توية الوطنية اٞتماعة ٘تيزان عن ا٢تويات 
الوطنية األخرل ذلك أهنا تعكس التاريخ ا١تشًتؾ ٢تذه 

كأىدافها كرغباهتا، ك٘تسك األفراد اٞتماعة كثقافتها 
هبذه ا٢توية يعطيهم ٘تيزان كمكانة على الصعيد الدكيل  
كمنتمُت كحاملُت ٢تذه ا٢توية كهبا يعرفوف، كلكن 
بغياب ىذه ا٢توية أك ضعفها ٬تد األفراد أنفسهم 

 فاقدين ٢تذا التعريف ك٢تذا التميز.

كتسعى ىذه الدراسة إىل تعريف ا٢توية، كأىم 
ل اليت مرت هبا ا٢توية الفلسطينية خالؿ تبلورىا، ا١تراح

كتتطرؽ الدراسة أيضان إىل ٖتديد مكونات ا٢توية 
الفلسطينية، كإبراز العوامل اليت أثرت على تبلور ا٢توية 
الفلسطينية كأ٫تها النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت، باعتبار 
أف قضية ا٢توية الوطنية الفلسطينية ىي قضية حركة 

 الفلسطينية، كبالتايل فإف اٟتفاظ على التحرر الوطٍت

ا٢توية الوطنية الفلسطينية ا١تستقبلية ٤تكومة بقدرة 
حركة التحرر الوطٍت الفلسطينية على ٕتاكز أزمتها، أم 
أزمة ا١تشركع الوطٍت الفلسطيٍت، فضعف ا١تشركع 
النضاؿ ىو أكِّب خطر يهدد مستقبل ىذه ا٢توية 

ذكر ا٢توية الفلسطينية الوطنية الفلسطينية، علمان بأف ج
سبقت ظهور النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت، حيث بدأ 
الشعب الفلسطيٍت بتخيل نفسو كوحدة سياسية ٦تيزة 

 منذ بداية القرف العشرين.

  أىمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أ٫تيتها من أ٫تية ا١توضوع 
الذم تتناكلو أال كىو موضوع "ا٢توية الوطنية"، كمن 

مات اليت تقدمها، فهي تركز على أ٫تية أ٫تية ا١تعلو 
ا٢توية الوطنية ُب ماضي كحاضر كمستقبل الشعب 
الفلسطيٍت، كارتباط ا٢توية الوثيق ْتالة النضاؿ الوطٍت 

"الصهيوٍل"، كرغمان من  –الفلسطيٍت، كبالصراع العريب 
أ٫تية ا١توضوع، إال أننا ٧تد االىتماـ بو من قبل 

ُت بدراستو كٖتليلو ليس كافياٌ ا١تؤرخُت كالباحثُت كا١تهتم
إف مل يكن نادران، لذلك تبقى اٟتاجة إىل دراسة ىذا 
ا١توضوع، دراسة علمية متخصصة، حاجة ماسة 
كضركرية، كأخَتان أرجو من اهلل أف تكوف ىذه الدراسة 
مسا٫تة تصب ُب إتاه تسليط الضوء على جانب من 

ها نفعان تاريخ اٟتركة الوطنية الفلسطينية، كأف يكوف في
 ١تن أراد أف يبحث ُب ىذا ا١تيداف.

 أىداف الدراسة:

هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على العوامل 
اليت سا٫تت ُب بلورة كتشكيل ا٢توية الوطنية 
الفلسطينية خالؿ الفًتة ا١تمتدة ما بُت عامي 

ـ(، كما تسعى الدراسة إىل ٖتقيق 1919-1949)
 األىداؼ الفرعية اآلتية:

على نشوء ا٢توية الوطنية التعرؼ  -1
 الفلسطينية كأىم مكوناهتا كعناصرىا.
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إظهار دالالت تبلور ا٢توية الوطنية  -2
 الفلسطينية.

إبراز العالقة ما بُت ا٢توية الوطنية  -3
الفلسطينية كالنضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت 
عِّب ٤تطات بارزة ُب التاريخ الفلسطيٍت 

 ا١تعاصر.

 أسئلة الدراسة:

 الوطنية الفلسطينية؟.ماذا نعٍت با٢توية  .1
كيف تشكلت ا٢توية الوطنية  .2

 الفلسطينية؟

. ماىي أىم عناصر ا٢توية الوطنية 3
 الفلسطينية؟.

. ماىي ا١تراحل اليت مرت هبا عملية تبلور 4
 ا٢توية الوطنية الفلسطينية؟.

. ماىي أىم العوامل اليت أثرت ُب بلورة 5
 ا٢توية الوطنية الفلسطينية؟.

الوطٍت الفلسطيٍت ىو  . ىل كاف النضاؿ6
اإلطار اٞتامع كالناظم للهوية الوطنية 

 الفلسطينية؟. 

. كيف أثر النضاؿ الوطٍت ُب تشكيل 7
 عناصر ا٢توية الوطنية؟.

 منهج الدراسة:

اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث مػػػػػػنهج البحػػػػػػث الوصػػػػػػفي 
التحليلػػي الػػذم يعتمػػد علػػى ٕتميػػع ا١تعلومػػات الالزمػػة 

لػك للتمحػيص من مصادرىا ا١تختلفػة كٮتضػعها بعػد ذ
كالتحليػػل كصػػوالن إىل النتػػائج، كأمػػػا التوثيػػق، فقػػد اتبػػػع 
النظػػاـ الفرنسػػي ُب التوثيػػق، الػػذم يكتفػػي بػػذكر اسػػم 
ا١تؤلػػف كاسػػم الكتػػاب، كرقػػم الصػػفحة، كأمػػا البيانػػات 

التفصػيلية للكتػػاب فتكتػػب ُب قائمػػة ا١تصػػادر كا١تراجػػع 
 ُب هناية البحث.

 حدود الدراسة:

ىذه الدراسة موضوع تتناكؿ الحد الزمني: 
ا٢توية الوطنية للشعب 
الفلسطيٍت ُب الفًتة ا١تمتدة 

-1919بُت عامي )
 ـ(.1949

تقتصر ىذه الدراسة على  الحد المكاني:
 فلسطُت "االنتدابية".

تقتصر ىذه الدراسة على دكر  الحد البشري:
الشعب العريب الفلسطيٍت ُب 
تبلور ا٢توية الوطنية 

 الفلسطينية.

تقسم الدراسة إىل ثالث ٤تاكر محاور الدراسة: 
 كخا٘تة، ىم:

المحور األول: الهوية الوطنية واالنتماء: قراءة 
 في المفاىيم والمكونات:

 مفهـو ا٢توية الوطنية. -1
 مكونات ا٢توية الوطنية الفلسطينية. -2
 عناصر ا٢توية الوطنية الفلسطينية. -3

المحور الثاني: تبلور الهوية الوطنية 
 نية:الفلسطي

إرىاصات تبلور ا٢توية الوطنية  -1
 الفلسطينية.

العوامل ا١تؤثرة ُب تبلور ا٢توية الوطنية  -2
  الفلسطينية.
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تعبَتات تبلور ا٢توية الوطنية   -1
 الفلسطينية. 

 خصوصية ا٢توية الوطنية الفلسطينية. -2

 )نتائج وتوصيات الدراسة(.خاتمــــة 

 .المصادر والمراجع 

 المحور األول
 ميىاقراءة في المفالهوية الوطنية واالنتماء: 

 والمكونات
إف من أكثر ا١تفاىيم ُب كقتنا ا١تعاصر إثارة 
للجدؿ كالنقاش ىو مفهـو ا٢توية، كما أنو من أكثر 
ا١تفاىيم اليت تتميز بالتشابك كالتداخل ُب سياقات 

كمفاىيمية، كتعريف ا٢توية ال ٯتكن أف ٬تمع معرفية 
عليو اٞتميع كإف تشاهبت ٝتاهتا كمقوماهتا، فقد 
تعددت تعريفات ا٢توية كاالنتماء ما بُت علماء 
االجتماع كالسياسة حيث شغل هبا حشد من ا١تفكرين 
كالدارسُت كالباحثُت، كتباينت التعريفات بسبب 

بيئتهم اختالؼ أيديولوجياهتم من جهة، كطبيعة 
الداخلية من جهة أخرل، كنتيجة ٢تذه التباينات 
ا١تختلفة تعددت التعريفات، فقد تناكلو الكتاب 
كالباحثُت كل حسب كجهة نظره، لذلك سأقدـ أكثر 

 من كجهة نظر ١تفهـو ا٢توية كاالنتماء.

 أواًل: مفهوم الهوية الوطنية واالنتماء:

 مفهوم الهوية الوطنية:   -1

وطنية لتعريفات ٥تتلفة لكنها خضعت ا٢توية ال
تلتقي حوؿ فكرة كاحدة ىي إحساس الفرد أك 
اٞتماعة بالذات، فبعض الباحثُت يعرؼ ا٢توية الوطنية 
بأهنا" "صور الفردية كالتميز الذاتية اليت ٭تملها 
كٮتططها ٦تثل كيشكلها مع مركر الزمن عِّب العالقات 

"ا٢توية مع )آخرين( مهمُت"، كتعِّب ا٢توية الوطنية عن 
اٞتماعية ا١تتكونة أك االنطباع ا١تتولد لدل أفراد األمة 

عن أنفسهم كثقافتهم اليت ىي طابع األغلبية من 
األفراد، كتضفي ا٢توية الوطنية الشرعية على الوضع 

، كتعرؼ ا٢توية بأهنا: (200)االجتماعي كالتآلف ا١تشًتؾ
ذلك الشعور باالنتماء الذم يكنو األفراد ٞتماعة معينة 
سواء أكانت عرقية، أك دينية، أك قبلية، أك إقليميان، أك 
دكلة، أك أمة، ففي الغالب يكوف لألفراد إدراؾ 
باالنتماء إىل دين أك ٚتاعة أك ثقافة أك دكلة أك إقليم 
ُب آف كاحد، فا٢تويات قد ال تتضاد أك تتناقض 
بعضها مع بعض، كلكن الوزف الذم ٯتنحو األفراد 

ا٢توية قد يتغَت من فًتة  لعنصر خاص من عناصر
ألخرل، فاألساس ىو الكيفية اليت تقًتب هبا تلك 
العناصر ا١تختلفة ٢تويتهم أك الوزف الذم ٯتنحو 

 .(201)األفراد

ك٘تثل ا٢توية، ُب تعريفها البسيط، ٣تموع 
السمات ا١تميزة لشعب من الشعوب، متمثلة ُب اللغة 

كة بصدد كالعادات كالتقاليد كالثقافة كا١تواقف ا١تشًت 
القضايا ا١تصَتية، كىنا ٕتدر اإلشارة إىل أف قيمة أية 
ىوية تكمن ُب ما ٯتكن أف ٗتلقو من شعور 
با٠تصوصية، كُب ما ٯتكن أف تقدمو من فرص للتطور 
١تنتسيب ىذه ا٢توية، كبدكف ذلك، قد تكوف ا٢توية عبئان 
على منتسبيها، كقد تكوف عاران أك داللة على نقص 

 . (202)٥تجل ك٥تل

كلكل ٚتاعة أك أمة ٣تموعة من ا٠تصائص 
كا١تميزات االجتماعية كالنفسية كا١تعيشية كالتارٮتية 
ا١تتماثلة اليت تعٌِّب عن كياف ينصهر فيو قـو منسجموف 
كمتشاهبوف بتأثَت ىذه ا٠تصائص كا١تيزات اليت 

                                                           

( عبد، ابتساـ ٤تمد: دكر الثقافة السياسية ُب 200)
 .138تشكيل ا٢توية الوطنية، ص

( العبيدم، آماؿ سليماف: ا٢توية ُب ليبيا، 201)
 .138ص

أبو غوش، أٛتد: ا٢توية ( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ 202)
 .18-17الوطنية الفلسطينية، ص
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ٕتمعهم، كىي نتاج لتطور اجتماعي اقتصادم سياسي 
شكل الرأٝتايل بنيوم برز بشكل أكضح ُب ظل الت

للمجتمعات ا١تعاصرة، كقياـ الدكلة القومية اٟتديثة، 
كمن ىذا الشعور القومي ذاتو، يستمد الفرد إحساسو 
با٢توية كاالنتماء، ٭تٌس بأنو ليس ٣ترد فرد نكرة، كإ٪تا 
يشًتؾ مع عدد كبَت من أفراد اٞتماعة ُب عدد من 
ا١تعطيات كا١تكونات كاألىداؼ، كينتمي إىل ثقافة 

، كٔتا (203)مركبة من ٚتلة من ا١تعايَت كالرموز كالصور
أف ا٢توية الوطنية ىي نتاج خصائص الثقافة اٞتماعية 
كاليت تعطي لألمة شعوران ٤تددان، كتضع للدكلة أسسا 
تبٍت عليها حياهتا السياسية ا١تستقرة، فهذا يعٍت أهنا 
تسعى لتحقيق الوحدة السياسية كاالجتماعية، ٔتعٌت 

وية الوطنية ٔتفهومها العصرم تتخطى آخر أف ا٢ت
الوالءات األخرل كافة دكف أف يؤدم ذلك إىل ٤توىا 

 .(204)بالضركرة

كغالبا ما ترتبط ا٢توية ُب ىذا ا١تستول بالوعي 
بالذات، كلكنها ُب أحياف أخرل قد ترتبط باستحضار 
اآلخر باعتباره نقيضان لألنا أك للذات، كىو ما ينطبق 

وية الوطنية الفلسطينية باألساس؛ على ٕتربة تشكل ا٢ت
إذ بالرغم من كجود الشعب الفلسطيٍت على أرض 
فلسطُت منذ ٜتسة آالؼ سنة، فإف حديثو عن ىويتو 
الوطنية مل يتبلور إال بفعل صدمة قاسية جسدىا 
ا١تشركع االستعمارم الغريب، فمواجهة ٥تططات 
االستعمار كاالحتالؿ األجنيب اليت أخذت ُب البداية 

قبل أف تنتهي مشركعان  (205)ل انتداب بريطاٍلشك
                                                           

( السقا، أباىر: دراسة سوسيولوجية عن ا٢توية 203)
 .212ـ، ص 2011االجتماعية، 

( عبد، ابتساـ ٤تمد: دكر الثقافة السياسية ُب 204)
 .138تشكيل ا٢توية الوطنية، ص

( االنتداب: ىو نظاـ أقامتو عصبة األمم لتطبيقو 205)
اليت انتزعت من أ١تانيا )مثل بورندم على األقاليم 

كبابوا غينيا اٞتديدة كتوغو( كتركيا )مثل سوريا 
كفلسطُت كلبناف( بعد اٟترب العا١تية األكىل 

صهيونيان قائمان على أساس اجتثاث شعب من أرضو 
كإحالؿ ٚتاعات من ا١تستوطنُت ًب غرسهم ُب ىذه 
األرض بقوة اٟتديد كالنار بعد جلبهم من مناطق العامل 
األربع، اقتضت تأكيد الذات ُب خضم مواجهة 

 .(206)االخر

خالؿ مستويات كتعِّب ا٢تويات عن نفسها من 
ثالثة: الدكلة كاألمة كاٞتماعة، أما ُب كاقعنا العريب 
ا٠تاص فهنالك مستول رابع كىو القومية؛ ألف األمة 
العربية مقسمة إىل دكؿ قطرية، إف قضية ا٢توية القطرية 
٘تثل أكثر القضايا حساسية الرتباطها بنشأة اجملتمعات 

كتزاحم كاستمرارىا، كستظل ىذه ا١تستويات ُب تدافع 
ما مل يتم حسم الوالء الوطٍت حسمان كامالن من قبل 
الدكلة أك القول السياسية الفاعلة ُب األقطار العربية، 
كذلك من خالؿ جعل ا٢توية الوطنية ٤تل أْتاث 
كدراسات علمية كاسعة، هتدؼ ٚتيعا لتمهيد كافة 
السبل لًتسيخها، بدكف انعزالية عن ا١تستول 

 .(207)القومي

 االنتماء:مفهوم   -2

                                                                             

(، كينص النظاـ على أف الغرض 1914-1919)
من االنتداب ىو مساعدة ىذه األقاليم اليت مل تبلغ 
بعد الدرجة اليت ٘تكنها من االستقالؿ بنفسها، 

ذ االنتداب ستاران لرغبة دكؿ اٟتلفاء ُب السيطرة كاٗت
على البالد اليت كانت كاقعة ٖتت السيطرة 
ـ، 1917العثمانية، كاحتلت بريطانيا فلسطُت عاـ 

بالقوة، كبعد ذلك بعامُت فرضت عليها االنتداب 
ـ، 1022عمليان كصادقت عليو عصبة األمم عاـ 
لسطينية، )ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية: ا١توسوعة الف

 (.242-236القسم العاـ، اجمللد الثالث، ص
( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية 206)

 .18-17الوطنية الفلسطينية، ص
( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية 207)

 .11الوطنية الفلسطينية، ص
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االنتماء مكوف أساسي من مكونات ا٢توية 
الوطنية، الف ا٢توية ُب مفهومها تؤدم اىل االتساؽ 
كاالتصاؿ كالًتابط بينهم، كلذلك جاءت ىذه األ٫تية 
الكِّبل بُت كل من ا٢توية كاالنتماء، كىو مفهـو 
اجتماعي ٯتثل عالقة الفرد باجملتمع أك باٞتماعة 

ضعية اليت يأخذىا اإلنساف االجتماعية ىو أيضا الو 
ازاء ٚتاعة معينة أك فلسفة اك عقيدة معينة، ككذلك 
قد يأخذ صورة شبكة من ا١تشاعر كاألحاسيس اليت 
تربط الفرد باجملتمع كىذا بدكره يؤسس جملموعة من 

 .(208)العالقات االجتماعية اليت تتجاكز حدكد

كيعرؼ أيضان، بأنو حالة شعور اإلنساف 
إىل ٣تموعة، كىو عبارة عن  كالشخص لالنضماـ

عالقة شخصية حسية إ٬تابية، يبنيها الفرد مع 
أشخاص آخرين أك ٣تموعة ما، أما مفهـو االنتماء إىل 
الوطن فيعٍت تلك اٟتالة كالشعور باالنضماـ إىل 
الوطن، كتكوين عالقة إ٬تابية مع الوطن، كتكوين 
عالقة قوية تربطنا بالوطن، كالوصوؿ إىل أعلى درجات 
اإلخالص، ك١تعرفة مدل انتماء ا١ترء لوطنو عليو أكالن أف 
يشعر بذلك اٟتس ُب داخلو، ٍب أف يًتجم ىذه القيمة 
اإل٬تابية النتمائو على أرض الواقع، من خالؿ 
استعداده النفسي ألف يسلك كل السلوكيات اإل٬تابية 
كاليت من كاجبها أف ٗتلق فيو شخصان منتميان، ٤تبان، 

 .(209)مدافعان عنو من أم عدكٍّ أك ضرر ٥تلصان لوطنو،

كينتمي اإلنساف ُب حياتو إىل دكائر إنسانية 
متعددة تتكامل كال تتناقض، كاالنتماء الوطٍت ىو أحد 
ىذه الدكائر كليس ىناؾ ٙتة تعارض بينو كبُت غَته من 
دكائر االنتماء، كاالنتماء إىل ا٢توية الوطنية ال يعٍت 

                                                           

( كطفة، علي اسعد: اشكالية ا٢توية كاالنتماء ُب 208)
 .97العربية ا١تعاصرة، ص اجملتمعات

( اٟتمزة، ٤تمد: انتماء ككالء ك٤تبة، الرياض، ٣تلة 209)
 24 -ىػ 1442صفر  7الرياض، ا٠تميس 

 ـ. 2020سبتمِّب 

تالشي االنتماءات الصغرل ا١تغايرة، كال يعٍت أيضا 
التماثل الثقاُب بُت اٞتماعات كافة، فكل ىوية كطنية 
ٚتاعية ٖتتوم على ىويات فرعية، قد تتمثل ُب العائلة 
أك اٟتمولة أك القرية أك ا١تناطقية أك اٞتماعات الدينية 
أك األحزاب، ك ُب كل سياؽ اجتماعي كجد عدد من 

همة كذات الصلة اليت ٯتكن أف يقومها الفرد ا٢تويات ا١ت
من حيث قبولو هبا ك٘تاىيو معها ُب ٟتظات معينة 
لدكاعو نفسية أك منفعية، فاألفراد أك اٞتماعات ٗتتار، 
كإف بصور ضمنية غَت معلنة، انتماءاهتا ا٢توياتية تبعا ١تا 
ستلحق هبا ىذه االنتماءات من منفعة أك مناحي 

وعة مركبة كمعقدة من إ٬تابية تفرضها ٣تم
 .(210)العوامل

كيهدؼ االنتماء إىل إعداد اإلنساف على ٨تو  
جيد للعيش ُب كطنو، كتكيفو تكيفان سليمان مع قوانُت 
كضوابط اجملتمع، كتعزيز ركح الوطن بُت األفراد، 
كتنظيم العالقات بُت األجناس كالثقافات ا١تتنوعة ُب 

تماء للوطن الوطن، ك٭توؿ دكف تصادمها، كيعمل االن
على ٛتاية اجملتمع من عوامل الفساد كاال٨تراؼ، 
كيؤدم االنتماء إىل كجود اٟتس الوجداٍل بُت أفراد 
الوطن كحب الفرد على تقدَل احملبة كالعطاء كاإليثار، 
٦تا ٭تقق الوحدة كالتماسك الوطٍت، كيقـو على تنمية 
الشعور لدل الفرد تطوير ذاتو كعلمو ٔتكانتو داخل 

 .(211)الوطن

 ثانياً: مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية:

                                                           

( سُت، امارتيا: ا٢توية كالعنف: كىم القدر، ترٚتة 210)
ٛتزة بن قبالف ا١تزيٍت، بَتكت، جداكؿ للنشر 

 .68ـ، ص2012كالتوزيع، 
نتماء للوطن: مفهومو، كأشكالو، ( الطِّب، آية: اال211)

كأكثر، موقع بينياف اإللكًتكٍل، 
https://bunean.com/ 
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تعتِّب مكونات ا٢توية الوطنية راسخة، كإف 
تراجع التعبَت عنها كاإلحساس هبا لفًتة، فرؤية الشعب 
لذاتو ُب التاريخ، كذاكرتو اٞتمعية كرموزه كثقافتو كلغتو 
ال ٯتكن شطبها هنائيان، بل ٯتكن تلمس تراجع 

عنها ُب ٟتظة ال أكثر، سرعاف اإلحساس هبا كالتعبَت 
ما يعود ذلك اإلحساس ليصل مداه كذاؾ التعبَت ُب 
أرقى صوره، حا١تا تتبدؿ اللحظة التارٮتية ُب الصراع، 
كىذا مرىوف أساسان با١تمارسة السياسية الكفاحية اليت 
تعمل باألساس، كليس لوحدىا بالتأكيد، كرافعة لتعزيز 

 .(212)اإلحساس كالتعبَت با٢توية كعنها

 المكّون اإلسالمي في الهويّة الفلسطينّية:  -1

تتمتػػػػػع فلسػػػػػطُت ٔتكانػػػػػة خاصػػػػػة عنػػػػػد العػػػػػرب 
كا١تسػػػػػلمُت، كىػػػػػي ا١تكانػػػػػة الػػػػػيت جعلتهػػػػػا ٤تػػػػػط أنظػػػػػار 
ا١تسػػػػلمُت، كمهػػػػول أفئػػػػدهتم، فينظػػػػركا إليهػػػػا علػػػػى أهنػػػػا 

ا١تقػػػػػػػدس مػػػػػػػن العػػػػػػػامل العػػػػػػػريب، ففلسػػػػػػػطُت أرض  اٞتػػػػػػػزء
ألكىل، كفلسػطُت الرساالت السػماكية، كقبلػة ا١تسػلمُت ا

أرض األنبياء كمبعػثهم علػيهم السػالـ، كأرض فلسػطُت 
ػػػػػٍبحىافى الَّػػػػػًذم  أرض مباركػػػػة بػػػػػنص القػػػػػرآف الكػػػػػرَل:  سي
ٍسػػػػًجًد  ٍسػػػػًجًد اٟتٍىػػػػرىاـً ًإىلى اٍلمى أىٍسػػػػرىل ًبعىٍبػػػػًدًه لىػػػػٍيالن مرػػػػنى اٍلمى

ٍولىػػػػوي  األىٍقصىػػػػى الَّػػػػًذم بىارىٍكنىػػػػا حى
، كفلسػػػػطُت أرض (213)

 .(214)ضارات اإلنسانيةاإلسراء، كمهد اٟت

كا١تكػػػوف اإلسػػػالمي ىػػػو الٌسػػػمات كا٠تصػػػائص 
كالصػػػػػػفات كالسػػػػػػلوكيات ا١تميػػػػػػزة لألٌمػػػػػػة، النإتػػػػػػة عػػػػػػن 
تفاعل ا١تسلم مػع العقيػدة كالشػريعة، كالػيت ٘تيػز اجملتمػع 
اإلسػػػالمي عػػػػن غػػػػَته مػػػن اجملتمعػػػػات، اإلٯتػػػػاف بعقيػػػػدة 
ىػػذه األمػػػة، كاالعتػػػزاز باالنتمػػاء إليهػػػا، كاحػػػًتاـ قيمهػػػا 

                                                           

( رفيدم، كساـ: ا٢توية الوطنية الفلسطينية: أربع 212)
قضايا لصيقة، بوابة ا٢تدؼ اإلخبارية، 

https://hadfnews.ps/post/57680 
 (.1(  سورة اإلسراء: اآلية )213)
دراسات منهجية،  –(  صاّب، ٤تسن: فلسطُت 214)
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ٟتضػػػػػػػػػارية كالثقافيػػػػػػػػػة، كإبػػػػػػػػػراز الشػػػػػػػػػعائر اإلسػػػػػػػػػالمية، ا
كاالعتزاز كالتمسك هبا، كالشػعور بػالتميز كاالسػتقاللية 
الفرديػػػة كاٞتماعيػػػة، كإف أىػػػٌم ٦تيػػػزات ىػػػذه ا٢تويػػػة أهنػػػا 
تنضػػػوم ٖتػػػت العقيػػػدة اإلسػػػالمية، الػػػيت تعتػػػِّب ا١ترجػػػع 
األكؿ كا١تصػػػػػػدر األسػػػػػػاس ٟتضػػػػػػارتنا كفكرنػػػػػػا كسػػػػػػلوكنا 

يػػػػػدة ا١تقػػػػػـو األىػػػػػم كاألكػػػػػِّب الػػػػػذم كهنضػػػػػتنا كػػػػػوف العق
٬تمعنػػا مػػع ٥تتلػػف الشػػعوب كقوميػػات األمػػم األخػػرل 

 .(215)الداخلة ُب الدين اإلسالمي

كيعتِّب ا١تكوف اإلسالمي من أىػم دعػائم ا٢تويػة 
الوطنيػػػة، فهػػػو الربػػػاط ا١تتػػػُت لألمػػػة كاجملتمػػػع، كأعطاىػػػا 
االمتػػداد ككحػػد كياهنػػا علػػى أسػػاس العقيػػدة، كأكسػػبها 

اُب الػػػػػذم تتميػػػػػز بػػػػػو ُب اللغػػػػػة كالعػػػػػادات الطػػػػػابع الثقػػػػػ
كالتقاليػػػػد كالنظػػػػاـ االجتمػػػػاعي، كمػػػػا سػػػػاىم ُب إقامػػػػة 
النهضػػػػػػة العلميػػػػػػة، كفػػػػػػتح اجملػػػػػػاؿ أمػػػػػػاـ أفاقػػػػػػا جديػػػػػػدة 
للمعرفػة، فكػػاف ٙتػػرة ذلػػك مػا أبدعػػو العػػرب كا١تسػػلموف 
ُب ٣تػػػػػاالت العلػػػػػـو ٔتختلػػػػػف ألواهنػػػػػا، كمػػػػػا سػػػػػاىم ُب 

كا١تراحػػػػل، اٟتفػػػػاظ علػػػػى كيػػػػاف األمػػػػة ُب مػػػػر العصػػػػور 
فػػػػػػػػا١تكوف اإلسػػػػػػػػالمي مصػػػػػػػػدر قػػػػػػػػوة كإ٢تػػػػػػػػاـ للشػػػػػػػػعب 
الفلسػػطيٍت، كمػػا زاؿ ٯتثػػل أعظػػم قػػوة للنهػػوض كأسػػاس 

 . (216)للوحدة كالتماسك
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إف من أىم ما ٯتيز ا٢توية الفلسطينية عركبتها، 
فالعركبة رابطة كجدانية كشعورية كإنسانية كمشًتكة 

كل أبناء فلسطُت، كالعركبة كلغتها سبقت   ٕتمع
اإلسالـ، كحُت جاء اإلسالـ ترٌسخت العركبة ألف لغة 
القرآف كانت عربية، كالعريب ىو من يصبح عركبيان 
بنزكعو إىل الوحدة، كالعركيب ىو من ينطق باللساف 

                                                           

( العاٍل، خليل نورم: ا٢توية اإلسالمية ُب زمن 215)
 .47العو١تة الثقافية، ص

( فر٭تات، حكمت عبد الكرَل ؛ ا٠تطيب، إبراىيم 216)
-27ياسُت: مدخل إىل تاريخ اٟتضارة العربية، ص

28. 
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العريب كيؤمن با١تشركع النهضوم العريب الذم يسعى 
اؼ االستقالؿ الوطٍت إىل هنضة األمة عِّب ٖتقيق أىد

كالوحدة كإقامة ٣تتمع الكفاية كالعدؿ، كإ٬تاد منظومة 
معرفية عربية تسمح للعركبيُت مقاربة أكضاعهم ُب 
السياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالثقافة، لذلك تصبح 
طبيعة العركبة طبيعة جامعة كغَت إقصائية ألهنا مبنية 

عة من على أسس موضوعية كمتفاعلة مع التاريخ كناب
 .(217)الوجداف

كيتمثل ُب ىذا االٕتاه التأكيد على أف 
الشعب الفلسطيٍت جزء من الشعب العريب، كأف 
العرب أمة ٢تا خصائصها، كعلى أف العربية لغة كثقافة 
ىي الرابطة األساسية، كما للذكريات التارٮتية دكر  
كبَت ُب تثبيت الفكرة العربية اليت ينتمي إليها الشعب 

كمن خالؿ ىذا االنتماء تتحدد ا٢توية  الفلسطيٍت،
 . (218)كالذات
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ا١تكوف الوطٍت ىو ٣تموعة السمات 
كا٠تصائص ا١تشًتكة اليت ٘تيز الفلسطينيُت ٣تتمعان ككطنان 
عن غَته، كىذه السمات يعتز هبا كتشكل جوىر 

افة ، كتعتِّب الثق(219)كجوده كشخصيتو ا١تتميزة
ـ، 1948السياسية الفلسطينية اليت سادت قبل عاـ 

العنصر الرئيس ُب ا١تكوف الوطٍت، باعتبارىا ٣تموعة 
التوجهات السياسية كاالٕتاىات كاأل٪تاط السلوكية اليت 
٭تملها الفرد ٕتاه النظاـ السياسي كمكوناتو ا١تختلفة، 
كٕتاه دكره كفرد ُب النظاـ السياسي، كىي ا١تعتقدات 

وز التعبَتية كالقيم اليت ٖتدد ا١توقف الذم ٖتدث كالرم

                                                           

(217 ، ( اٟتافظ، زياد: ُب معٌت العركبة، جريدة رأم اليـو
https://www.raialyoum.com/ 

( الدجاٍل، أٛتد صدقي: كحدة التنوع كحضارة 218)
 .67عربية اسالمية، ص

( عبد الرٛتن، برىاف حافظ: دكر التعليم العايل ُب 219)
 .19تعزيز ا٢توية الفلسطينية، ص

من خاللو ا١تشاركة السياسية، كتتمحور حوؿ قيم 
 ،كإتاىات كقناعات مثل  التوجهات ٨تو الذات
كالتوجهات ٨تو اآلخرين، كالتوجهات ٨تو النسق 

 .(220)السياسي

كما ينطلق ا١تكوف الوطٍت من البنية 
 تنتمي من االجتماعية القائمة ككل متماسك، اليت

حيث ىي عناصر، إىل بنية اجتماعية سابقة، أك تشَت 
إليها ُب كجودىا اٟتاضر كعناصر ُب البنية االجتماعية 
القائمة، فعناصر البنية ال كجود ٢تا بذاهتا، بل بالبنية 
اليت ىي فيها عناصر تًتابط، ُب شكل تارٮتي ٤تدد، 
بعناصر أخرل، لتكوف هبذا الًتابط نفسو البنية 

، فخالؿ القرنُت التاسع عشر (221)جتماعية القائمةاال
كالعشرين، تطور اجملتمع الفلسطيٍت اجتماعيان كاقتصاديان 
كسياسيان، اليت تعرضوا ٢تا، كسا٫تت ُب اٟتفاظ على 
الػػوالءات الفلسػػطينية )كالػػوالءات العربيػػة األيخػػرل(، إذ 

 القرابػة، غلبػػت ىػػذه احملػػددات للهويػػة، باإلضػافة إىل
علػى ا٢تويػات الدينيػة كالقوميػة، كساىم اهنيار اٟتكم 

ـ، كالسيطرة 1840عاـ  (222)ا١تصرم لبالد الشاـ
االستعمارية الِّبيطانية، ُب إضػػعاؼ ا٢تويػػة احملليػػة 
الفلسػػطينية كاصػػطدامها هبويػػة قطريػػة، األمر الذم 
 إف شكل لٌب الفكر القومي اٟتػديث ُب فلسطُت، إال

                                                           

( حليلو، نبيل: التنمية كالثقافة السياسية: أية 220)
 .26عالقة؟، ص

ة ( عامل، مهدم: أزمة اٟتضارة العربية أـ أزم221)
 .57الِّبجوازية العربية، ص

( اٟتكم ا١تصرم لبالد الشاـ: دخلت فلسطُت 222)
كبالد الشاـ كلها، ُب حكم ٤تمد علي باشا كايل 
مصر قرابة عشر سنوات بُت تشرين الثاٍل سنة 

ـ، كذلك نتيجة ٛتلة 1840ـ كهناية سنة 1831
عسكرية قامت هبا جيوش ٤تمد علي بقيادة ابنو 

فيها قول السلطاف  إبراىيم باشا كاكتسحت
العثماٍل ٤تمود الثاٍل ككصلت حىت مشارؼ 

اآلستانة، )ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية: ا١توسوعة 
 (.262الفلسطينية، القسم العاـ، اجمللد الثاٍل، ص
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ىذه ا٢توية القطرية ذاهتا كانت مشوبة باالزدكاجية 
كبالتناقض، ك٧تم ىػذا التنػػاقض، ُب بػػدايات القػػرف 
العشرين، عػػن التحػػدم الػػذم كاجهتػػو ا٢تويػػة القطريػػة 
مػػن جانػب أكلئػك الػذين شػعركا بػأف كالءىػم األساسػي 

ء من سورية ىػي لػبالد الشػاـ، كبػأف فلسػطُت ىػي جز 
 .(224( )223)اٞتنوبية

كاختلف مسار التطور السياسي كاالجتماعي 
للمجتمع الفلسطيٍت بعد اٟترب العا١تية األكىل 

ـ(، اختالفان جوىريان عن السياؽ 1914-1918)
القطرية الناشئة ُب األقاليم  –الذم توفر للدكؿ الوطنية 

ئمة العربية اجملاكرة، كاليت ٖتولت إىل كيانات دستورية قا
ـ، كحصلت غالبيتها 1921 – 1920بذاهتا منذ 

على استقال٢تا رٝتيان ُب كقتو مل يتعدل سنة 
ـ، كالفارؽ اٞتوىرم ٘تثل ُب أف التعهد 1946

الِّبيطاٍل بإقامة حكومة دستورية، أك "دكلة كولونيالية" 
ُب فلسطُت كاف موجهان إىل اٟتركة الصهيونية كليس إىل 

تعهد الذم كرد ٣تددان ُب العرب الفلسطينيُت، ىذا ال
ـ، كمل يتضمن أم نص يؤكد 1922صك االنتداب 

حق عرب فلسطُت ُب أف ٭تكموا أنفسهم بأنفسهم، 
بل ذكرىم بوصفهم "طوائف أخرل"، ٢تا حقوؽ " 
دينية كمدنية" كليس سياسية، كقد أدل افتقار 
الفلسطينيُت للدكلة إىل حرماهنم فرصة تطوير تقاليد 

ساتو، ككاف لذلك تأثَتات بارزة اٟتكم الذاٌب كمؤس

                                                           

( سوريا اٞتنوبية: تسمية تطلق على ا١تناطق الواقعة 223)
جنوب بالد الشاـ كىي ا١تناطق اليت تعرؼ أيضنا 

األردف سهل حوراف، استعملت  بفلسطُت كشرؽ
ـ )دركزة، ٤تمد عزة: 1840ىذه التسمية منذ عاـ 

، 2مذكرات كتسجيالت، دمشق، مطبعة صامد، ج
 (.35ـ، ص 1986، 1ط 

( ٘تارم، سليم: ا٢توية كبناء الدكلة ُب الكياف 224)
 .3-2الفلسطيٍت، ص

على تنمية ا٢توية الوطنية نظران لعدـ ٕتسد تلك ا٢توية 
 .(225)ُب ىيئة كاحدة معًتؼ هبا

كخالؿ تلك الفًتة، بدأ معظم الفلسطينيُت 
ذكم الوعي السياسي كا١تتعلموف كا١تدنيوف بالتفكَت 
بأنفسهم من خالؿ ىوية كطنية كسياسية جديدة، كمل 

ة اٞتديدة استثنائية حيث حافظت، بل تكن ىذه ا٢توي
شددت على، بعدىا العركيب، كما حافظت 
االنتماءات الدينية كاحمللية على معانيها، فقد اشًتكوا 
بفكرة أف فلسطُت تشكل كحدة مًتابطة، لكنهم نظركا 
إليها كوحدة دينية كليس كوحدة سياسية دكالنية، كقد 

طُت أثرت عوامل أخرل ُب كيفية صياغة شعب فلس
 . (226)١تفهـو دكلتهم كوحدة جغرافية كاحدة

كمن ىذه العوامل سياسة اإلدارة العثمانية، 
ـ، جزءان كبَتان من 1874كاليت ضمت منذ عاـ 

فلسطُت )٤تافظة القدس، بيت ٟتم، ا٠تليل، بئر 
السبع، غزة، كيافا( ضمن حدكد سنجق )مقاطعة( 
القدس الذم كاف ٖتت سلطة اسطنبوؿ ا١تباشرة، 
كشكل االستعمار األكركيب عامال آخر حيث تعاطى 

فلسطُت كحدة مكاف جغراُب، إضافةن إىل مع 
االرتباطات احمللية القوية با١تكاف، كقد ًب تعزيز ربط 
ىذه الوالءات احمللية عِّب كعي التجمعات األكِّب من 
خالؿ انتشار كسائل النقل اٟتديثة كالتعليم، كأخذت 
الوطنية الفلسطينية كما تبلورت بعيد اٟترب العا١تية 

يزىا على فلسطُت كلفًتة قصَتة بالرغم من ترك -األكىل 
على فلسطُت كسوريا اٞتنوبية بعدا قوميا كاضحا، 
كلكن التطورات اليت تلت فرض اٟتكم الِّبيطاٍل على 

                                                           

 47( صايغ، يزيد: اٟتركة الوطنية الفلسطينية، ص 225)
-48. 

ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية ( ىالؿ، 226)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  
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ـ(، كارتفاع مد ا٢تجرة 1948-1917فلسطُت )
اليهودية فرضت على الفلسطينيُت االنشغاؿ با٢تمـو 
 الفلسطينية البحتة، كأعطت األكلوية للمشاعر الوطنية
الفلسطينية على حساب ا٢تمـو كاالىتمامات 

 .(227)القومية

 ثالثاً: عناصر الهوية الوطنية الفلسطينية:

تستند ا٢توية الوطنية إىل ٣تموعة من العناصر 
 لتستمد خصوصيتها أ٫تها:

يعتِّب الًتاث أحد مكونات ا٢توية  التراث: -1
اٟتضارية للشعب الفلسطيٍت فهو نتاج طويل 
٠تِّبات كٕتارب االجياؿ السابقة اليت كرثها 
جيلنا اٟتايل، ك إف حضور الًتاث ُب حياة 
األمة ىو ما يؤكد كجودىا الفعلي، اٟتضارم 
كالرمزم، ذلك أف الًتاث ىو التاريخ 

مة الواحدة كالذاكرة كالشخصية اليت تلوف األ
بألواهنا، فهو ليس تراكم خِّبات كمعارؼ، 
كلكنو اعًتاؼ بوجود كاعًتاؼ بشخصية ٢تا 
كجودىا التارٮتي كالنفسي، بكياهنا كموقعها 
ُب العامل، فنحن كثَتان ما نسمع كنقرأ أف أمة 
بال تراث، أمة بال جذكر، بل بال مستقبل، 
كاألمة اليت ال تصوف تراثها كتستفيد منو ُب 

ع ٣تاالت اٟتياة، أمة مقطوعة كال ٯتكنها ٚتي
اف تسهم ُب بناء حاضر كمستقبل 
اإلنسانية، بل ال ٯتكن أف ٖتافظ على كياهنا  

 .(228)كأمة

                                                           

( ىالؿ، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية 227)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  
( ىويدم، عبد ا٠تالق: الًتاث كا٢توية ُب ركاية 228)

 .5"البيت األندلسي" لواسيٍت األعرج، ص

كيشٌكل الًتاث جزءان من تاريخ الشعوب، 
كاستطاع الفلسطينيوف أف ينفردكا بنمط تراثي ٦تيز رغم 
وف عدـ انعزا٢تم عن ٤تيطهم العريب، فقد ٘تيز الفلسطيني

ببعض العادات كالتقاليد كاٟترؼ اليدكية كاليت شكلت 
عنصران أساسيان ُب بنية ا٢توية الوطنية حيث من خال٢تا 
استطاع الفلسطينيوف أف يعكسوا نشاطاهتم ك٦تارساهتم 
اٟتياتية، كقد ٕتسد ذلك ُب األمثاؿ الشعبية، 
اٟتكايات الشعبية، تصاميم البيوت، اٟترؼ اليدكية 

على صنع الفخار، كا٠تزؼ، كا٠تشب، كاليت اشتملت 
كالزجاج كالصدؼ، باإلضافة إىل ا١تظاىر االجتماعية 
داخل اٟتياة الفلسطينية كاليت ظهرت ُب اللباس 
الفلسطيٍت ا١تميز لكل من الرجل كا١ترأة كالثوب 
الفلسطيٍت ا١تطرَّز كالذم يعتِّب لوحة شعبية متكاملة من 

كحدات صورة كرمز كخطوط كألواف كأشكاؿ ذات 
فتلك تعتِّب من أىم األكجو ا١تعِّبة عن … زخرفية

الشخصية الفلسطينية داخل اٟتدكد اٞتغرافية حضاريا 
كثقافيا كاجتماعيا كاليت ٭تملها الفلسطيٍت خارج 

 .(229)حدكده لتعِّب عن ىويتو

يعتِّب التاريخ ا١تشًتؾ بُت افراد االمة  التاريخ: -2
الواحدة، ىو احد االسباب الرئيسية ُب خلق 
ركح التعاكف ك التألف بُت افرادىا، ك ىو 
احد االسباب اليت تساعد علي االنسجاـ 
بُت افراد االمة، كالتاريخ حيث يعتِّب مكوننان 
أساسيان من ا١تكونات اليت تشكل كتصيغ 
ا٢توية، فالتاريخ لو أ٫تية ُب صياغة ا١تعامل 
االساسية للهوية، كىو من أكثر ا١تكونات 

عليها البناء االساسي االساسية اليت يعتمد 
للهوية، فالتاريخ يشكل الًتاث كذلك كوف 
الًتاث ما ىو اال انعكاس للتاريخ فعِّب مر 
التاريخ الفلسطيٍت تكونت االدكات كالرموز 

                                                           

( حسن، زينب: التصوير الشعيب كا٢توية الوطنية 229)
 .63الفلسطينية، ص
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الًتاثية كاٟتطة كالثوب كاللبس كا١تناسبات 
الشعبية كاألفراح "العرس الفلسطيٍت"، 
كالعديد من التقاليد كالعادات ايضا، فمع 

نتقا٢تا من جيل اىل جيل كالتمسك هبا كما  ا
كانت منذ نشوئها يعِّب عن مدل من الوعي 
التارٮتي اٟتقيقي، كعن مستول من االنتماء 
كعن ٖتقيق الحد اىم عناصر ا٢توية 
كمكوناهتا، كيتكوف التاريخ الفلسطيٍت من 
٣تموعة متنوعة من التجارب التارٮتية، مثل 

الِّبيطاٍل كضد ا٢تٌبات ا١تتكررة ضد االنتداب 
عملية االستيطاف االستعمارم 

 .(230)الصهيوٍل
تعكس الثقافة كاقع اجملتمع كمسَتتو  الثقافة: -3

كتطٌوره كأكضاعو كعالقاتو االجتماعٌية 
القائمة، كنقال عن فرانز فانوف، يعرؼ 

٣تموع اٞتهود اليت “اٞتابرم الثقافة على أهنا 
يبذ٢تا شعب من الشعوب على صعيد الفكر 

أف يصف كيِّبر كيغٍت النظاـ الذم  من أجل
، كالثقافة ٔتا (231)بو يتكوف الشعب كيبقى

ٖتملو من عادات كتقاليد ك٪تط حياة 
كسلوكيات عامة لألفراد داخل إطار اجملتمع، 
تساىم ُب تشكيل كعي لدل األفراد ٢تويتهم 
كذلك يتم من خالؿ اكتساهبم ٢تذه 
ا١توركثات، كتغدك ىذه ا١توركثات من األمور 

ليت يتميز هبا الشعب الفلسطيٍت كبالتايل ا
 .(232)تكوف جزء من ىويتو الوطنية

                                                           

( ٫تاش، مي كماؿ أٛتد: ُب مفهـو ا٢توية 230)
الفلسطينية، اٟتوار ا١تتمدف، 

https://www.ahewar.org/debat/s
how.art.asp?aid=599992 

( اٞتابرم، ٤تمد عابد: ا١تسألة الثقافية ُب الوطن 231)
 .14العريب، ص

 .27( دراج، فيصل: السياسة كالثقافة كا٢توية، ص232)

تعتِّب اللغة من أىم  المشتركة: اللغة -4
مقومات ا٢توية اليت ٕتمع بُت أفراد اجملموعة 
الواحدة، كرمز من رموز ا٢توية كأهنا حافظ 
للهوية كركيزة للثقافة، كىي العامل األساسي 
لتكوين أم أمة، فاللغة ىي كسيلة التواصل 
ا١تشًتكة بُت أبناء الوطن الواحد، كمن 
ن خال٢تا يستطيع الفرد إظهار عواطفو ١ت

حولو، كاللغة تنمي عند األفراد شعور مشًتؾ 
بالوحدة الوطنية فيما بينهم، فاللغة تعِّب عن 
كجود انتماء كاحد ألمة كاحدة، فاللغة 

الفكر “ليست ٣ترد أداة للتعبَت كإ٪تا ىي 
ذاتو، إهنا الوجداف ذاتو، إهنا الثقافة 

 .(233)ذاهتا
رغمان من أف أفراد  الموقع الجغرافي: -5

يٍت ينتموف إىل األمة العربية الشعب الفلسط
كيشًتكوف معهما بالدين كاللغة كالتاريخ 
كالعادات كالتقاليد، فإف الصفة الوحيدة اليت 
ٚتعت بينهم كميزهتم عن غَتىم من العرب  
كانت جغرافية تنبع من كوهنم سكنوا ا١تنطقة 
اٞتغرافية اليت كضعت حدكدىا من قبل 

ألكىل، كما اٟتلفاء عند هناية اٟترب العا١تية ا
كضعت حدكد األقطار العربية األخرل، 
كتعتِّب ىذه الصفة اٞتغرافية ا١تشًتكة ىي أكؿ 
حدكد ا٢توية الوطنية الفلسطينية، كإف 
التعايش ُب موقع جغراُب كاحد، سيخلق 
شكل من اشكاؿ الًتابط بُت افراد اجملتمع، 
كسيجعل من ظركفهم كخصائصهم متشاهبة 

 .(234)ايل حد كبَت

                                                           

( اٞتابرم، ٤تمد عابد: ا١تسألة الثقافية ُب الوطن 233)
 .13العريب، ص

 ( كناعنة، شريف )ٖترير(: ا٢توية الوطنية الفلسطينية234)
 إىل أين؟ ص.
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الواجبات  ت والحقوق المشتركة:الواجبا -6
الفردية كاٞتماعية، كاليت ٬تب على كل 
مواطن من أبناء اجملتمع الواحد القياـ هبا 
سواء كاف بشكل فردم أك ٚتاعي، كمن 
أشكاؿ الواجبات الفردية تتمثل ُب قياـ الفرد 
بأداء كاجبو ُب ٣تاؿ عملو ا١تتخصص بو، 
كمن أشكاؿ الواجبات اٞتماعية ىي ما 

على ا١تؤسسات اٟتكومية القياـ بو  ٬تب
ٕتاه ا١تواطن كفق آلية حكومية ٤تددة مثل 
مؤسسات التعليم كالصحة كالبيئة 
كا١تؤسسات االقتصادية اليت هتدؼ ُب 
األخَت إىل خدمة ا١تواطن كإعطائو حقو، كل 
ىذه من مظاىر التعبَت عن ا٢توية الوطنية، 
كيكوف االٯتاف اٟتقوؽ ا١تشًتكة بُت افراد 
االمة كالتمسك هبا، سببان للقدرة على 
التعايش بُت افراد الوطن الواحد، ك ىو ما 
سيخلق ُب النهاية احساسا بالوطنية، كا٢توية 

 الوطنية.
تساعد الظركؼ االقتصادية  االقتصاد: -7

ا١تتشاهبة على خلق شعور با٢توية الوطنية بُت 
االفراد، كيعد ذلك من العوامل الرئيسية 

نتماء ايل كطن كاحد، كإف  ا١تؤثرة ُب اال
كانت الظركؼ االقتصادية للمجتمع جيدة، 
سيكوف ذلك سببا ُب التعايش هبذا الوطن، 
كإف كانت الظركؼ سيئة، فأف العمل على 
اصالحها سينمي الركح الوطنية بشكل 

 أكِّب.
االنتماء للوطن مكوف اساسي من  االنتماء: -8

مكونات ا٢توية الوطنية، فاالنتماء اىل ٚتاعة 
معينة ٭تقق مكوف اساسي من ا١تكونات اليت 
تعتمد عليها ا٢توية، فإذا مل يكن ىناؾ 
احساس باالنسجاـ مع اجملتمع ينعدـ 
االنتماء، لذلك الال منتمي ينفصل عن 

الواقع احمليط بو كيسلم باألمر، كتركز جهوده 
على مصلحتو الذاتية كىنا يكوف ا٠تلل ُب 
اف ادراكو ٢تويتو، "لذلك يشعر االنس

بالضياع ألنو فقد شعوره باالنتماء، سواء 
اكاف االنتماء لألسرة اك ٟتي معُت اك ١تهنة 
معينة اك لطبقة اجتماعية كعلى رأسها ٚتيعا 

 .(235)إذا مل يشعر باالنتماء للوطن

 المحور الثاني
 تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية

مل يكن تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية باألمر 
، كإ٪تا كانت العملية تدر٬تية ٘تت على مراحل ا١تفاجئ

عدة مهدت لًتسيخها، كىي على التوايل: العثمانية 
 – 1908ـ(، كالعركبة )1908 – 1856)

ـ(، 1949-1919ـ(، كخالؿ الفًتة )1919
أصبحت ا٢توية الفلسطينية ىي السمة اٞتامعة للشعب 
العريب الفلسطيٍت، ككانت أحيانا تتوقف عند ٤تطة 

لفًتة ما، حىت تبلورت بالشكل الذم ىي عليو معينة 
اآلف، كقد كاف لألزمات كالنكبات اليت مر هبا الشعب 
الفلسطيٍت على مدل مراحل الصراع أثر كبَت ُب 
تشكل ىذه ا٢توية، كٓتاصة األزمات ُب القرف 

 .(236)العشرين

 أواًل:  إرىاصات تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية:

تعود مقدمات تبلور ا٢توية الفلسطينية ا١تعاصرة 
إىل التطورات اليت شهدهتا الدكلة العثمانية ُب النصف 
األخَت من القرف التاسع عشر، فالتهديد االستعمارم 

                                                           

( ٫تاش، مي كماؿ أٛتد: ُب مفهـو ا٢توية 235)
الفلسطينية، اٟتوار ا١تتمدف، 
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( حيدرم، نبيل: أصوؿ ا٢تويٌة الفلسطينية 236)
 . 111)مراجعات(، ص



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 

 

الغريب كتقسيم البلداف العربية، الذم أدل إىل انفجار 
أكِّب أزمة ىوية عرفتها البلداف العربية بعد إهنيار الدكلة 

انية، فقد خضعت فلسطُت للحكم العثماٍل على العثم
ـ(، كمل 1918 – 1516مدار أربعة قركف متتالية )

تكن تشكل كحدة إدارية أك سياسية مستقلة، بل  
كانت مقسمة إىل ٜتسة ألوية تابعة لوالية دمشق، 

ـ، حيث استحدثت 1660كاستمر ذلك حىت عاـ 
كالية صيدا، كاٟتق هبا لواء صفد، كبذلك أصبحت 

سطُت مقسمة بُت كالييت دمشق كصيدا، كٔتوجب فل
ـ، ًب ضم كالية صيدا 1864قانوف الواليات العثماٍل 

إىل كالية الشاـ لتنبثق منها كالية سوريا، إال أف التطور 
األىم بالنسبة لفلسطُت ٘تٌثل ُب فصل سنجق القدس 
عن كالية سوريا كجعلها متصرفية مستقلة مرتبطة 

، (237)ـ1872كذلك ُب عاـ مباشرة بالباب العايل، 
كلكن ىذا السنجق الذم كاف يضم اٞتزء األكِّب من 
أراضي فلسطُت )مشل القدس كغزة كيافا كا٠تليل كبئر 
السبع(، كمل ٭تمل يومان طموحات االستقالؿ عن 
الدكلة العثمانية، ككاف ٘تايزه عن لواء نابلس كالشماؿ 

فقط الفلسطيٍت اصطناعيان نوعان ما، كما كاف مستقالن 
ألنو كاف ملحقان باسطنبوؿ، إضافة إىل أف مشاؿ 
فلسطُت )لواء نابلس كلواء عكا( قد فصل عن كالية 

 .    (238)دمشق كأٟتق بوالية بَتكت

كرغمان من ذلك، كاف ىناؾ شبو إٚتاع على 
الوالء للدكلة العثمانية كالقبوؿ بسيادهتا، باعتبارىا دكلة 

كمسلمُت أكالن، إسالمية، فمعظم الناس عرٌفوا أنفسهم  
كنظركا للدكلة العثمانية كاستمرار للدكلة العربية 

شأنو  –اإلسالمية، كبالتايل مل يكن اجملتمع الفلسطيٍت 

                                                           

( مناع، عادؿ: تاريخ فلسطُت ُب أكاخر العهد 237)
 .197العثماٍل، ص

( حيدرم، نبيل: أصوؿ ا٢تويٌة الفلسطينية 238)
، 202)مراجعات(، ٣تلة شؤكف فلسطينية، عدد 

 . 111ص

ْتاجة إىل  –ُب ذلك شأف اجملتمعات العربية األخرل 
فكرة ا٢توية الوطنية قبل التحوالت كا١تتغَتات اليت 

ن عشر شهدهتا الدكلة العثمانية ُب هناية القرف الثام
 .(239)كالقرف التاسع عشر

كلكن، فرضت التطورات االقتصادية 
كاالجتماعية على السلطة العثمانية مواكبة األحداث، 
فبدأت خالؿ النصف الثاٍل من القرف التاسع عشر 
عصر اإلصالح ا١تعركؼ باسم "التنظيمات" كاليت 
٘تثلت بإصدار القوانُت كالقرارات اليت أدل بعضها إىل 

ت جذرية ُب بنية الدكلة، ُب مقدمتها إحداث ٖتوال
قانوف تساكم ا١تواطنُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات بغض 
النظر عن انتماءاهتم ا١تللية، كقانوف ملكية األرض، 
كقانوف اٞتنسية العثمانية، باإلضافة إىل العديد من 
القرارات اليت أدت إىل إضعاؼ سلطة شيوخ ك٥تاتَت 

لمؤسسات اٟتكومية القرل كإخضاع مناطقهم ا١تغلقة ل
كربطهم بعواصم الوحدات االدارية، كإجبار الفالحُت 
على تسديد ضرائبهم بالنقود، ٦تا اضطرىم إىل كضع 

 . (240)منتوجاهتم ُب أسواؽ ا١تدف كاالرتباط بزعاماهتا

ككاف من تداعيات سياسة التنظيمات بصورة 
عامة ُب فلسطُت، أهنا أدت إىل إضعاؼ سلطة 
األرياؼ كزعمائها احمللُت، كوهنا ىدفت إىل بناء دكلة 
مركزية، ٍب أدت إىل تعزيز دكر ا١تدف، إذ بدأت 
السلطات ا١تركزية تفرض كجودىا عِّب ٖتويل ا١تدف إىل 

ت السلطات مراكز اٟتكم بدالن من األرياؼ، كبدأ
ٗتضع شيوخ القبائل بالقوة، كتعزيز مكانة حكاـ 
ا١تدف، كأيضان، كاف لسياسة التنظيمات آثار أخرل 
تركت بصماهتا على مستقبل فلسطُت بصورة عامة، إذ 
عززت التغلغل االستعمارم األكركيب فيها كاليت جاءت 

                                                           

( حجاكم سالفة: مقدمات ا٢توية الوطنية 239)
 .44الفلسطينية، ص 

( شالغ، زيف يهودا: مدخل اىل التاريخ 240)
 .  45-43االقتصادم للشرؽ األكسط، ص
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بدعول ٛتاية األقليات الدينية، فقد كجدت ُب 
قوقها ا١تدنية الذريعة للتدخل ُب األقليات الدينية كح
 .(241)شؤكف اٟتكم العثماٍل

كُب سياؽ تلك التطورات، ظهر ُب بالد الشاـ 
كمن ضمنها فلسطُت، الوعي القومي، كٮتلص ىذا 
ا١تفهـو بأف كتلة بشرية ٤تددة، كتقيم على رقعة 
جغرافية معينة، كتتكلم لغة كاحدة، ك٢تا تراث مشًتؾ، 

ضان، من حقها أف تتوحد كبالتايل مصَت مشًتؾ أي
سياسيان ُب دكلة قومية، كبرزت ُب أجزاء من الوطن 
العريب صيغ تنظيمية تعِّب عن ظاىرة القومية العربية 
كتدعو إىل استقالؿ العرب ككحدهتم، حيث تظافرت 
عوامل عدة إلنتاجها ككاف بعضها ذاتيان، كأ٫تها الوعي 
، الذاٌب ٠تصوصية األمة العربية بُت شعوب العامل
كاالنتماء الوجداٍل إليها، كبرزت ثالث تيارات فكرية 
ُب الوطن العريب تنطلق كلها ُب األساس من موقع 
الدفاع عن الذات إزاء التغلغل االستعمارم األكركيب، 

، ك٘تحورت على العالقة (242)كسياسة التًتيك العثمانية
 .(243)مع الدكلة العثمانية، كا١تطالبة باالستقالؿ عنها

                                                           

( الشريف، ماىر ؛ نصار، عصاـ: تاريخ 241)
 .  38-35الفلسطينيُت كحركتهم الوطنية، ص

 ( التًتيك: ىو مفهـو يطلق على عملية 242)
ساسة حركة تركية ْتتة تعتِّب األتراؾ عنصران نقيا لو ٝتاتو 
الساللية التارٮتية كاليت تنادم بإعالء شأؼ اٞتنس 

كف سائر األجناس، كما شرعوا ٬تاىر  ؽالًتكي فك
باحتقار األجناس األخرل، كهتدؼ إىل ٖتويل 

أشخاص كمناطق جغرافية من ثقافاهتا األصلية إىل 
الًتكية بطريقة قسرية أم باإلكراه أك اإلجبار كالقهر 
غالبنا، كجعل اللغة الًتكية ىي اللغة الرٝتية، كإحياء 
العصبية الًتكية كاٞتمع بُت العناصر الًتكية التًتية، 

مية إيل الدكلة العثمانية، كبعث النزعة كالشعوب ا١تنت
العسكرية ُب األتراؾ، كقد طبقت ىذه السياسة منذ 
أف سيطر أعضاء ٚتعية اإلٖتاد كالًتقي على اٟتكم 

ـ، إىل هناية انتياء اٟترب العا١تية األكىل 1908عاـ 

اليقظة الفكرية اليت أخذت ُب  كقد مهدت
االنتشار النبعاث "ا١تسألة العربية"، ك"ا١تسألة العربية" 
مصطلح سياسي كانت بدايتو مساعي العرب لنيل 
حقوقهم السياسية من الدكلة العثمانية، كقد تطورت 
ىذه ا١تطالب ا١تعلنة من التمثيل النيايب، إىل الالمركزية 

سي، كساىم ظهور اإلدارية، إىل االستقالؿ السيا
اٟتركات االنفصالية كالتجديدية ُب القرف التاسع عشر 
كاٟتركة الوىابية كالسنوسية ك٤تاكالت بعض الواليات 
العربية إقامة إمارات كدكؿ مستقلة )فلسطُت، مصر، 
تونس(، بإيقاظ ا١تشاعر القومية، كطرحها قضية 
االنفصاؿ عن الدكلة العثمانية كمناداهتا ْتكم 

كانطلقت الدعوة إىل االنفصاؿ من تصور  ،(244)عريب
كجود أمة عربية كاحدة ُب أقاليم جغرافية ٤تددة، كقد 
أخذت الدعوة ُب تلك ا١ترحلة على ا١تستول التنظيمي 
شكل اٞتمعيات العلمية كالثقافية القومية، كاستهدفت 
إحياء الًتاث، كاالىتماـ بالتاريخ العريب، كنشر اللغة 

دخاؿ أفكار اإلصالح العربية كالتعليم، كإ
 .(245)كالتنوير

كشكل ظهور اٟتركات كاٞتمعيات ُب تلك 
ا١ترحلة تعبَتان عن ا٢توية العربية كبداية الوعي اٞتنيٍت 
باٟتركة القومية العربية الداعية ُب البداية إىل ا١تطالبة 
باإلصالحات ُب الدكلة العثمانية كتساكم اٟتقوؽ ما 

العرب إىل ا١تطالبة  بُت العرب كاألتراؾ، إىل أف كصل
باالنفصاؿ عن الدكلة العثمانية كاالستقالؿ التاـ عنها 

                                                                             

ـ، )سرايش، عبَت: سياسة التًتيك ُب 1918عاـ 
 (. 16ا١تشرؽ العريب، ص

إلياس: ا١توجز ُب تاريخ فلسطُت ( شوفاٍل، 243)
ـ، 1949السياسي منذ فجر التاريخ حىت 

 .  285ص
 -الشعب -( اٟتوت، بياف: فلسطُت القضية244)

 .170اٟتضارة، ص
( توما، إميل: تاريخ مسَتة الشعوب العربية 245)

 .107-101اٟتديث، ص



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 

 

كاعتبار اللغة العربية لغة رٝتية ُب البالد العربية، 
فظهرت أحزاب كٚتعيات ناضلت من أجل ذلك، ٍب 
ٖتولت ىذه ا١تطالب إىل ما يعرؼ "بالثورة العربية 
بقيادة الشريف حسُت" كاليت انعكست فيما بعد 

سلب على الدكؿ العربية اليت تعرضت لالنتداب بال
، كا٢توية العربية ىي ٣تموع (246)الفرنسي كالِّبيطاٍل

ا٠تصائص اليت ٘تيز اٞتماعة العربية من غَتىا من 
اٞتماعات اإلنسانية، كعلى رأس ىذه ا٠تصائص 
ا١تميزة: اللغة العربية، كالدين اإلسالمي، كاٟتضارة 

العريب ُب التاريخ كاٟتاضر العربية_ اإلسالمية، فالوجود 
اإلنساٍل مرتبط هبذه ا٠تصائص كاستمراريتها، كال 

 . (247)يتصور كجوده بعيدنا منها

كتشَت أحداث بداية تطور اٟتركة القومية 
العربية، منذ بداية القرف العشرين على ا٩تراط أبناء 
فلسطُت ُب تلك األحداث كاليت إتهت إىل مقاكمة 

شعار الدكلة العربية  السيطرة العثمانية كرفع
، كمل ينفرد الفلسطينيوف العرب بتشكيل (248)الواحدة

ٚتعيات أك أحزاب خاصة هبم تطالب باإلصالح، بل 
اشًتكوا مع غَتىم من عرب الواليات العثمانية ُب 
تأسيس اٞتمعيات كاألحزاب ا١تختلفة، ذلك أف 
اإلحساس باالنتماء إىل أصو٢تم العربية كاف أقول من 

إىل كحداهتم اإلدارية، أك إىل كحداهتم  االنتماء
اٞتغرافية اإلقليمية، كيعود ذلك إىل كحدة الشعور 
العريب كإىل كحدة الواليات العربية ٖتت اٟتكم 

                                                           

( زىراف، ىديل معركؼ ٤تمد: ٖتوالت ا٢توية 246)
 .26لو، صالوطنية الفلسطينية منذ أكس

( جِّبكف، ٤تمد: انشقاؽ ا٢توية جدؿ ا٢توية كلغة 247)
التعليم ُب ا١تغرب األقصى من منظور تارٮتي، 

 .6ص
( الكيايل، عبد الوىاب: تاريخ فلسطُت اٟتديث، 248)

 ..23ص

، كُب ذلك االطار، اكتسبت القضية (249)العثماٍل
الفلسطينية خصوصيتها ا١تتميزة داخل العمل القومي 
طر العريب كقد كاف ذلك من خالؿ مواجهة ا٠ت

الصهيوٍل كا٢تجرة اليهودية إىل فلسطُت، كا١تساعي 
الِّبيطانية إىل فصل فلسطُت من ا١تنطقة العربية، كإقامة 
حاجز بشرم قوم كغريب يفصل اٞتزء األفريقي من 
الوطن العريب عن اٞتزء اآلسيوم، كيشكل ىذا اٟتاجز 
قوة حليفة لالستعمار، كساىم ذلك بزيادة الوعي عند 

فلسطيٍت ٓتصوصية قضيتهم، كبضركرة أبناء الشعب ال
إبرازىا بأقصى جهد خاصة أف اٟتركة القومية العربية 

 . (250)اهنمكت ُب مواجهة اٟتكم العثماٍل

ثانياً: العوامل المؤثرة في تبلور الهوية الوطنية 
 الفلسطينية:

بالرغم من كجود الشعب الفلسطيٍت على 
منذ أرض فلسطُت )ْتدكدىا االنتدابية( على األقل، 

ٜتسة آالؼ سنة، فإف حديثو عن ىويتو الوطنية مل 
يتبلور إال بفعل صدمة قاسية جسدىا ا١تشركع 
االستعمارم الغريب، فمواجهة ٥تططات االستعمار 
كاالحتالؿ األجنيب اليت أخذت ُب البداية شكل 
انتداب بريطاٍل قبل أف تنتهي مشركعان صهيونيان قائمان 

كإحالؿ  على أساس اجتثاث شعب من أرضو
ٚتاعات من "ا١تستوطنُت" ًب غرسهم ُب ىذه األرض 
بقوة اٟتديد كالنار بعد جلبهم من مناطق العامل األربع؛ 

 . (251)اقتضت تأكيد الذات ُب خضم مواجهة االخر

 الوعي الجمعي الفلسطيني بالهوية الوطنية:  -1

                                                           

( عوض، عبد العزيز: الشخصية الفلسطينية، ص 249)
73. 

( ارشيدات، شفيق: فلسطُت تارٮتان كعِّبة كمصَتان، 250)
 .45ص

( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية 251)
 .18-17الوطنية الفلسطينية، ص



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66 
 

سبقت جذكر ا٢توية الفلسطينية، نشوء الوعي 
وية حيث بدأ سكاف فلسطُت الفلسطيٍت العاـ هبذه ا٢ت

بتخيل أنفسهم كوحدة سياسية ٦تيزة منذ بداية القرف 
العشرين، كظهر ىذا عندما اقًتح الكاتب ٧تيب 

ـ، فكرة توسيع سنجق القدس 1908عزكرم ُب العاـ 
ليشمل فلسطُت الشمالية ألف ذلك ضركرم لتطور 

، كتطور ىذا الوعي بصورة (252)أرض فلسطُت
ـ(، 1917صريح بلفور )تصاعدية حىت صدكر ت

حيث بدأ ىذا الوعي باكتساب السمات الوطنية اليت 
تعكس اإلحساس بالتهديد كا٠تطر الوجودم ُب 
مراحل جنينية مبكرة، كقبل ذلك كاف الوعي اٞتمعي 
الفلسطيٍت جزءان مشاهبان أك ٦تاثالن للوعي العريب الذم 
تشكل ُب سياؽ االنعتاؽ من السيطرة العثمانية، كُب 

ؽ البحث عن استقالؿ العرب من األتراؾ، سيا
كطموحهم بإقامة دكلتهم ا١توحدة، كلكنو مل يكن 

 .(253)مطابقان مع ذلك بالكامل

كلعبت التحوالت السياسية اليت حدثت ُب 
اجملتمع الفلسطيٍت دكران رئيسان ُب بركز كعي كطٍت 
حديث لدل الفلسطينيُت، كجعلتهم يفكركف بأنفسهم 

كسياسية جديدة، كأدت  من خالؿ ىوية كطنية
التحوالت البنيوية اليت شهدىا اجملتمع الفلسطيٍت، 
كغَته من اجملتمعات العربية إىل ظهور كعي جديد، 
كعي عريب أكثر منو إسالمي، كأف ىذا الوعي تزامن 
مع ظهور كعي فلسطيٍت يعِّب عن اٞتانب العقائدم 
للتحوؿ البنيوم ُب اجملتمع، كتعزز بفضل التعليم 

ث كبركز إنتلجنسيا عصرية، كأف معارضة اٟتدي
الصهيونية، اليت صارت تتخذ منحى سياسيان 

                                                           

( ا٠تالدم، رشيد: ا٢توية الفلسطينية: تكوين الوعي 252)
 .28الوطٍت ا١تعاصر، ص

( سويلم، عبد اجمليد: ا٢توية الوطنية كبعض 253)
إشكالياهتا الفلسطينية ا٠تاصة، راـ اهلل، جريدة 

 ـ.19/4/2021األياـ، 

كمستدامان، بدأت تفصح عن نفسها، بصورة كاضحة، 
ـ كصاحبو 1908مع ظهور اٞترائد العربية منذ سنة 

ظهور ىويتاف: عربية كفلسطينية، ككانت إحدا٫تا تعزز 
 .(254)األخرل

ين أكج كشهدت فًتة أربعينيات القرف العشر 
٘تثالت ا٢توية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالوعي 
اٞتمعي الذم يتعمق أكثر فأكثر كلما المس ا٠تطر 
الصهيوٍل، متجسدان ُب التأكيد على استقالؿ فلسطُت 
كبناء دكلة دٯتوقراطية كاحدة، كبالتعبَتات السياسية 
الكيانية التمثيلية كاللجنة العربية العليا كاألحزاب 

ية كاالٖتادات النقابية كا١تؤسسات االجتماعية، السياس
كالتعبَتات الثقافية كاجملالت كا١تطبوعات 

ـ 1948، إال أف حدث "النكبة" عاـ (255)كالصحف
كاف حدثان تأسيسيان ُب صَتكرة ا٢توية الوطنية 
الفلسطينية ُب مواجهة ا٢توية الصهيونية النقيضة، كُب 

كلت العالمة الوعي هبذه ا٢توية كالتفاعل معها، كش
الفارقة ُب الوعي اٞتمعي الفلسطيٍت، حيث احتلت 
األرض كتشتت الشعب ٔتا يكثفانو من تعبَتات مادية 
للهوية الوطنية، كبقيت اٟتكاية اٞتامعة لتؤسس فيما 
بعد تعبَتات ا٢توية الوطنية الكفاحية كشبو الكيانية، ُب 
الشتات ابتداءن، ٍب ُب الوطن الفلسطيٍت احملتل 

 . (256)ان الحق
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مل يِّبز الكياف السياسي الفلسطيٍت، كوحدة 
قائمة بذاهتا، إال بعد التقسيم السياسي الذم طرأ على 
منطقة ا١تشرؽ العريب، كتقسيمو إىل مناطق نفوذ للدكؿ 

                                                           

( فرسوف، ٝتيح: فلسطُت كالفلسطينيوف، 254)
 .102ص

( الشيخ، عبد الرحيم: ا٢توية الثقافية الفلسطينية، 255)
 .76ص 

( شرَل، كايد عزت: ا٢توية الوطنية الفلسطينية: 256)
 .113جدؿ الواقع كمأزؽ ا٠تطاب، ص
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ـ(، اليت 1916الكِّبل، تبعان التفاقية سايكس بيكو )
حدكد الوطن العريب ُب معاىدات ما انتهت إىل تثبيت 

، (257)ـ(1918-1914بعد اٟترب العا١تية األكىل )
ـ، 1916كتعتِّب اتفاقية سايكس بيكو ُب أيار )مايو( 

بداية ا٠تطر على فلسطُت بشكل خاص، كالبالد 
العربية بشكل عاـ، حيث ًب على أثرىا تقسيم الدكؿ 

فصل العربية ما بُت بريطانيا كفرنسا، كىذا نتج عنو 
فلسطُت عن سوريا كبالد الشاـ، كالذم عزز الشعور 
بضركرة ٛتاية القومية العربية للفلسطينيُت الذين تبنوا 

ـ، علم الثورة العربية 1918منذ أيار )مايو( 
كنشيدىا، كظل نشاطهم مرتبطا بالنشاط القومي 
العريب العاـ، كمل تنفصل التعبَتات السياسية األكىل 

شكل )اٞتمعيات اإلسالمية ٟتركتهم اليت اٗتذت 
ا١تسيحية(، عن اٟتركة القومية العربية ا١تتمركزة ُب 
دمشق، كأكدكا دائما رغبتهم بعدـ انفصاؿ فلسطُت 
عن اٟتكومة السورية العربية ا١ترتبطة بالوحدة 

 .(258)العربية

كحينما دخلت القوات الِّبيطانية إىل فلسطُت 
كركف ـ، كاجو ا١تف1917ُب كانوف األكؿ )ديسمِّب( 

كالسياسيوف العرب إشكالية ٤تَتة، فالقوات الِّبيطانية 
حليفة العرب، كالقوات ا١تهزكمة ىي قوات ا٠تالفة 
اإلسالمية، لذلك، استقبل ىؤالء قوات االحتالؿ 
الِّبيطاٍل ٔتشاعر غامضة كمتباينة تراكحت بُت 
الًتحاب كا٠توؼ كاالمشئزاز، كاختلفت مواقفهم 

، فبعظهم قاؿ أف البالد كآرائهم من الواقع اٞتديد
ستصبح مستعمرة ا٧تليزية، كالبعض قاؿ بأف فلسطُت 
ستصبح حرة مستقلة، كبعضهم قاؿ بأف فلسطُت 
ستلحق ٔتصر، كبعضهم أبدل أسفهم على زكاؿ 

                                                           

( رزؽ، أسعد: الصهيونية كحقوؽ اإلنساف العريب، 257)
 .201ص

ا١تكوف العريب ُب ا٢توية ( عبد القادر، رضول: 258)
 .113الفلسطينية، ص

اٟتكم العثماٍل، كرحب فريق خامس بقوات االحتالؿ 
متو٫تان بأف كجودىم نصران ٢تم، ك٫تا كاف ا١توقف من 

يطاٍل، فقد شعر معظم الفلسطينيوف بأف االحتالؿ الِّب 
االحتالؿ أمر مؤقت، البد أف تتلوه تسوية سياسية 
ٖتدد مصَت فلسطُت كمستقبلها، كإتهت القيادات 
السياسية آنذاؾ إىل العمل على ٗتليص فلسطُت من 
االحتالؿ العسكرم الِّبيطاٍل، كطالبت بوحدة 

ا١تملكة فلسطُت مع بقية األقطار الشامية، كبعد اهنيار 
العربية السورية، إتهت اٞتهود الفلسطينية إىل قياـ 

 .(259)حكومة كطنية فلسطينية

كساىم ا١توقف من االحتالؿ الِّبيطاٍل كٖتالفو 
مع اٟتركة الصهيونية، إىل طرح خيارين على الشعب 
الفلسطيٍت، أك٢تما، خيار اللحاؽ ْتكومة دمشق 

نيهما، العربية برئاسة األمَت فيصل بن اٟتسُت، كثا
السعي ٨تو تأكيد ىوية كطنية فلسطينية باتت ٢تا 
شرعية تارٮتية كرد فعل على ا١تشركع الصهيوٍل، كإزاء 
ىذاف ا٠تيارين، انقسم الفلسطينيوف، فمنهم من دعم 
اٟتكومة العربية، كمنهم من كاف متلكئان ُب االنضماـ 
إىل اٟتكومة، غَت أف التقسيم االستعمارم للبالد 

قوط حكومة فيصل، تراجعت مشاريع العربية، كس
الوحدة السورية، ٦تا ساىم بتبلور شعور كحدكم كطٍت 
فلسطيٍت، كىكذا تبلورت ا٢توية الوطنية 

 .(260)الفلسطينية

كذلك، اختلف رجاؿ الفكر كالسياسة ُب 
فلسطُت ُب موقفهم من نظاـ االنتداب، فقد اعًتتو 
ثيق أكثريتهم بدعة مناقضة ١تيثاؽ عصبة األمم كا١توا

الدكلية، كأسلوبان ُب ا٢تيمنة كالسيطرة يتناَب مع رغبات 
الشعوب، كمناقض ٟتق العرب الطبيعي ُب بالدىم، 

                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 259)
 .34-33ص

( حيدرم، نبيل: أصوؿ ا٢تويٌة الفلسطينية 260)
 . 112)مراجعات(، ص
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كمعارض للعهود الِّبيطانية اليت قطعت للعرب أثناء 
اٟترب العا١تية األكىل، بينما رحبت بو أقلة كاعتِّبتو 
ضركريان للبالد، كرغمان من أف الغالبية ُب اٟتركة الوطنية 
الفلسطينية قبلت ٔتبدأ االنتداب بعد أف فرض على 
فلسطُت، كأصبح ال بد من التعامل معو، غَت أهنا 
طالبت بتعديل صك االنتداب الِّبيطاٍل على فلسطُت 
ْتيث ٖتذؼ منو ا١تواد كاألحكاـ ا٠تاصة بإقامة الوطن 
القومي اليهودم ُب فلسطُت، كدار النضاؿ السياسي 

طاٍل حوؿ ىذا طواؿ عهد االحتالؿ الِّبي
 . (261)ا١تطلب

كانطلقت القيادات الفلسطينية ُب مساعيهم 
السياسية لتحقيق مطالبهم من اعتقادىم بإمكانية 
اقناع بريطانيا بالعدكؿ عن سياستها إذا أدركت حقيقة 
الوضع العريب ُب فلسطُت كعدالة ا١تطالب العربية، 
دة كإلقناع ا١تسؤكلُت الِّبيطانيُت ٔتطالبهم، طرحت القيا

الفلسطينية األدلة القوية اليت تؤدم كجهة نظرىم، 
كأكؿ تلك األدلة العهود كالتصر٭تات اليت صدرت عن 
ا١تسؤكلُت الِّبيطانيُت كحلفائهم أثناء اٟترب العا١تية 
األكىل كال سيما العهد الذم قطعتو بريطاٍل للحسُت 
بن علي ملك اٟتجاز، كٖتالف العرب مع بريطانيا 

ستعداد الشعب الفلسطيٍت للحكم أثناء اٟترب، كا
الذاٌب الذم ال يقل عن استعداد غَته من الشعوب 
اليت ساعدهتا بريطانيا على االستقالؿ مثل 

 . (262)العراؽ

لقد شٌكل االحتالؿ الِّبيطاٍل لفلسطُت عامل 
ٖتفيز لتبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية كالكشف عنها 

أزماف طويلػة كإظهار معا١تها، كاليت بدأ تارٮتها منذ 

                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 261)
 .38ص

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 262)
 .44ص

، فسياسة االحتالؿ (263)يعود إىل جذكر كنعانية
الِّبيطاٍل ُب فلسطُت أكجد إحساسان عامان بتهديد 
كجودم للكينونة الفلسطينية، كلألماكن ا١تقدسة اليت 
ىي جزء من ا٢توية اإلسالمية ليس للفلسطينيُت بل 
للمسلمُت ٚتيعان، كىو ما دفع الشعب الفلسطيٍت إىل 

يان ُب كثَت من األكقات مطالبان االنتفاض عفو 
باالستقالؿ، كشكلت ا١تقاكمة بأشكا٢تا ا١تختلفة، 
كرفض االحتالؿ كتوابعو، كاإلصرار على إثبات الوجود 
كمواجهة كافة أشكاؿ الطمس كالتغييب، ا١تلمح 
األساس ا١تكوف للهوية الوطنية، عززهتا أحيانان ثورات 

كأحيانان أخرل  الشعب الفلسطيٍت كانتفاضاتو ا١تتتابعة،
تنكمش نسبيان مع تراجع الفعل النضايل ألسباب ذاتية 
أك ظركؼ إقليمية أك دكلية ضاغطة، لذلك، شكلت 

ـ، كالِّباؽ 1921ـ، كيافا 1920ثورات القدس 
(، 1939-1936ـ، كالثورة الكِّبل )1929

٤تطات ىامة سا٫تت ُب بلورة ا٢توية الوطنية أك اٟتفاظ 
يانان من مآس كإخفاقات عليها، رغم ما صاحبها أح

 .(264)للشعب الفلسطيٍت

(، 1939-1936كٌمثلٍت الثورة الكِّبل )
أبرز ٤تطات التعبَت األقول عن ا٢توية الفلسطينية فقد 
ازداد كعي الفلسطيٍت ُب ا١تدينة كالريف بقوميتو العربية، 
كهبويتو الفلسطينية، كبأ٫تية أرضو، فهذه كانت ثورة 

ي اليت كانوا يعملوف فيها، فالحُت مطركدين من األراض
فإذا هبم ٬تدكف أنفسهم عماالن على ىوامش ا١تدف 
الفلسطينية، كخالؿ تلك الثورة بدأ ا٠توؼ اٞتماعي 
من ا١تستقبل يظهر أكثر فأكثر، فساد نوع من 
االنسجاـ االجتماعي، أسهم بدكره ُب تقدـ الشعور 
الوطٍت على غَته من االنتماءات ما دكف الوطنية، مثل 

                                                           

ىديل معركؼ ٤تمد: ٖتوالت ا٢توية ( زىراف، 263)
 .39الوطنية الفلسطينية منذ أكسلو، ص

( يوسف، أسامة: ا٢توية الوطنية تراكمات التاريخ 264)
 https://bit.ly/33LNbكاالستعمار، 
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النتماءات العائلية كاٟتمائلية، إىل جانب ا٢توية ا
الطبقية ا١تتٌمثلة ُب ثنائية "ٌفالح/ إقطاعي" ك"قرية/ 

ـ، تغَتان 1948، كما مثلت النكبة عاـ (265)مدينة"
ُب الوضع الفلسطيٍت حيث أدل إىل تدمَت بنية اجملتمع 
الفلسطيٍت، فالصراع مع االحتالؿ ٖتوؿ إىل صراع 

ارتبػاط ا٢تويػة الوطنيػة الفلسطينية ْتالة كجود كإثبات 
الصراع كالكفاح ا١تستمر، كسا٫تت ُب تالشي اٟتقل 

ـ، 1948السياسي الفلسطيٍت الذم نشأ قبل عاـ 
ك٘تثل باختفاء اٟتركة الوطنية الفلسطينية بنخبها 
كأحزاهبا كتنظيماهتا، بفعل اختفاء األساس االقتصادم 

لسياسية لألعياف كمالؾ كا١تكانة االجتماعية كالسلطة ا
األرض الكبار، أم للنخبة اليت ىيمنت على اٟتقل 

 .(266)السياسي الوطٍت

-1919النضال الوطني الفلسطيني ) -3
 م(:1949

شعرت القيادات السياسية ُب فلسطُت ٓتطورة 
الصهيوٍل على فلسطُت، من خالؿ  –التآمر الِّبيطاٍل 

مع  ٦تارسات سلطات االحتالؿ الِّبيطاٍل كتعاكهنا
اٟتركة الصهيونية، لذا، سارعت تلك القيادات إىل 

كانوف   27عقد ا١تؤ٘تر العريب الفلسطيٍت األكؿ ُب 
ـ، كحددت مطالبها كىي: 1919الثاٍل )يناير( 

الوحدة مع سوريا باعتبار فلسطُت جزءان ال يتجزأ منها، 
كاستقالؿ البالد الشامية )سوريا( استقالالن تامان خالصان 

أك ٛتاية أجنبية، كاعتقدت القيادة من كل نفوذ 
الفلسطينية أف على رأس أكلوياهتا عرض كجهة نظرىا 
كمطالبها على احملافل الدكلية، كحاكلت إرساؿ كفد إىل 

ـ، 1919مؤ٘تر الصلح ُب باريس ُب آذار )مارس( 

                                                           

( كراجة، معز: ا٢توية الفلسطينية: من التبلور إىل 265)
خطر التشظي، شبكة نول اإلخبارية، موقع 

 ـ،2016مايو  5الكًتكٍل، 
https://bit.ly/2KeLX7R   

 .29( ىالؿ، ٚتيل: تكوين النخبة الفلسطينية، ص266)

غَت أف سلطات االحتالؿ الِّبيطاٍل منعتو من السفر، 
 نيساف )أبريل( كمع اقًتاب انعقاد مؤ٘تر ساف رٯتو ُب

ـ، حاكلت القيادة الفلسطينية إرساؿ كفد 1920
إليضاح كجهة نظرىا للدكؿ اٟتليفة، كلكن سلطات 

 . (267)االحتالؿ رفضت ىذه احملاكلة

كأدل تفاقم ا٠تطر الصهيوٍل الذم أصبح ا٢تم 
اليومي للفلسطينيُت، إىل اٟتاجة ألف يتلمس 

ىنا بدأت الفلسطينيوف حلوالن ذاتية لقضيتهم، كمن 
الدعوة للتأكيد على ا٠تصوصية الفلسطينية، كالًتكيز 
على ا٢توية الفلسطينية شعبان كأرضان، كالدعوة إىل كجود 
شكل ما ٟتركة كطنية فلسطينية تدافع عن مصاّب 
الفلسطينيُت ضد ا٠تطر الصهيوٍل، فكتب ٧تيب نصار 
الكاتب الصحاُب الفلسطيٍت ٭تض الفلسطينيُت ُب 

ل إىل "أف ٕتتمع كلمتهم بتأليف ٚتعية جريدتو الكرم
كطنية ٖتفظ البالد ألىلها لًتقية شؤكهنم الزراعية 
كاالقتصادية كالعلمية كإ٬تاد األلفة االجتماعية فيما 

 .(268)بينهم"

من ناحية أخرل، ساىم الوجود االستعمارم 
الِّبيطاٍل ُب فلسطُت كالتوسع االستيطاٍل الصهيوٍل ُب 

كالثالثينات، كاألربعينات إىل خالؿ فًتة العشرينات، 
تعمق كٕتدد ا٢توية الوطنية، حيث تزايد الشعور 
با١تخاطر اليت ٭تملها مشركع إنشاء دكلة يهودية على 
أرض فلسطُت، كقد عمل ىذا التهديد مع قياـ دكؿ 
قطرية ُب ا١تنطقة العربية بعيد اٟترب العا١تية األكىل على 

سطينية تسهيل عملية تبٍت ىدؼ إنشاء دكلة فل
مستقلة من قبل اٟتركة الوطنية الفلسطينية، كلعبت 
عمليات انتشار التعليم، كبركز أحزاب سياسية 
كنقابات عمالية كمهنية كمنظمات أىلية، باإلضافة إىل 

                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 267)
 .43ص

( قاٝتية، خَتية: مواقف عربية من التفاىم مع 268)
 .135(، ص 1919-1913الصهيونية )
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توسع ُب الصحافة، دكران ُب تعميق ا٢توية اٞتديدة بُت 
، (269)اجملموعات كالطبقات االجتماعية اٞتديدة

ب ارتباط الفلسطينيُت بأرض كنتيجة لذلك، اكتس
فلسطُت تعبَتان جديدان، أم مفهومان كطنيان حديثان عندما 
كاجو الصهيونية كاستعمار الدكلة الِّبيطانية، ٕتاكز 
الوالءات احمللية، حيث "تصورت" ا٢توية اٞتديدة 
فلسطُت على أهنا تشكل ٣تتمعان فلسطينيان، كليس فقط 

 .(270)كحدة إدارية أك مكانان مقدسان 

 المحور الثالث
 ت تبلور الهوية الوطنية الفلسطينيةتعبيرا

 وخصوصيتها
 1919شهدت الفًتة ا١تمتدة ما بُت عامي 

ا٢توية الوطنية الفلسطينية،  ـ، أكج ٘تٌثالت1949ك
حيث اىتمت اٟتركة الوطنية الفلسطينية بأف ٖتديد 
ىويتها الوطنية، كاعتِّبت ذلك ذا قيمة كمعٌت للهوية 
الفلسطينية كللهوية العربية، متجسدان ُب التأكيد على 
استقالؿ فلسطُت، كبالتعبَتات السياسية الكيانية 

حزاب السياسية التمثيلية كاللجنة العربية العليا كاأل
كاالٖتادات النقابية كا١تؤسسات االجتماعية، كالتعبَتات 

 الثقافية كاجملالت كا١تطبوعات كالصحف. 

 :أواًل: تعبيرات تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية

يوجد مستويات ٥تتلفة للتعبَت عن ا٢توية 
الوطنية من بينها: التعبَت السياسي اٞتمعي عن ىذه 

                                                           

( ىالؿ، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية 269)
، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، الفلسطينية

https://ajrasal3awda.ahlamontada
.net/t2472-topic  

( ىالؿ، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية 270)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  

ظيمات كأحزاب كىيئات شعبية ذات ا٢توية ُب شكل تن
طابع تطوعي، كالتعبَت ا١تؤسساٌب عن تبلور كٕتسد 
ا٢توية ُب مؤسسات كأبنية كإشكالية قانونية على يد 

 .(271)اٟتكومات كاألنظمة

التمايز الوطني الفلسطيني، والسير نحو الدولة  -1
 الفلسطينية المستقلة:

بعد تفكك الدكلة العثمانية، برزت أزمات 
ُب الوطن العريب، حيث طرحت ألكؿ مرة مسألة ا٢توية 

العالقة بُت ا٢توية احمللية كا٢توية العربية اإلسالمية 
الشاملة، فلم تتحوؿ ا٠تصوصيات اٞتزئية كاحمللية، كمل 
يكن ٔتقدكرىا أف تتحوؿ إىل مرتكز ىوية جديدة، 
كذلك يعود إىل دكرىا ا٢تامشي ُب تكوين النظاـ 

ُب تكوينو إال بوصفها  االجتماعي الذم مل تشارؾ
مصدران للتضامنات اٞتزئية، كبسبب التنافر الشديد 
الذم ميز ىذه العناصر ا٠تصوصية، اليت شكلت عائقان 

، (272)أماـ ٧تاحها ُب تأسيس ىوية سياسية فاعلة
كأيضان، مل تتطلع الزعامات احمللية العربية إىل بناء دكلة 

ا اليت تقـو كطنية ُب العهد العثماٍل بسبب طبيعة بنيته
على أسر تتقاسم النفوذ كالسيطرة كجباية الضرائب ُب 
أماكن ثابتة، كبالتايل كانت ترتبط باالنقساـ القبلي أك 
ا١تديٍت، كمل تعرؼ اٟتدكد اٞتغرافية الثابتة اليت تدافع 

 .(273)عنها باستمرار

من ناحية أخرل، استيقظ اٟتس القومي 
ة االٖتاد العريب عند الفلسطينيُت بعد كصوؿ ٚتاع

ـ، حيث 1908كالًتقي إىل اٟتكم ُب اسطنبوؿ عاـ 
انتشر الفساد بعدىا ُب اٞتهاز اإلدارم للقدس كالذم 
سهل دخوؿ اليهود إىل فلسطُت كشراء األراضي، ما 

                                                           

الدكؿ العربية: الواقع ( علي الدين ىالؿ: جامعة 271)
 .815كالطموح، ص 

 .75( غليوف، برىاف: احملنة العربية، ص272)
( مسعود ضاىر: مشكالت بناء الدكلة اٟتديثة ُب 273)

 . 111-110الوطن العريب، ص
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دفع شيوخ فلسطُت مثل الشيخ أسعد الشقَتم 
كالشيخ ماضي أبو العزائم إىل اصدار فتاكل ٖتـر بيع 

هود ُب ٤تاكلة للتوعية ٢تذه األراضي كاألمالؾ للي
، (274)الظاىرة ا٠تطَتة كاليت هتدد الكياف الفلسطيٍت

كما زاد من تنامي اٟتس القومي العريب ُب كجو 
التًتيك، ىو ا٠تالؼ بُت العرب كٚتعية االٖتاد كالًتقي 
ىو ٘تسك اٞتمعية بنظاـ ا١تركزية كتشددىا باستعماؿ 

ر الذم كاف لو كبَت اللغة الًتكية ُب الواليا العربية، األم
األثر ُب تدىور العالقات كتوسع شقة ا٠تالؼ بُت 

 .(275)الطرفُت

كرغم مشاركة الشعب الفلسطيٍت ُب تأسيس 
كنشاط األحزاب كاٟتركات كاٞتمعيات العربية السرية 
اليت تشكلت بعد إعالف الدستور العثماٍل عاـ 

ـ، كتبنوا أفكارىا، إال أف الشعور باالنتماء 1908
الوطٍت ُب فلسطُت تطبع منذ كقت مبكر بطابع 
خاص، طابع االنتماء إىل أرض ككطن ٤تددين، 

تهدد٫تا بفعل ا٢تجرة كاالستيطاف الصهيونيُت، خطر ي
الضياع، كمل يكن ٔتقدكر الفكر السياسي الفلسطيٍت ُب 
تلك ا١ترحلة، أف يذىب إىل حد أبعد من ابراز بعد 
خاص "كطٍت" للحركة العربية ُب فلسطُت، كالتشديد 
على أ٫تية اعتمادىا على نفسها ُب مواجهة ا٠تطر 

 .(276)سطُتالصهيوٍل الذم يتهدد فل

من ناحية أخرل، أدل اإلحساس با٠تطر 
الصهيوٍل إىل تبلور فكر سياسي فلسطيٍت، ٘تايز إىل 
حد ما عن الفكر السياسي الذم كاف سائدان ُب 
الواليات السورية األخرل ا٠تاضعة للسيطرة العثمانية، 

                                                           

( عصمت، معايل أٛتد: ا١تكوف اإلسالمي ُب ا٢توية 274)
 .127الوطنية الفلسطينية، ص

العثمانية ُب ( عوض، عبد العزيز ٤تمد: االدارة 275)
 .50، ص1914 - 1864كالية سورية 

( الشريف، ماىر: الفكر السياسي الفلسطيٍت قبل 276)
 .44، ص1948عاـ 

كأسسوا عدة ٚتعيات ١تكافحة اٟتركة الصهيونية، 
بعوثاف العمل على كفرضوا على مرشحيهم جمللس ا١ت

مواجهة ا٠تطر الصهيوٍل مقابل التصويت ٢تم، كبذلك 
بلور الشعب الفلسطيٍت شخصيتو الفلسطينية كأبرزكا 

 .(277)مقوماهتا األساسية قبل اٟترب العا١تية األكىل

ككانت تلك الظواىر ٚتيعها بداية تشكل كعي 
بالذات الوطنية كبوحدة الشعب، ْتيث أخذ مفهوما 

يدخالف ا٠تطاب السياسي الفلسطيٍت  الشعب كالوطن
بشكل كاسع، فجريدة فلسطُت كتبت ُب أحد 
أعدادىا: "إف ما ٭تتاج إليو "شعبنا" ىو لغة 
"االستقالؿ"، كىذا ا٠تطاب نابع من ا١تهاـ ا٠تاصة 
اليت كاجهها الشعب الفلسطيٍت، كىذا الوعي بالذات 
الوطنية مل يكن أكثر من دعوة سياسية ١تواجهة 

الصهيوٍل الذم جعل ىدفو األساسي ٖتويل  ا١تشركع
فلسطُت إىل )فلسطُت يهودية(، كجاء الرد من 
الفلسطينيُت بالتأكيد على "فلسطينية الفلسطينية"، 
كاستنهاض ٫تم الفلسطينيُت كالتشديد على االعتماد 
على أنفسهم ١تواجهة ىذا ا٠تطر، كلكن، مل تكن ىذه 

ضمن حدكد  دعوة إىل نشوء مفهـو الكياف اإلقليمي
 . (278)جغرافية معينة كهبوية سياسية متميزة

كمل يكن لالستقالؿ السياسي مفهـو كاضح 
ُب أذىاف ا١تفكرين كرجاؿ السياسة العرب ُب 
فلسطُت، ففي البداية كاف يعٍت التحرر من أم نفوذ 
أجنيب أك ٛتاية أجنبية مع التمسك بوحدة فلسطُت 

فهـو عِّبت عنو مع األقطار العربية الشامية، كىذا ا١ت
قرارات ا١تؤ٘تر العريب الفلسطيٍت األكؿ الذم عقد ُب 

شباط  4كانوف األكؿ )يناير( ك  27القدس بُت 
ـ، كقد ظهر إتاىاف بُت ا١تفكرين 1919)فِّباير( 

كرجاؿ السياسة الفلسطينية حوؿ عالقة فلسطُت 
                                                           

( عوض، عبد العزيز: الشخصية الفلسطينية، ص 277)
86. 

 .80-79( سخنيٍت، عصاـ: فلسطُت الدكلة، ص278)
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باٟتكومة العربية ُب دمشق اليت ألفها األمَت فيصل بن 
اه األكؿ يطالب بفصل فلسطُت عن اٟتسُت، االٕت

بقية األقطار السورية كتأليف حكومة أك إدارة مستقلة 
ُب البالد، كالثاٍل يطالب بوحدة فلسطُت مع األقطار 
السورية كاستقالؿ ىذه األقطار ٣تتمعة، كعندما انعقد 
ا١تؤ٘تر السورم العاـ ُب دمشق ُب ٘توز )يوليو( 

ؤ٘تر عن ـ، ٗتلى مندكبو فلسطُت ُب ا١ت1919
االستقالؿ الداخلي، كأقر ا١تؤ٘تر ا١تطالبة باالستقالؿ 
التاـ للبالد السورية بدكف أم ٛتاية أك نفوذ أجنيب، 
كتغَت ىذا ا١تفهـو ُب أعقاب قرارات مؤ٘تر ساف رٯتو ُب 

ـ، كسقوط دمشق ُب أيدم 1920نيساف )أبريل( 
االحتالؿ الفرنسي، فمنيت فكرة االستقالؿ الوطٍت 

تنازؿ ظهرت كاضحة ُب قرارات ا١تؤ٘تر بًتاجع ك 
الفلسطيٍت الثالث ا١تنعقد ُب كانوف األكؿ )ديسمِّب( 

ـ، كأصبح االستقالؿ يعٍت: "تأليف حكومة 1920
كطنية مسؤكلة أماـ ٣تلس نيايب ينتخب أعضائو 
الشعب ا١تتكلم باللغة العربية ُب فلسطُت"، كٯتثل ىذا 

 .(279)التغَت اعًتافان بواقع التجزئة

لت )مطالب اٟتكومة الوطنية( منعطفان ُب كمث
اإلسًتاتيجية الفلسطينية، كانفصاالن للحركة الوطنية 
الفلسطينية عن اٟتركة القومية العربية، كبالرغم من أف 
مطلب اٟتكومة الوطنية مل يكن بالطلب الشاذ أك 
الغريب عن مطالب اٟتركات النضالية ُب األقطار 

٥تتلف بالنسبة  العربية األخرل، إال أف األمر
للفلسطينيُت، فالسلطات الِّبيطانية اليت توجو إليها 
ا١تؤ٘تركف ٔتطلبهم السالف الذكر كانت تنهج هنجان 
مناقضان للطموحات باالستقالؿ، فالسياسة اليت اتبعتها 
بريطانيا ُب فلسطُت تدخل ضمن ٥تطط شامل يهدؼ 
أساسا لتطبيق كعد بلفور كإقامة كطن قومي لليهود 

كبالتايل نفي عركبة فلسطُت، كىو األمر الذم فيها 
                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 279)
 .28-27ص

ىربرت صموئيل  ” السامي“أعلنو بصراحة ا١تندكب 
كما سبق ذكره، ىذا إىل جانب ا٠تصوصية اليت 
تأخذىا فلسطُت ُب اإلسًتاتيجية االستعمارية، كاليت 
ٕتعل أية سياسة تراىن على إمكانية ٖتييد بريطانيا ُب 

ساذجة كمآ٢تا الفشل  النزاع العريب مع اليهود، سياسة
نظران للعداء التناقضي بُت ا٢تدؼ الوطٍت الفلسطيٍت 

 .(280)كا٢تدؼ الصهيوٍل االستعمارم

لقد خاض الفلسطينيوف كطواؿ فًتة 
العشرينات ٕتربة العمل الوطٍت ضمن حدكد فلسطُت 
كٞتأكا ١تختلف السبل كالطرؽ لتحقيق استقال٢تم 

قفها ا١تنحازة الوطٍت ك٤تاكلة زحزحة بريطانيا عن موا
٘تامان ٞتانب الصهاينة، دكف جدكل، كُب هناية 
العشرينات من القرف العشرين، انتعشت فكرة 
االستقالؿ الوطٍت بعد فشل احملاكالت الفلسطينية 
بإقناع بريطانيا ٔتنح اٟتكم الذاٌب للفلسطينيُت، 
كتأكدت فكرة االستقالؿ التاـ لكل قطر عريب ُب 

الصادر عن ا١تؤ٘تر العريب ا١تنعقد ا١تيثاؽ القومي العريب 
ـ، 1931ُب القدس ُب كانوف األكؿ )ديسمِّب( 

كارتبطت من جديد فكرة االستقالؿ بالوحدة العربية، 
كاعنِّب االستقالؿ الوطٍت خطوة سابقة للوحدة العربية، 
كأصبح إلغاء االنتداب كاالستقالؿ الوطٍت ا١تطلب 

مفهـو األكؿ للحركة الوطنية الفلسطينية، كلكن 
االستقالؿ خالؿ الثالثينيات كاألربعينيات من القرف 
العشرين، تراكح بُت االستقالؿ الوطٍت القائم على 
االرتباط مع بريطانيا ٔتعاىدة ٖتالف شبيهة با١تعاىدة 

 . (281)الِّبيطانية العراقية، كبُت االستقالؿ التاـ

 ظهور األحزاب السياسية القطرية: -2

                                                           

إبراىيم: السياؽ التارٮتي لصدكر كعد أبراش، ( 280)
 .22بلفور، ص

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 281)
 .31-30ص
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العربية ُب هناية القرف برزت اٟتركة القومية 
التاسع عشر، كا٩ترطت النخب الفلسطينية ُب اٟتركة، 
كشاركت ُب تشكيل اٞتمعيات كاألحزاب القومية 
ا١تختلفة، كذلك ألف اإلحساس باالنتماء إىل أصو٢تم 
العربية كاف أقول من اإلحساس باالنتماء لوحداهتم 
داـ اإلدارية كاٞتغرافية كاإلقليمية، خصوصان ُب ظل انع

الوحدات اإلدارية كالسياسية ا١تستقلة ُب العهد 
، كشارؾ الفلسطينيوف بنشاط ُب ٥تتلف (282)العثماٍل

األحزاب كاٞتمعيات العربية اليت تشكلت بعد إعالف 
ـ، كتبنوا أفكارىا القومية 1908الدستور العثماٍل عاـ 

اإلصالحية، إال أف شعورىم باالنتماء القومي انطبع 
االنتماء إىل أرض ككطن ٤تددين،  بطابع خاص، طابع

يتهدد٫تا خطر الضياع بفعل ا٢تجرة كاالستيطاف 
، كشهدت اٟتياة السياسية الفلسطينية (283)اليهوديُت

تعزيزان لظاىرة األحزاب السياسية، مثلت اٟتركة 
السياسية الفلسطينية بدءان من تأليف اٞتمعيات 

نفيذية ا١تسيحية، مركران بتأليف اللجنة الت –اإلسالمية 
، كمن 1921عاـ  (284)برئاسة موسى كاظم اٟتسيٍت

                                                           

( عوض، عبد العزيز: الشخصية الفلسطينية، ص 282) 
73. 

 .17( الشريف، ماىر: البحث عن كياف، ص283) 
ـ، 1853( موسى كاظم اٟتسيٍت: كلد ُب عاـ 284)

لقدس، كُب عاـ كتلقى تعليمو األساسي ُب مدينة ا
ـ، توىل رئاسة بلدية القدس كىو ُب السبعُت 1918

من عمره، كبقي ُب ىذا ا١تنصب سنتُت، كعندما 
بدأ العرب يقوموف با١تظاىرات ضد االحتالؿ 
كا٢تجرة اليهودية ك٭تملوف الرايات كاف موسى 

اٟتسيٍت رئيس البلدية ُب الطليعة، ككاف يطل من 
َت مؤيدان كمشجعان، شرفة البلدية كٮتطب ُب اٞتماى

فصدر أمر تنحيو عن رئاسة البلدية فخرج من رئاسة 
البلدية ليتزعم اٟتركة الوطنية الفلسطينية حىت كفاتو 

ـ )ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية: ا١توسوعة 1934عاـ 
-392الفلسطينية، القسم العاـ، اجمللد الرابع، ص

393.) 

ٍب قياـ األحزاب السياسية كأبرزىا: حزبا الدفاع 
كالعريب، بزعامة "النشاشيبية" ك"اٟتسينية"، ُب 
الثالثينات من القرف العشرين، إضافة لتشكيالت 
أخرل كاللجنة العربية كمن ٍب ا٢تيئة العربية العليا اليت  

 .(285)لور ا٢توية الوطنية الفلسطينيةكانت انعكاسان لتب

-1918المسيحية ) –الجمعيات اإلسالمية   -أ
 م(:1020

ا١تسيحية أكؿ  –تعتِّب اٞتمعيات اإلسالمية 
تنظيم ذم صبغة كطنية عرفتها فلسطُت، كتشكلت 
للرد الوطٍت األكؿ على االحتالؿ الِّبيطاٍل لفلسطُت 

ـ، حيث ًب إنشاء أكؿ ٚتعية مناىضة 1917عاـ 
لالحتالؿ الِّبيطاٍل ُب يافا برئاسة اٟتاج راغب أبو 
السعود الدجاٍل ٖتت اسم "اٞتمعية اإلسالمية 
ا١تسيحية الفلسطينية" كتواىل إنشاء اٞتمعيات من ىذا 

، كاٗتذت (286)النوع لتصل إىل ٜتس عشرة ٚتعية
شارة ا٢تالؿ بداخلو صليب شعاران ٢تا لتدؿ على كحدة 

،  كُب (287)سيحيُتأبناء فلسطُت من مسلمُت كم
البداية تشكلت اٞتمعيات باسم "اٞتمعيات العربية" 
ك٘تركزت ُب ا١تدف الرئيسة، كلكن سلطات االنتداب 
طلبت من مؤسسيها استخداـ تسمية "اٞتمعيات 
اإلسالمية ا١تسيحية"، إبرازان لطابعها احمللي كلعز٢تا عن 

 .(288)اٟتركة القومية

مية كبرز الدكر السياسي للجمعيات اإلسال
ا١تسيحية ُب الدعوة إىل عقد ا١تؤ٘تر الوطٍت األكؿ ُب 
القدس باشًتاؾ ٦تثلي اٞتمعيات ُب كافة ا١تدف 

                                                           

الفلسطينية، ( شبيب، ٝتيح: التشكيالت السياسية 285)
 .5ص

( عصمت، معايل أٛتد: ا١تكوف اإلسالمي ُب 286) 
 .129-127ا٢توية الوطنية الفلسطينية، ص

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 287) 
 .215ص

 .18( ىالؿ، ٚتيل: تكوين النخبة الفلسطينية، ص288)
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الفلسطينية؛ لتوحيد الصف الفلسطيٍت، كرفع صوتو إىل 
مؤ٘تر الصلح ُب باريس الذم سيعقد ُب عاـ 

ـ، مطالبان بإنشاء حكومة دستورية مستقلة، 1919
بط فلسطُت سياسيان مع كمنع ا٢تجرة الصهيونية، كر 

 .(289)سوريا

عقد المؤتمرات الوطنية في فلسطين  -ب
 م(: 1919-1928)

كانت ا١تبادرة لعقد مؤ٘ترات كطنية بشكل 
ـ، كقد 1928 – 1919منتظم خالؿ الفًتة ما بُت 

ًب عقد ما يقرب من سبعة مؤ٘ترات خالؿ تلك الفًتة 
كمل يعقد أم من ىذه ا١تؤ٘ترات على أساس ديٍت. 

ا١تسيحية فقط -ر ٦تثلو اٞتمعيات اإلسالميةكحض
ا١تؤ٘ترات الثالثة األكىل، كجرل توسيع العضوية ُب 
ا١تؤ٘ترات األخرل لتضم شخصيات من ىيئات 
-ك٣تموعات خارج نطاؽ اٞتمعيات اإلسالمية

 .(290)ا١تسيحية

كتواصل عقد ا١تؤ٘ترات خالؿ عقد العشرينات 
سبعة رغم االنقساـ العميق بُت أعضائها، كعقدت 

ـ الذم 1928مؤ٘ترات، كاف آخرىا مؤ٘تر يونيو 
عكس حالة الالمباالة كالفوضى داخل اٟتركة 
السياسية، حيث عجز عن بلورة موقف كطٍت 
متماسك، كخلت مقرراتو من أية إشارة أك نقد للحركة 

، كأكدت ا١تؤ٘ترات على القومية (291)الصهيونية
وطن العربية، كعلى أف فلسطُت جزء ال يتجزأ من ال

                                                           

( خلة، كامل: فلسطُت كاالنتداب الِّبيطاٍل 289)
 .25، ص1922-1938

، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية ( ىالؿ290)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  
( أبراش، ابراىيم: البعد القومي للقضية الفلسطينية، 291)

 . 46-45ص 

العريب كأف الشعب الفلسطيٍت جزء من األمة العربية، 
كتبٌت ا١تؤ٘ترات الدعوة إىل تشكيل حكومة كطنية، 
مسئولة أماـ ٣تلس نيايب، ينتخب أعضائو من الشعب 
ا١تتكلم باللغة العربية، القاطن ُب فلسطُت حىت أكائل 
اٟترب العا١تية األكىل، كما كاف يتم انتخاب "اللجنة 

العربية لفلسطُت"، اليت تكونت من أربعة التنفيذية 
عشرة عضوان، كضمت زعماء العائالت ككبار ا١تالؾ، 
كشكلت تلك ا١تؤ٘ترات نقطة االنطالقة اٟتقيقة للوطنية 

 .(292)الفلسطينية

 : م(1934- 1920اللجنة التنفيذية العربية ) -ت

أخذت اٟتركة الوطنية الفلسطينية تشكل 
بالفعل، عِّب ا١تؤ٘تر العريب  قيادهتا القطرية؛ كبدأ ذلك،
ـ، حيث ًب انتخاب 1921الفلسطيٍت الثالث، سنة 

ٞتنة تنفيذية عربية، برئاسة موسى كاظم اٟتسيٍت، 
كطالب ا١تؤ٘تر بقياـ حكومة فلسطينية مستقلة، كهبذا 
خرجت القضية الفلسطينية من اإلطار القومي العريب 

جها ُب العاـ إىل نطاؽ القطرية الفلسطينية، كجاء خرك 
ظل أزمات سياسية كاقتصادية كثقافية متعددةػ، كاف 

، كتعتِّب القيادة (293)يعاٍل منها اجملتمع الفلسطيٍت
الوطنية للنضاؿ الفلسطيٍت، ككانت تنبثق عن كل مؤ٘تر 
ٞتنة، ترأس تلك اللجاف ُب العشرينات كبداية 
الثالثينيات موسى كاظم اٟتسيٍت، ككانت تضم ٨تو 

طبقة ا١تتنفذة، أما ا١تؤ٘تر األكؿ سبعُت عضوان من ال
فكانت اللجنة التنفيذية برئاسة موسى كاظم اٟتسيٍت 

، كىي اللجنة اليت تولػت النشػاط (294)كٚتاؿ اٟتسيٍت
                                                           

 1917( غنيم عادؿ: اٟتركة الوطنية الفلسطينية 292)
 .81 - 80، ص1926إىل 

( شبيب، ٝتيح: التشكيالت السياسية الفلسطينية، 293)
 .6ص

( ٚتاؿ اٟتسيٍت: سياسي فلسطيٍت كلد ُب القدس 294)
ـ، انضم إىل اٟتركة الوطنية الفلسطينية 1893سنة 

كاختَت أمينا عاما للجاف التنفيذية كأمينا عاما 
للمجلس اإلسالمي األعلى. شارؾ ُب الوفد 
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الػوطٍت خػالؿ عشرينيات القرف العشرين كبداية 
 .(295)الثالثينيات منو

 حزب االستقالل: -ث

ُب اجتماع عقد ُب القدس ُب شهر آب 
ًب إعالف تأسيس  1932العاـ )أغسطس( من 

"حزب االستقالؿ العريب" لتحقيق األىداؼ التالية: 
استقالؿ البالد العربية استقالال تاما، البالد العربية 
كحدة تامة، ال تقبل التجزئة كأف فلسطُت بالد عربية، 

 .(296)كىي جزء طبيعي من سوريا

 حزب الدفاع الوطني:  -ج

                                                                             

أمُت اٟتسيٍت إىل لندف سنة الفلسطيٍت برئاسة اٟتاج 
ـ، اختَت رئيسا للحزب العريب الفلسطيٍت 1930
(، كعضوا ُب اللجنة العربية العليا 1935)آذار 

ـ، 1936كترأس الوفد الفلسطيٍت إىل لندف سنة 
التحق سران باٟتاج ٤تمد أمُت اٟتسيٍت ُب بَتكت 
عندما حلت السلطات الِّبيطانية اللجنة العربية 

عض أعضائها إىل جزيرة سيشل، ترأس العليا كنفي ب
الوفد الفلسطيٍت إىل مؤ٘تر ا١تائدة ا١تستديرة ُب لندف 

نيابة عن اٟتاج ٤تمد أمُت  1939ُب مطلع سنة 
اٟتسيٍت، عاد ٚتاؿ اٟتسيٍت ُب بداية سنة 

ـ، إىل فلسطُت، كاستأنف نشاطو السياسي 1946
ُب رئاسة اٟتزب العريب الفلسطيٍت، كاختَت عضوا ُب 

لجنة العربية العليا، غادر إىل القاىرة بعد النكبة ال
كاشًتؾ ُب حكومة عمـو فلسطُت، كُب ا١تؤ٘تر 

، توُب 1948الفلسطيٍت الذم عقد ُب غزة عاـ 
ـ، كدفن 1982ُب الرياض ا٠تامس من يوليو عاـ 

ىيئة ا١توسوعة  -4ُب مقِّبة العود بالرياض )
اـ، الفلسطينية: ا١توسوعة الفلسطينية، القسم الع

 (.58اجمللد الثاٍل، ص
( أبو غربية، هبجت: ُب خضم النضاؿ العريب 295)

 .31الفلسطيٍت، ص
( عبد القادر، رضول: ا١تكوف العريب ُب ا٢توية 296)

 .117الفلسطينية، ص

زب دعى راغب النشاشييب إىل تأسيس ح
للمعارضُت على إثر ىزٯتتو ُب انتخابات بلدية القدس 

ـ، فعقد مع اللجنة التحضَتية للمعارضُت 1934عاـ 
اجتماعان ُب يافا قرركا فيو تسمية اٟتزب باسم حزب 
الدفاع الوطٍت، ككضع دستوره رٝتيان ُب اجتماع كبَت 
عقد ُب يافا برئاسة راغب النشاشييب، كأعلن ُب 

، كضم ُب صفوفو (297)الدستوراالجتماع عن مواد 
رؤساء بلديات ك٩تب كجاىية من القدس من ذكم 
العالقات الوطيدة مع سلطات االحتالؿ الِّبيطاٍل، 
كخال برنا٣تو من أم إشارة إىل الوحدة العربية، كُب 

 .(298)ا١تقابل أكد برنا٣تو على التعاكف مع بريطانيا

 الحزب العربي:  -ح

تنفيذية، بعد الضعف الذم أصاب اللجنة ال
بدأت القيادات الوطنية من اجمللسيُت تدعو إىل تكتل 
عناصرىا ُب ىيئة كاحدة تتوىل قيادة اٟتركة الوطنية، 
فاتفق على تشكيل ٞتنة لدراسة الوسائل اليت من 
شأهنا أف تيعيد إحياء اٟتركة الوطنية كقيادهتا، كعقدت 
اللجنة التنفيذية العديد من االجتماعات، ككضعت 

الذم عرضتو ُب االجتماع الوطٍت الذم عقد  تقريرىا
ـ، كقرر اجملتمعوف تشكيل 1934ُب القدس عاـ 

حزب كطٍت سياسي كٞتنة ٖتضَتية للحزب مهمتها 
، كتأسس (299)كضع دستور اٟتزب كأنظمتو الداخلية

ـ، كاستهدؼ تعبئة الفراغ 1935اٟتزب ُب مارس 
الذم تركو موت موسى كاظم اٟتسيٍت كضماف سيطرة 

ة ا١تفيت التقليدية على اٟتركة الوطنية، كعمل اٟتزب  قياد
كقيادة للحركة الوطنية، كاستخدـ خطابان شعبويان 

                                                           

( اٟتوت، بياف: القيادات كا١تؤسسات السياسية ُب 297)
 .304-303فلسطُت، ص

( خلة، كامل: فلسطُت كاالنتداب الِّبيطاٍل 298)
 .386، ص1922-1938

( غورم، إميل: فلسطُت عِّب ستُت عامان، 299)
 .194ص
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يتماشى مع اٟتالة اٞتماىَتية، كاستفاد من السلطات 
كاالمتيازات اليت يتمتع هبا ا١تفيت، حيث فتح فركعان 

 . (300)متعددة ُب ا١تدف

 حزب اإلصالح:  -خ

 1935)يونيو( تأسس ُب القدس ُب حزيراف 
كقد رٌكز برنا٣تو حوؿ ا١تطالبة باالستقالؿ الفلسطيٍت 

” حزب الكتلة الوطنية“ضمن الوحدة العربية. أما 
كالذم تأسس ُب تشرين األكؿ )أكتوبر( من السنة 

، فقد اٗتذ هنجا ٤تايدا إزاء الصراع بُت 1935نفسها 
عائليت اٟتسيٍت كالنشاشييب كركز ىدفو ُب السعي إىل 

ؿ فلسطُت التاـ كاحملافظة على عركبتها ضمن استقال
 .(301)الوحدة العربية

 : اللجنة العربية العليا لفلسطين  -د

ٞتنة كطنية أعلن إنشاؤىا ُب ا٠تامس كالعشرين 
ـ، على إثر اجتماع ضم 1936من نيساف )أبريل( 

ٚتيع رؤساء األحزاب العربية ُب فلسطُت، برئاسة 
ل قيادة عامة لشعب اٟتاج امُت اٟتسيٍت، هبدؼ تشكي

فلسطُت عرفت باسم اللجنة العربية العليا برئاسة اٟتاج 
أمُت اٟتسيٍت، كانتخب عوٍل عبد ا٢تادم أمينا للسر، 
كأٛتد حلمي عبد الباقي أمينان للماؿ، كضم فيما بعد 
إىل عضوية اللجنة كل من ٤تمد عزة دركزة كفؤاد 

 .(302)سابا

 الهيئة العربية العليا لفلسطين:  -ذ

 11تألفت ا٢تيئة العربية العليا لفلسطُت ُب 
ـ، بقرار من جامعة الدكؿ 1946حزيراف )يونيو( 

العربية، فقد جرت عدة مشاكرات بُت أقطاب اٞتامعة 
                                                           

 .36، صقدكرة، ٚتاؿ: تأسيس اٟتزب العريب( 300)
( عبد القادر، رضول: ا١تكوف العريب ُب ا٢توية 301)

 .117الفلسطينية، ص
( طربُت، أٛتد: ٤تاضرات ُب تاريخ قضية فلسطُت، 302)

 .178ص

كٚتاؿ اٟتسيٍت من كبار زعماء فلسطُت لتشكيل ىيئة 
فلسطينية جديدة ٘تثل الشعب الفلسطيٍت، كلكن مل 

داف )مدينة سورية يصلوا إىل نتيجة، فاستدعى إىل بلو 
تقع ُب مشاؿ غرب دمشق(، ٦تثلوف عن األحزاب 
الفلسطينية كعدد من زعماء كل من اللجنة العربية 
العليا كاٞتبهة العربية العليا، كبعد مباحثات كمفاكضات 
بينهم كبُت رجاؿ اٞتامعة تقرر تشكيل ىيئة فلسطينية 
٘تثل الشعب الفلسطيٍت باسم "ا٢تيئة العربية العليا 

 .(303)فلسطُت" كًب االتفاؽ على أعضائهال

كتشكلت ا٢تيئة العربية العليا من ٚتاؿ اٟتسيٍت 
كأٛتد حلمي عبد الباقي، كحسُت فخرم ا٠تالدم، 
كاميل الغورم، كاحتفظ ٔتركز رئاسة ا٢تيئة للحاج ٤تمد 
أمُت اٟتسيٍت كأسندت نيابة الرئاسة إىل ٚتاؿ 
اٟتسيٍت، كتوىل ا١تفيت رٝتيا رئاسة ا٢تيئة العربية العليا 

ودة إىل القدس للعمل فيها، كلكن لفلسطُت كاعتـز الع
اٟتكومة الِّبيطانية اليت كانت قد أصدرت ُب تشرين 

ـ، أمران ٔتنعو من دخوؿ 1937األكؿ )أكتوبر( 
فلسطُت جددت ىذا األمر رٝتيان ُب آب )أغسطس( 

ـ، فاضطر ا١تفيت اىل قيادة العمل من القاىرة 1946
ت نفسها، كعقدت ا٢تيئة العربية سلسلة من االجتماعا

ُب القاىرة برئاستو لبحث االجراءات كالتدابَت الواجب 
اٗتاذىا للقياـ با١تهاـ ا١تنوطة هبا، كاعًتفت ٚتيع 
األحزاب كا٢تيئات كالفئات الفلسطينية با٢تيئة العربية 
العليا لفلسطُت كاعتِّبهتا ا١تمثلة الوحيدة للشعب 
الفلسطيٍت كالناطقة باٝتو، كحلت كل من اللجنة 

ليا كاٞتبهة العربية العليا نفسها، كأكقفت العربية الع
األحزاب كا٢تيئات السياسية نشاطها، كألتف الشعب 

                                                           

السياسية ُب  ( اٟتوت، بياف: القيادات كا١تؤسسات303)
 .585، ص1948-1917فلسطُت 
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حوؿ ىيئتو اٞتديدة، كاعًتفت الدكؿ العربية كجامعاهتا 
 .(304)با٢تيئة كأعلنت اعتمادىا كتأييده ٢تا

 حكومة عموم فلسطين:  -ر

بعد أف أعلنت بريطانيا قرارىا بإهناء انتداهبا 
ـ، دخلت 1948أيار عاـ  15ُب  على فلسطُت

اٞتيوش العربية إىل فلسطُت، كسرعاف ما بدأ التنافس 
بُت اٟتكومتُت األردنية كا١تصرية ُب فلسطُت، ٦تا أدل 
إىل انقساـ ُب اٟتركة الوطنية الفلسطينية ما بُت مؤيد 
كمعارض للحكم األردٍل كا١تصرم، كُب تلك الظركؼ 

يئة العربية العليا إىل دعى اٟتاج أمُت اٟتسيٍت رئيس ا٢ت
إقامة حكومة فلسطينية بدعم من اللجنة السياسية 
التابعة ٞتامعة الدكؿ العربية لتمأل الفراغ احملتمل الذم 
سينجم عن زكاؿ حكومة االنتداب، كتتوىل أمور البالد 
السياسية كالدفاعية كاالقتصادية كغَتىا، كطلبت ا٢تيئة 

م قرارىا بتشكيل من جامعة الدكؿ العربية كدك٢تا دع
حكومة فلسطينية كمساعدهتا على تنفيذه، كلكن 
الدكؿ العربية مل توافق يومئذ على إنشاء حكومة 

 . (305)فلسطينية

ككاصلت ا٢تيئة خالؿ آذار كنيساف كالنصف 
ـ، جهودىا إلقناع الدكؿ 1948األكؿ من أيار 

العربية بضركرة إنشاء حكومة فلسطينية، كلكن دكف 
سألة اٟتكومة العربية الفلسطينية، جدكل، غَت أف م

أصبحت ضركرة ملحة عشية الدكرة اٞتديدة للجمعية 
ـ، 1948العامة ٢تيئة األمم ا١تتحدة ُب خريف عاـ 

من اجل ٘تثيل فلسطُت ُب اجتماعاهتا، كقد تبنت 
ا٢تيئة العربية العليا ا١توضوع، كطاؼ ٚتاؿ اٟتسيٍت ُب 

كقد كافقت العواصم العربية من أجل كسب تأييدىا، 
اٟتكومات العربية باستثناء األردف عليها، كمن ٍب 

                                                           

( اٟتوت، بياف: القيادات كا١تؤسسات السياسية ُب 304)
 .586، ص1948-1917فلسطُت 

( األزعر، ٤تمد خالد: حكومة عمـو فلسطُت ُب 305)
 .20-19ذكراىا ا٠تمسُت، ص

كافقت اللجنة السياسية ٞتامعة الدكؿ العربية على 
 .(306)الفكرة

ككاف ا١تؤ٘تر الوطٍت الفلسطيٍت الذم عقد ُب 
ـ، بدعوة من 1948غزة ُب األكؿ من تشرين األكؿ 

اٟتاج أمُت اٟتسيٍت حيث كجهت الدعوة إىل مائة 
ة، حضر منهم ٜتسة كٙتانوف شخصية كٜتسُت شخصي

من رؤساء البلديات كاجملالس احمللية كأعضاء اللجاف 
القومية، كشيٌكل من ا١تدعوين اجمللس الوطٍت الذم 
أعلن فيو عن تشكيل "حكومة عمـو فلسطُت"، 
كأعلن اجمللس الوطٍت استقالؿ فلسطُت كمنح الثقة 
ٟتكومة عمـو فلسطُت كرئيسها أٛتد حلمي ككضع 

تور للبالد، كتقرر أف يكوف علم فلسطُت ىو علم دس
الثورة العربية كقاـ رئيسها اٛتد حلمي عبد الباقي 
بإبالغ ذلك إىل اٟتكومات العربية كإىل األمُت العاـ 
للجامعة العربية، كما أذيع بياف إىل الشعب العريب 
الفلسطيٍت باسم اٟتكومة اٞتديدة، كطلب منو التعاكف 

 .(307) مع حكومتو الوطنية

إال أف تلك اٟتكومة مل تكن ٘تلك استقال٢تا 
كبقيت اٝتان لغَت مسمى، كمل يكن ٢تا أم تأثَت ُب 
اجملاؿ الدكيل أك العريب أك الفلسطيٍت، كال ٘تلك 
السيطرة على ذرة كاحدة من تراب فلسطُت، كًب 
العمل على تصفيتها، كمن ٍب رحلت إىل القاىرة 

ؤكلة عنها شكالن كأصبحت اإلدارة ا١تصرية ىي ا١تس
كموضوعان، كتتقاضى اعانة سنوية من جامعة الدكؿ 

 .(308)العربية تنفقها على ركاتب موظفيها

 : ظهور الصحافة الحزبية  -ز

                                                           

( الشعييب، عيسى: الكيانية الفلسطينية الوعي 306)
 .20الذاٌب، ص

-37عمـو فلسطُت،  ( شبيب، ٝتيح: حكومة307)
38. 

( جِّب، مركة: جامعة الدكؿ العربية كقضية فلسطُت، 308)
 .124-123ص
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أدل ظهور األحزاب على الساحة الفلسطينية 
” العرب“إىل ظهور الصحافة اٟتزبية مثل صحيفة 

التابعة ٟتزب "االستقالؿ"، ك"اللواء"، ك"اٞتامعة 
عربية" ك"الوحدة العربية" التابعة للحزب العريب، ال

ك"اٞتامعة اإلسالمية" ك"فلسطُت" ك"مرآة الشرؽ" 
ك"الصراط ا١تستقيم" ٟتزب الدفاع، ك"الكفاح" ١تؤ٘تر 
الشباب، ك"الغد" لرابطة الطلبة العرب، كصحيفة 
"اٟتياة" القريبة من حزب االستقالؿ، كالتعبَت عن 

ند الفلسطينيُت الذم أكدت ا١تيوؿ القومية العربية ع
، كقامت (309)على الشخصية الوطنية للفلسطينيُت

الصحافة بدكر بارز ُب تنبيو الرأم العاـ الفلسطيٍت 
كالعريب إىل خطورة الصهيونية كضركرة مقاكمتها بشىت 
الوسائل، كفضح ٥تططاهتا، كما قامت ٔتهاٚتة كفضح 

لفور، السياسة االستعمارية الِّبيطانية ُب تطبيق كعد ب
كالتنديد با٢تجرة الصهيونية إىل فلسطُت، ككانت ذات 
فعالية ُب التعبَت عن الرغبة ُب استقالؿ فلسطُت، كما 
زاد من ٗتوفها، ىو أف الصحافة الفلسطينية أعلنت 
موقفها من اٟتركة الصهيونية، ٔتا يتناقض كأىداؼ 

 .(310) اٟتكومة الِّبيطانية

 الفلسطينية:ثانياً: خصوصية الهوية الوطنية 

تتميز ا٢توية الوطنية الفلسطينية ٓتصائص 
ٗتتلف عن ا٢تويات الوطنية للدكؿ العربية اجملاكرة، 
كيعود ىذا االختالؼ إىل عدة أسباب ا٫تها ىو مركر 
فلسطُت كالقضية الفلسطينية ٔتراحل تارٮتية ٥تتلفة 
بشكل جذرم كُب مقدمتها االستعمار االستيطاٍل 

مية التارٮتية لفلسطُت، إف ٘تسك لألرض كللهوية القو 
الشعب الفلسطيٍت ْتقوقو الوطنية، كانتماءه لفلسطُت 
سا٫تا ُب بلورة الفكر القومي الفلسطيٍت؛ تارة بشكل 

                                                           

( عبد القادر، رضول: ا١تكوف العريب ُب ا٢توية 309)
 .118الفلسطينية، ص

( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية 310)
 .229الفلسطينية كا٠تطر الصهيوٍل، ص

تابع للِّبامج السياسية الوطنية العربية، كتارة بشكل 
مستقل أك حىت منافس ٢تذه السياسات ٖتت شعار 

 .(311)استقاللية القرار الفلسطيٍت

٘تيزت ا٢توية الوطنية الفلسطينية ٔتجموعة كقد 
 من ا٠تصائص، أ٫تها:

تطورت ا٢توية الوطنية الفلسطينية بوصفها  -1
حالة صَتكرة دائمة التحٌوؿ، خاصة ُب 
مواجهة ا١تشركع االستعمارم الِّبيطاٍل 
كالصهيوٍل، كىي ا١تواجهة اليت عٌِّبت عن 
ذاهتا ُب انتفاضات كثورات شعبية 

عشرينات إىل هناية فلسطينية من بداية 
ثالثينات القرف ا١تاضي، كصوالن إىل 

 . (312)ـ1948"النكبة" عاـ 
ا٢توية الفلسطينية، شأف أية ىوية، ىي  -2

نتاج النزكع ٨تو التمايز كما ىي نتاج 
الصراع، فا٢توية، أية ىوية، سواء كانت 
ىوية فردية أكؿ ما تتمظهر باالسم، أك 
أك  ىوية ٣تموعتيو، طبقية، دينية، جهوية،

ىوية كطنية عامة، إ٪تا ىي باألساس رغبة 
ُب التمايز عن اآلخر، كاالنفصاؿ عنو، 
كٖتديد التخـو ُب العالقة معو، فال ىوية 
بال ٘تايز، فا٢توية، كما الشيء، أم شيء، 
تيعٌرؼ بنفي النقيض، فهوية الشيء ىو أنو 

 .(313)ليس اآلخر النقيض

                                                           

: ا٢توية ( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد311)
 .19الوطنية الفلسطينية، ص

( أبو ندا، أشرؼ: ا٢توية الفلسطينية ا١تتخيلة بُت 312)
، ص   .87التطور كالتأـز

( رفيدم، كساـ: ا٢توية الوطنية الفلسطينية: أربع 313)
قضايا لصيقة، بوابة ا٢تدؼ اإلخبارية، 

https://hadfnews.ps/post/57680 
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تتمثل خصوصية ا٢توية الفلسطينية ُب أف  -3
ورىا ارتبط ٔتواجهة نكبة تعرضوا ٢تا من تبل

طرؼ غزك أجنيب استهدفهم ُب كجودىم 
الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم 
كالسياسي اٟتضارم كاإلنساٍل بشكل 
عاـ، كعليو، يصح القوؿ أف ىذه ا٢توية 
تشكلت ُب خضم صراع مرير خاضو ىذا 
الشعب إلثبات كجوده ُب ىذه ا١تعركة 

ة ٦تا جعل من القاسية كغَت ا١تتكافئ
ُب طور تشكل ا٢توية الوطنية  -ا١تقاكمة 
إطاران ناظمان ٢تا، كاكثر من  -الفلسطينية

ذلك، ٯتكن القوؿ اف استمرار الصراع 
دكف ٘تكن الشعب الفلسطيٍت من ٖتقيق 
حقوقو الوطنية، ال يزاؿ ٬تعل من ا١تقاكمة 
شرطا الزما لوطنية ا٢توية، كذلك على ٨تو 

عركؼ للهوية ٮتتلف عن ا١تعٌت ا١ت
الوطنية/القومية لدل الشعوب كاالمم 
االخرل، كالذم ال يرتبط بالضركرة ٔتفهـو 
ا١تقاكمة، كتِّبز ىاتاف ا٠تاصتاف: االطار 
الناظم للهوية، كشرط الوطنية ُب أهنما ال 
زالتا تفعالف فعلهما صعودان كنزكالن منذ زرع 

فيها عاـ  (314)أكؿ مستوطنة يهودية
وراهتا ا١تعركفة ُب ـ، كمركران بث1882

 .(315)النصف األكؿ من القرف العشرين

                                                           

تكفا: مستوطنة صهيونية أيسسها يهود من  ( بتاح314)
ـ، على أراضي 1878سكاف مدينة القدس عاـ 

قرية ملبس )مشاؿ شرؽ مدينة يافا(، كتيعتِّب أقدـ 
مستوطنة صهيونية أقيمت ُب فلسطُت، لذلك 

تعرؼ بأـ ا١تستوطنات، )الدباغ، مصطفى مراد : 
 (.617، ص 4، ج 2بالدنا فلسطُت، ؽ 

فتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية ( القلقيلي، عبد ال315)
 .20الوطنية الفلسطينية، ص

يتميز الشعب الفلسطيٍت بتجربتو ا٠تاصة  -4
من حيث ىي ٕتربة خاصة بالفلسطينيُت 
من دكف غَتىم، فالشعب الفلسطيٍت 
أحوج ما يكوف للحفاظ على ىويتو 
الوطنية ألهنا مستهدفة من عدك استيطاٍل 
ة إحاليل بٌت كجوده على مرتكزات أساسي
أ٫تها: أف "فلسطُت كطن بال شعب 
لشعب بال كطن"، كغَتىا من االدعاءات 

ىوية الشعب الفلسطيٍت »اليت ليس آخرىا 
، لذلك يصح القوؿ أنو ُب السياؽ «مزيفة

الفلسطيٍت يصبح التأكيد على ا٢توية 
الوطنية ضركرة نضالية لتأكيد الوجود 
كبالتايل اٟتقوؽ؛ أم ٔتا يتجاكز ضركرات 

ذات عن اآلخر كما ىو اٟتاؿ لدل ٘تييز ال
الشعوب األخرل، فا٢توية الوطنية 
الفلسطينية تتميز بكوهنا تستند إىل كجود 
تاريخ من الصمود كالنضاؿ الفلسطيٍت 
مضمخ بدـ الشهداء كعرؽ ا١تناضلُت ُب 
مواجهة عدك استيطاٍل فاشي إحاليل 
بدعم من كل دكؿ العامل 

 .(316)االستعمارم
ساسية للهوية الوطنية تتمثل ا٠تصوصية األ -5

الفلسطينية ُب كوف أف نشأهتا كاستمراريتها 
مل ترتبط بكياف سياسي أك دكالٍل معُت، 
بل كاف ٪توىا أسبق كأعم من ٪تو الكياف 
السياسي أك الدكالٍل، كىذه ا٢توية مل 
ٗتتف باختفاء اٟتقل السياسي ا٠تاص هبا 
كانسداد األفق أما تشكيل كياف سياسي 

، بل كاف عليها االستمرار قطرم فلسطيٍت

                                                           

 .40( دراج، فيصل: السياسة كالثقافة كا٢توية، ص316)
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كالتعايش كالتجدد ُب ظل غياب دكلة أك 
 .(317)كياف سياسي موحد

الربط ا٠تالؽ بُت ا٢توية الوطنية كا٢توية  -6
القومية، ىذا الربط ٦تكن كملح كضركرم ُب 
مسَتة التحرر كالتقدـ العربية كيقرب من 
الوحدة العربية كيساىم ُب نفي العوائق 

كالتقدـ العربية، فا٢توية القطرية أماـ الوحدة 
الوطنية القطرية اليت تناضل ضد التبعية 
السياسية كاالقتصادية كالثقافية ا٠تارجية، 
كتسعى إىل ٖتقيق تنمية مستقلة مستدامة، 
كٖتارب التخلف كاٞتهل كاألمراض كالبطالة، 
كتسعى إىل إقامة دكلة دٯتوقراطية خالية من 
رفع الفساد، ىي ىوية قومية حىت لو مل ت

شعارات قومية، فهي تقرب بٍت الشعوب 
العربية حىت لو مل تعلن أف الوحدة ضمن 
أىدافها؛ ألف العوائق أماـ الوحدة كبناء 
ا٢توية القومية ىي التبعية القطرية كإفرازاهتا 
ا١تختلفة من جهل كأمية كفساد كٗتلف 

 .(318)كاستبداد
لقد شكلت ا١تقاكمة بأشكا٢تا ا١تختلفة،  -7

كتوابعو، كاإلصرار على  كرفض االحتالؿ
إثبات الوجود كمواجهة كافة أشكاؿ الطمس 
كالتغييب، ا١تلمح األساس ا١تكوف للهوية 
الوطنية، عززهتا أحيانان ثورات الشعب 
الفلسطيٍت كانتفاضاتو ا١تتتابعة، كأحيانان 
أخرل تنكمش نسبيان مع تراجع الفعل 
النضايل ألسباب ذاتية أك ظركؼ إقليمية أك 

اغطة، لذلك شكلت ثورة عاـ دكلية ض
٤تطات ىامة  1948كالنكبة عاـ  1936

                                                           

 .85( صايغ، يزيد: اٟتركة الوطنية الفلسطينية، ص 317)
( زىراف، ىديل معركؼ ٤تمد: ٖتوالت ا٢توية 318)

 .30الوطنية الفلسطينية منذ أكسلو، ص

سا٫تت ُب بلورة ا٢توية الوطنية كاٟتفاظ 
عليها، رغم ما صاحبها أحيانان من مآس 

 .(319)كإخفاقات للشعب الفلسطيٍت

 الخاتمة
مر تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية بعدة مراحل 
 مهدت لًتسيخها، كىي على التوايل: العثمانية

 – 1908ـ(، كالعركبة )1908 – 1856)
ـ(، 1949-1919ـ(، كخالؿ الفًتة )1919

أصبحت ا٢توية الفلسطينية ىي السمة اٞتامعة للشعب 
العريب الفلسطيٍت، كسا٫تت ٣تموعة من العوامل ُب 
توفَت مقدمات تبلور مفهـو ا٢توية الوطنية الفلسطينية،  

صرىا كاف أبرزىا ضعف الدكلة العثمانية ُب هناية ع
الذم أدم إىل ظهور حركات انفصالية ُب البالد 
 العربية تطالب بإقامة حكم عريب ُب البالد العربية،

كيعتِّب االستيطاف الصهيوٍل اإلحاليل كاالستيالء على 
األرض الفلسطينية على أرضية تصريح بلفور، 
كاالحتالؿ الِّبيطاٍل لفلسطُت بعد ىزٯتة الدكلة 

عوامل ىامة سا٫تت ُب  ـ،1918العثمانية بعد عاـ 
بلورة ا٢توية الوطنية الفلسطينية، ككذلك سا٫تت 
األحداث اٟتاٝتة من ثورات كنكبات اليت كقعت ُب 

 – 1919فلسطُت خالؿ الفًتة ا١تمتدة بُت عامي )
ـ(، ُب تعزيز ا٢توية الوطنية عند الفلسطينيُت، 1949

، نكبة العاـ 1939-1936مثل ثورة العاـ 
ا٢توية الفلسطينية بتغَتات ـ، كقد مرت 1948

كأشكاؿ ٥تتلفة، كاف أحد مسبباهتا تعاقب احملتلُت 
كا١تستعمرين على الشعب الفلسطيٍت، كتأثره بأنواع 
األنظمة السياسية اليت فرضت على فلسطُت، كأثرت 
ىذه األنظمة على ا٢توية الفلسطينية على نشوئها 

                                                           

ية تراكمات التاريخ ( يوسف، أسامة: ا٢توية الوطن319)
 https://bit.ly/33LNb كاالستعمار،
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لصهيوٍل كتغَتاهتا كتطوراهتا كتواصلها، كيعتِّب ا١تشركع ا
بكل ما ٭تملو من قمع كإرىاب لنفي ىوية الشعب 
الفلسطيٍت كشعب أصالٍل يعيش ُب كطنو كعلى 
 أرضو، أكِّب عامل هتديد للهويٌة الوطنٌية الفلسطينٌية.

 نتائج الدراسة:

  تعرضت البالد العربية ١توجهة من االحتالؿ
الغريب، الذم ساىم ُب من خالؿ اتفاقيات 

الدكؿ العربية كترسيم سايكس بيكو ُب ٕتزئة 
اٟتدكد السياسية بينها كقياـ الدكلة القطرية، 
كبالتايل فصل النضاؿ الوطٍت العريب عن 
بعضو البعض، ليجعل لكل بلد ُب نضالو 
الوطٍت خصوصية ٦تا ساىم ُب بركز ا٢توية 

 الوطنية لكل دكلة.
  مر تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطيٍت بعدة

التحوالت مراحل ضمور كٕتدد، حسب 
السياسية كا١تنعطفات التارٮتية اليت شهدىا 
الشعب الفلسطيٍت كقضيتو، عِّب مراحل 
خضع فيها الشعب الفلسطيٍت ٟتالة 
مستدامة من القمع كالتشظي ك٤تاكالت 

 اإلنكار لوجوده.
  ارتبط تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية بكفاح

الشعب الفلسطيٍت ضد ا٠تطر االستيطاٍل 
الحتالؿ الِّبيطاٍل، اللذاف شكال الصهيوٍل كا

هتديدان مباشران كنفيان صر٭تان للهوية 
الفلسطينية، فا١تشركع الصهيوٍل استهدؼ 
الشعب الفلسطيٍت، كما زاؿ يستهدفهم، ُب 
كجودىم الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم 
كالسياسي كاٟتضارم كاإلنساٍل بوجو عاـ، 
كما ارتبط بو من ٤تاكالت الطمس 

 كاإلنكار لوجود شعب بأكملو.  كالتهميش

  اختلف مسار تطور ا٢توية الوطنية
الفلسطينية عن تطور ا٢تويات الوطنية للدكؿ 
العربية اجملاكرة منذ بداية القرف العشرين، 
كيعود ىذا االختالؼ إىل أسباب عدة أ٫تها 
مركر فلسطُت كالقضية الفلسطينية ٔتراحل 
تارٮتية كأحداث سياسية مغايرة بشكل 

رم عن األقطار العربية اجملاكرة، جاء ُب جذ
مقدمتها االحتالؿ الصهيوٍل االستيطاٍل 
ألرض كاإللغاء للهوية العربية اإلسالمية 

 التارٮتية لفلسطُت.
  إف االنتماء إىل ا٢توية الوطنية ال يعٍت تالشي

االنتماءات الصغرل ا١تغايرة، كال يعٍت أيضا 
فكل التماثل الثقاُب بُت اٞتماعات كافة، 

ىوية كطنية ٚتاعية ٖتتوم على ىويات 
فرعية، قد تتمثل ُب العائلة أك اٟتمولة أك 
القرية أك ا١تناطقية أك اٞتماعات الدينية أك 
األحزاب، كُب كل سياؽ اجتماعي كجد 
عدد من ا٢تويات ا١تهمة كذات الصلة اليت 
ٯتكن أف يقومها الفرد من حيث قبولو هبا 

نة لدكاعو نفسية ك٘تاىيو معها ُب ٟتظات معي
أك منفعية، فاألفراد أك اٞتماعات ٗتتار، كإف 
بصور ضمنية غَت معلنة، انتماءاهتا ا٢توياتية 
تبعا ١تا ستلحق هبا ىذه االنتماءات من 
منفعة أك مناحي إ٬تابية تفرضها ٣تموعة 

 مركبة كمعقدة من العوامل.
  تتمثل ا٠تصوصية األساسية للهوية الوطنية

ف أف نشأهتا كاستمراريتها الفلسطينية ُب كو 
مل ترتبط بكياف سياسي أك دكالٍل معُت، بل  
كاف ٪توىا أسبق كأعم من ٪تو الكياف 
السياسي أك الدكالٍل، كىذه ا٢توية مل ٗتتف 
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باختفاء اٟتقل السياسي ا٠تاص هبا كانسداد 
األفق أما تشكيل كياف سياسي قطرم 
فلسطيٍت، بل كاف عليها االستمرار كالتعايش 

تجدد ُب ظل غياب دكلة أك كياف كال
 سياسي موحد.

  إف ا٢توية الوطنية الفلسطينية ليست كليدة
ردة الفعل على ا١تشركع الصهيوٍل النقيض 
للشعب الفلسطيٍت، بوصفو حركة استعمارية 
استيطانية احاللية عنصرية حصرية، فيما 

 ا٢توية الفلسطينية ىي ىوية حركة ٖتررية
 ينية، كأية ىوية إف ا٢توية الوطنية الفلسط

حيَّة، ىي مشركع بناء ال يزاؿ مستمران ضمن 
مشركع كطٍت ٖتررم ىدفو إنقاذ الشعب 
الفلسطيٍت من آثار نكبتو )دكلة، كعودة، 

 كتقرير مصَت(.

 توصيات الدراسة:

  العمل على بناء ىوية كطنية فلسطينية تقـو
على استحضار الًتاث االجتماعي كالثقاُب 

أنتجتو كافة الفئات كالسياسي الذم 
االجتماعية ا١تشٌكلة للبناء االجتماعي 
الفلسطيٍت، الذم تراكم عِّب السنوات 
الطويلة، كد٣تو على أساس التجربة ا١تشًتكة 

 اإل٬تابية لكافة الفئات.
  العمل على إ٬تاد كعي إ٬تايب لدم الشباب

الفلسطيٍت ٔتوقفهم من ا٢توية الفلسطينية، 
الوطنية ُب مناىج  كذلك بدمج مفاىيم ا٢توية

الًتبية الوطنية كا١تدنية على مستول التعليم 
األساسي كالثانوم كاٞتامعي، ْتيث يهدؼ 
التعليم إىل تعزيز الشعور با٢توية الوطنية 

 كاالنتماء إىل الوطن كاألمة.  

  العمل عمى تعزيز كتقوية الشعور باالنتماء
اىل الوطن لدل الطلبة كجعلو يتصف بصفة 

د اٞتميع، كذلك يتطلب حشد القدسية عن
الًتبية كالتعليم كالثقافة كاإلعالـ ككل 
الوسائل لتقوية شعور رابطة االنتماء، كدعم 
األنشطة ا١تدرسية كوهنا احملفز األقول 
للنهوض بإمكانات كقدرات الطلبة لتعزيز 
ا٢توية الوطنية لديهم، كتنظيم رحالت 
مدرسية بشكل دكرم لألماكن التارٮتية 

ية للطلبة لتعريف الطلبة بتارٮتهم كالثقاف
 كتراثهم

  ال بد من اٟتفاظ على ا٢توية الوطنية ليس
من قوة ا٢تويات الفرعية )اٟتزبية كا١تناطقية( 
فحسب بل من ا٢تويات الفوؽ كطنية 
كا٢تويات العا١تية العو١تة اليت تسعى اىل 
تفتيت ا٢تويات الوطنية كد٣تها مع مشًتكات 

يوؿ الشركات عا١تية من خالؿ تدفق س
العابرة للمحيطات األمور ا١تالية كا١تعلوماتية 
ألجل إضعافها كسيولة ا٢تيمنة كالسيطرة 

 عليها.
  ٯتكن تعزيز ا٢توية الوطنية بتحقيق العدالة ُب

اجملتمع، كعدـ التمييز بُت فئات الشعب، 
كأف تكوف السلطة اٟتاكمة راعية كحافظة 
ٟتقوؽ األفراد كبصورة عامة، كأف تكوف 
التزامات األفراد بالواجبات تشمل اٞتميع 
كبدكف استثناء اك ٘تييز، كٕترد السلطة أك 
اٟتكومة من اال٨تياز اىل أم فئة أك ٚتاعة 
معينة كالعمل بالتساكم أماـ القانوف بشكل 
ملموس لدل اٞتميع، كتغليب ا١تصلحة 

 العامة عمى ا١تصلحة ا٠تاصة.
 

 المصادر والمراجع
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بغداد، جامعة  قبل وما بعد االحتالل،
بغداد، مركز الدراسات الدكلية، ٣تلة 

 31، 35دراسات دكلية، عدد 
 ـ.2008يناير/كانوف الثاٍل 

ديات الهويِّة تحالغِّبا، شفيق ناظم:  -12
، سلسلة الفلسطينية في عالّم متغٍير

كقائع ا١تؤ٘تر السنوم الثاٍل، التجمعات 
الفلسطينية ك٘تثالهتا كمستقبل القضيػة 
الفلسطينيػة، راـ اهلل، ا١تركز الفلسطيٍت 
أْتاث السياسات كالدراسات اإلسًتاتيجية 

 ـ.2013مسارات،  –
الهوية الوطنية كناعنة، شريف )ٖترير(:  -13

ْتوث ا١تؤ٘تر الذم  لفلسطينية إلى أين؟،ا
عقده مركز دراسات الًتاث كاجملتمع 
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راـ اهلل، مركز  2008/3/23-21
الدراسات الًتاث كاجملتمع الفلسطيٍت، 

 ـ.2009ٚتعية إنعاش األسرة البَتة، 
التراث والهوية في ىويدم، عبد ا٠تالق:  -14

ندلسي" لواسيني رواية "البيت األ
اٞتزائر، رسالة ماجستَت، جامعة  األعرج،

 ـ.2017الشهيد ٛتو ٠تضر الوادم، 

 رابعاُ: المراجع العربية:

البعد القومي للقضية أبراش، ابراىيم:  -15
الفلسطينية فلسطين بين القومية العربية 

مركز  والوطنية الفلسطينية، بيروت،
 ـ. 1987دراسات الوحدة العربية، 

فلسطين تاريخًا وعبرة ارشيدات، شفيق:  -16
بَتكت، مركز دراسات الوحدة  ومصيراً،
 ـ. 1991العربية، 

: حكومة عموم األزعر، ٤تمد خالد -17
القاىرة،  فلسطين في ذكراىا الخمسين،

 ـ.1998دار الشركؽ، 
تاريخ مسيرة الشعوب توما، إميل:  -18

عكا، دار األسوار،  العربية الحديث،
 ـ.1985

امعة الدول العربية وقضية ججِّب، مركة:  -19
 (،1965 - 1945فلسطين )

نيقوسيا، مركز األْتاث )ـ. ت. ؼ.(، 
 ـ.1989

انشقاق الهوية جدل جِّبكف، ٤تمد:  -20
الهوية ولغة التعليم في المغرب األقصى 

مطبعة  من منظور تاريخي، المغرب،
 ـ.2015طوب بريس، 

القيادات والمؤسسات اٟتوت، بياف:  -21
-1917السياسية في فلسطين 

 ـ.1986بَتكت، دار ا٢تدل،  ،1948
 -فلسطين القضيةاٟتوت، بياف:  -22

الحضارة: التاريخ السياسي  -الشعب
من عهد الكنعانيين حتى القرن العشرين 

بَتكت، دار االستقالؿ  (،1917)
 ـ. 1991للدراسات كالنشر، 

فلسطين واالنتداب خلة، كامل:  -23
بَتكت،  ،1938-1922البريطاني 

ـ. ت. ؼ،  -مركز األْتاث الفلسطيٍت 
 ـ.1974

وحدة التنوع الدجاٍل، أٛتد صدقي:  -24
وحضارة عربية اسالمية في عالم 

القاىرة، دار ا١تستقبل العريب،  مترابط،
 ـ.1990

 السياسة والثقافة والهوية،دراج، فيصل:  -25
راـ اهلل، اجمللس االعلى للًتبية كالثقافة ُب 

 ـ.2008طينية، منظمة التحرير الفلس
الصهيونية وحقوق اإلنسان رزؽ، أسعد:  -26

ـ. ت.  –بَتكت، مركز األْتاث  العربي،
 ـ.1968، 1ؼ.، ج

 –فلسطين الدولة سخنيٍت، عصاـ:  -27
 جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني،

ـ. ت. ؼ.،  –نيقوسيا، مركز األْتاث 
 ـ.1985

دراسة سوسيولوجية عن السقا، أباىر:  -28
ة، في "الالجئون الهوية االجتماعي

 الفلسطينيون: حقوق، وروايات،
كسياسات"، ٖترير عبد الرٛتن أبو مشالة، 
راـ اهلل، معهد أبو لغد للدراسات العليا، 

 ـ.2011جامعة بَتزيت، 
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حكومة عموم فلسطين: شبيب، ٝتيح:  -29
القدس، منشورات  مقدمات ونتائج،

 ـ.1988البيادر، 
مركز  البحث عن كيان،الشريف، ماىر:  -30

ْتاث كالدراسات االشًتاكية ُب العامل األ
 ـ.1995العريب، نيقوسيا، قِّبص، 

تاريخ الشريف، ماىر ؛ نصار، عصاـ:  -31
بَتكت،  الفلسطينيين وحركتهم الوطنية،
 ـ.2018مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

الكيانية الفلسطينية الشعييب، عيسى:  -32
الوعي الذاتي والتطور 

، بَتكت، 1977-1947المؤسساتي
 ـ.1979

الموجز في تاريخ شوفاٍل، إلياس:  -33
فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ 

بَتكت، مؤسسة  م،1949حتى 
 ـ.1996الدارسات الفلسطينية، 

الهوية الثقافية الشيخ، عبد الرحيم:  -34
ضمن كتاب التجمعات  الفلسطينية،

الفلسطينية ك٘تثالهتا، ا١تؤ٘تر السنوم الثاٍل 
مسارات، ١تركز مسارات، راـ اهلل، مركز 

 ـ.2013
دراسات  –فلسطين صاّب، ٤تسن:  -35

بَتكت،  منهجية في القضية الفلسطينية،
مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، 

 ـ.2003
حقائق وثوابت في صاّب، ٤تسن ٤تمد:  -36

بَتكت، مركز الزيتونة  القضية الفلسطينية،
 ـ.2010للدراسات كاالستشارات، 

طينية الحركة الوطنية الفلسصايغ، يزيد:  -37
 البحث عن دولة، 1993 -1949

بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 ـ.2003

محاضرات في تاريخ طربُت، أٛتد:  -38
قضية فلسطين: منذ نشأت الحركة 
الصهيونية حتى نشوب الثورة الكبرى 

القاىرة، جامعة الدكؿ العربية،  (،1936)
 ـ.1959معهد الدراسات العربية العالية، 

ة الحضارة العربية أم أزمعامل، مهدم:  -39
بَتكت، دار  أزمة البرجوازية العربية،

 ـ.1987، 5الفرايب، ط
االدارة عوض، عبد العزيز ٤تمد:  -40

 - 1864العثمانية في والية سورية 
القاىرة، دار ا١تعارؼ،  ،1914
 ـ.1969

المحنة العربية: الدولة غليوف، برىاف:  -41
بَتكت، مركز دراسات الوحدة  ضد األمة،
 ـ.1994، 2ط العربية، 

الحركة الوطنية الفلسطينية غنيم عادؿ:  -42
القاىرة، ا٢تيئة  ،1926إلى  1917

 ـ.1974ا١تصرية العامة للكتاب، 
فر٭تات، حكمت عبد الكرَل ؛ ا٠تطيب،  -43

مدخل إلى تاريخ إبراىيم ياسُت: 
عماف، دار الحضارة العربية اإلسالمية، 

 ـ.1989الشركؽ، 
، أٛتد: القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش -44

الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية 
بيت ٟتم، مركز  التشكل واإلطار الناظم،

بديل )ا١تركز الفلسطيٍت ١تصادر حقوؽ 
 ـ.2012ا١تواطنة كالالجئُت(، 

تاريخ فلسطين الكيايل، عبد الوىاب:  -45
بَتكت، ا١تؤسسة العربية  الحديث،

 ـ.1973للدراسات كالنشر، 
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ي في الفكر السياس٤تافظة، علي:  -46
فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى 

 – 1918نهاية االنتداب البريطاني 
األردف، مركز الكتب األردٍل،  ،1948
 ـ.1989

مشكالت بناء الدولة مسعود ضاىر:  -47
نيقوسيا،  الحديثة في الوطن العربي،

، 1مؤسسة عيباؿ للدراسات كالنشر، ط
 ـ. 1994

تاريخ فلسطين في أواخر مناع، عادؿ:  -48
م 1918 – 1700هد العثماني الع

بَتكت، مؤسسة  )قراءة جديدة(،
 ـ.1999الدراسات الفلسطينية، 

القضية مؤسسة الدراسات الفلسطينية:  -49
، بَتكت، الفلسطينية والخطر الصهيوني

مؤسسة الدراسات الفلسطينية باالشًتاؾ 
 -اٞتيش اللبناٍل  -مع كزارة الدفاع الوطٍت
ا٠تامسة، الشعبة  –األركاف العامة 

 ـ.1977
جامعة الدول العربية: ىالؿ، علي الدين:  -50

تعقيب على كرقة د.  الواقع والطموح،
غساف سالمة ُب ْتوث كمناقشات الندكة 
الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة 

مايو  2نيساف اىل  28العربية، تونس من 
 ـ.1983ـ، بَتكت 1982

تكوين النخبة الفلسطينية: ىالؿ، ٚتيل:  -51
منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية 

راـ هلل،  إلى ما بعد قيام السلطة الوطنية،
ا١تؤسسة الفلسطينية لدراسة  -مواطن 

الدٯتقراطية، سلسلة دراسات كأْتاث، 
 ـ.2002

 خامسًا: المراجع المترجمة:

الهوية الفلسطينية:  ا٠تالدم، رشيد: -52
نيويورؾ: تكوين الوعي الوطني المعاصر، 

 ـ.1997لومبيا، جامعة كو 
الهوية والعنف: وىم سُت، امارتيا:  -53

 القدر، ترجمة حمزة بن قبالن المزيني،
 ـ.2012بَتكت، جداكؿ للنشر كالتوزيع، 

مدخل الى التاريخ شالغ، زيف يهودا:  -54
ترٚتة  االقتصادي للشرق األوسط،

مصطفي اٟتسيٍت، بَتكت، دار اٟتقيقة، 
 ـ. 1973

يون فلسطين والفلسطينفرسوف، ٝتيح:  -55
ترٚتة عطا عبد  من أين وإلى أين؟،

الوىاب، بَتكت، مركز دراسات الوحدة 
 ـ.2003، 1العربية، ط

 سادسًا: الدوريات والجرائد:

السياق التاريخي لصدور أبراش، إبراىيم:  -56
وعد بلفور وتداعياتو على المسألة 

راـ اهلل، ٣تلة شؤكف الوطنية الفلسطينية، 
 .ـ2016، شتاء 266فلسطينية، عدد 

الهوية الفلسطينية: بناء البديرم، موسى:  -57
بَتكت، ٣تلة  الوعي الحديث )قراءات(،
، صيف 35الدراسات الفلسطينية، العدد 

 ـ.1998
الهوية وبناء الدولة في ٘تارم، سليم:  -58

بَتكت، ٣تلة  الكيان الفلسطيني،
، خريف 32الدراسات الفلسطينية، العدد 

 ـ.1997
لثقافية في المسألة ا اٞتابرم، ٤تمد عابد: -59

بَتكت، الوطن العربي منذ الخمسينات، 
، ٣346تلة ا١تستقبل العريب، العدد 

 ـ.2007
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مقدمات الهوية الوطنية حجاكم سالفة:  -60
 - 1871الفلسطينية وإشكالياتها 

غزة، ا٢تيئة العامة لالستعالمات،  ،1914
 ـ.٣2001تلة رؤية، العدد العاشر، ٘توز 

وية التصوير الشعبي والهحسن، زينب:  -61
عماف، ٣تٌلة صامد  الوطنية الفلسطينية،
 ـ.  2005، 141االقتصادم، العدد 

التنمية والثقافة السياسية: حليلو، نبيل:  -62
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