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ملخص: 

النظري  التاأ�سيل  و�سحت  مقدمة  �سبقتهما  رئي�سني  حمورين  الدرا�سة  هذه  تناولت 
الأول  املحور  وعالج  كويل،  و�سارلز  دوركامي  اإميل  من  كل  عند  اجلمعي  ال�سمري  ملفهوم 
املفهوم  هذا  الباحث  ربط  حيث  الفل�سطيني،  الثقايف  الن�سق  يف  اجلمعي  ال�سمري  مدلولت 
مع بع�ص مكونات الثقافة كالأدب واملثل ال�سعبي وال�سعر واحلياة الجتماعية مبجملها يف 
مرحلة تاريخية مر بها املجتمع الفل�سطيني. وو�سح املحور الثاين تداعيات ال�سمري اجلمعي 
اأثر يف جممل  الفل�سطيني يف ظل مرحلة النق�سام التي مير بها املجتمع الفل�سطيني الذي 
التفاعالت الجتماعية فيه، ومل يكن تاأثريه قا�رساً على ال�سفوة ال�سيا�سية الفل�سطينية، بل 

تعدى ذلك اإىل العالقات الجتماعية داخل الن�سق الجتماعي الفل�سطيني. 
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Abstract: 
This study dealt with two main dimensions preceded by an introduction 

clarifying the theoretical originality of the concept of collective conscience 
as perceived by Durkiem and Charles Colley. The first dimension tackled 
the implications of the collective conscience in the Palestinian cultural 
system. The researcher linked this concept with some cultural components 
such as literature, popular proverbs, poetry and social life in its entirety 
within a historical period, which the Palestinian society experienced. The 
second dimension clarified the decline observed in the Palestinian collective 
conscience under the state of division which the Palestinian society is living 
and which influenced the overall social interactions. This influence was not 
confined to the Palestinian political elite, but has extended to the social 
relationships within the Palestinian social system. 
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مقدمة: 
الفرن�سي  الجتماع  عامل  اإىل  اجلمعي  لل�سمري  النظري  التاأ�سيل  يعود 
االجتماعي                                                                                                   العمل  تق�سيم  كتابه  يف  امل�سطلح  هذا  ظهر  حيث  دوركامي،  اإميل 
للمعتقدات  الكلي  اأنه املجموع  »The Division of labor in Society«، ويعّرفه على 
طابعًا  له  ن�سقًا  راأيه-   ت�سكل-يف  والتي  املجتمع،  عنا�رس  اأغلب  بني  العامة  والعواطف 
الروابط  الزمن، ويدعم  يدوم خالل  واقعًا ملمو�سًا، فهو  العام  ال�سمري  مميزاً، ويكت�سب هذا 
بني الأجيال، ومن منظور هذا العامل فاإن ال�سمري اجلمعي هو تعبري عن فكرة اجلماعة بني 

املجتمع. )عامر، 2009، 25(. 
ويوؤكد دوركامي اأن ال�سمري اجلمعي يعي�ص بني الأفراد ويتخلل حياتهم، اإّل اأنه يكت�سب 
اأفراد  بني  الوا�سح  التماثل  من  نوع  يتحقق  حينما  وال�ستقالل  والتاأثري  القوة  من  مزيداً 
املجتمع، ذلك اأن ال�سمري اجلمعي يعد نتاجًا للتماثل الإن�ساين، ولعل هذا املوقف ال�سائد يف 
املجتمعات التقليدية التي تتميز بالت�سامن الآيل، حيث ي�سيطر هذا ال�سمري العام على عقول 
الأفراد واأخالقياتهم، و يتحقق لكل فرد �سمريان، االأول: هو الذي ت�سارك فيه اجلماعة)الذي 
تعرب عنه فكرة »املجتمع يعي�ص بداخلنا«( وهذا الت�سور مياثل اإىل حد بعيد النظرية ال�سائدة 
اليوم، والتي تعرب عنها فكرة ا�ستدماج الثقافة »Internalization of culture«، والثاين: 
خا�ص بالفرد ذاته، وحينما ي�سود الت�سامن الآيل يف املجتمع تتجلى فعالية القوى اجلمعية 
وا�سحة فيما يثريه انتهاك نظم اجلماعة من ردود فعل قوية، وهنا جند تعبرياً قويًا للقهر 
تدعيم  اأجل  الرادع من  العقاب  القائم على  القانون اجلنائي  �سيادة  يتمثل يف  الجتماعي 

الت�سامن الآيل. )تيما�سيف، 173: 1980( . 
وهكذا ُيعدُّ املجتمع من وجهة نظر دوركامي املوؤمتن الوحيد للمعرفة املو�سوعية، اأي 
اأفراد املجتمع،  الذي من مهماته مترير املعرفة نحو  التمثالت اجلمعية ت�سكل اخلطاب  اأن 
كيفما كانت طبيعة هذا اخلطاب �سواء كان قهريًا اأم تراتبيًا، وهذا ما يربر ظاهرة احلتمية 
اإليه،  املنتمني  ولأع�سائه  ككل  للمجتمع  تف�سريه  يف  دوركامي  بها  ُيّقر  التي  املجتمعية 
يف  يجري  ما  وفهم  احلقيقة  لبناء  الجتماعيون  الأفراد  له  يعود  مرجعيًا  اإطاراً  باعتباره 
اأو�ساطهم الجتماعية، ويهدف ح�سب وجهة دوركامي اإىل ت�سكيل ما ي�سميه بال�سمري اجلمعي 
ك�سكل من ال�ست�رساك يف الت�سورات والأن�ساق الجتماعية الأ�سا�سية والقيم ال�سائدة)الدين، 
يف  اجلمعي  ال�سمري  ينتقل  وبذلك  الفردية،  الت�سورات  عن  امل�ستقلة  الأخالق(  القانون، 
امل�ستوى ال�سيكولوجي للجماعة اإىل عامل الأفكار املتداولة بني اجلموع عرب متثالتهم لهذه 
الأن�ساق الجتماعية املمار�سة يف الواقع الجتماعي، و ُيعدُّ ال�سمري اجلمعي يف هذا ال�سياق 
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الفاعل اجلمعي الوحيد يف �سكلنة وبنينة التمثالت اجلمعية، كما هي ممار�سة اجتماعيًا من 
طرف املجتمع كمنظم لها. )املبا�رسي، 2009، 36( . 

وُيعدُّ  الأولية،  للجماعة  روؤيته  ال�سمري اجلمعي يف كتابات »كويل« جليًا يف  ويظهر 
»كويل« اأول من و�سع هذا امل�سطلح، وقد عّرفها على اأنها تلك اجلماعة التي تت�سف بعالقات 
حميمة، عالقات الوجه للوجه، وهي جماعية وتعاونية، وهي اأولية عرب معان عديدة اأهمها: 
اأنها اأ�سا�سية يف تكوين الطبيعة الجتماعية للفرد، اإذ توؤدي نتيجة العالقات احلميمة نف�سيًا 
اإىل ذوبان الفرد يف الكل امل�سرتك، مما يجعل ذات الفرد على الأقل و لأ�سباب عدة جزءاً من 
على  تنطوي  التي  »نحن«  ب  القول  هو  التوحد  هذا  لو�سف  الطرق  واأ�سهل  اجلماعة،  حياة 
التعاطف والنتماء املتبادل، حيث ي�سبح فيه تعبري »نحن« تعبرياً م�سرتكًا فيعي�ص الفرد 

 )Cooley,1968( .هنا يف �سعور الكل، و يجد الهدف الأ�سا�سي لإرادته يف هذا ال�سعور
باملخططات  زخرت  قد  ال�سو�سيولوجية  الكتابات  اأن  نرى  اآنفًا،  ورد  ما  خالل  ومن 
وامل�رسوعات التي ت�ستهدف ت�سنيف العالقات الجتماعية، وهي تتباين فيما بينها تباينًا 
كبرياً من حيث)درجة التعقيد والدقة وال�سمول( ، ورمبا كان اأف�سلها جميعًا حماولة »كويل« 
الأولية. )اجلوهري،  اآنفًا روؤيته للعالقة  بيّنا  التي  الأولية والثانوية  العالقات  التمييز بني 

1994؛ 248( . 
الجتماعي  الن�سق  الأفراد يف  عنه  يعرّب  الذي  الثقايف  املخزون  باأن  الباحث  ويعتقد 
بهيكلية ال�سمري اجلمعي وت�سكيالته التي تبني حدود املعقول والالمعقول اجتماعيًا، وفق 
اأطر ال�سبط الجتماعي التي تبناها البناء الجتماعي من خالل م�ستويات وا�سحة وحمددة. 
واأن ت�سكيالت ال�سمري اجلمعي وعنا�رسه متتاز بالثبات لرتباطاته العميقة بالدين والفكر 
والثقافة، والأدب والرتبية، يجتمع الأفراد حال التفاق، ومن خالله يفرتق هوؤلء يف حالة 
التباين والختالف. ويف احلالنْي يبقى ال�سمري اجلمعي هو املوّجه احلقيقي وال�سادق ل�سلوك 
الأفراد واجلماعات، وُيعدُّ املوروث الثقايف الرا�سخ يف �سمري املجتمع متحكمًا يف منطوق 

الأفراد ومواقفهم فيها، لأنه يتحكم يف عنا�رس الفعل الجتماعي واإرها�ساته ونتائجه. 
ومن جهة اأخرى هناك ارتباط وثيق بني الهوية وال�سمري اجلمعي، حيث ي�سري مفهوم 
الهوية يف الفل�سفة اإىل حقيقة ال�سيء من حيث متيزه عن غريه، وت�سمى اأي�سًا وحدة الذات، 
وت�سكل الهوية وعاء ال�سمري اجلمعي مبا يت�سمن من مكونات ثابتة كالدين واللغة، وغري 
اإح�سا�ص  ثابتة كالعادات، وطرق التفكري، ويتجلى ال�سمري اجلمعي يف املجتمع من خالل 
املجتمع بهويته، وخا�سة اإذا ما تعّر�ص للعدوان، لأنه اإذا مل يحافظ على هويته ومتا�سكها، 

فمن ال�سهل على الآخر طم�سها، ومن ثم الق�ساء عليه. )القوا�سمة، 21/ 11/ 2010( . 
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ارتبطت  بالدرا�سة  جديرة  جمتمعية  حالة  البحث  هذا  �سيناق�ص  النحو  هذا  وعلى 
خا�سة  �سبغة  ذا  جمعيًا  �سمرياً  اأفرزت  وخارجية  داخلية  وذاتية،  مو�سوعية  مبتغريات 
ت�سكل من خالل ظروف �سو�سيوتاريخية ا�ستطاعت اأن تظهره على نحو ما، باأنه القادر على 
املواجهة والتحدي، على الرغم مما يحيطه من عنا�رس حتاول تقوي�سه واإنهاءه، واأعني به 

ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني. 

مدلوالت الضمري اجلمعي يف النسق الثقايف الفلسطيين:
اإن احلديث عن م�ساألة ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني باإطاره العام، والذي تغلفه الهوية 
الوطنية الفل�سطينية ياأتي يف هذه املرحلة ليطرح فكرة امل�ساءلة للهوية كطرح مقاربات 
بحث عنها، وفيها اأكرث مما هي اإ�سكالية درا�سية، خا�سة اأن احلديث عن مكوناٍت وعوامل 
روؤية  اأي  "الهوية"  ن�سميه  الذي  اجلمعي  املكون  هذا  يف  فعلها  فعلت  �ستى  وانعكا�سات 
على  الرهان  كان  اإذ  نفيها،  حتدي  من  ولد  الهوية  حتدي  واإن  فيها.  واملتحول  الثابت 
ت�رسيد الفل�سطينيني من وطنهم ورميهم يف املنايف �سيوؤدي اإىل ذوبان ال�سعب الفل�سطيني 
وا�سمحالل هويته الوطنية، و�سيكون لهم اأوطان اأخرى، لكن هذه الهوية ممثاًل ب�سمريها 
اأر�سه  من  الفل�سطيني  ال�سعب  اقتالع  عملية  من  قوتها  عنا�رس  وا�ستمدت  عادت  اجلمعي 
الوطنية  ال�سخ�سية  بل  الوطنية،  والذات  الوجود  لإثبات  حتدٍّ  عملية  يف   1948 عام 
والفكرية  الثقافية  الإبداعات  فيه  زخرت  الذي  الزمني  بالإطار  ذلك  وارتبط  الفل�سطينية، 
من  والأدب  والفن  والعلم  والتخطيط  والدرا�سات  البحث  جمالت  يف  الفل�سطينية  والفنية 
الرواية اإىل ال�سعر والق�سة وال�سينما، وقدمت اأ�سماء جتاوزت عتبة الق�سية الفل�سطينية اإىل 
وناجي  �سموط  واإ�سماعيل  كنفاين  وغ�سان  زياد  وتوفيق  دروي�ص  حممود  مثل  الإن�سانية، 
مبجموعها  �سكلت  وهذه  وغريهم،  ال�سايغ  واأني�ص  حبيبي  واإميل  �سعيد  وادوارد  العلي 
قاعدة را�سخة يف بنيان ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني، لأنها �ساغت روافد الثقافة الوطنية 
عبد  )مروان  الآخرين.  اأمام  التميز  ب�سعور  وغذتها  هويتها  اأركان  ودعمت  الفل�سطينية، 

 . )www. safsaf. org/ 08- 2010/ art/ marwan_a_alaal( )،2010 ،العال
من  الفل�سطيني  الجتماعي  البناء  يف  اجلمعي  ال�سمري  بنية  على  ال�ستدلل  وميكن 
خالل نظرة متفح�سة اإىل حركة هذا املجتمع ومكوناته الجتماعية والثقافية عرب العقود 
الع�رسة املا�سية، والتي اأفرزت حتولت تاريخية اأثرت يف �سياقه، ور�سمت مالمح م�ستقبله، 
مّر  التي  ال�سيا�سية  للظروف  تبعًا  والتفكك  والتما�سك  والوهن،  القوة  بني  يتاأرجح  وجعلته 
بها، ومن الالفت للنظر اأن املتتبع حلركة املجتمع الفل�سطيني يالحظ اأنه ارتبط يف حراكه 
باإطار جمعي ا�ستطاع اأن يحافظ عليه اأمام الهزات التي كادت تطيح به، ويرتبط هذا البعد 



299

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )1( - تشرين 

الفل�سطيني  للمجتمع  البنيوي  للم�سمون  �سكلت مرجعًا  التي  الروؤى  اجلمعي مبجموعة من 
جعلته حكمًا يف حالة تباينه، بل توافقه يف اأحيان كثرية. 

فهذا البعد الثقايف الذي يعرب عن هوية املجتمع وما�سيه وحا�رسه، قد �سكل جوهر 
ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني، فمن خالل �سياقاته، وحتليل مكنوناته �سواء يف الأدب اأم الرواية 
اأم ال�سعر اأم بنية العالقات التي ت�سكل عنوانًا له، نالحظ القوة يف ا�ستدعاء الذاكرة اجلمعية 
يف ال�سياق ال�سو�سيوثقايف له، فالتهجري وحق العودة، والأق�سى ودير يا�سني وغريها من 
اأن هذا  الرغم من  املوروث املادي الذي جعل ال�سمري اجلمعي يف حالة وعي دائم، وعلى 
اأفقدته توازنه ف�رسعان ما  اإقليمية متباينة  ال�سمري قد ارتهن يف بع�ص الأحيان لتيارات 
ا�ستعاده ب�سبب منطقية الفعل وقوة عنا�رسه واأهدافه، لأنه ارتبط مبخرجات م�سريية �سكلت 

قا�سمًا بني فاعليه. 
البعد  يف  الفل�سطيني  اجلمعي  ال�سمري  ت�سمنها  ثقافية  رمزية  دللت  وجند 
واملكاين  الزماين  للبعدين  الرف�ص  خالل  من  عنه  عرّب  الفل�سطيني  لالإن�سان  ال�سيكولوجي 
ملوؤلفها  ال�سم�ص  يف  رجال  رواية  يف  عليه  ن�ستدل  ما  وهذا  اإياه،  النكبة  اأورثتهما  الذي 
الأول يف  يتمثل  رئي�سني  بعدين  الرواية حول  هذه  معر�ص  يتمحور  كنفاين. حيث  غ�سان 
ظل ال�سمت املهلك حلالة الالجئني الفل�سطينيني يف خزان املاء يف �سحراء لهبة احلرارة، 
وهو يعرّب عن تعبري �سديد املوثوقية للتوتر اليومي وامل�ستحيل الذي يرافق ظروف احلياة 
ال�سمت  لهذا  والتنبيه  العرتا�ص  حال  يف  الثاين  البعد  ويتمثل  الفل�سطيني،  لدى  والعمل 
�سباته  من  بالنهو�ص  اجلمعي  ال�سمري  لوخز  اإ�سارة  وهو   )http/www.meninsun.com(
نحو حالة اأكرث وعيًا تثري »�سجيجًا مزعجًا«، ي�سعى من خالله اإىل بقائه واإدامة �رساعه 
الرواية،  �سياق  يف  جنده  ما  وهذا  نف�سه،  فيهما  وجد  الذي  واملكاين  الزماين  البعدين  مع 
حينما يفكر اأبو اخليزران يف اإلقاء جثث املوتى يف ال�سحراء، لكنه يرتاجع حتى ل تنه�سها 
ال�سواري ويقرر اأن يلقي بها فوق اأول مزبلة يقابلها على احلدود لي�سهل اكت�ساف اجلثث 
ال�ساعات  من  ليجردهم  يعود  قلياًل،  وي�سري  املزبلة  فوق  بهم  يلقي  اأن  وبعد  دفنها،  ويتم 
والأموال، وينطلق ب�سيارته مبتعداً وهو يت�ساءل بده�سة: ملاذا مل تدقوا جدران اخليزران؟ 
وتردد ال�سحراء النداء الذي يوؤكد �سلبيتهم يف مواجهة املوت، فهم حتى مل يدقوا جدران 

اخلزان ليتم اإنقاذهم، حتى لو �سجنوا فهذا اأهون من املوت. 
ونالحظ ح�سوراً وا�سحًا لل�سمري اجلمعي يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الذي يواجه 
وماأكولت  لبا�ص  من  هويته  ومكونات  رموزه،  �رسقة  خالل  من  له  اإ�رسائيلية  قر�سنة 
�سعبية واأغان تراثية، وذلك يف حماولة لإيهام العامل باأن »لإ�رسائيل« جذوراً يف املنطقة، 
اإىل  »الطارئون«  اجلدد  القادمون  يعانيها  التي  وال�سبابية  امل�سوهة  الهوية  ولتعوي�ص 
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املدن املحتلة عام 1948، فهوؤلء حاولوا �رسقة الكوفية الفل�سطينية التي متثل دللة على 
القرن املا�سي للفل�سطينيني.  البعد اجلمعي و�سمريه املتوا�سل واملقاوم منذ ع�رسينيات 

 . )www. aklam. net/ forum/ showthread. php(
الفل�سطيني،  اجلمعي  ال�سمري  مكونات  يف  الوافر  ن�سيبها  الفل�سطينية  لالأغنية  وكان 
التمو�سع يف  اإعادة  الفل�سطيني  فامليجانا والعتابا وظريف الطول ت�سكل معاين توقظ يف 
اإبداع  يف  الأجيال  ت�سرتك  التي  ال�سعبية  فالأغنية  واجلغرافية،  التاريخية  وحدوده  اإطاره 
مدى  عن  تعرّب  وهمومها  احلياة  لأ�سكال  حية  �سورة  لتغدو  اإيقاعاتها  و�سياغة  كلماتها، 
ارتباط الوجدان اجلماعي برائحة الأر�ص والرتاب املخ�سب بدماء ال�سهداء وعرق الفالحني. 
)يحيى جرب، عبري حمد( ، ويعد املثل ال�سعبي الفل�سطيني يف الجتاه الآخر ل�سان حال ال�سمري 
جملة  وهو  جيل،  اإىل  جيل  من  متوارثة  موجزة  مفيدة  جملة  »واملثل  الفل�سطيني،  اجلمعي 
حمكمة البناء بليغة العبارة �سائعة ال�ستعمال عند خمتلف الطبقات وهو يلخ�ص ق�سة عناء 
�سابق وخربة غابرة اختربتها اجلماعة« )عو�ص، 5: 1983( . واملثل ال�سعبي يعرّب اأ�سدق 
تعبري عن حياة الفل�سطيني فوق اأر�سه املمتدة من البحر اإىل النهر، ومن ال�سحراء اإىل اجلبل 
و�سط بيئات خمتلفة ح�سب الو�سع اجلغرايف، فهناك البيئات البحرية واجلبلية وال�سحراوية، 
بع�ص  يوؤدي يف  التاريخي، مما  والتطور  املكان  نتاج جغرافيا  والتنوع  التعدد  فاإن  لذلك 
الأحيان اإىل تباين باملفاهيم من منطقة اإىل اأخرى، ول يلغي هذا الختالف الب�سيط وحدة 
املفاهيم التي قام عليها املثل ال�سعبي، لأنه املراآة التي ترى ما بداخلها، وتك�سف ما حولها 

وكل ما ميت ب�سلة اإليها )عو�ص، 5: 1983( . 
يف  احلال  فكما  بينها،  فيما  تتكامل  الثقافية  اجلمعي  ال�سمري  مدلولت  اأن  ونالحظ 
دروي�ص،  حممود  �سعر  يف  ال�سمري  هذا  ثنايا  يف  ال�سعر  ن�ستقرئ  واملثل  والأغنية  الرواية 
و�سميح القا�سم وغريهما، الذين ي�ستثريون نب�سه، وحّثه على بقائه يف حالة يقظة دائمة، 
فهذا �سميح القا�سم يعرّب عن حركة ال�سمري اجلمعي وعنفوانه يف ق�سيدته »تقدموا«، ويالحظ 
البعد اجلمعي وحتّديه يف �سياق فرتة زمنية ا�ستطاع هذا ال�سمري اأن ي�سكل حموراً تاريخيًا 
مقاومًا قّل نظريه يف تاريخ املقاومة الفل�سطينية، ومتثلت هذه الفرتة التي �سعد فيها هذا 
ال�سمري يف �سنوات النتفا�سة التي امتدت من اأواخر العقد الثامن من القرن الع�رسين اإىل 

الثلث الأول من العقد التا�سع يف القرن نف�سه. 
فرتة  يف  ظهرت  التي  دروي�ص  حممود  رائعة  يف  ال�سمري  هذا  يظهره  نف�سه  والتحّدي 
فزع  حمل  عابر«  كالم  يف  »عابرون  ق�سيدته  وكانت  الوىل،  لالنتفا�سة  �سابقة  تاريخية 
املوؤ�س�سة ال�سيا�سية ال�سهيونية، ب�سقيها اليميني والي�ساري، وتوّحد الكني�ست الإ�رسائيلي يف 
مواجهة هذه الق�سيدة اإىل اأن و�سل الأمر برئي�ص الوزراء ا�سحق �سامري اأن يقراأ مقاطع منها 
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يف برملانه والتي راأى فيها نهاية وجود كيانه فيه، واأن هناك بعداً جمعيًا فل�سطينيًا يف 
ثنايا هذه الق�سيدة يوؤمن مبا اأّوله يتمثل يف و�سع حد زمني لهذا الكيان. )قراقع، 2008( 
. وكذلك احلال يت�سح ال�سمري اجلمعي ذو النتماء القومي يف ق�سيدته )�سجل اأنا عربي( . 
وهي ر�سالة حتمل يف ثناياها ُبعد النتماء والتمرت�ص يف اإطار جمعي قومي يرتبط بالإعالن 

الوا�سح وال�رسيح ل »اإ�رسائيل« بعدم الندماج اأو الذوبان يف اإطارها ال�سيا�سي. 
الكاريكاتري ودعوته لال�ستمرار، وقد  ر�سوم  ال�سمري اجلمعي يف نه�سته يف  وي�ستمر 
ل�سان  حال  عن  عرّب  الذي  العلي،  ناجي  الفل�سطيني  الكاريكاتري  ر�سام  الجتاه  هذا  مّثل 
احلياة  فريدة من  مّثل حالة  الذي  ب�سخ�ص )حنظلة(  والفل�سطيني  العربي  ال�سمري اجلمعي 
 )http: // art. wikipedia. org املوجهة نحو الوطن و�سمريه اجلمعي. )املو�سوعة احلرة، 
فالوطن  وال�سعب،  الأر�ص  وحب  الثبات  يف  موغاًل  ر�سوماته  يف  اجلمعي  ال�سمري  ونرى   ،
فل�سطني بالن�سبة لناجي العلي هي املحور، وهي الذاكرة واملقاتل والأمل، ويف هذا ال�سياق 
يعرّب حممود دروي�ص تعبرياً ين�سب يف ال�سمري ال�سادق لكل فل�سطيني من خالل ما قدمه 
الذي  العلي  ناجي  تناق�ص  اأن  �سهاًل  يكن  »مل  دروي�ص  يقول  اإذ  ر�سوماته،  يف  العلي  ناجي 
يقول: ل اأفهم هذه املناورات، ل اأفهم ال�سيا�سة، لفل�سطني طريق واحد وحيد هو البندقية«.                

 )http: // art’wikipedia. org(
ويتجلى ال�سمري اجلمعي يف انعكا�ساته على جممل احلياة الجتماعية والثقافية يف 
هذه الفرتة والتي متحورت حول الآثار التي تركها الفعل اجلمعي املقاوم )النتفا�سة( على 

ن�سق العالقات الجتماعية، وميكن اإيجازها على النحو االآتي: 
التخلي عن بع�س العادات والتقاليد ال�سلبية وتعزيز عادات جمعية ثقافية  1 .
اإبداعية جديدة: ففي حني كان غالء املهر قيمة يف حد ذاته، اأ�سبح الت�سامح يف املهر قيمة 
جديدة يفتخر بها النا�ص، ويف حني كانت الثقافة الطبقية حاجزاً اأمام الزواج وامل�ساهرة، 
فقد حتطمت احلدود الطبقية، واأ�سبح املعيار الوطني امل�ستند اإىل امل�ساركة يف النتفا�سة 

والتحلي بالنزاهة وامل�سداقية هو الأ�سا�ص. 
اإن اأكرث ما يلفت النظر يف الفعل  ظهور رموز فكرية جديدة يف الفكر واملمار�سة: . 2
الإعالم  و�سائل  وتنقلها  يوميًا  الأعني  تراها  مركزية  رموز  بروز  هو  النتفا�سي  اجلمعي 
املقروءة وامل�سموعة واملرئية ويف مقدمتها العلم الفل�سطيني واحلطة )الكوفية( الفل�سطينية 
 :2000 املفتوحة،  القد�ص  )جامعة  واحلجر.  واملقالع  الن�رس  واإ�سارات  واللثام  املرقطة 

 )280 -279
ذلك اأن الفعل املقاوم يف هذه الفرتة ات�سم بالإبداع اجلماعي  االإبداعية اجلمعية: . 3
والديناميكي املتجدد، املتعدد يف �سيغه واملتفاوت يف م�ستوياته، فاإبداع الفكرة يتمثل يف 
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وجود روؤية �سمولية اأتاحت املجال ل�سيطرة فكرية على الواقع القائم واإعادة تنظيم عالقاته، 
اإبداع الآلية، ويتمثل  اأدوات واأ�ساليب مقاومة جديدة، وهناك  اإبداع يف الفعل طور  وهناك 
يف ا�ستثمار القوى والقدرات الذاتية املمكنة وتطويرها ب�سورة خاّلقة، واأخرياً هناك اإبداع 
القيمة، ويتمثل يف توجيه الفعل املوؤثر نحو اجنازات ذات قيمة جمتمعية حالية وم�ستقبلية 

)�ساري، 25: 1990( . 
اإذاً من خالل ما �سبق نالحظ اأن ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني يف البعد الروائي وال�سعري 
اتفق عليه  الفل�سطيني  الفل�سطيني قد �سكل قاعدة ثابتة للفعل  الأدبي  الفن  وكافة �رسوب 
الفل�سطينيون، وكان بحجم التحدي، ومّثل ح�سوراً اأعجب الأ�سدقاء واأربك الأعداء. فهل هذا 

حال ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني يف الن�سق ال�سيا�سي. 

تداعيات الضمري اجلمعي الفلسطيين السياسية:
يف عام 1948 خرج معظم ال�سعب الفل�سطيني حاملني معهم خ�سائ�سهم الجتماعية 
واملجتمعية الأ�سيلة، فقد كان لدى �سكان كل مدينة اأو قرية اأو خربة عادات ومهارات وتقاليد 
يف الأفراح والأتراح والأعياد واملالب�ص والعالقات الجتماعية، وعادات اإنتاجية ومعي�سية، 
ولهجة اأو لكنة خا�سة متيزهم يف اإطار الثقافة ال�سعبية الفل�سطينية العامة التي متيز ال�سعب 
ومنط  الجتماعي،  التما�سك  من  العالية  والدرجة  الجتماعية  الروابط  ولقوة  الفل�سطيني، 
التكافل الأ�رسي الراقي ولر�سوخ كثري من القيم الدينية والجتماعية لدى الأ�رس املهجرة، 
اإعادة بناء الكيانات الجتماعية التي ن�ساأوا  فقد حر�ست الن�سبة العظمى من ال�سعب على 
و�سطها لقرون ما�سية يف املدن والقرى والأودية واجلبال وال�سواحل ويعيدون بناءها يف 
املواقع التي انتهى بهم م�سوار اللجوء لال�ستقرار فيها، وعلى �سورة جمتمعاتهم الأ�سلية، 
املمكن  واحد يف حدود  موقع  تلقائية يف  بطريقة  اأو حي  مدينة  اأو  قرية  كل  اأهل  فتجمع 
والثقايف  واملجتمعي  الجتماعي  التجان�ص  درجة من  اأعلى  لتحقيق  �سعيًا  وذلك  واملتاح، 
الجتماعية.  واملواقف  املواقع  يف  حالهم  ل�سان  عن  معرباّ  جمعيًا  �سمرياً  بذلك  ليكونوا 

)املزعنن، 3: 2010(.
قيام  اإثر  الفل�سطيني  املجتمع  منها  عانى  التي  الق�رسية  الهجرة  ملوجات  ونتيجة 
الكيان ال�سهيوين على الأر�ص الفل�سطينية، فقد ن�ساأ نوع من احلراك الجتماعي الذي نتج 
عنه واحد من اأ�سد الرتاكيب ال�سكانية تعقيداً، اأطلق عليه ا�سم املخيم، حيث �سم هذا املخيم 
ومنابت  اأ�سول  اإىل  واملنتمني  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  املتباينني  الفل�سطينيني  من  خليطًا 
عائلية واجتماعية متباينة، والقادمني من اأماكن جغرافية خمتلفة، قرية ومدينة ومناطق 
والغني  الفقري  الذي يباعد بني  التباين  الرغم من هذا  �ساحلية و�سحراوية وجبلية، وعلى 



303

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )1( - تشرين 

والو�سيع والرفيع واجلاهل والعامل فاإّن عيونهم ظلت معلقة نحو مفاتيح البيت الذي حملوه 
لي�سبح جزءاً من امليثولوجيا الفل�سطينية التي طوَّرت يف الرتاث الثقايف الفل�سطيني نوعًا 
من التالقح الثقايف بني الواقعية التي يفر�سها واقع احلال املعا�ص، وبني َحلْم العودة الذي 

حّول املفاتيح ال�سدئة اإىل طواطم الت�سق بها الفل�سطينيون جياًل بعد جيل. 
ومن قلب هذا الن�سيج الجتماعي وليد املعاناة والهجرة والفقر الذي ان�سهر يف اإطار 
اأي�سًا  التي تباينت  الفل�سطيني مبختلف ف�سائلها  الوطني  التحرر  املخيم، بزغ فجر حركة 
لي�ص ب�سبب البناء الجتماعي لهذا املخيم فح�سب، اإمنا تعددت واختلفت مبقدار التباينات 
الفكرية التي زخرت بها ال�ساحة الفكرية وحجمها دوليًا واإقليميًا يف منت�سف �سني القرن 
الثورة  رياح  العربي  الوطن  كما  فل�سطني  على  هّبت  ال�سابق  القرن  �سنوات  ففي  الع�رسين، 
البل�سفية وفكرها ال�سيوعي، فتاأ�س�ست الأحزاب ال�سيوعية، و�سهدت املنطقة اأي�سًا تعاظم القوى 
القومية العربية التي تّوجها انت�سار النا�رسية يف م�رس، وقيام ثورة عبد النا�رس بدعم من 
احلركات القومية يف كل الأقطار العربية كردة فعل على الأنظمة املوالية لال�ستعمار، وقبل 
ذلك ظهرت حركة الأخوان امل�سلمون التي دعت اإىل اإقامة نظام اإ�سالمي على نهج اخلالفة 
ك�سبيل وحيد ملواجهة التحديات التي جتابه العامل الإ�سالمي، ومن كل هذا اخلليط الفكري 
يف  الفل�سطينية  الثورة  ظهرت  والقهر،  باملعاناة  املغلف  والثقايف  الدميغرايف  وال�سيا�سي 
األوان طيف هذه التناق�سات  اأوا�سط ال�سيتينيات من القرن املا�سي لتحمل يف طياتها كل 
�سعارها  رافعة  ال�سهيوين  العدو  مع  الأ�سا�ص  التناق�ص  مواجهة  ثانوية يف  اعتربتها  التي 

الرئي�ص والأهم »العودة طريق الوحدة«. 
اإطار جمعي جعله  وقد ظل هاج�ص العودة ي�سكل امل�سار الذي جمع الفل�سطينيني يف 
حمل تقدير العنا�رس امل�سكلة لل�سمري اجلمعي الفل�سطيني، وهذا ما نراه يف كتابات )غلني 
باومن( اإذ يقول تفح�ست خطاب الهوية لدى الفل�سطينيني يف خميمات اللجوء يف لبنان، 
يف  النا�ص  لدى  وكذلك  الغرب،  بالد  يف  الفل�سطينية  )املنفى(  الديا�سبورا  انتلجن�سيا  ويف 
الداخل، ق�سد تقومي الطرق املختلفة التي �سكلت بها ثالث جماعات خمتلفة من الفل�سطينيني 
هويتها، وقد تبني يل اأنه يف احلالت الثالث كان يجري ت�سور العودة اإىل فل�سطني كلحظة 
ميكن خاللها حتقيق هويات اأعاقتها اأ�سكال متنوعة من القمع وال�سطهاد، ولي�ص هذا بالأمر 
امل�ستهجن، فالعودة هاج�ص يف ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني لأجله قاوم الفل�سطينيون كل 
اإغراءات الدمج والتدجني، واأ�رسوا ول يزالون على اعتبار و�سعهم احلايل م�سنعًا موؤقتًا، 
فقد قاوم فل�سطينيو املخيمات كل املحاولت التي تهدف اإىل جعلهم حالة اإن�سانية، جمرد 

لجئني. )حبيب، 2006(.
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الظروف  واأن  ووجدانه،  ذاكرته  يف  زال  ما  الفل�سطيني  الالجيء  وطن  اأن  يوؤكد  وهذا 
املكانية والزمانية وعدم توازن القوى يف العامل مل تكن قادرة على ا�ستدخال الهزمية يف 
نف�ص الالجيء، بل على العك�ص من ذلك فقد �سّكل الالجئون راأ�ص احلربة يف الثورة الفل�سطينية 
املعا�رسة التي انطلقت يف عام 1965، وكان املخيم حا�سنًا لها وحاميًا، ودفع الالجئون 
ثمنًا باهظًا يف خميمات ال�سفة الغربية وقطاع غزة ولبنان و�سوريا والأردن، وما يزالون 

متم�سكني بثوابتهم التي حموها بدمائهم الطاهرة منذ اأكرث من �ستني عامًا. 
ويف الغرب، وعلى الرغم اأنهم يحملون جن�سيات الدول التي تاأويهم، فما زالوا يعتربون 
الإ�رسائيلية  اجلن�سية  حملوا  الذين  الداخل،  وفل�سطينيو  وقالبًا،  قلبًا  فل�سطينيني  اأنف�سهم 
اأطلقها  التي  الت�سميات  رف�ص  على  بالإ�رسار  الواقع  لالأمر  رف�سهم  عن  يعربون  مرغمني، 
العربانيون على الأمكنة، وي�رسون على تداول اأ�سمائها العربية التي كانت لها منذ القدم، 
ويحر�سون كل احلر�ص على بقائها حّية يف نفو�ص اأبنائهم، وحتى بعد اتفاق اأو�سلو، فاإن 
الفل�سطينيني ما زالوا مقتنعني يف �سميم قلوبهم اأن الأر�ص كلها لهم، َفهم واإن اأبدوا القابلية 
والرغبة ال�سادقة للف�سل بني ما يكّنه القلب وما ت�سمح به ال�سيا�سة على اأر�ص الواقع �سمن 
قبيل اإميانهم باأنهم يف النهاية »اأم ال�سبي« م�ستعدون للم�ساركة بالأر�ص خوف �سياعها 
كلها، بل اإن العودة يف الذاكرة اجلمعية للفل�سطينيني مفهوم مقد�ص متغلغل لي�ص يف اخلطاب 
ال�سيا�سي والأدبي فح�سب، بل يف �سلب اخلطاب ال�سعبي، فقد ا�ستبدل الفل�سطينيون كثرياً من 
العودة كمثل  التي تقال يف املنا�سبات الجتماعية بتعابري حتمل معنى  اليومية  التعابري 
البالد، الن�رس، عيدنا يوم عودتنا. )حبيب، 2: 2006( . وبالرغم من اأن العودة ت�سكل قاعدة 
ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني، فاإّن التباينات اليدولوجية للفل�سطينيني قد اأثرت يف مراحل 

زمنية على متا�سك هذا ال�سمري وقوته. 
ويجمع الباحثون يف احلقل الجتماعي ال�سيا�سي على اأن اليدولوجية ال�سيا�سية تعدُّ 
مراآة للبيئة ال�سيا�سية التي يعي�ص فيها اأي جمتمع، وهي تتغري مع املتغريات والأحداث التي 
الفل�سطينية لي�ست  اأن الأيدولوجية  اأنها متغرية وغري ثابتة، ول �سك  اأي  مير بها املجتمع، 
مبناأى عن هذا الإطار، حيث يزخر املجتمع الفل�سطيني بالتنظيمات والأطر ال�سيا�سية التي 
تختلف يف روؤيتها لل�رساع العربي الإ�رسائيلي، فهناك تنظيمات تطالب بتحرير كامل اأر�ص 
فل�سطني التاريخية، وهناك حركات �سيا�سية تبنت الكفاح امل�سلح ونادت باحلل املرحلي، 
وطالبت بع�ص الأطر الأخرى باإقامة دولة فل�سطني على جزء من اأرا�سي فل�سطني التاريخية، 

ومتثلت يف املناطق التي احتلت يف حزيران عام 1967. 
الفل�سطيني �رساعًا  الفل�سطينية يف املجتمع  للتنظيمات  الفكرية  و�سكلت الختالفات 
بينها يف مراحل خمتلفة اأخذت طابعًا دمويًا مما جعل ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني يتهاوى 
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جاءت  اأن  اإىل  جراحه  وت�سميد  عافيته  يعيد  ما  �رسعان  وال�سعف،  الوهن  من  حالت  يف 
النتخابات الفل�سطينية عام 2006، لي�سكل هذا العام مقدمة دموية تهاوى فيها ال�سمري 
اجلمعي الفل�سطيني وترنح اأمام تداعيات النتائج التي اأفرزتها هذه النتخابات والتي مكنت 
وهزمية  الت�رسيعي،  املجل�ص  يف  الأغلبية  ت�سكيل  من  )حما�ص(  الإ�سالمية  املقاومة  حركة 
الحتقان  ونتيجة  احلكومة،  بت�سكيل  حما�ص  لزم  د�ستوري  وا�ستحقاق  فيها،  فتح  حركة 
ال�سيا�سي الذي ولدته هذه النتخابات، وقع الفل�سطينيون جميعًا يف املحظور. ففي حزيران 
عام 2007م، �سيطرت حما�ص على قطاع غزة، و�سكل ذلك النق�سام يف البنية الجتماعية 
�رسبة قا�سمة لبنية ال�سمري اجلمعي الذي طاملا نادى باأن الوطن هو الن�ص اجلمعي الأ�سمى، 
وارتهن ال�سمري اجلمعي نتيجة هذا النق�سام اإىل جتاذبات لتيارات اإقليمية متباينة اأفقدته 
توازنه، ولول �سطوة هذا ال�سمري وارتباطاته التاريخية التي حافظت على كينونة الق�سية 

لأودت به اإىل الهالك. 
اإن هذا النق�سام قد اأّثر يف جممل التفاعالت الجتماعية للبناء الجتماعي، ومل يقت�رس 
تاأثريه يف ال�سفوة ال�سيا�سية الفل�سطينية، بل تعدى ذلك اإىل العالقات الجتماعية يف الن�سق 
الجتماعي الفل�سطيني، فقد اأ�سارت الوقائع اإىل اأن النق�سام قد اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة الطالق 
يف الأعوام الثالثة الأخرية، وخا�سة يف قطاع غزة، وكان من بني اأ�سباب الطالق اخلالفات 

احلزبية بني الزوجني، اأو بني اأحد الزوجني واأ�رسة الآخر)احلياة، 21 فرباير 2010( . 
وتوؤكد الدرا�سات امليدانية التي اأجريت داخل الن�سق الجتماعي يف غزة، اأن النق�سام قد 
اأّثر على العالقات الجتماعية داخل الأ�رسة، فعالقة الأ�سقاء اأ�سبح يحكمها النتماء احلزبي 
وهو الفي�سل فيها، كما اأن النق�سام قد اأّثر يف عالقة الآباء والأبناء، فالآباء جحدوا اأبناءهم، 
والأبناء فقدوا احرتامهم لآبائهم، كما اأحدث النق�سام فجوات و�رسوخًا يف عالقات اجلريان 
والأقارب، وعالقات زمالء العمل لين�رس اأجواء من التوتر يف كل مكان. )عبيد، والبلبي�سي، 

 . )http: // palwriters. net

كما طال النق�سام طلبة املدار�ص واجلامعات، ومن املعروف اأن املدر�سة هي البيئة 
الثانية التي يواجه فيها الفرد منوه واإعداده للحياة امل�ستقبلية، وياأتي دورها بعد دور الأ�رسة 
حيث اإن دورها ل يكتمل اإّل مبا ت�سيفه املدر�سة من مبادئ، ت�سهم يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد، 
وذلك مبا حتتوي عليه من املناهج، وما يدر�سون من مواد، وعن طريقها ي�ستكمل املواطن 
ما بداأته الأ�رسة من تربية وتعليم، وهكذا توؤدي املدر�سة يف الإعداد ال�سيا�سي للن�صء دوراً 
مكماًل لالأ�رسة، ولكن واقع احلال، وتاأثر املدر�سة واجلامعة بالنق�سام الفل�سطيني يوؤكد اأن 
التاأثري فيها  هذه املوؤ�س�سات مل تكن حم�سنة كما يجب، بل كانت �سهلة الخرتاق، و�سهلة 
واإقحامها يف غياهب ال�رساعات الداخلية. )البطنيجي، www. swmsa. com( اإذ اإن غالبية 
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من �سارك يف القتتال الداخلي هم من جيل املراهقني وال�سباب الذين تراوحت اأعمارهم ما 
بني 15- 25 �سنة، فقتل من ُقتل وجرح من ُجرح، وا�ستبعد بع�سهم الآخر عن مكان �سكنه. 
ل �سك يف اأن ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني قد �سمد �سموداً بطوليًا يف وجه اأعتى قوة 
يف العامل، وقدم ت�سحيات وبطولت من اأجل الوطن، ويف �سبيل اهلل جل جالله، ول يخامرنا 
�سك يف نبل هذا ال�سمري وت�سحياته وبطولته يف مواجهة التحدي ال�سهيوين، ولكن ما يثري 
والعمل على نقدها،  الذات،  الداخلية ومواجهة  الأخطار  ال�ستغراب هو �سعفه يف مواجهة 
وك�سف عيوبها ومثالبها، فهذا التحدي اخلارجي مل تقابله بنى داخلية قوية ر�سينة توازيه 
فهذا  الداخلية،  الأخطار  جمابهة  على  فا�سح  وعجز  م�سني  داخلي  �سعف  بل  املقدار،  يف 
ال�سمري يف اأّم�ص احلاجة اإىل امتالك ثقافة النقد الذاتي واإىل احلرية الفكرية واجلريئة، واإن 
اخمادنا للنقد الذاتي وحرية الفكر يعني قتاًل للعقل وتعطيل ثقافة النقد الذاتي، وهي بداية 
الطريق اإىل النحدار والدائم والتخلف ال�سيا�سي الجتماعي، ف�سعود ال�سمري اجلمعي مرتبط 
التطوير  عملية  اأ�سا�سيًا من  يعدُّ جزءاً  الذي  الذاتي  والنقد  والعقل  التفكري،  بامتالكه حرية 
روؤية  خالل  ومن   )www. swmsa. com )البطنيجي،  ال�سلوك  وتر�سيد  امل�ستمر،  والتقومي 
ت�سخي�سية لل�سمري اجلمعي الفل�سطيني يف حالته ال�سيا�سية ميتلك بنية ع�سبوية مل تتطور 
ب�سكل يوؤهلها لأن تكون �ساغطة على النخب ال�سيا�سية، واإن ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني يف 
املجتمع  تفككًا وترهاًل يف  واأحدثت  تاريخيًا،  تراكمت  التي  بامل�سكالت  حالته هذه مليء 
اأخالقي وقيمي، فعندما يجروؤ فل�سطيني على  انهيار  ال�سيا�سي معًا معطوفًا على  والنظام 
�سيا�سيًا فقط، لأن  انهياراً  اأخالقي وقيمي ولي�ص  انهيار  اأمام  الفل�سطيني فنحن  اأخيه  قتل 
ذلك نال من نظام القيم يف املجتمع الفل�سطيني، واإن اهتزاز الثوابت الأخالقية التي متثل 
اأن يكون عليه هذا  التي حتدد ما يجب  ال�سلوك  العليا و�سمري اجلماعة ومعايري  املرجعية 
الأخري، فهذا موؤ�رس على عقم املوؤ�س�سات التي ن�ساأ فيها هذا ال�سمري واهرتائها )البطنيجي، 

 )www. swmsa. com

اخلالصة: 

»ال�سعب يريد اإنهاء االنق�سام« �سعار طاملا نب�ص به ال�سمري اجلمعي الفل�سطيني يف 
ظل مرحلة الوهن التي يعاين منها، ففي ظل الثورات ال�سعبية التي ي�سهدها العامل العربي، 
نالحظ اأن هناك حالة يقظة لهذا ال�سمري الذي يحاول اأن يتجاوز معطيات املرحلة الراهنة، 
ويفر�ص ح�سوره على ال�سفوة ال�سيا�سية يف �سقي الوطن الفل�سطيني، كي يوؤكد على الثوابت 
جلي  ب�سكل  ترتبط  وم�سامينه  ال�سمري  هذا  قوة  ولعل  منها،  وانطلق  حولها  تقولب  التي 

بالقا�سم امل�سرتك الوحيد، وهو فل�سطني الوطن باأبعاده الثقافية وال�سيا�سية والتاريخية. 
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ومن خالل عملية ا�ستطالعية متمعنة يف ثنايا هذه الدرا�سة ميكن للقاريء اأن 
يخرج باملعطيات والنتائج االآتية: 

البعد الثقايف الذي يعرب عن هوية املجتمع وما�سيه وحا�رسه، �سّكل جوهر ال�سمري  1 .
اجلمعي الفل�سطيني. 

حالة  ظل  يف  الفل�سطينية  للحالة  اجتماعيًا  تاريخًا  لرت�سد  الدرا�سة  هذه  جاءت  2 .
يت�سف  اجلمعي  ال�سمري  جعل  ما  وهذا  الفل�سطيني،  املجتمع  منها  يعاين  التي  النق�سام 

بال�سكون يف هذه املرحلة. 
لرتهانه  جاء  اإمنا  منها  يعاين  التي  اجلمعي  لل�سمري  وال�سعف  الوهن  حالة  اإن  3 .

لتيارات اقليمية ودولية متباينة اأفقدته توازنه. 
املقاومة  و�سموخه يف حال  وعنفوانه  بقوته  الفل�سطيني  اجلمعي  ال�سمري  يتجلى  4 .
والت�سبث بالقوا�سم امل�سرتكة التي يجمع عليها افراد البناء الجتماعي كافة، كحق العودة 

واطالق �رساح الأ�رسى، واإقامة الدولة امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص ال�رسيف. 
على  حافظت  التي  هي  ال�رسعية  وارتباطاته  الفل�سطيني  اجلمعي  ال�سمري  �سطوة  5 .
مراحل  يف  اأ�سابته  التي  املتتالية  العتاللت  من  بالرغم  الفل�سطينية،  الق�سية  كينونة 

تاريخية خمتلفة كادت تودي به اإىل الهالك. 
اإن حالة النق�سام جعلت الحتالل يعمل على ك�رس الرادة اجلمعية وفر�ص خياراته  6 .

وت�سوراته على ال�سعب مبجمله.  
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املصادر واملراجع: 
 . م�سباح عامر، علم الجتماع، الرواد والنظريات، دار الأمة، �سنة 2009. 1

حممد ملبا�رسي، دوركامي والتمثالت اجلمعية: مقاربة نف�سية اجتماعية تربوية.  2 .
http: // lambachri. eb. 2a. com

طال بن ت�سفي، مقال حول رجال يف ال�سم�ص،  3 .
http: // www. men_in_the_sun. com

عو�ص م�سعود عو�ص، درا�سات يف الفلكلور الفل�سطيني، دم�سق: دائرة العالم والثقافة  4 .
يف منظمة التحرير الفل�سطينية، 1983. 

5 .http: // scholar. Najah. edu ،يحي جرب وعبري حمد، الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني
اأقالم ثقافية، ال�رسائيليون يريدون �رسقة الكوفية الفل�سطينية،  6 .

http: // www. aklaam. net/ forum/ showthread. php

العربي،  امل�ستقبل  الفل�سطينية،  النتفا�سة  درا�سة يف  اجلمعية:  البداعية  �ساري،  �سامل  7 .
العدد 142، بريوت: مركز درا�سات الوحدة العربية، 1990. 

جنمة حبيب، طقو�ص العودة يف املتخيل الروائي، ال�سبكة العنكبوتية 8 .
www. diwanalarab. com

 . عي�سى قراقع، ق�سيدة دروي�ص التي وحدت الكني�ست ال�رسائيلي، وكالة معًا، 2008. 8. 17. 9
http: // art. wikipedia. org

 . جامعة القد�ص املفتوحة، املجتمع املحلي الفل�سطيني، 2000. 10
نيوز،  الفجر  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  ال�سو�سيولوجيا  جدلية  املزعنن،  حممد  اأحمد  11 .

 .2010
 . �سحيفة احلياة، 21 فرباير 2010. 12

�سهاد عبيد وماجدة البلي�سي، اأثر النق�سام الداخلي على العالقات ال�رسية والجتماعية  13 .
http: // palwriters. net يف قطاع غزة

العلوم  جملة  اجتماعي،  اأم  �سيا�سي  انق�سام  الفل�سطيني  النق�سام  البطنيجي،  عياد  14 .
www. swmsa. com الجتماعية
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، ترجمة حممود عودة  نيقول تيما�سيف، نظرية علم الجتماع: طبيعتها وتطورها، ط. 5. 15
واآخرون، القاهرة: دار املعارف، 1978، وانظر الن�سخة الأ�سلية: 

 16 .Nicholas S. Timasheff, sociological theory, its Nature and Growth, Third

 .edition, Newyork, Random house, 1967

 . 17 .Cooley, chales, IT. Social organization, NewYork, Scribner, 1968

املعارف،   دار  القاهرة:   واحل�رسي،   الريفي  الجتماع  علم  واآخرون،  اجلوهري  حممد  18 .
.1994
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