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  ملخص: 

على األحوال الثقافية    1967تداعيات نتائج حرب حزيران/ يونيو  إلى البحث في    تهدف الدراسة 

التحليلي في جمع وتحليل  املنهج التاريخي واألسلوب الوصفي  ت الدراسة  استخدم .  48لفلسطينيي  

الكارثية على الصعيد العربي   1967نتائج حرب حزيران/ يونيو. خلصت الدراسة إلى أن  املعلومات

، وفتح نوافذ عربية أخرى  67إعادة اتصالهم بفلسطينيي  بفيما يتعلق    48إيجابية على فلسطينيي  

ثماني  ت ساهم  لهم مدار  على  فيها  كانوا  التي  عزلتهم  من  إخراجهم  أن  عشرة    ةفي  إال  عاما، 

يتمكنيالفلسطيني  األمثل ألسباب   وان عامة لم  الوجه  االتصال على  من االستفادة من سنوات 

أيًضا تفوق  الدراسة    تكشفو   .اختالف األهداف بينهم و   48فلسطينيي  ل  تتعلق باالختالف الثقافي

ثقافة الفلسطينيين  في املشترك   لكن نتيجة ارتباطهم بالثقافة اإلسرائيلية. الثقافي 48فلسطينيي 

  ض مستقبل العالقة بين الطرفين غام أن    ، فيمافي الجانبين هو أن فلسطين التاريخية هي الوطن

خاصة في ظل اختالف األهداف، وفي ظل االنقسام الفلسطيني في أراض ي السلطة الفلسطينية  

الراهن2007منذ   الوقت  في  األولويات  اختالف  وبالتالي  ف   ، ،  بالبحث عن  الطرفان مطاللذا  بان 

كل  اإمكانات   رغم  والسياس ي  واالقتصادي  والنقابي  واالجتماعي  والحضاري  الثقافي  لتواصل 

 املعيقات.

 .48، الثقافة، فلسطينيي ال1967حرب حزيران  املفتاحية:  الكلمات 

Abstract :  

The study aims to investigate the repercussions of the results of the June 

1967 war over the cultural conditions of the 1948-Palestinians. The study 

used the historical method and the descriptive analytical method in 

collecting and analyzing information. The study concluded that the 

disastrous results of the June 1967 war, on the Arab level, were positive on 

the Palestinians of 1948 regarding their reconnection with the Palestinians 

of West Bank and Gaza, and opening other Arab windows for them that 

contributed to getting them out of the isolation they had been in for eighteen 
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years. However, the Palestinians in general were unable to benefit from the 

years of contact in the best way for reasons related to cultural differences, 

especially on the part of the Palestinians of 1948, as well as the difference 

in goals between them. The 48 Palestinians appeared to excel culturally as 

a result of their association with the Israeli culture. What is common in the 

culture of the Palestinians on both sides is that historical Palestine is the 

homeland, while the future of the relationship between the two parties is 

ambiguous, especially in light of the different goals, and in light of the 

Palestinian division in the territories of the Palestinian Authority since 

2007, and consequently the different priorities at the present time. 

Thereore, the two parties are required to discuss the possibilities of cultural, 

civilizational, social, union, economic and political communication despite 

all obstacles.  

Keywords : The June 1967 War, Culture, The Palestiniens of the 1948. 
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 مقدمة  .5

لت الحرب العربية       
ّ
  مسررررار في ذلك وليس  ،رئيسررررة  تحول  نقطة 1967 عام  الثالثة  اإلسرررررائيلية –مث

اإلسررررررررررررررائيلي فحسررررررررررررررر، بررل ترددت أصرررررررررررررردا هررا في دوائر إقليميررة وعررامليررة، وطررالررت   -العربي الصررررررررررررررا 

تررداعيرراتهررا مختلب جوانررر الحيرراة السررررررررررررريرراسررررررررررررريررة واالقتصرررررررررررررراديررة والفكريررة واالجتمرراعيررة في املنطقررة  

كانت الحرب نقطة   4سرررتراتيجيات العسررركرية في مختلب أنحال العالم.العربية، كما كان لها أثر في اال 

 بحسرررر التسرررميات التي تطلق عليهم. ويرى  48تاريخ املنطقة، بما في ذلك تاريخ فلسرررطينيي   تحول في

الدكتور عزمي بشررررررررارة، مدير املركز العربي لربحا  ودراسررررررررة السررررررررياسررررررررات، أن هذ  الحرب هي التي  

صرررررررررررررنعررت هررذا الترراريخ األخير، ألحهررا كررانررت البرردايررة الحقيقيررة لتكتلهم كمجتمع لرره مررا يمي  . إن هررذ   

حرب هي من دون شررررررررررررررك أهم حررد  في ترراريخ املنطقررة الحررديررث بعررد الحرب العررامليررة الثررانيررة  فقررد  ال

، وجعلتهررا غير قررابلررة للتويير، وأبريت أهميررة "إسررررررررررررررائيررل" للورب، وكسررررررررررررررت  1948ثّبتررت نتررائج حرب  

 5سياس ي عربي عصري بقيادة مصر. -مجرى عملية بنال مشرو  ثقافي

، جزًلا  1948واطنين في دولررة "إسررررررررررررررائيررل" بعررد قيررامهررا عررام  كرران الفلسرررررررررررررطينّيون الررذين أصررررررررررررربحوا م

 في مقراومرة املشررررررررررررررو   
ً

، وبرذلرك كرانوا جزًلا فراعال ا من سسررررررررررررريج املجتمع الفلسرررررررررررررطينّي بعرامرة  متجراسسررررررررررررررً

الكولونيالّي للحركة الصررررررررررهيونّية التي عملت على بنال دولة يهودّية  في فلسررررررررررطين. و ثر بدل النكبة عام 

ل الوجه1948
ّ
اآلخر إلقامة دولة "إسرررررائيل"، تحقق تجّز  املجتمع الفلسررررطيني واحهيار ،    ، التي تشررررك

وبدأ فصررررررررل جديد في تاريخ الفلسررررررررطينيين في "إسرررررررررائيل"، وفي تاريخ بقية الفلسررررررررطينيين بالضرررررررررورة. 

ل هذا الفصررررررل تعود إلى ما قبل نكبة 
ّ
 أن النكبة، بتداعياتها الكثيرة،  1948بدهي أن جذور تشررررررك

ّ
، إال

ل في النوايي االجتماعية    تظل الحد 
ّ
األبري في هذا التاريخ من حيث تأثيرها على جميع صررررريش التشرررررك

 6والسياسية والثقافية.

د وتميُّ  مالمح املجتمع العربي في   1967-1948ن مرحلرة  إ
ُّ
كرانرت مرحلرة عزلرة. لكن، حت  في بردايرة توطر

عبر أجهزة الراديو )صررررررررروت  "إسررررررررررائيل"، حافا السررررررررركان العرب على صرررررررررلة بالعالم العربي الواسرررررررررع  

يش نمو السرررررررررررررلوك املتمّي  للعربي مواطن دولرررة  ..ذ، ومنرررذ ذلرررك الحين، صرررررررررررررع
ً

العرب من القررراهرة مثررراال

 
 : مسارات الحرب وتداعياتها". 1967ران يونيو الورقة املرجعية ملؤتمر "خمسون عاًما على حرب حزي 4
في إسرائيل: مشرو  ر ية جديدة"،    5 ، 3، مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةعزمي بشارة، "األقلية الفلسطينية 

 .27ذ، ص 1992، )صيب 11 
، في نديم ي األبحاث حول الفلسطينيين في "إسرائيل": بين األكاديمي والسياس خوري،  -نديم روحانا، أريج صّباغ 6

أريج صّباغ في  خوري، محرران  -روحانا،  الفلسطينيون  واملجتمع"إسرائيل"،  والسياسة  التاريخ  في  قراءة  مدى :   ،

 .6ذ، ص 2011الكرمل، املركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، )



 48على األحوال الثقافية لفلسطينيي الـ   1967انعكاس نتائج حرب حزيران /يونيو

        60 -27 ص ص

 

 

30 

"إسررائيل"، وهو السرير على حبل دقيق بين االنتمال إلى األمة العربية وبين الشرعور بالضرعب املقترن  

 7بمطمح تحقيق األمن في إطار دولة "إسرائيل".

أن وقع قسرررررررررررررم كبير من الشرررررررررررررعرر الفلسرررررررررررررطيني )أك ر من مليون    1967ئج حرب حزيران كران من نترا

د هكذا،  1948فلسررررررررررطينيذ تحت االحتالل اإلسرررررررررررائيلي املباشررررررررررر. وهو أمر لم يحد  سررررررررررنة  
ّ
. وقد تول

 وألول مرة صرا  أو مواجهة مباشرة بين جزل من الفلسطينيين ودولة "إسرائيل"، كدولة محتلة.

، كما  1967إسررررررررررررائيل"ذ نتيجة اللقال املباشرررررررررررر مع فلسرررررررررررطينيي املناطق املحتلة عام  تأثَر )العرُب في "

تأثروا بالتويرات التي طرأت على املجتمع اإلسررررررررررائيلي، نتيجة للسررررررررريطرة على الضرررررررررفة الوربية وقطا  

بهذا العمق   غزة واسرررررتواللهما في مجاالت شرررررت . هذ  الحقيقة، أي حقيقة تأثر العرب في "إسررررررائيل"

 ويرات الجارية في املجتمع اإلسررررررررررررائيلي، تشرررررررررررير إلى مدى ارتبار املجتمع العربي في "إسررررررررررررائيل"من الت

 8باملجتمع اإلسرائيلي بصفة عامة.

، كانوا بقية مهزومة  1948يشرير )بشرارةذ هنا إلى أن الفلسرطينيين الذين بقوا في "إسررائيل" بعد سرنة 

ت هذ  الحقيقة في نظرة هؤال
ّ
ل السرررركان إلى أنفسررررهم و لى الحكم العسرررركري من مجتمع مهزوم، وتجل

ويرى )باروخ كيمرلينشذ    9اإلسررررررائيلي، وكذلك في طموحهم في ذلك الحين إلى إحراي األمن ال املسررررراواة.

بعد احهيار املجتمع العربي في فلسرطين خالل حرب العام  أن العرب القالئل الذين بقوا في "إسررائيل"

ا  1948 ا أي  ، كررررانوا مجتمعررررً ا على نفسررررررررررررررررره بحيررررث لم يعررررد يوجررررد في داخلرررره تقريبررررً مبتوًرا ومنقسرررررررررررررمررررً

مجموعات نخبوية، أو طبقة وسررررطو، أو مثقفين، أو قيادة سررررياسررررية دينية وروحية. أدرك الجمهور  

العربي  أن العرب تحولوا فجأة من أك رية قومية مسيطرة وواثقة بنفسها  إلى أقلية صويرة وعاجزة 

 10بأحها )دولة األمة اليهوديةذ.في دولة تصنب نفسها 

لكرامرل التراب   ، أي بعرد احتالل "إسررررررررررررررائيرل"1967في املجمرل، تمي ت املرحلرة التي بردأت بعرد سرررررررررررررنرة  

في مجرراالت عررديرردة، بمررا في ذلررك   48الفلسرررررررررررررطيني، بتحوالت متعررددة، تركررت أثرهررا على فلسرررررررررررررطينيي 

 املجال الثقافي.

 
 . 24عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  7
 .28املرجع سابق، ص  8
 . 22املرجع السابق، ص 9

، ترجمة هاسي عبد هللا )بيروت: املنظمة  املجتمع اإلسرائيلي: مهاجرون مستعمرون مواليد البلدوخ كيمرلينش،  بار   10

 .673ذ، ص 2011العربية للترجمة، 
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الحركة الوطنية  انتقلت من مسررررررتوى القيادات    من ن عدوى إقصررررررال الفلسررررررطينيين في "إسرررررررائيل"إ

السرياسرية البراغماتية والتي تتطلع إلى إنجاي مشرروعها السرياسر ي من خالل املفاوإرات، إلى املسرتوى  

 .11الثقافي والوعي االجتماعي الذي يحرك الهوية الجماعية والتطلعات املستقبلية

لخطاب السررررياسرررر ي الفلسررررطيني منذ سرررريطرة  ، وتطور ا1967على الرغم من اللقال املباشررررر بعد سررررنة  

حركة )فتحذ على الحركة الوطنية، فإن خطاب مناهضررررررررررررة االحتالل، وخطاب التحرير واملسررررررررررررتقبل،  

ا الفلسرررطينيين في الضرررفة الوربية والقطا ، وبدرجة أقل، الفلسرررطينيين في الشرررتات،   صرررا ليخصرررّ
ّ
تقل

بالتدريج، معن  )األرض املحتلةذ من كونه مع اسرررتءنال تام للفلسرررطينيين في "إسررررائيل". فقد انتقل، و 

، 1967مصرطلًحا يمثل فلسرطين التاريخية إلى كونه يخا األجزال من فلسرطين التي احُتلت في سرنة 

ثني الفلسررررطينيون في "إسرررررائيل"
ُ
من نقاشررررات ومؤتمرات وندوات املسررررتقبل الفلسررررطيني، عدا    واسررررت

م، وأحهم جزل من الشررررعر الفلسررررطيني  بعض الشررررعارات العامة التي تتحد  عن صررررمودهم وتجذره

ا.  تاريخيًّ

كما أن الدراسرررررررررررات واألدبيات السرررررررررررياسرررررررررررية النقدية التي، تشررررررررررركك في جدوى اتفاق أوسرررررررررررلو وعملية 

، وهي جميعها، وتقريًبا بال 1967السرالم، ما يالت تنظر إلى االحتالل على أنه يشرمل ما احتل في سرنة 

كقضررررية إسرررررائيلية   مل مع الفلسررررطينيين في "إسرررررائيل"اسررررتءنال، تتبن  املوقب السررررياسرررر ي الذي يتعا

داخلية. وهكذا تجذر في الوعي الفلسرطيني، بمسراعدة فلسرطينية قوية، أن االحتالل ال يبدأ في سرنة  

 1967.12والنكبة، بل في آثار حرب   1948

يررة  الكررارثيررة، في أبعررادهررا السررررررررررررريرراسررررررررررررر  1967ربمررا يتبررادر إلى األذهرران مبرراشررررررررررررررة أن نتررائج حرب حزيران  

واالقتصررررررررررادية واالجتماعية، وفيما يتعلق باملشرررررررررررو  القومي العربي، والي ا  العربي اإلسرررررررررررائيلي، هي 

، لكن يبدو األمر مختلًفا هنا، وال يمكن أن تكون النظرة موحدة في 48كذلك بالنسرررررررربة لفلسررررررررطينيي  

"مصرررررررررائر قوم عند  كافة الزوايا، بل لربما ينطبق في هذا الشرررررررررأن بالذات ذلك املثل العربي الشرررررررررهير:  

قوم فوائد". من أجل هذا جالت هذ  الدراسررررة لتلقي الضررررول على التويرات التي حدثت لفلسررررطينيي  

ذ 48خاصرررة في الجانر الثقافي، فقد خصرررصرررت الدراسرررة املبحث األول للتعريب برررررررررررررررر )فلسرررطينيي  48

املترتبررة على   فيمررا يتعلق بتسرررررررررررررميرراتهم ودالالت تلررك التسرررررررررررررميررات، بينمررا نرراق  املبحررث الثرراسي اآلثررار

 
مستقبلي"،    11 تطور  "إسرائيل":  في  "الفلسطينيون  مهند مصطفو،  غانم،  الفلسطينية أسعد  الدراسات  ، مجلة 

 . 126ذ، ص 2009، )شتال 17، عدد 20مجلد 
 . 126أسعد غانم، مهند مصطفو، املرجع السابق، ص  12
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ذ، وفيه 48على األحوال الثقافية لررررررررررررررررر )فلسرررطينيي   1967للضرررفة وقطا  غزة عام  احتالل "إسررررائيل"

 أيًضا. 1948ش يل عن أحوالهم الثقافية قبل وبعد النكبة 

 مشكلة الدراسة

ذ من  48لم يسرررررلم جانر من جوانر الهوية الفلسرررررطينية والثقافة العربية األصررررريلة لرررررررررررررررررر )فلسرررررطينيي  

محاوالت التشررويه والتشرركيك، بل والطمس من قبل االحتالل، بما في ذلك التسررمية الخاصررة بهم في 

املعامالت الرسرررررمية، أو في وسرررررائل اإلعالم، والتي حاولت بطرق شرررررت  حرفهم عن ُبعدهم وامتدادهم  

ملرا   التراريخي، وارتبراطهم برأرإرررررررررررررهم السرررررررررررررليبرة. وكران للجرانرر الثقرافي نصررررررررررررريرر وافر من تلرك املحراوالت،

للثقرررافرررة من أثر في إبراي الهويرررة الوطنيرررة ألي مجتمع من املجتمعرررات اإلسسرررررررررررررررانيرررة.  تتمثرررل مشررررررررررررركلررة  

 الدراسة في اإلجابة على السؤالين البحثيين التاليين:

 ؟48. من هم فلسطينيو 1

على الحيرراة    1967كررامررل التراب الفلسرررررررررررررطيني بعررد حرب سرررررررررررررنررة   . مررا تررداعيررات احتالل "إسررررررررررررررائيررل"2

 .48لسطينيي الثقافية لف

 أهداف الدراسة:

 ذ، وما تحويه من دالالت.48اإلملام بالتسميات املتعلقة بر )فلسطينيي  •

، وبعرررردهررررا، وبعررررد 1948قبررررل النكبررررة عررررام    48التعرف إلى األحوال الثقررررافيررررة لفلسرررررررررررررطينيي   •

 .1967النكسة عام 

 .48على األحوال الثقافية لفلسطينيي  1967تداعيات نتائج حرب حزيران/ يونيو  دراسة •

 أهمية الدراسة:

عد هذ  الدراسرررررررررررة األولى من نوعها   •
ُ
ّدة إذ ت  في  -الباحث  علم حّد  على–الدراسرررررررررررة تتمتع بالجع

بيئررررة العربيررررة والفلسرررررررررررررطينيررررة التي تتمحور حول تررررداعيررررات نتررررائج حرب حزيران/ يونيو ال

 .48ألحوال الثقافية لفلسطينيي على ا  1967

، 48البرراحثين في مجررال الرردراسررررررررررررررات حول فلسرررررررررررررطينيي    إلى إفررادة نتررائج الرردراسررررررررررررررة  تسررررررررررررر ى •

في سشررررررررر الوعي وبنال املعرفة   املهتمين في مجال الدراسررررررررات الثقافية بشرررررررركل عامومسرررررررراعدة

 وأحوالهم بشكل عام، وأحوالهم الثقافية بشكل خاص. 48حول فلسطينيي 
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 لدراسةل النظري واملفاهيمياإلطار  .6

 التسميات والدالالت..48فلسطينيو  .6.1

، هي التسرررررررميات الشررررررراشعة أو األك ر اشرررررررتهاًرا في 48أو عرب الداخل أو فلسرررررررطينيو  48عرب الرررررررررررررررررررر        

العالم العربي للفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود دولة االحتالل )بحدود الخو األخضر، أي  

ون الجنسررررررررية اإلسرررررررررائيلية. وفي وسررررررررائل اإلعالم اإلسرررررررررائيلية يشررررررررار إليهم  ذ، ويملك1948خو الهدنة  

بمصرررطل)ي )عرب "إسررررائيل"ذ أو )الوسرررو العربيذ، كما يسرررتخدم أحياًنا مصرررطلت )أبنال األقلياتذ، 

خراصرررررررررررررة في اإلعالنرات الرسرررررررررررررميرة. هؤالل العرب وذريتهم هم الرذين بقوا في قراهم وبلرداتهم بعرد حرب 

من بيوتهم، وقراهم، ولكنهم ظلوا إرررررررررررررمن الحرردود التي أصررررررررررررربحررت فيمررا بعررد  ، أو ممن طردوا1948

 بالكيان الصهيوسي "إسرائيل".

تمهيًدا النتخابات الكنيسرررت األول، بلش عدد السررركان   بحسرررر أول إحصرررال سررركاسي أجرته "إسررررائيل"

"إسرررررررررائيل"،   % من سرررررررركان13ذ ألب سسررررررررمة، أي ما سسرررررررر ته  160حوالي ) 1949الفلسررررررررطينيين سررررررررنة  

ذ قريرررة وثال  مررردن عربيرررة هي: النررراصررررررررررررررة وشرررررررررررررفرررا عمرو وأم الفحم. وفي عررردة مررردن  101تويعوا في )

 13يهوديةذ هي: عكا، حيفا، تل أبير، الرملة، والقدس الوربية. -مختلطة )عربية

، ويسكن معظم الفلسطينيين  1948تحدد انتشار وتوُيُ  )الفلسطينيين في "إسرائيل"ذ نتيجة لحرب  

ين بقوا في الررردولرررة في األطراف، في تلرررك املنررراطق التي كرررانرررت معررردة للررردولرررة العربيرررة التي كررران من  الرررذ

. ولم تطرأ تويرات ملحوظة على انتشرار العرب منذ  1947املفترض إقامتها حسرر قرار التقسريم عام 

جة  % خالل العقود السرررررررررتة األخيرة، نتي600ذلك الحين، وقد نمت هذ  األقلية بنسررررررررربة تقارب الرررررررررررررررررررررر 

للتكرراثر الطبي ي، ولم تكن هنررالررك اجرة داخليررة ملحوظررة إلى منرراطق املركز أو إلى خررار  البالد. على 

الرغم من االختالفررات الرردينيررة، الطررائفيررة واالقتصررررررررررررررراديررة في أوسرررررررررررررررار الجمهور العربي فررإن هنررالررك  

 14بالد.ماللمة بين انتمائهم اإلثني وبين هامشيتهم الجورافية واالقتصادية والسياسية في ال

ذ بمناسربة رأس السرنة  2016"إسررائيل" )املكتر املركزي لححصرال،  سشرر املكتر املركزي لححصرال في

  تضررررّم اإلحصررررائية مجموعة من األرقام والبيانات التي تعكس  2015العبرية بيانات إحصررررائية للعام  

ظهر اإلحصررررررررررررررررائيرررة أّن عررردد السررررررررررررركررران اإلسررررررررررررررائيليين قرررد بلش 
ُ
طبيعرررة تركيبرررة املجتمع اإلسررررررررررررررائيلي. ت

 
فلسطينيون في وطنهم ال دولتهم: دراسة في أوضاع الفلسطينيين في األراض ي املحتلة سنة مأمون كيوان،  13

 .16ذ، ص 2010، )بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 8419
، )رام : سياسات األقلية األصلية في الدولة اإلثنية"إسرائيل"الفلسطينيون في  أسعد غانم، ومهند مصطفو،    14

 .327ذ، ص 2009هللا، مدار: املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، 
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% 20.8ذ بينما تبلش سسرربة العرب 6,419,000% أي ما يقارب )74.8منهم  ذ  سسرربة اليهود  8,585,000)

 ومع ذلك فإحهم يتعرإون للتميي  العنصري. 15ذ.1,786,000أي ما يقارب )

ذ هم من املهجرين الذين طردوا من بيوتهم ولكنهم  48% من )فلسررطينيي 30تجدر اإلشررارة هنا إلى أن  

رائيلية الرسررررررررمية سرررررررركان شررررررررر ي القدس وهضرررررررربة . وتضررررررررم اإلحصررررررررالات اإلسرررررررر48ظلوا داخل حدود 

"إسررائيل"   الجوالن إلى )عرب "إسررائيل"ذ بالرغم من أن أغلبيتهم حائزون على مكانة )مقيم دائمذ في

 وال يملكون الجنسية اإلسرائيلية.

مجموعة من التسرررررررميات املسرررررررتخدمة في الخطابات السرررررررياسرررررررية واإلعالمية واألبحا  العلمية   يوجد

 16محاور عدة هي:وتتوي  على 

: تســـميات طربي بين الوطت وطاريخ الن بة
ا

، الفلسرررطينيون في حدود  48، وهي: داخل حدود الررررررررررررررررأوال

، فلسرررررررررررررطينيو  1948، املجتمع الفلسرررررررررررررطيني في منراطق  1948، الرداخرل الفلسرررررررررررررطيني املحترل عرام 48

،  1948أراضرر ي    ،48-، املجتمع العربي الفلسررطيني في أراضرر ي48-، فلسررطينيو1948األرض املحتلة في 

 .48-عرب ما بعد النكبة داخل الخو األخضر، وعرب أرض النكبة

ا ـــــنة الن بة: ثانيا ـــــي  إ ى ســ ، وهي: تســـــــميات ططير فلســـــــطين، العرب، املجتمع، األقلية، ول نها ال تشــ

فلسطينيو الداخل، عرب الداخل، العرب الفلسطينيون في الداخل، املجتمع العربي الفلسطيني في 

تمع في الرداخرل الفلسرررررررررررررطيني، األقليرة العربيرة الفلسرررررررررررررطينيرة، األقليرة العربيرة في الرداخل  البالد، املج

 الفلسطيني، الفلسطينيون داخل الخو األخضر، وعرب )فلسطينيوذ األرض املحتلة.

ا
ا
ــ ــالثـ ـــــــرائيـــل"تســــــــــــميـــات تشــــــــــــي  إ ى األصــــــــــــ نيـــة والقوميـــة والهويـــة بـــدون  :  ثـ ـــ "، وهي: املواطنون  إســ

ة فلسرررررررطينية أصرررررررلية في وطنها، الشرررررررعر العربي الفلسرررررررطيني، الجماهير  الفلسرررررررطينيون، أقلية قومي

 العربية، الجماهير العربية في البالد، واملجتمع املدسي الفلسطيني.

ا ، وهي: الجماهير العربية الفلسررررررررررررطينية في "إسرررررررررررررائيل"،  تســـــــــــميات طربطهم بـــــــــــــــــــــــ "إســـــــــــرائيل": رابعا

الفلسرررررررررررررطينيون حرراملو الجنسررررررررررررريررة اإلسررررررررررررررائيليررة، األقليررة العربيررة املقيمررة في "إسررررررررررررررائيررل"، األقليررة 

الفلسررررررررررررطينية في "إسرررررررررررررائيل"، الفلسررررررررررررطينيون في "إسرررررررررررررائيل"، العرب الفلسررررررررررررطينيون املواطنون في 

ائيل"، الفلسرررررطينيون مواطنو "إسررررررائيل"، العرب أو "إسررررررائيل"، املواطنون الفلسرررررطينيون في "إسرررررر 

 
  pd.org-http://www.vision، انظر:2016تشرين ثاسي/ نوفمبر،  vision ،28مركز ر ية للتنمية السياسية   15

العصا،    16 التسميات48فلسطينيو  عزيز  على  اخت ف  الوطت..  على  إجماع  للنشر :  الجندي  دار  )القدس:   ،

 .210- 207ذ، ص 2016والتوييع، 

http://www.vision-pd.org/news/2016/10/28/-2015
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الفلسررررررررطينيون في "إسرررررررررائيل"، املجتمع العربي الفلسررررررررطيني في "إسرررررررررائيل"، املجتمع الفلسررررررررطيني في 

"إسررررائيل"، العرب اإلسررررائيليون، العرب الفلسرررطينيون في "إسررررائيل"، الفلسرررطينيون العرب داخل  

الوسررررررررو العربي، املجتمع العربي في "إسرررررررررائيل"، عرب  "إسرررررررررائيل"، السرررررررركان العرب في "إسرررررررررائيل"،  

"إسررررائيل"، إسررررائيليون من أصرررل فلسرررطيني، املسررريحيون اإلسررررائيليون، واألقلية الفلسرررطينية التي  

ذ ومنها:  48إلى ذلك عديد التسميات اإلسرائيلية لررررررررررر )فلسطينيي    يضاف17تحمل املواطنة اإلسرائيلية.

"إسررائيل"، السركان العرب في "إسررائيل"، العرب أو الوسرو إسررائيليون من أصرل فلسرطيني، عرب 

العربي، إإافة إلى مصطلت األقليات الذي يشملهم بالطبع. وهي أسمال تتضمن فيما تتضمن شطًبا  

 للهوية الفلسرررررررررررطينية ولرصرررررررررررالنية الفلسرررررررررررطينية، أو االلتصررررررررررراق بفلسرررررررررررطين التاريخية، أو هي 
ً

كامال

امررل مع الفلسرررررررررررررطينيين كررأقليررة من منطلق تجرراهررل هويتهم  محرراولررة فرض هويررة قوميررة جررديرردة للتعرر

 18الثقافية ومطالبهم الجماعية.

يشرررير )خليل نخلةذ إلى هذا األمر من خالل عرإررره ملفهوم )من نحنذ كما تعرإررره وثائق ثالثة أعدتها  

، ووثيقة )الدسرررررررتور  19وهي: وثيقة )التصرررررررور املسرررررررتقبليذ 48نخر فكرية وسرررررررياسرررررررية من فلسرررررررطينيي  

"بشررررررررررررركررل عررام يوجررد وإررررررررررررروح وتجرراسس بين جميع   22وذلررك بقولرره:  21، ووثيقررة )حيفرراذ20اطيذالررديمقر 

الوثرائق حول تعريب الرذات، برالرغم من التفراوت في بعض املصرررررررررررررطلحرات املسرررررررررررررتعملرة، وربمرا الفكر  

املوجه لهذ  املصرررطلحات. لزيادة التوإررريح  املفهوم املطروح حول "من نحن؟" يجمع بين التعريفات  

 التالية:

 تعرفنا بأننا: يقة التصور املستقبلي وث .1

الدولة   - في  الوطن األصليون ومواطنون  في "إسرائيل"، أهل  الفلسطينيون  العرب  )نحنذ، 

 وجزل من الشعر الفلسطيني واألمة العربية والفضال الثقافي العربي واإلسالمي واإلسساسي. 

 
هذ  التسميات هي التي تمكن سعيد العصا من حصرها كما وردت في سياق نصوصها التي اطلع عليها وجعلها في   17

 ملحق مستقل حهاية الكتاب.
 املرجع السابق، نفسه.  18
 مشرو  جرى تطوير  تحت رعاية املجنة القطرّية لر سال السلطات املحلّية العربّية في "إسرائيل". 19
 : املركز القانوسّي لحقوق األقلية العربّية في "إسرائيل".مشرو  طّور  عدالة 20
 تحت رعاية مدى الكرمل: املركز العربّي للدراسات االجتماعّية التطبيقّية، في مدينة حيفا.  2000مشرو  بدأ عام  21
ت "، )رام هللا: املركز الفلسطيني للدراساإسرائيل"مستقبل األقلية الفلسطينية في خليل نخلة، محرر،  22

 .31-29ذ، ص 2008اإلسرائيلية مدار، 
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طننا، ولنا عالقة عضوية  )نحنذ، أهل البالد األصليون، الذين تحولنا قسًرا إلى أقلية في و  -

 وتاريخية بالوطن، ونحن جزل ال يتجزأ من الشعر العربي الفلسطيني. 

-   
ً

ومحتال ا  سياسيًّ  
ً
مجزأ كان  و ن  حت   املكان  ووحدة  الوطن  هي  التاريخية  فلسطين  إن 

ا... )وذ نحن جزل من هذا املكان وهو يصوغ وعينا ولوتنا األدبية ويبلور هويتنا. 
ً
 وممزق

العربي  )نحنذ،   - الشعر  من  وجزل  األصليون  البالد  وسكان  الدولة،  في  عرب  مواطنون 

الحوار   في  ومساهمون  العربية،  املنطقة  من  وجزل  العالم،  أرجال  في  املشتت  الفلسطيني 

 العاملي.

 وثيقة الدستور الديمقراطي تعرفنا بأننا: .2

منذ القدم،    سعي  في هذا الوطن  )نحنذ، العرب الفلسطينيون مواطنو دولة "إسرائيل"  -

هنا ُولدنا وهنا تجذرت وترعرعت أصولنا التاريخية، وهنا تطورت وايدهرت حياتنا القومية  

العربية   امتداًدا لرمة  والثقافية، مساهمين فاعلين في تطور الحضارة والتاريخ اإلسساسي 

 واإلسالمية وجزًلا ال يتجزأ من الشعر الفلسطيني. 

 وثيقة حيفا تعرفنا بأننا:  .3

أبنال وبنات الشعر الفلسطيني، )الباقونذ في وطننا رغم النكبة، والذين تحولنا  )نحنذ،   -

 قسًرا إلى أقلية في دولة "إسرائيل".

 )نحنذ، البقية الباقية من أصحاب الوطن األصليين.  -

بالقول: إن لهذ  التسررررررررررميات    48يعلق )روحانا وخوريذ على التسررررررررررميات التي تطلق على فلسررررررررررطينيي  

طلق هي تسرررررررميات مقترنة بالتمثيل، وال تعكس  تداعيات   
ُ
، حيث إن التسرررررررميات التي ت

ً
فيما  –مختلفة

فحسرررررررررررررر، و نمرا تعكس كرذلرك املوقب التحليلي الرذي   هويرة الفلسرررررررررررررطينيين في "إسررررررررررررررائيرل" -تعكس

فيما يرى )بشررررررررررارةذ أن تسررررررررررمية )العرب في "إسرررررررررررائيل"ذ أو حت  )عرب    23يسررررررررررتخدم هذ  التسررررررررررميات.

على  ا، سشرررررررأت مع سشرررررررول قضرررررررية الالجئين الفلسرررررررطينيين و قامة دولة "إسررررررررائيل""إسررررررررائيل"ذ أحيانً 

 24أنقاض الوجود القومي الفلسطيني.

 
 . 10روحانا وخوري، مرجع سابق، ص  23
 . 16عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  24
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% من املشررررتركين إلى أّحهم يعّرفون أنفسررررهم على أّحهم  66قال    في اسررررتطال  أجرا  مركز )مدى الكرملذ

في "إسرررررررائيل"  جزل من    فلسررررررطينّيون في "إسرررررررائيل". هناك، باملقابل، مجموعات من الفلسررررررطينّيين

املواطنين العرب الدروي وجزل من البدو في األسراس، ال تعّرف نفسرها على أّحها فلسرطينّية، بل تعّرف 

نفسرررررررررها على أّحها عربّية أو عربية إسررررررررررائيلّية. ولذلك، فإّن اختيار التعريفات في حّد ذاته هو مسرررررررررألة  

ة تعريب هررذ  امل ذ كيفيررّ
 
ة عنررد أخرر ة، وبخرراصررررررررررررررّ جموعررة لنفسرررررررررررررهررا بعين االعتبررار، بعيررًدا عن  إشررررررررررررركرراليررّ

ت إلى إنتا  هذ  التعريفات التي تعكس هويات. ورغم أّن   ضررررررررَ
 
األسررررررررباب السررررررررياسررررررررّية املختلفة التي أف

ه يمكن تجررراهرررل وجودهرررا في الصرررررررررررررورة التي هي عليهرررا اآلن، إذ إّن أثر   ات هي مبتكرة، إال أنرررج هرررذ  الُهويرررّ

رة على الواقع السيا
َ
رة.الُهوّية املبتك

َ
 25س ّي واالجتماعّي ال يّقل بس ر كوحها ُهوّية مبتك

 

 التسمية املختارة ومسوغات اختيارها .6.2

بعد اسرتعراض تلك التسرميات التي أطلقت على أولئك العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد       

ي أصربحت  ، وذريتهم، أو ممن طردوا من بيوتهم، وقراهم، ولكنهم ظلوا إررمن الحدود الت1948حرب 

ذ 48فإن الباحث يميل إلى اختيار مصرررررررررطلت )فلسرررررررررطينيو  فيما بعد بالكيان الصرررررررررهيوسي "إسررررررررررائيل"

 لالعتبارات التالية:

. فتحديد وجودهم كأقلية وطن هو مصدر   .أ
ً

أنه تعريب مبادر وجايم وقوي وليس تعريًفا خجوال

بأحها عالقة عضوية لها عمق  قوة، يضعهم في صلر تاريخهم، ويرسخ عالقتهم مع األرض ويءبتها  

 26حضاري  وأن وجودهم هنا ليس صدفة تاريخية. 

أحها تسمية تحتفا بالهوية الوطنية الفلسطينية، ذات العمق العربي، بعيًدا عن املصطلحات   .ب

املرتبطة بالكيان املقام على أرإهم املسم  "إسرائيل"، وفي ذلك تأكيد واضت على ارتباطهم  

هم إليه )فلسطينذ، بما في ذلك من داللة واضحة على انتمائهم للمكان،  بالبعد الجورافي وسسبت

 بل وتوريثهم هذا االنتمال لرجيال القادمة من أبنائهم وأحفادهم. 

مواطنتهم   .  ينت عون  وتجعلهم  الصهيوسي،  الكيان  على  الناس  هؤالل  تفرض  التسمية  هذ   أن 

الت األصلية  بهويتهم  تحتفا  الشرعي   األرض  وخطرة،  بإرادة صاحر  معقدة  بمراحل  مرت  ي 

 .1967 -1948خاصة في مرحلة الحكم العسكري خالل الفترة من 

 
 . 11روحانا وخوري، مرجع سابق، ص 25
 . 30خليل نخلة، مرجع سابق، ص  26
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) .د النكبة  بحد   ا  تاريخيًّ تربطهم  التسمية  هذ   أذهاحهم،  1948أن  في  حاإرة  تزال  ما  التي  ذ 

ا بها، تذكرهم بأحهم كانوا جزًلا ال يتجزأ من شعر مر الجورافيا بطولها  
ً
وتجعلهم أك ر التصاق

ها، ثم فتته االحتالل أقساًما وأجزاًل. وهذا األمر في حد ذاته مدعاة ملحاولة لم الشمل  وعرإ

من جديد والعمل من أجل ذلك بكل الطرق املمكنة، وعدم االنصهار أو الذوبان في )املجتمع  

 اإلسرائيليذ بما ُيذهر الهوية الثقافية الفلسطينية. 

بية املهيمنة التي فرإت نفسها عليهم باستعمال  أنه تعريب للذات ُيعّد نقيًضا لطبيعة األغل .ه

األغلبية مع   بأن عالقة  بالتالي  ُيظهر  التعريب  لهذا  العسكرية اإلجرامية، واستعمالهم  القوة 

 27هذ  األرض هي عالقة وهمية ومفتعلة. وبالتالي، فإطار الدولة اليهودية مرفوض لديهم. 

 

 منهجية الدراسة  .7

املنهج التاريخي واألسرررررررلوب الوصرررررررفي التحليلي في جمع وتحليل املعلومات، وتم اسرررررررتخدم الباحث        

، من كتر  48، وحول فلسرررررررررررطينيي  1967اعتماد مراجعة األدب املنشرررررررررررور حول حرب حزيران/يونيو 

الباحث خبرته في تدريس مسررررراق "فلسرررررطينيو   كما وظب  ومجالت ودراسرررررات سرررررابقة ومواقع إنترنت،

 هد الفلسطينية بقطا  غزة." في بعض الكليات واملعا48

 

 نتائج الدراسة  .8

أك ر من أية فئة سرررركانية أخرى بصررررفة املركزية القوية التي تمتع بها النظام   48تأثر فلسررررطينيو          

اإلسررررررررررائيلي. فالحكومة اإلسررررررررررائيلية سررررررررريطرت على معظم املوارد، وعلى قنوات االتصرررررررررال واسرررررررررتيراد  

العرامرة بعردة اعتبرارات مترداخلرة هي: األمن، واسرررررررررررررتيعاب    األموال من الخرار . وقرد ترأثرت سررررررررررررريراسرررررررررررررتهرا

 28الهجرة، واالستيطان، وتوفير الخدمات العامة.

من القرارات الحكومية معاناة كبيرة وبشرركل مباشررر لعدم قدرتهم على ممارسررة   48عاسو فلسررطينيو  

الضررررررررررررروو والتررأثير في هررذ  القرارات. فررالحكومررة توي  املوارد بحسررررررررررررررر درجررة التررأثير الررذي تمررارسرررررررررررررره  

 
 . 31املرجع السابق، ص  27
قضايا املرحلة األخيرة من املفاوإات  ، سلسلة  في ظل اطفاقية أوسلو الفلسطينيون في "إسرائيل"عزيز حيدر،    28

 . 52ذ، ص 1997، )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 7
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 -جماعات املصررررررررررلحة التي تشرررررررررركلت على أسرررررررررراس املصررررررررررلحة االقتصررررررررررادية أو على أسرررررررررراس أيديولو ي

 29يس من بين هذ  الجماعات جماعة عربية أو جماعة تضم بين صفوفها عرًبا.سياس ي، ول

بق على العرب حت  عرام 
ُ
تجسررررررررررررريرًدا للسررررررررررررريراسرررررررررررررة العنصرررررررررررررريرة   1966كران الحكم العسررررررررررررركري الرذي ط

الصررررررهيونية، فقد توخت املؤسررررررسررررررة الحاكمة تحقيق عدة أغراض ومقاصررررررد من تطبيقه، منها: عزل  

ال اليهود وعن  العربيررررررة عن  العرب عن  األقليررررررة  القرى و بعرررررراد  العربي، و قررررررامررررررة الحواجز بين  عررررررالم 

أراإررررررررررريهم، وتصرررررررررررفية الروح الوطنية والقومية و شررررررررررراعة العدمية والخنو ، وخلق األجوال والظروف  

 30املأساوية لدفعهم إلى الهجرة.

تررسررررررررررررريخ  إ إلرى  املرجرترمرع اإلسررررررررررررررائريرلري هررررررردف  طربريرعرررررررة  مرن  نرترج  الرررررررذي  اإلسررررررررررررررائريرلري  الرثرقرررررررافري  الرنرظرررررررام  ن 

أيديولوجيتين، إحداهما خاصرررة باملسرررتوطنين، واألخرى خاصرررة بالسررركان األصرررليين، وظيفتهما تبرير 

الواقع، وال سررررررررريما أوإرررررررررا  هؤالل السررررررررركان والسرررررررررياسرررررررررة املتبعة تجاههم، وقد شرررررررررملت األيديولوجيا  

  الخاصرررررررررررررة باملسرررررررررررررتوطنين شرررررررررررررقين ُيكّمالن أحدهما اآلخر: األول يبرر الحاجة إلى الهجرة و قامة كيان

سرياسر ي، واآلخر يبرر السرياسرة املتبعة إيال األقلية الفلسرطينية ونتائجها. وأما األيديولوجيا الخاصة  

فال تختلب عن األولى، لكنها   -وهذا بيت القصرررررررررريد هنا فيما يتعلق بدراسررررررررررتنا–بالسرررررررررركان األصررررررررررليين  

خصرررررررية  تشرررررررمل مجهوًدا إلقناعهم بأحهم ال يشررررررركلون جماعة إسسرررررررانية واحدة، وبأن مصرررررررالحهم ال ررررررر

تتحقق بمحررابرراة السرررررررررررررلطررة ونبررذ املصرررررررررررررررالت العررامررة، وبررأن وحرردتهم غيُر ممكنررة واالتفرراق فيمررا بينهم  

ا محرراولرة إقنررا  هؤالل برأن السررررررررررررر ررر الحقيقي لترردسي  مسرررررررررررررتحيررل. وتشرررررررررررررمررل هرذ  األيرديولوجيررا أيضررررررررررررررً

  أوإررراعهم هو ثقافتهم، أي تفسرررير التخلب بالتخلب، وبأن األوإرررا  التي يعيشررروحها أفضرررل كثيًرا من

أوإرررررررررررررررا  آبررائهم وأجرردادهم، ويعود الفضرررررررررررررررل في ذلررك إلى )التمرردنذ الررذي أتو مع م يل املسرررررررررررررتوطن  

 31املتطور.

ال يمكن للثقافة الفلسرطينية أن تواجه الفاشرية اإلسررائيلية من دون إدراك عدة معطيات أسراسية  

ور  تخا الوجود الفلسررررررررررطيني وعالقته باملؤسررررررررررسررررررررررة اإلسرررررررررررائيلية في فلسررررررررررطين التاريخية  فالحضرررررررررر

، وال  48اإلسررررررررررررررائيلي يختلب في معطيراتره وممرارسررررررررررررراتره بين الضرررررررررررررفرة الوربيرة وقطرا  غزة وفلسرررررررررررررطين 

 
 .43كيوان، مرجع سابق، ص  29

، )رام هللا: املركز الفلسطيني للدراسات االقتصاد اإلسرائيلي: النشأة، البنية، والسمات الخاصةحسام جريس،    30

 . 208ذ، ص 2005اإلسرائيلية مدار،

 .20- 19ر، مرجع سابق، ص عزيز حيد 31
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ا على الوايات واألهداف من ورال هذا   يتوقب هذا االختالف عند املمارسررات فقو، بل ينبررحر أيضررً

 .32الحضور 

  48الثقافية قبل وبعد النكبة    48كيب كانت أحوال فلسطينيي    السؤال الذي يطرح نفسه،
ً

، وصوال

على   1967إلى ترأثير إعرادة اتصررررررررررررررالهم بفلسرررررررررررررطينيي الضرررررررررررررفرة الوربيرة وقطرا  غزة إثر هزيمرة حزيران 

 أحوالهم الثقافية؟ يمكن اإلشارة إلى ذلك بما يلي:

 : 1948أحوال ما قبل الن بة  . أ

نان  ايدهرت في عصررررررررررررر ما قبل النكبة الثقافة الفلسررررررررررررطينية مع النهضررررررررررررة القومية العربية في لب         

ومصرررررر، فقد كانت فلسرررررطين تتمي  بجمعها بين موقعين عربيين حهضرررررويين: لبنان ومصرررررر، فايدهرت  

سشررفت املطابع في حيفا  
ُ
فيها حركة أدبية وثقافية وفكرية بصرردور الفررحب اليومية واملتخصررصررة، وأ

صرررررررررررررردرت الكتررر، كمررا ايدهرت حركررة ترجمررة من اللوررات اإلنجلي يررة والفرسسررررررررررررريررة  
ُ
ويررافررا والقرردس، وأ

لروسرررررررررررية، وتبادل املثقفون العرب الزيارات مع أشرررررررررررقائهم الفلسرررررررررررطينيين. لقد تركز هذا النو  من  وا

الثقررافررة في املرردينررة الفلسرررررررررررررطينيررة، أمررا في القرى فقررد ايدهرت ثقررافررة ريفيررة قبررل النكبررة في مواسرررررررررررررم  

ل الترا  ال
ّ
مسرررررررريات رمضرررررررران، واملناسرررررررربات الدينية واالجتماعية األخرى التي تشررررررررك

ُ
شررررررررع ي  األن يال، وأ

الفلسررررررطيني. وهذا ما يؤكد أن الثقافة العربية الفلسررررررطينية في )البالدذ، وفي ظل النظام اإلسرررررررائيلي  

 هي استمرار للثقافة الفلسطينية التي سشأت وتطورت هنا حت  النكبة.

في مرحلة ما قبل النكبة يبدو واضرررررررًحا حضرررررررور الشررررررراعرين الفلسرررررررطينيين الكبيرين  إبراهيم طوقان  

والشرررررررررررررررررراعر عبرررررد الرحيم محمود )ذ1905-1941) ومرررررا قررررردمرررررا  للحركرررررة الثقرررررافيرررررة  1913-1948،  ذ، 

يمكن اإلشرررررررررررررارة إلى األحوال واملظراهر الثقرافيرة التي    الفلسرررررررررررررطينيرة في مجرال األدب برأنواعره املختلفرة.

"إسررررائيل"، باإلشرررارة إلى  48كانت تنبض بالحياة في مناطق فلسرررطين التي أصررربحت فيما بعد النكبة  

 افاذ الفلسطينية كانت نموذًجا صالًحا للتعميم في كافة مناطق فلسطين التاريخية.أن مدينة )ي

ا في النوايي   اسعكس موقع مدينة يافا االقتصررررررررررادي في مجمل مجاالت الحياة في املدينة، وخصرررررررررروصررررررررررً

ا عكس   ،االجتماعية والثقافية ا وثقافيًّ ا اجتماعيًّ
ً
لت ييارة وموسرررررررررررررم الن ي روبين مظهًرا وموروث

ّ
وشرررررررررررررك

لم تكن صرردفة أن تصرربح أك ر املقوالت  ، فدى االنفتاح االجتماعي والثقافي لررررررررررررررر )يافاذ ما قبل النكبةم

 بترا  املدينة، املقولة النسررررررررروية )يا بتروبّني يا بتطلقنيذ، أي أن تشرررررررررترر الزوجة على 
ً
شرررررررررهرة وارتباطا

 
مجلة الدراسات  عالل حليحل، "عودة إلى الدور التنويري: الثقافة الفلسطينية في مواجهة الفاشية اإلسرائيلية"،  32
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ثير في األمر أن موسم روبين  وامل  يوجها الخيار ما بين املشاركة في احتفاالت الن ي روبين، وبين الطالق.

أصررررربح اليمة من لوايم الحياة االجتماعية كلما تحسرررررنت األوإرررررا  االقتصرررررادية في املدينة، وكان هذا  

املوسم يمتد على مدار شهر كامل يتوافق موعد  مع حهاية قطب البرتقال الذي يصادف عادة خالل 

 أيلول/ س تمبر.

ا في هذا املوسرررم الذي اكتسرررر في املورو   تشرررير املصرررادر إلى أن اآلالف من سررركان ياف ا شررراركوا سرررنويًّ

الثقافي صررررفة مصرررريب روبين. وخالل فترة موسررررم روبين كانت مدينة يافا تصرررربح ولشررررهر كامل فارغة  

من أك ر سركاحها الذين كانوا يذهبون لالصرطياف على إرفاف روبين، كما كانت األسرواق تقام لجميع  

 عن املقاهي  
ً
وفي هذا املوسرم كانت الفرق    واملطاعم، وأماكن الترفيه الكثيرة.أصرناف البضراشع، فضرال

، وقرد جرالت فرق مسررررررررررررررحيرة من  
ً
ا محليرة

ً
املسررررررررررررررحيرة تعرض عروإرررررررررررررهرا، وبعض هرذ  الفرق كران فرقر

بيروت ودمشرررررررررق والقاهرة كي تقدم عروإرررررررررها للمصرررررررررطافين. وما يلفت النظر أن هذ  العروض كانت 

م برالتترالي وبرالتنراوب للرجرال وللن سرررررررررررررال على حرّد  سررررررررررررروال، وكران املعلنون في عردة إعالنرات للعروض تقردج

 33املسرحية يعلنون أوقات العرض الخاصة بالنسال والرجال.

من أبري مظاهر النشرررررررررار الثقافي في مدينة يافا ظهور إذاعة الشررررررررررق األدسو العربية والتي كانت تركز 

وانتقلرررت للبرررث بعرررد ذلرررك من    ،1946على اآلداب والفنون، وقرررد بقي مقر اإلذاعرررة في يرررافرررا حت  عرررام  

د مرردينررة القرردس إلى أن حلررت نكبررة فلسرررررررررررررطين لتنتقررل اإلذاعررة بعررد ذلررك إلى ليمرراسرررررررررررررول بقبرص، وقرر

أتراحرت هرذ  اإلذاعرة الفرصررررررررررررررة لنمو بيئرة الفن والفنرانين في مردينرة يرافرا، كمرا عملرت إذاعرة الشررررررررررررررق  

األدسو على اسرررررررررررررتضرررررررررررررافة كبار األدبال واملفكرين أمثال عباس العقاد، ود. طه حسرررررررررررررين، وعلي الجارم  

 وغيرهم من نوابش األدب والفن.

لكبار واملمثلين الذين ياروا مدينة يافا بدعوة كانت يافا في هذ  الفترة ملتقًو للمشاهير من املطربين ا

من اإلذاعررة أمثررال محمررد عبررد الوهرراب، والسررررررررررررريرردة أم كلثوم، والسررررررررررررريرردة ليلى مراد، وفريررد األطر   

وغيرهم، وقرد يارهرا من كبرار املمثلين يوسرررررررررررررب وه ي، وفراطمرة رشرررررررررررررردي، ويكي طليمرات وغيرهم، كمرا  

شرررريخ عبد الفتاح الشررررعشرررراعي، ومحمود السررررنديوسي، يارها مشرررراهير قرال تالوة القرآن الكريم مثل ال

ومن أبري األسشررررطة التي واكبت النهضررررة الثقافية ملدينة يافا انتشررررار   34والشرررريخ أبو العنين شررررعيشررررع.

 
، 93عدد  ،24، مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةمحمود يزبك، "يافا ما قبل النكبة: مدينة تنبض بالحياة"،    33

 . 43ذ، ص2013)شتال 
،  2016كانون أول/ ديسمبر،    7،  مؤسسة القدس للثقافة والت اثمحمد فؤاد سعد، "يافا التاريخ والحضارة"،    34

 http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=974انظر: 
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األنررديررة الريرراإررررررررررررريررة واالجتمرراعيررة وكررذلررك الجمعيررات األهليررة التي كررانررت تحرص على عقررد املنرراظرات  

حاإررررررررات السرررررررياسرررررررية، ومن أبري األندية في مدينة يافا العلمية واألمسررررررريات الشرررررررعرية والندوات وامل

النادي العربي الثقافي، ونادي الشرررررررربيبة اإلسررررررررالمي، وجمعية )اإلخوان املسررررررررلمونذ، ونادي الكشررررررررافة 

 35املتجول، والنادي األرثوذكس ي.

في مجال التمثيل املسررررررررررررريي ظهر أول املسررررررررررررارح في يافا في أواخر القرن التاسررررررررررررع عشررررررررررررر مثل مسرررررررررررررح  

فية، ومسرررررح قهوة البنور، ومسرررررح الباريزيانا، ومسرررررح مق   الحلواسي. ومنذ عشرررررينيات القرن  الزرا

ا دور عرض ألفالم السررررينما، منها دار سررررينما الطوب ي  لت أيضررررً
ّ
العشرررررين ظهرت مسررررارح جديدة شررررك

كما أقامت األندية الثقافية في املدينة مسرررررارح ُعرإرررررت   36على اسرررررم صررررراحبها عبد الرحمن الطوب ي.

 توكان  يها املسرررررحيات واألفالم السررررينمائية، ومنها مسرررررح النادي الرياضرررر ي، ومسرررررح النادي العربي.ف

العديد من الفرق املسررررررررررحية يقّدم خالل العام موسرررررررررمين: الصررررررررريفي وكان يبدأ في روبين، والشرررررررررتوي  

 كثيرة  وكان يقّدم في دور املسرح في يافا. ويار العديد من الفرق املسرحية املصرية يافا، وقّد 
ً
م عروإا

 على مسارح املدينة. كما اشُتهرت مقاهي يافا بإقامة املسرح فيها كمسرح قهوة أبو شاكو .

في عشررررررررررررينيات القرن العشررررررررررررين وثالثينياته، تأسرررررررررررسرررررررررررت في يافا مجموعة من دور السرررررررررررينما، أهمها  

  السرررررينما املكان  وأفخمها سرررررينما الحمرال التي ما يالت عمارتها الجميلة قائمة حت  اليوم. وكانت هذ

خرى، منها: سرررررررررررينما ن يل، وسرررررررررررينما أبولو، وسرررررررررررينما  
ُ
املفضرررررررررررل للعائالت اليافية. وبريت دور سرررررررررررينما أ

الشررررررق، وسرررررينما الرشررررريد، وسرررررينما فاروق، وسرررررينما الصررررراليي، وسرررررينما الطوب ي، وسرررررينما فنقل،  

 37وسينما عدن.

ا في مجرال الفرررررررررررررحرافرة الفلسرررررررررررررطينيرة، وكرانرت ج ريردة "التر ي" أولى الفرررررررررررررحب التي  أدت يرافرا دوًرا مهمرًّ

صردرت مجلة "األصرم ي" وهي مجلة اجتماعية نصرب   1908. وفي سرنة  1907صردرت في يافا في سرنة  

، وفي السررررنة نفسررررها صرررردرت مجلة "الحرية"،  1910شررررهرية، كما صرررردرت جريدة "االعتدال" في سررررنة  

رت أهم الفررررررررحب  صرررررررردرت جريدة "األخبار" األسرررررررربوعية. وفي السررررررررنة نفسررررررررها صررررررررد  1911وفي سررررررررنة  

الفلسرطينية وهي صرحيفة "فلسرطين" التي أسرسرها عيسر   العيسر   ويوسرب العيسر  ، والتي اسرتمرت  

 في عّمان.  1950في الصدور حت  سنة النكبة، ثم عادت إلى الظهور في سنة  
ً
 في مدينة القدس، والحقا

 
 محمد فؤاد سعد، مرجع سابق.  35
 .46محمود يزبك، مرجع سابق، ص  36
 نفسه. 37
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ورافق هذ     ذ صررررررررررحيفة ومجلة.50وسررررررررررنة النكبة نحو )  1910في اإلجمال صرررررررررردر في يافا ما بين سررررررررررنة  

الطفرة في املنشررررررورات الفررررررحافية ظهور مجموعة كبيرة من دور النشررررررر واملطابع الحديثة. ومن هذ   

املطابع التي عملت في يافا حت  سرررنة النكبة: املطبعة الوطنية، ومطبعة فلسرررطين، ومطبعة النصرررر،  

 1948و 1918سرررررنَتي ومطبعة غرابي، واملطبعة العصررررررية وغيرها. ووصرررررل عدد املطابع في يافا ما بين 

ترافق هرذا كلره مع انتشرررررررررررررار واسرررررررررررررع للمكتبرات التي اشرررررررررررررُتهر منهرا املكتبة   ذ مطبعرة ودار سشرررررررررررررر.38إلى )

العصرررررررررررررريرة، ومكتبرة السرررررررررررررفري، ومكتبرة الطراهر، ومكتبرة فلسرررررررررررررطين العلميرة، والعرديرد غيرهرا، كمرا  

نة أبو نّبوت التي أسسها  اشُتهرت مكت تان عامتان هما مكتبة الخزانة اإلسالمية في يافا، ومكتبة خزا

 أبو نّبوت في الجامع املحمودي.

 بعشررررررررررررررات املقرراهي التي اسرررررررررررررُتعملررت قرراعرراتهررا 
ّ
لم تكتمررل حيرراة يررافررا الثقررافيررة النشررررررررررررريطررة والحيويررة إال

للعروض الفنيررررة والونررررائيررررة. فقررررد حضرررررررررررررر إلى يررررافررررا وغّن  على مسررررررررررررررررارحهررررا كبررررار مطربي الثالثينيررررات  

املوسرررريقار محمد عبد الوهاب والسرررريدة أم كلثوم ومعظم رموي  واألربعينيات من مصررررر وغيرها  مثل  

ذ مق ً  عملت في يافا قبل 75وجمع علي البواب في موسررررروعته أسرررررمال ) الونال والطرب في تلك الفترة.

دمرت فيهرا عروض 
ُ
سرررررررررررررنرة النكبرة. و لى جرانرر هرذا الكم الهرائرل من املقراهي ظهرت في يرافرا املالهي التي قر

خرى جالت من مصرر وسرورية ولبنان. ومن أشرهر هذ  املالهي نذكر  ترفيهية وغنائية لفرق  
ُ
محلية، وأ

مل   الظريفيرة قرب ميردان السررررررررررررراعرة، ومل   أبو شررررررررررررراكو ، ومل   البراريزيرانرا، ومل   الردلو، ومل    

 38غنطوس، ومل   تا  محل.

محطة    كرانرت تصرررررررررررررل الكثير من الفرق التمثيليرة واملسررررررررررررررحيرة والونرائيرة من مصرررررررررررررر براتجرا  لبنران عبر

ا من   مدينة )حيفاذ الفلسرررطينية السررراحلية. حيفا كانت تسرررتقطر ليس فقو سررركان حيفا، بل أيضرررً

املناطق املجاورة مثل قرى الجليل الوربي، والناصررررة وشرررفا عمرو، إلى آخر .على سررر يل املثال، عميد  

ة عروض. املسرررح العربي يوسررب وه ي, كان يأتي إلى حيفا مع فرقته رمسرريس. فريد األطر  قدم سررت

أم كلثوم قدمت عرإرررين بحيفا واكتسررر ت لقبها كوكر الشررررق من مق   اسرررمه مق   كوكر الشررررق  

في حيفا. لذلك كل هذ  الحياة املسررررررررررحية والونائية والتمثيلية بدون أدسو شرررررررررك أثرت حياة املجتمع  

 في املدينة وأإافت لها يخًما.

ذ جريدة وصررحيفة أسرربوعية وشررهرية وفصررلية. في حين كانت 35كان في هذ  املدينة إلى جانر ذلك  )

, ويمكن االسرررررررررررررتنررراد إلى مرررا كتبرره  1948بيروت ترررأتي برررالصرررررررررررررب الثررراسي. وجرررال انتعرررا  بيروت بعرررد عرررام  

 
 . 47املرجع السابق، ص  38
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  الباحث اللبناسي الفلسرررررررطيني السررررررروري املعروف سرررررررمير قصرررررررير الذي قال في كتابه )تاريخ بيروتذ "ما

 39كان لبيروت أن تصبح عاصمة الثقافة العربية إال بعد سقور مدينة حيفا".

 1948أحوال ما بعد الن بة  . ب

، لم يعد 1948والشرررررررررهور األربعة والنصرررررررررب األولى من العام   1947بين الشرررررررررهر األخير من عام              

اجتماعي وسرررياسررر ي. فقد اختفت أك ر  هناك وجود )للجاليةذ العربية الفلسرررطينية في )البالدذ ككيان  

ذ قرية وإرررراحية حضرررررية وكأحها لم تكن، واندثر نمو الحياة الحضررررري في مدن السرررراحل في 350من )

صرررررررررررررت الحرب والخرو  إلى املنفو عردد 
ّ
، قل

ً
ا. هكرذا، مثال فلسرررررررررررررطين الحرديثرة، بشررررررررررررركرل يكراد يكون ترامرًّ

ذ سسررمة إلى ما يتراوح  80000-70000من )  سرركان مدينة يافا  تلك املدينة املفعمة بالنشررار واالعت اي

 40ذ سسمة فقو.4000-3000بين )

ة ترررردمير املشرررررررررررررهرررد   ة للبالد، وبعمليررررّ ترافقررررت النكبررررة بررررالعمررررل مبرررراشررررررررررررررة على تصرررررررررررررفيررررة املالمح العربيررررّ

َرنة  الفلسرررررررررررررطينّي من خالل تويير املشرررررررررررررهد الثقافّي واالجتماعّي والرمزّي كذلك. وبدأت معها عملّية َعب 

لررت مسرررررررررررررراكن وبيوت الالجئين الفلسرررررررررررررطينّيين املفرغررة  وتهويررد مزدو  في الكثير من املرردن  –جررة، إذ ُحّوع

إلى مسررررررراكن السرررررررتيعاب املهاجرين اليهود، من جهة، وجرى إحالل تسرررررررميات جديدة توراتّية    -العربّية

ّيرت أسرررررررمال الشررررررروار  واألحيال  
ُ
وصرررررررهيونّية ويهودّية مكان األسرررررررمال الفلسرررررررطينّية، من جهة أخرى، فو

 ملدن في إطار محو الُهوّية الفلسطينّية والتأسيس لدولة يهودّية مكاحها.وا

أفضررررررررررررر   ترردمير املركز املرردينّي الفلسرررررررررررررطينّي إلى إعرراقررة مسررررررررررررررارات التطّور والحررداثررة التي كررانررت آخررذة 

ا في املدن، وتركت أثًرا مباشررررًرا على حاإررررر الفلسررررطينيين ومسررررتقبلهم. فضررررا  خالل  بالتطّور أسرررراسررررً

بما في ذلك   -وال سرررّيما املكتوب منه-ر والتدمير جزل كبير من اإلر  الثقافّي الفلسرررطينّي  عملّيات النه

كّية، وسجالّت املعاهد واملدارس واملستشفيات  
 
املكتبات العاّمة، والفحافة املطبوعة، وسجالّت املل

ت غالبّية أفراد طبقة املثّقفين واإلنتلجنسي
ُّ
ا الناشئة، وخرو   واملصارف. وأفض   دماُر املدن إلى تشت

 41قادة املجتمع، واحهيار البنية الطبقّية.

 
، انظر: 2016كانون أول/ ديسمبر،  14، الجزيرة نتشام"، جوسي منصور، "حيفا قبل النكبة لؤلؤة بالد ال 39

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/10/% 
 . 667-666باروخ كيمرلينش، مرجع سابق، ص  40
غانم،    41 دة  صّباغبةالن ُهني  أريج  روحانا،  نديم  في  التاريخ  خوري،    - ،  في  قراءة  "إسرائيل":  في  الفلسطينيون 

 .18ذ، ص 2011، مدى الكرمل، املركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، )والسياسة واملجتمع

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/10/%25
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الحركة الثقافية الفلسررررررررطينية بتشررررررررريد معظم املثقفين الفلسررررررررطينيين    1948إررررررررربت النكبة سررررررررنة  

وهردم املؤسرررررررررررررسرررررررررررررات الثقرافيرة في املردن. وكران على البراقين في وطنهم أن يعيردوا بنرال هرذ  الثقرافرة من  

كم عسرررركري ومؤسررررسررررات دولة مارسررررت عليهم سررررياسررررة العدمية  جديد، تحت نير نظام عنصررررري وُح 

العربيرررررررة   ثقرررررررافتهم  تتجررررررراهرررررررل  تعليم  منرررررررااج  قوميرررررررة، وبفرض  أقليرررررررة  االعتراف بهم  بعررررررردم  القوميرررررررة 

 الفلسطينية وما يالت.

ربت املدينة الفلسرررررررطينية التي كانت مصررررررردر الثقافة واإلبدا . وشرررررررهدت مرحلة ما بعد  في النكبة إرررررررُ

ارين ثقافيين: التيار الوطني الذي قاد  الحزب الشررررررررررريوعي، والتيار السرررررررررررلطوي  النكبة صرررررررررررراًعا بين تي

 42الذي حّركته أجهزة حكومية وهستدروتية.

 املردن من الفلسرررررررررررررطيني الفن في مجرال والعراملين والفنرانين الكتراب غرالبيرة هروب النكبرة إلى أدت

فين اإلسررررائيلي الحكم تحت وقعت التي الرئيسرررية
ّ
 املتعلمين وغير الريب سررركان أغلبيةورالهم   ُمخل

 دولة في اليهودية األغلبية وسرررررو تعلم العي  إلى املجتمعات تلك اإرررررطرت وقد  الفلسرررررطينيين. من

 في الفلسرررررررررررطيني املجتمع على والفلسرررررررررررطينية. لذلك كان العربية هويتهم على القضرررررررررررال إلى تسررررررررررر ى

 األحزاب لعبته الذي الدور  وكان .وذكرياته ولوته هويته لحفا خاصررررررررة أدوات اخترا  "إسرررررررررائيل"

ا الحركرة   الشررررررررررررريوعي وحركرة )الحزب مثرل، الصرررررررررررررردد هرذا في املختلفرة السررررررررررررريراسررررررررررررريرة األرض، والحقرً

ا. إإرررررررررررافة دوًرا مؤثًرا ) اإلسرررررررررررالمية  تلك األحزاب عن سشرررررررررررأ الذي الثقافي املنتدى فإن ذلك، إلى جدًّ

 وكأحها الوكالل كلها عملت الجديد، مجلةو  الود ومجلة) حيفا ومقر  الفررررررحب اتحاد (السررررررياسررررررية

السررررررررررربعينيات   في أك ر السرررررررررررياسرررررررررررية األحزاب أدال تطور  الثقافية. وقد للسرررررررررررياسرررررررررررة األسررررررررررراسررررررررررريون 

 43.الثقافية واملراكز املنظمات من العديد إقامة إلى أدى مما والثمانينيات

توقب نبض الحياة في مدينة )يافاذ وانقطعت عن ماإرررريها حين احتلتها القوات اإلسرررررائيلية في سررررنة  

دمرت السررررررررررررروا ي  1948 طعرت البيرارات، وهرُ
ُ
كبرت يرافرا كبرا ي مردن فلسرررررررررررررطين، وتم هردم التجر، وق

ُ
. ون

كًرا  والنواعير، ولم يعد هناك َمن ُيحيي موسم روبين، و نما جرى تهويد ، وأصبحت رمال روبين معس

لتدريبات وحدات الجي  اإلسرررررررائيلي. لم تبق ال مطابع وال دور سشررررررر عربية، وُهدمت دور السررررررينما،  

 دار سررررينما الحمرال املصررررادرة واملمنو  اسررررتعمالها على َمن اسررررتطا  البقال من أهل يافا. 
ّ
ولم يبق إال

 
 .180خليل نخلة، مرجع سابق، ص  42
فلسطين،    43 في  الثقافية  السياسات  فرحات،  الثقافيفاتن  أول/ديسمبر،    14،  املورد  انظر:2016كانون   ، 

http://mawred.org/ar 

http://mawred.org/ar
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دو للورير كأن )يافاذ لقد عملت املؤسسة الصهيونية وبكد لتهويد املكان ومحو ماإيه الزاهر كي يب

 44لم تكن يوًما هناك.

 45إلى ذلك، فقد ُمني الفلسطينيون بنكبة ثقافية مذهلة يشير إليها )العصاذ بما يأتي:

 فقدان مجموعات كتر خاصة وعامة.  .1

 إيا  القصا مع ذهاب الناس الذين حملوها في ذاكرتهم. .2

قبل املكتبات الوطنية ورجال  عمليات املصادرة والنهر للكتر والتحب األثرية أيًضا من   .3

 األعمال الصهاينة. 

 46فيما يتعلق بالنكبة الثقافية املتعلقة بالكتر ف ي متعددة األوجه ويرصدها )العصاذ كما يلي:

أيار   .1 شبار    1948بين  نحو  1949وحهاية  )اإلسرائيليةذ  الوطنية  املكتبة  عمال  جمع   ،

فل30000) ورائهم  من  فها 
ّ
خل ومخطوطة  كتاب وصحيفة  القدس  ذ  سكان  من  سطينيون 

الوربية، غالبيتها بالعربية، وفي مختلب املواإيع الفكرية والعلمية، وبعضها باإلنجلي ية  

ملؤسسات   تابعة  كانت  التي  الكتر  آالف  أيًضا  وُجمعت  واإليطالية.  واألملانية  والفرسسية 

 تربوية وكناشس.

سجالت للكتر، تبين أن    ، وعندما اشترر الحاكم العسكري توفير1948في أواخر العام   .2

و من اختفال مجلد للموسوعة  
ّ
هناك كتًبا اختفت، كما أن ممثل الفاتيكان في القدس تشك

 اإليطالية من ممثلية الفاتيكان في جبل صهيون بعد احتاللها. 

ذ 40000واألعوام التي تلته، نحو )  1948جمع عمال الوص ّي على أمالك الوائبين في عام   .3

 يفا وطبرية والناصرة وأماكن سكنية أخرى.كتاب من مدن يافا وح 

هنرررا إلى مالمح أيمرررة ثقرررافيرررة بقولهمرررا: ترتبو األيمرررة املتفررراقمرررة في موإرررررررررررررو  الهويرررة، بررراأليمرررة اآلخرررذة 

بالنضررررو  في القيم الثقافية واالجتماعية، التي تتنامو على األقل في صررررفوف النخبة الفلسررررطينية في 

 "إسرائيل".

ون أنفسررهم في عزلة قسرررية عن الثقافة الفلسررطينية وعن العالم  وجد الفلسررطيني 1948بعد حرب 

العربي. وأدت الحرب إلى خراب شرامل للمراكز املدنية، و لى يوال الطبقة الوسرطو والنخر الثقافية  

 
  47محمود يزبك، مرجع سابق، ص  44
 . 143عزيز العصا، مرجع سابق، ص 45
 املرجع السابق، نفسه.  46
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التي كان بمقدورها مواصررررررلة تعزيز وتوذية الثقافة الفلسررررررطينية. وأصرررررربح الجمهور الفلسررررررطيني إيال  

بنية األسرررررررررررراسررررررررررررية التي توفر اإلبدا  والتنمية للثقافة الفلسررررررررررررطينية، وفاقًدا هذ  املعطيات فاقًدا لل

ذ ظلوا تحت هذ  48هذا يعني أن )فلسررررطينيي   47الثقافة العربية.  -للقنوات التي توصررررله لثقافته األم

الظروف بال بنية تحتية قادرة على تنمية واسرررررررررتحدا  ثقافة عربية فلسرررررررررطينية خاصرررررررررة بهم، وعليه 

 باملقارنة بإنتاجهم الثقافي في مرحلة ما قبل النكبة  فقد كان  
ً

اإلنتا  الثقافي لهم في تلك الفترة إررررررفيال

نظًرا لحرالرة االتصررررررررررررررال الجورافي التي كرانرت سررررررررررررررائردة بين األقطرار العربيرة آنرذاك، ومرا ترترر عليره من  

م ومصرررررررررررررطفوذ أن  وهو مرا يؤكرد كمرا يرى )غران ارتبرار ثقرافي، وانردمرا  بين املثقفين من كرافرة األقطرار.

في أوسرار فلسرطينيي  - الثقافة الفلسرطينية التي كانت تسرودها شرعارات مقاومة ومحاربة "إسررائيل"

بل إن "إسرررررررررررررائيل"، الدولة العبرية الصررررررررررررهيونية اليهودية، حاولت خالل عقود   48ظلت محظورة. -48

ل التراسسررررررفير  بهذا املكان، ليس فقو بواسرررررررطة التراسسرررررررفير الجسررررررردي، ب 48فك ارتبار فلسرررررررطينيي  

ا، أي خلق هوية جديدة تقوم باألسرراس على اإلخالص للدولة. لم تنجت هذ    الفكري والوجداسي أيضررً

السررررررررررررريراسرررررررررررررة والردليرل على ذلرك أن في داخرل "إسررررررررررررررائيرل"، بعرد النكبرة، انبعثرت حركرة ثقرافيرة عربيرة 

لتي تبلورت في فلسررررررررطينية، هي امتداد طبي ي، في ظرف غير طبي ي، للحركة الثقافية الفلسررررررررطينية ا

 49مطلع عشرينيات القرن العشرين.

تزعم املصرررررررررادر اإلسررررررررررائيلية أنه في إطار املجتمع العربي نفسررررررررره، وكجزل من التيار املركزي في الحياة  

الثقافية في البالد، يعبر الوسو العربي في حياته الثقافية عن عالقته بالعالم العربي من جهة، وعن 

تناول  وفي السررررررررنوات األولى من قيام "إسرررررررررائيل"  رائيل" من جهة أخرى.مكانته كأقلية عرقية في "إسرررررررر

ّتاب والشررررررررعرال العرب مواإرررررررريع محلية خاصررررررررة بالحياة في املناطق الريفية، وهي مواإرررررررريع  
ُ
إبدا  الك

ويمز  األدب املعاصرررررررررر بين تأثيرات عربية    كان املجتمع املحافا شررررررررربه املولق يعتني بها في تلك األيام.

ترجم مؤلفررات من  تقليررديررة وتيررا
ُ
رات غربيررة حررديثررة. ويترجم الن ر والشرررررررررررررعر العربي إلى العبريررة، فيمررا ت

نشرررررررر إما في كتر أوفي عدة مجالت أدبية بدأت تزدهر في البالد. وتتركز مجاالت  
ُ
العبرية إلى العربية وت

 املوسررررررررررريقو والرقا واملسررررررررررررح والفنون على سشررررررررررراطات إبداعية تميل إلى الدمج بين تقاليد شرررررررررررعبية

 50وأشكال فنية مختلفة من العالم اإلسالمي ومن الورب.

 
 . 97مرجع سابق، ص : سياسات...،"الفلسطينيون في "إسرائيلأسعد غانم، ومهند مصطفو،  47
تشرين   29،  17، عدد  جريدة حق العودة"،   أسعد غانم، "تداعيات النكبة على أوإا  الفلسطينيين في "إسرائيل"  48

 http://www.badil.org، انظر:  2016الثاسي/ نوفمبر، 
 .183خليل نخلة، مرجع سابق، ص  49
 . 81كيوان، مرجع سابق، ص  50

http://www.badil.org/
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الهوية   تحري  على الثقافيينذ تركي  )العاملين كان النكبة، تلت التي األولى العشرررررررر السرررررررنوات خالل

الجيل   أسررراسررر ي بشررركل ت نا  والذي الديناميكي، املنهج هذا .املجتمع بنال إلعادة محاولة في الوطنية،

ا أقل واجه الصررررررروير،
ً
ا تتطلر التي الثقافية املجاالت في سشررررررراط ا   ودعًما مجهوًدا جماعيًّ مؤسرررررررسررررررراتيًّ

والسررررررررررررينما   املسرررررررررررررح عن الحديث الصررررررررررررعر من يكون  قد أنه رغم وبالتالي،  واملسرررررررررررررحذ. السررررررررررررينما(

قدموا   فلسررررطينيين لفنانين متعددة أسررررمال إلى يشررررير أن للمرل يمكن الوقت، ذلك في الفلسررررطينية

 .اللجول دول  في املوجودة العربية املنظمات سياق في أعمالهم

 ، والتي"الجديد األفق" بعنوان القدس في صرردرت التي األدبية املجلة هي ذكر مما االسررتءنالات أحد

للمجتمعات   تقديمهم وسررررررررررهلت الشررررررررررباب الكتاب من لكثير منتدى ومثلت القدس، في تطبع كانت

 51والعربية. املحلية

مطلع الخمسرررررينيات من القرن املاضررررر ي بدأت مدينة حيفا تسرررررتعيد سشررررراطها، فواصرررررلت صرررررحيفة  في 

ذ، ثم صررررردرت مجلة الجديد  1944)كانت بداية صررررردورها سرررررنة    1948االتحاد صررررردورها أواخر سرررررنة  

صررررررررررررررردر بعض الكترررر العربيرررة، وصرررررررررررررررارت النوادي الحزبيررة  1951سرررررررررررررنرررة  
ُ
، وبررردأت مطبعرررة االتحررراد ت

ا بنشررررار ثقافي و عالمي    والقرى.الشرررريوعية تقام في املدن   وفي املقابل بدأت املؤسررررسررررة الحاكمة أيضررررً

قام في القرى  
ُ
بنشررررر ثقافة الوالل للنظام مسررررتولة املدارس ونوادي العمال الهسررررتدروتية التي بدأت ت

العربية. كما بدأت بإصررررررررررررردار الفرررررررررررررحيفة العربية اليومية الوحيدة وهي صرررررررررررررحيفة اليوم حت  سرررررررررررررنة  

غلقت سرررنة  1968م األنبال سرررنة  ، ثم صررردرت باسررر1967
ُ
، ومجالت أسررربوعية وشرررهرية مثل  1979، وأ

سست دار سشر عربية هي )دار النشر العربيذ.
ُ
 52)حقيقة األمرذ و)الهدفذ، وأ

 53إلى مرحلتين جزئيتين على النحو التالي:  1967-1948يمكن هنا تقسيم املرحلة من 

، أي من النكبة إلى العدوان الثالثي على مصر ومجزرة  1956-1948: من عام  املرحلة األو ى  .أ

فلسطينيو   بدأ  حيث  واملجزرة  النكبة  وبين  قاسم،  والتأسيس    48كفر  جراحهم  بلملمة 

ملشروعهم الثقافي، وتمي ت هذ  املرحلة بالفعاليات التأسيسية والجدل حول الثقافة بعد 

وموا املؤسسات  بنال  وكيفية  أصواًتا  النكبة،  وأن  خاصة  القومية  العدمية  جهة سياسة 

 
 2فاتن فرحات، مرجع سابق، ص  51
 . 82املرجع السابق، ص 52
 .181خليل نخلة، مرجع سابق، ص  53
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أيًضا   لوتهم  باعتبارها  العبرية  اللوة  واستعمال  العرب  عبرنة  إلى  دعت  ا  حكوميًّ مسؤولة 

 )أسوة باليهود العرب في الدول العربيةذ.

)حرب حزيران واحتالل الضفة الوربية وقطا  غزة    1967  -1956: من عام  املرحلة الثانية .ب

السور  بقيادة  والجوالن  الوطني  التيار  بؤر  وتعاظم  الر ية  بوإوح  وتمي ت  وسينالذ،  ي 

ّتاب والشعرال الذين  
ُ
الحزب الشيوعي، وسشول ما ُسمي فيما بعد أدب املقاومة، وظهور الك

 .1967فاجأوا العالم العربي عندما اكتشفهم بعد حزيران/ يونيو 

( املرحلة  هذ   و 1967-1948في  األدبال  دور  واضًحا  يبدو  بأساليبهم  ذ  االحتالل  مقاومة  في  املثقفين 

الخاصة. فقد استخدم األدب من شعر ون ر بأسلوب رمزي ملقاومة االحتالل، وال شك أن األدب دائًما  

يمّهد للثورة، وقد استخدم األدبال الفلسطينيون أقالمهم في كتابة الشعر والن ر، و ن كان الشعر قد  

ك  الجماهير،  تحريض  في  أكبر  دوًرا  بإلقال لعر  الجماهير  نفوس  في  الحماس  أثاروا  الزجالين  أن  ما 

الكّتاب  من  بالعديد  االحتالل  سلطات  يّجت  فقد  ولذلك،  األعراس.  في  وخاصة  الشع ي  الزجل 

والشعرال والزّجالين في البجون بس ر دورهم الثقافي التحريض ي من أمثرال: محمود دروي  وسميح  

ا للمقاومة، فقد كتر الشاعر حنا أبو حنا في سجن الرملة القاسم، ولكن البجن كان حافًزا جديًد 

 ، يقول:1958عام 

 خسئوا فما ح سوا سشيدي 

 بل ألهبوا نار القصيدع 

.  54نار تأجج ال تركبل بالسالسل والقيودع

يتم من خالل  ١٩٤٨كما أن التطور االجتماعي والثقافي والسررررياسرررر ي للمجتمع الفلسررررطيني قبل سررررنة 

خرى. فلقد تأثر املجتمع الفلسطيني كثيًرا بالبيئة العربية  التفاعل  
ُ
املشترك مع املجتمعات العربية األ

الواسرررررررررررررعرة، ولعلره ترأثر أك ر من أي مجتمع عربي آخر، وذلرك بسررررررررررررر رر املوقع املركزي لفلسرررررررررررررطين في 

ت الثقرررافرررة العربيرررة الثقرررافرررة الفلسرررررررررررررطينيرررة، وكرررانرررت األولى مصررررررررررررررردًرا للقي   العرررالم العربي.
ّ
م  وقرررد غرررذ

االجتماعية والثقافية والسرررررررررياسرررررررررية. أّما بالنسررررررررربة إلى املواطنين الفلسرررررررررطينيين في "إسررررررررررائيل"، فقد 

جرى التطور االجتماعي    .١٩٤٨انقطع التواصرررررل بين فلسرررررطين والعالم العربي بصرررررورة فجائية سرررررنة 

لي. وعرقلرت اإلسررررررررررررررائي –والثقرافي للعرب بمعزل عن العرالم العربي، وبترأثير كبير من املجتمع اليهودي  

االقتصرررررررررررررراديرة املتردنيرة للعرب أي تطور حقيقي في الحيراة الثقرافيرة. وقرد أدت   –املكرانرة االجتمراعيرة 

 
الر    54 ، 2016كانون أول/ ديسمبر،    15،  البعثة الفلسطينية في اململ ة املتحدة: الواقع السياس ي،  48فلسطينيو 

 http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642انظر: 

http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642
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العزلرة عن العرالم العربي إلى القضرررررررررررررال على إمكرانيرة املترابعرة والترأثر برالتويرات االجتمراعيرة والثقرافيرة  

 55الحقيقية التي حدثت في املجتمعات العربية.

ا  48شررررررررررررريرون إلى األيمررررة الثقررررافيررررة التي عرررراشرررررررررررررهررررا فلسرررررررررررررطينيو  ليس العرب فقو من ي ابرررً تررررّ
ُ
، بررررل إن ك

إسررررائيليين يشررريرون إلى ذلك بالقول: "يقوم العزل الذي يمي  شررربكة العالقات بين الدولة ومواطنيها  

من  رغم  على ال, العرب على تجاهل خطير من جانر الدولة ألسرررررررررررراس مركزي وتأسرررررررررررريسرررررررررررر ي في هويتهم.

على عاتقها في إعالن االسرررررررتقالل، فإحها لم تعترف  املدنية الذي أخذته "إسررررررررائيل"االلت ام باملسررررررراواة  

أبًدا بصررررورة رسررررمية باملعاناة التي كانت من نصررررير أفراد وعائالت ومجموعات عربية في تلك الحرب.  

لم يسرررربق للدولة أن أبدت أي قدر من تفهم لحقيقة أنه في ختام تلك الحرب وجد املواطنون العرب 

ا فوق أنقاإرهم. ويسرهم  أنفسره مثل ر ياهم السرياسرية ومبنية عمليًّ
ُ
رإرت عليهم، وال ت

ُ
م رعايا دولة ف

التجاهل الرسررررمي للمعاناة العربية في تعميق إحسرررراس الوربة والهامشررررية لدى العرب. وهو مسررررؤول  

ا، إلى حرد كبير، عن وهم الحرالرة الطبيعيرة التي تمر بهرا الورالبيرة اليهوديرة واالعتقراد ا ملولور في أيضرررررررررررررً

هي ظاهرة قابلة للنسررررررررررررريان، ومنقطعة عن الواقع الحالي وغير مالئمة ألية  1948جوهر  بأن أحدا   

محراولرة تفرررررررررررررحيحيرة في املسرررررررررررررتقبرل. و لى جرانرر االعتراف برالرذاكرة الجمراعيرة لرقليرة العربيرة، يجرر  

ا برالعالقرة التراريخيرة ألبنرال هرذ  األقليرة برأبنرال الشرررررررررررررعرر العربي   الفلسرررررررررررررطيني الرذين  االعتراف أيضررررررررررررررً

نة اإلسرررررررائيلية للعرب في 
َ
يعيشررررررون خار  الخو األخضررررررر وفي الشررررررتات الفلسررررررطيني. ال ُيمكن للمواط

لني كوحهم جزًلا من الشرررررررررررررعررر الفلسرررررررررررررطيني، وأهميررة الشرررررررررررررعرر   "إسررررررررررررررائيررل"
ُ
وليس من شررررررررررررررأحهررا أن ت

 56اإلثنية القومية. -الفلسطيني باعتبار  املجمو  األوسع الذي يحدد هويتهم

 ونتائج االطصال الفلسطيني الفلسطيني 1967ما بعد ن سة  أحوال .ج

ا على فرض نظرررام الحكم العسررررررررررررركري على فلسرررررررررررررطينيي             ، 48بعرررد مضررررررررررررر ي ثمرررانيرررة عشرررررررررررررر عرررامرررً

الجزل املتبقي من فلسررررررررررررطين التاريخية في العام  ، احتلت "إسرررررررررررررائيل"1966وانفضرررررررررررراإرررررررررررره في العام 

ولكن، من الجهرررة الثرررانيرررة توفرت إمكرررانيرررة  ، وفرإرررررررررررررررت عليررره نظرررام حكم عسررررررررررررركري  جرررديرررًدا،  1967

 
مجلة نديم روحانا وأسعد غانم، "املواطنون الفلسطينيون في دولة "إسرائيل": أيمة األقلية القومية في دولة إثنية"،    55

 .49ذ، ص 1998، )صيب 35، العدد 9، مجلد الدراسات الفلسطينية
ترجمة محمد    إسرائيل"،"ما بعد الشرخ: عت أوضاع املواطنين العرب في  طاقم باحثين جامعيين إسرائيليين،    56

 . 35ذ، ص  2001، )رام هللا، املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية: مدار،  1حمزة غنايم، سلسلة أوراق إسرائيلية،
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تح   48التواصررررررررررررل بين فلسررررررررررررطينيي  
ُ
و خواحهم في املناطق الفلسررررررررررررطينية األخرى )حديثة االحتاللذ، وف

 57املجال للدراسة في الكليات والجامعات املتوفرة في الضفة الوربية وقطا  غزة.

لدوا   أمنية، وأصررررررررررردرت ويارة    1967ييارة األراضررررررررررر ي املحتلة عام   48في البدل ُحظر على فلسرررررررررررطينيي  

الدفا  مراسررريم باملفرق والُجملة بهذا الشرررأن، ويبدو أن دائرة االسرررتخبارات اإلسررررائيلية خشررريت أن  

فضرر ي تلك الزيارات إلى تشرركيل تنظيمات سررياسررية، وتحريك املشرراعر القومية الجامعة، وأن يؤدي 
ُ
ت

تحرت البوابرات عرام ذلرك إلى سشرررررررررررررول عمرل مقراوم نراشرررررررررررررو على جران ي الخو األخضررررررررررررر
ُ
ر. حت  عنردمرا ف

مح لفلسرررررررررررررطينيي  1968 ا على االحتالل الفعلي، وعنررردمرررا سرررررررررررررُ بزيرررارة    48، أي بعرررد مرور سرررررررررررررنرررة تقريبرررً

، بقيت أسرررررررررررمال مئات الفلسرررررررررررطينيين ُمدرجة في القوائم السرررررررررررودال، وبذلك ُمنعوا من أن  67أراضررررررررررر ي

 58يجتمعوا بعائالتهم وأصدقائهم بعد طول فراق.

عرد سرررررررررررررنرة 
ُ
، إذ إن حرب حزيران/ يونيو حملرت مردلوالت جردليرة 48مفصرررررررررررررليرة في تطّور عرب   1967ت

متناقضرررررررة. فمن جهة هناك احتالل إسررررررررائيلي أخضرررررررع قطاعات كبيرة من الشرررررررعر الفلسرررررررطيني )في 

عيرررررد التحرررررام هرررررذ  القطررررراعرررررات مع 
ُ
الضرررررررررررررفرررررة الوربيرررررة وقطرررررا  غزةذ لسررررررررررررريطرتررررره، ومن جهرررررة أخرى أ

ا   48هذ  النتيجة في الهوية العامة لعرب الفلسطينيين داخل "إسرائيل". وأثرت   الذين بد وا تدريجيًّ

 59يعّرعفون أنفسهم بأحهم عرب باملعن  القومي والثقافي، وبأحهم فلسطينيون باملعن  الوطني.

وهزيمرة النظرام العربي آنرذاك، تمي ت بعودة التواصرررررررررررررل مع جزل آخر    1967ّن مرحلرة مرا بعرد حرب إ

بعد مرحلة انكفال على الذات في محاولة   -افذة على العالم العربيمن الشرررررررررعر الفلسرررررررررطيني، وفتح ن

منهم للمحرافظرة على كينونتهم الفلسرررررررررررررطينيرة وعردم االنصرررررررررررررهرار أو االنردمرا  مع االحتالل منرذ سرررررررررررررنرة  

، وظهرت املرردينررة الفلسرررررررررررررطينيررة من جررديررد، القرردس، ورام هللا، ونررابلس، والخليررل، وغزة، إلى -1948

لتي بدأت تستعيد هويتها في أجزائها العربية الباقية، حيفا، وعكا، ويافا، جانر املدينة الفلسطينية ا

والنرراصررررررررررررررة. وهررذ  املرحلررة مهرردت للمرحلررة التي تلتهررا والتي تمي ت بوإرررررررررررررع األسرررررررررررررس للهويررة الثقررافيررة  

الفلسرررررررطينية، والفري الواضرررررررت بين ثقافة السرررررررلطة املتهادنة والعدمية، والثقافة الوطنية الكفاحية  

 60الثورية.

 
 . 22خليل نخلة، مرجع سابق، ص  57
ذ،  2013، )بيروت: شركة املطبوعات للنشر والتوييع،  1948الفلسطينّيون املنسّيون: طاريخ فلسطينيي  إيالن بابه،    58

 . 178ص 
عرب    59 شلحت،  مزدو ،  1948أنطوان  تهمي   ديسمبر،    19،  فلسطين:  أول/  انظر: 2016كانون   ،

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2065 
 .83 كيوان، مرجع سابق، ص 60

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2065
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، في   1967مع املنراطق املحتلرة عرام   48كران للقرال فلسرررررررررررررطينيي  
ً

أهميرة كبرى في مجراالت عرديردة، فمثال

بررررررررررجت هذ  العالقة بسرررررررررررعة فائقة، وقد قاد 
ُ
مجال العالقة بالحركة الوطنية في املناطق املحتلة، س

تصررردر الحزب الشررريوعي اإلسررررائيلي هذ  العملية بحكم عالقته بالحزب الشررريوعي الفلسرررطيني الذي  

الجبهة الوطنية أوائل السرررررررربعينيات )من القرن املاضرررررررر يذ، حت  البررررررررجون تحولت إلى أماكن لقال بين  

كشررررب لقال   البررررجنال الجنائيين من عرب الداخل، وبين البررررجنال السررررياسرررريين من املناطق املحتلة.

سراهم في ذ مع الضرفة الوربية وقطا  غزة عن اآلخر املختلب، و 48األقلية الفلسرطينية )فلسرطينيو  

اكتشراف خصروصريتها وتمي ها. لقد كشرب اللقال عن املشرترك: ثقافة، ودين، وعالقات قرابة أسررية.  

االجتماعي    -كما فضررت الفارق واالختالف: املوقع في العالقة الحقوقية بالدولة، والوإررع االقتصررادي

 61املختلب، إإافة إلى فوارق ثقافية أيًضا.

ريرة التي عاشرررررررررررررتها كلن من املجموعتين الفلسرررررررررررررطينيتين على طرفي صرررررررررررررار باإلمكان مقارنة التجارب امل

ا، و ن لم يكن  الخو األيرق املنفصررررررررررررلين. هذا اللقال بّين وجود هدف مشررررررررررررترك، لكنه كشررررررررررررب أيضررررررررررررً

مبراشررررررررررررررة، عن وجود جردولي أعمرال متنراقضرررررررررررررين لردى الطرفين. فقرد ركزت الحركرة السررررررررررررريراسررررررررررررريرة في 

االحتالل اإلسررائيلي، بينما كان الهّم األول للفلسرطينيين  الضرفة الوربية وقطا  غزة على التحرر من  

هو النضررررررررال من أجل تحقيق املسرررررررراواة داخل "إسرررررررررائيل"، و ن كانوا يؤيدون قضررررررررية  في "إسرررررررررائيل"

 62إخواحهم األساسية في الضفة الوربية وقطا  غزة.

الشررررررررررررعر العربي عامة   وآثارها املدمرة على  1967وهناك من يرى أنه ربما كانت املي ة الوحيدة لحرب  

و خواحهم في الضرررفة والقطا  بوقوعهم   48والفلسرررطيني خاصرررة، أحها أعادت الصرررلة بين فلسرررطينيي  

 48جميًعا تحت االحتالل اإلسرررررررررائيلي، وبالتالي فشررررررررلت السررررررررلطات اإلسرررررررررائيلية في عزل فلسررررررررطينيي  

–1948ألعوام  وفصرررررررررررررلهم عن انتمرائهم للشرررررررررررررعرر الفلسرررررررررررررطيني، وبردأت املقراومرة في الرداخرل، فبين ا

بالبرررررررررجن لفترات مختلفة وصرررررررررلت إلى البرررررررررجن   48ذ شررررررررراب من فلسرررررررررطينيي  400، ُحكم على )1970

 63املؤبد، وذلك، بتهم القيام بعمليات عدائية إد "إسرائيل".

تحت النافذة األولى للعالم العربي
ُ
لرررررررررررررررررررررررر "إسرررررررررررائيل"، ومع مرور   -1967بعد الهزيمة العربية في عام  -ف

تحرت قنوات إ
ُ
  -الرذي يعي  هو اآلخر بردور  أيمرة حضررررررررررررراريرة وجوديرة –إرررررررررررررافيرة لهرذا العرالم الوقرت ف
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في املقابل   بعد التوقيع على اتفاقية السرررررررررررررالم مع مصرررررررررررررر وبعد ذلك مع األردن. واقترحت "إسررررررررررررررائيل"

بدائل على شركل مؤسرسرات ثقافية، وسشراطات ثقافية حيوية وفعالة، لكن احتوالها على الشرعارات  

م ُيبق للعرب سررررررررررررروى إمكررررانيررررة تبني القشرررررررررررررور الخررررارجيررررة البراقررررة للثقررررافررررة  اليهوديررررة الصرررررررررررررهيونيررررة، ل

 64اإلسرائيلية مع عدم ارتباطها بجذورهم األصيلة.

. 48، تأججت الروح القومية واالنتمال القومي لدى فلسرررررررررررطينيي  1967يرى )العصررررررررررراذ: أنه بعد العام 

رد عليها: نحن الفلسرررررررررطينيين  فعندما أعلنت جولدا مئير بأنه ال وجود للشرررررررررعر الفلسرررررررررطيني، كان ال

أبنال هذ  األرض، وظهر شررررعرال املقاومة  محمود دروي ، وسررررميح القاسررررم، وتوفيق يّياد الذي قال  

 عن تلك الحرب:

 )ال تقولوا لي انتصرنا إن هذا النصر شرن من هزيمةذ. 

حبي ي،  وكرذلرك، ظهر سررررررررررررررالم جبران وراشررررررررررررررد حسرررررررررررررين، وغيرهم، وأدبرال املقراومرة وفي مقردمتهم إميرل  

 65وبعد  جيل محمد علي طه، وطه محمد علي، وسعود األسدي وغيرهم.

ن عمليرة التوير والتطور التي مر الفلسرررررررررررررطينيون بهرا في "إسررررررررررررررائيرل"، والتي تمثلرت في تبني عنراصرررررررررررررر  إ

تكنولوجية وثقافية تسرررررررهل التكيب، كانت عملية بطيئة في طبيعتها، لكن وتيرتها تسرررررررارعت ألسرررررررباب  

. وهي عملية تراكمية  1967واقتصررررررررررررراديةذ و/ أو داخلية، كما حد  بعد حرب  خارجية )سرررررررررررررياسرررررررررررررية  

متواصرررررررررررررلرة وشررررررررررررراملرة لجميع نوايي الحيراة. وقرد نتج عنهرا تحول املجتمع بكليتره إلى مجتمع يختلب في 

بنيته وخصررررررررائصرررررررره وتفاعالته الداخلية وأسررررررررباب تعاطيه ومعالجته ملختلب القضررررررررايا التي تواجهه.  

تحول أن هررذا املجتمع انتقررل من مرحلررة التلقي والتررأثر إلى تولي دور في معررالجررة  وأك ر مررا يمي  هررذا ال

 66قضايا  وتقرير مصير  ومستقبله.

 67وما بعدها إلى مجموعة مراحل جزئية على النحو التالي: 1967يمكن هنا تقسيم املرحلة من عام 

األو ى .  1 العام  املرحلة  من  الشعر  1976  -1967:  من  آخر  جزل  مع  التواصل  بعودة  وتمي ت   ،

الفلسطيني وفتح نافذة على العالم العربي وظهور املدينة الفلسطينية من جديد: القدس ورام هللا  

ونابلس، إلى جانر املدينة الفلسطينية التي بدأت تستعيد هويتها في أجزائها العربية الباقية: حيفا  

 
 . 97الفلسطينيون في "إسرائيل": سياسات...، مرجع سابق، صأسعد غانم، ومهند مصطفو،  64
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والن الثقافية  ويافا  للهوية  األسس  بوإع  تمي ت  التي  التالية  للمرحلة  مهدت  املرحلة  وهذ   اصرة، 

 الفلسطينية والفري الواضت بين ثقافة السلطة العدمية والثقافة الوطنية الكفاحية الثورية. 

، وهي مرحلرة النهضرررررررررررررة الثقرافيرة التي  رررررررررررررحنهرا يوم األرض  1991 -1976: من العرام املرحلـة الثـانيـة. 2

ضررررررامينه السررررررياسررررررية والوطنية والفكرية والتواصررررررل الفلسررررررطيني الفلسررررررطيني، حيث شررررررهدت  بكل م

الثقرافرة الفلسرررررررررررررطينيرة عرامرة حرالرة من النهوض مع إقرامرة املؤسرررررررررررررسرررررررررررررات الثقرافيرة ملنظمرة التحرير في 

ت االنتفاإررررة  1982بيروت حت  العام 
ّ
، واسرررررتمر هذا النهوض بالرغم من الخرو  من بيروت حت  حل

النهضررررررررررة الفلسررررررررررطينية في كافة املواقع وبشرررررررررركل خاص في املناطق املحتلة عام  ف ررررررررررحنت 1987عام 

 وفي الجليل واملثلث.  1967

ما مي  هذ  املرحلة على وجه الخصرررررررروص وجود جمعيات ثقافية على غرار )جمعية الصرررررررروت لنشررررررررر  

  الثقافة الفلسررررررطينيةذ، وهي تعمل على سشررررررر األدب وخاصررررررة الشررررررعر الوطني في الوسررررررو العربي ولها

سشرررررررراطات في مجال املسرررررررررح والسررررررررينما، وقد أسررررررررسررررررررت معهًدا للفلكلور الوطني الفلسررررررررطيني، ومعهد  

البحرررث الفلكلوري والحضررررررررررررررراري الفلسرررررررررررررطيني في قريرررة الطيبرررة بررراملثلرررث، لتخوض املعركرررة الثقرررافيرررة  

القوميرة العربيرة والوطنيرة في مواجهرة الثقرافرة الصرررررررررررررهيونيرة العنصرررررررررررررريرة، كمرا قرامرت جمعيرات أخرى  

 68.ميعها في عالقاتها مع حركة أبنال البلردترابطت ج

بحرب الخليج األولى وتستمر بمرحلة    1991. املرحلة الثالثة: وهي مرحلة انتكاس  وتبدأ من العام  3

مستمرة،  يالت  ما  وهي  والفلسطيني،  العربي  التمزق  حالة  ويمي ها  الثانية،  واالنتفاإة  أوسلو 

هذ  الثقافة تفقد هويتها وخصوصيتها وال تصمد أمام وتستدعي البحث والتحليل والعال . وبدأت  

 األسرلة والعوملة وسيطرة الي عة النخبوية عليها وفك ارتباطها بمجتمعها. 

مرررا مي  هرررذ  املرحلرررة على وجررره الخصررررررررررررروص من النررراحيرررة الثقرررافيرررة تطور أدب املقررراومرررة شرررررررررررررعًرا ون ًرا  

مقاومة االحتالل، وقد انتشررررر أدب املقاومة    وانتقاله من الرمزية في املراحل السررررابقة إلى املباشرررررة في

في أنحال الوطن العربي بفضررررررررررل األدير الثائر غسرررررررررران كنفاسي، الذي كسررررررررررر الحصررررررررررار املفروض على 

اب من فلسرررررررررررررطين املحتلرة   رجم أدب 1948اإلنترا  األدبي للشرررررررررررررعرال والكترّ
ُ
، ولكن في املراحرل األخيرة ت
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رجمرت قصررررررررررررررائرد للشرررررررررررررراعر محمود  املقراومرة إلى لورات عرامليرة. والجردير برالرذكر، أ
ُ
نره في هرذ  املرحلرة ت

 69دروي  إلى اللوة العبرية نظًرا ألهمية هذا الشعر املقاوم ودور  في مقاومة االحتالل.

ا برررالرغم من الرقرررابرررة بسررررررررررررر رررر عررراملين اثنين: االلتحرررام مجررردًدا   دمرررً
ُ
ُدفعرررت ةجلرررة االبتكرررار واإلبررردا  قررر

ا مع العاصرررررررررمة الثقافية  بالبيئة الثقافية في الضرررررررررفة الوربية  
ً
نشرررررررررأة حديث

ُ
و)قطا  غزةذ، والعالقة امل

للعالم العربي، القاهرة، عقر توقيع اتفاقية السرررررررررررررالم بين الطرفين اإلسررررررررررررررائيلي واملصرررررررررررررري في العام 

ا في املشررررررررهد الثقافي الفلسررررررررطيني. فقد أصرررررررربحت  1979 ...، فقد أحدثت معاهدة الصررررررررلت توييًرا جذريًّ

ب والدوريات الصررررررررادرة في العالم العربي، ليس في القاهرة فقو بل في الكتر واملسرررررررررحيات والفررررررررح

ا، متوافرة أك ر من ذي قبل. إذ أتاح االحتالل اإلسرررررائيلي املباشررررر للبنان على مدى ثال   بيروت أيضررررً

ذ، لتجار الكتر الوصررررررول إلى بيروت وييارة الناشرررررررين ومتاجر الكتر واملراكز  1985-1982سررررررنوات )

وبات متيسرًرا على الكتاب والشرعرال ومؤلفي املسررحيات الفلسرطينيين السرفر إلى دول  الثقافية فيها.

شررررررررررت أعمال الشررررررررراعرة سرررررررررهام داوود للمرة 
ُ
عربية. وبهذا أصررررررررربحت أسرررررررررما هم معروفة هناك. فقد س

وخالل تلرك الفترة اهتردى كتراب   70، وحرذا حرذوهرا آخرون.1971األولى في املنطقرة وتحرديرًدا في العرام  

لشررررررررررررربررراب مثرررل )ريررراض مصررررررررررررررراروةذ إلى طريقرررة للتعبير عن تضرررررررررررررررامنهم مع منظمرررة التحرير  املسررررررررررررررح ا

 في تجنرر مقا الرقرابرة وعردم منعهرا من قبرل 
ً

الفلسرررررررررررررطينيرة، براللجول إلى الكترابرات املسررررررررررررررحيرة أمال

ذ في Men in the sunالرقابة مباشررررررة...، إن اقتباسررررره من رواية غسررررران كنفاسي "رجال في الشرررررمس" )

أوقعرره في مشررررررررررررركلررة مع السرررررررررررررلطررات التي أخضرررررررررررررعررت    1982برران الوزو اإلسررررررررررررررائيلي عررام  أجوال لبنرران إ

املسرررررررحية للرقابة وحظرت عرإررررررها. لم يكن هو الوحيد الذي تجاسررررررر وأعلن تضررررررامنه مع القضررررررية  

الفلسطينية، بل ثمة كتاب وشعرال عبروا عن دعمهم لها وعن تعاطفهم الوجداسي معها، وكانوا على 

ا على الصرررررررررررررعيرد ال رررررررررررررخ ررررررررررررر ي لقرال آرائهم  أتم االسرررررررررررررتعرداد، كمرا كر ا، لردفع الثمن غراليرً ان دأبهم دائمرً

 71ومواقفهم.

يحاول )حليحلذ أن يوضت الفوارق بين الثقافتين العائدتين إلى االتصال من جديد بعد انقطا  دام 

 شررربيهة ليسرررت والضرررفة غزة في الثقافة وأهل للمبدعين املتاحة األدوات ذ عاًما بالقول:19أك ر من )

ا ثمة أن كما ، "إسررائيل" مواطني للفلسرطينيين املتاحة بتلك الصرعد، جميع حال وعلى بأي
ً
 اختالف

والتي   اإلسررائيلية، والثقافة 48 فلسرطينيي بين الناشرئة العضروية العالقة هو السرياق، هذا كبيًرا في

 
 املرجع السابق. 69
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 التردريس العليرا معراهرد عنرد تتوقب وال ،48فلسرررررررررررررطينيو  يتقنهرا التي املهيمنرة العبريرة براللورة تبردأ

 هرررررذ   .وغيرهرررررا الثقرررررافرررررة ويارة برررررأموال والتمول  إسررررررررررررررائيليرررررة ثقرررررافيرررررة جهرررررات مع والعمرررررل والكليرررررات

 مكونرات الثقرافرة بين القرائمرة الهوة توسررررررررررررريع هو فيهرا السرررررررررررررل ي حرّدين: ذو سررررررررررررريب هي االختالفرات

 املعرفة االسررررررررررتفادة من في فيها اإليجابي الجانر يبري بينما الجورافية، الناحية من الفلسررررررررررطينية

 وقبلها، النكبة عند من أوروبا اليهود املهاجرين مع أتت التي اإلسرائيلية الثقافة في الكامنة الواسعة

 العالقررة بحكم منهررا يسرررررررررررررتفيررد الرردرامررا أن أو اآلداب أو الفنون  في جررام ي طررالررر ألي يمكن والتي

 72.املشترك والعمل املباشرة

بالقول: بدا )الفلسرررررررطينيون في "إسررررررررائيل"ذ موفقين أك ر من الفلسرررررررطينيين في يشرررررررير )بابهذ إلى ذلك  

حمرررة أمرراطررت اللثرررام عن األثر التررردميري البعيرررد املرردى النفصرررررررررررررررال هررذ  
ُ
قطرررا  غزة، إال أن إعررادة الل

املجموعررررة لزمن طويررررل عن العررررالم العربي وثقررررافترررره. فقررررد وقع األدب والشرررررررررررررعر واملسررررررررررررررح واألفالم  

الحكم العسررركري، وال يكمن السررر ر بشررركل رئيس في الرقابة، بل لسررراسرررة العزل  السرررينمائية فريسرررة  

بالهوية   1967عن منابعها األصررررلية في العالم العربي. كما كشررررب تماهي فلسررررطينيي األراضرررر ي املحتلة  

الفلسرررررررررررررطينيررة إرررررررررررررررةلررة الثقررافررة، ومرردى الجهررل بررالهويررة الثقررافيررة الفلسرررررررررررررطينيررة لرردى )فلسرررررررررررررطينيي  

و خواحهم في الضررررررررررررفة  48تعطلت نوًعا ما تلك العالقات بين فلسررررررررررررطينيي  لكن، فقد  73"إسرررررررررررررائيل"ذ.

ا بعرد حرب الخليج  1987الوربيرة وقطرا  غزة إثر انردال  انتفراإرررررررررررررة   ، فقرد برات وصرررررررررررررول  1991، وتراليرً

ا باملخاطر. 48فلسطينيي 
ً
 تحديًدا إلى قطا  غزة والضفة الوربية أمًرا محفوف

 بعد إسشرررررررال السرررررررلطة
ً

مرة   48، وتمكن فلسرررررررطينيو 1994الفلسرررررررطينية عام  تحسرررررررنت الظروف قليال

ا وجود مطربين وفنانين 
ً
أخرى من االتصررررررررررال بفلسررررررررررطينيي الضررررررررررفة الوربية وقطا  غزة، وبات مألوف

في املناسرررررررررربات الفلسررررررررررطينية العامة والخاصررررررررررة، ولكن: بعد انتفاإررررررررررة   48ومثقفين من فلسررررررررررطينيي  

إلى أراضرررر ي   48لسررررطينيين من أراضرررر ي  ، انخفض مسررررتوى وصررررول الف2000األق رررر   أيلول/ سرررر تمبر  

مع –والعكس  بسرررررر ر القيود الصررررررارمة التي وإررررررعتها قوات االحتالل الصررررررهيوسي، وهو ما أثر    1967

 على االتصال والتواصل الثقافي بين الطرفين. -طول الفترة

كررررانررررت تحيي حفالت األفراح    48جرررردير بررررالررررذكر هنررررا أن العررررديررررد من الفرق الفنيررررة من فلسرررررررررررررطينيي  

سبات السعيدة في أماكن كثيرة من الضفة الوربية وقطا  غزة، وربما كان على رأس تلك الفرق  واملنا
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الفنية، فرقة أم النور للفن اإلسررررالمي من مدينة أم الفحم، وكذلك الفنان شررررفيق كبها والفنان رائد  

ملشرهور  كبها والفنان مصرطفو الخطير والفنان أحمد مدنية والفنان صرالت أبو ليل ووالد  الزجال ا

يوسررررررررب أبو ليل، إإررررررررافة إلى مشرررررررراركة فرقة املجمع اإلسررررررررالمي للفنون والتي أسررررررررسررررررررها وكان يقودها 

 48.74الشيخ أحمد ياسين في إحيال األفراح واملناسبات في مناطق 

في ذات السرررررررررياق فقد احتل عدد من الكتاب العرب )أنطون شرررررررررماس، ميشررررررررريل حداد، إميل حبي يذ  

ا برارًيا لردى الجمهور  وعردد من املمثلين العرب )مح مرد بكري، يوسرررررررررررررب أبو وردة، مكرم خوريذ مكرانرً

 كبيًرا. وقوبل 
ً

اإلسررررررررررائيلي، كما تال ي عروض رقا لفرق مختلطة تضرررررررررم راقصرررررررررين عرًبا ويهوًدا إقباال

بالتصفيق في )البالدذ وفي الخار .    1994إنتا  مشترك ليهود وعرب ملسرحية )روميو وجولييتذ سنة  

 في وسررررررررررررررررائررررل اإلعالم اإللكترونيررررة كمنتجين ومحررين ومررررذيعين  ويلعررررر املواطنون  
ً

العرب دوًرا فعرررراال

 75ومعلقين، سوال في محطات الراديو والتلفزيون العامة أو في البرامج باللوة العربية.

لع على األدب الفلسرررطيني بشررركل خاص والثقافة الفلسرررطينية بشررركل عام ال بد 
ّ
يؤكد )نخلةذ أن املط

لهذ  الثقافة أينما كانت، وهو أن فلسررررررطين التاريخية هي الوطن، ووحدة املكان    أن يالحا املشررررررترك

املربررررررردعرون   عرلريرهرررررررا  يرلرترقري  الرتري  األرض  هري  تربرقرو  ا، 
ً

 ومرمرزقررررررر
ً

ا ومرحرترال  سررررررررررررريررررررراسررررررررررررريرررررررًّ
ً
مرجرزأ كررررررران  حرتر  و ن 

الفلسررررررررطينيون، بمن فيهم أولئك الذين يعيشررررررررون في املنافي أو في الوطن. واالنتمال إلى هذا املكان هو  

 
ّ
ركر

ُ
ر األول في الهويرة القوميرة والحضررررررررررررراريرة والثقرافيرة، ألن املكران الفلسرررررررررررررطيني يكّون اللورة األدبية  امل

األوليررة بمفردات الترراريخ والجورافيررا والحضررررررررررررررارة والهّم القومي والر يررة الوطنيررة وعلى غير ذلررك من  

 76مفردات تشكل وعي املثقب الفلسطيني واملبد  بشكل عام.

، وفي إطار التصرررررررور املسرررررررتقبلي للجماهير العربية الذي سشررررررررته  2006العام يبقو أن سشرررررررير إلى أنه في 

اللجنة القطرية لر سرررررال السرررررلطات املحلية العربية، صررررريوت ورقة للثقافة الفلسرررررطينية أكدت على 

ّيمرت تجربرة هرذ  الثقرافرة، وأشرررررررررررررارت بوإررررررررررررروح إلى إشررررررررررررركراليرات العالقرة 
َ
هويتهرا الوطنيرة والقوميرة، وق

خر اإلسررائيلي، كذلك اشرتملت على اقتراحات وتوصريات عينية للنهوض بالحركة  بالدولة العبرية واآل 

الثقافية الفلسررررطينية في الداخل، وتشررررمل هذ  التوصرررريات عقد املؤتمر األول للثقافة الفلسررررطينية  

 
 من مشاهدات الباحث في ثمانينيات وتسعينيات القرن املاض ي.  74
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في الررداخررل، و قررامررة لجنررة متررابعررة الثقررافررة الفلسرررررررررررررطينيررة في الررداخررل تعمررل إلى جررانررر لجنررة املتررابعررة 

 77نة القطرية لر سال السلطات املحلية ولجنة متابعة التعليم.العليا واللج

 

 االستنتاجات:   .9

 إلى النتائج التالية: الدراسة خلصت 

)فلسطينيو   - تعريب  48مصطلت  فهو  الفلسطينيين،  من  الفئة  لهذ   األمثل  التعريب  هو  ذ 

أخرى، ويفرض  مبادر، جايم وقوي من جهة، ويحتفا بالهوية الوطنية الفلسطينية من جهة  

األرض   صاحر  بإرادة  مواطنتهم  ينت عون  ويجعلهم  الصهيوسي،  الكيان  على  الناس  هؤالل 

ا بحد  النكبة   ، وُيعدُّ نقيًضا لطبيعة األغلبية املهيمنة التي  1948الشرعي، كما يربطهم تاريخيًّ

 فرإت نفسها عليهم. 

ي إيجابية على فلسطينيي  الكارثية على الصعيد العرب  1967كانت نتائج حرب حزيران/ يونيو -

، وفتح نوافذ عربية أخرى عليهم، ساهم  67فيما يتعلق بمسألة إعادة اتصالهم بفلسطينيي    48

 في إخراجهم من عزلتهم التي كانوا فيها على مدار ثماسي عشرة سنة. 

لم يتمكن الفلسطينيون عامة من االستفادة من سنوات االتصال على الوجه األمثل ألسباب   -

، وكذلك اختالف األهداف فيما  48الختالف الثقافي، وخاصة من جانر فلسطينيي  تتعلق با

التحرير و قامة الدولة الفلسطينية، كان    67بينهم، ففي الوقت الذي كان هدف فلسطينيي  

 هو النضال من أجل تحقيق املساواة داخل "إسرائيل".  48هدف فلسطينيي 

انر النفسية والعاطفية، فقد كشب أيًضا  على الجو   67على الرغم من فوائد االتصال عام   -

ا   ا على جانر األدوات للمبدعين من الطرفين، وبدا جليًّ
ً
الفوارق بين الثقافتين املتصلتين حديث

 في هذا اإلطار نتيجة ارتباطهم بالثقافة اإلسرائيلية. 48تفوق فلسطينيي 

خية هي الوطن، ووحدة  كان املشترك لثقافة الفلسطينيين في الجانبين هو أن فلسطين التاري -

ا  -املكان 
ً
 وممزق

ً
ا ومحتال تبقو هي األرض التي يلتقي عليها املبدعون    - حت  و ن كان مجزًلا سياسيًّ

 الفلسطينيون أينما كانوا. 
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يبدو مستقبل العالقة بين الطرفين غامًضا خاصة في ظل اختالف األهداف كما سبق اإلشارة،   -

في   الحاد   الفلسطيني  االنقسام  ظل  منذ  وفي  الفلسطينية  السلطة  وبالتالي 2007أراض ي   ،

اختالف األولويات في الوقت الراهن. والطرفان مطالبان بالبحث عن إمكانات للتواصل الثقافي 

 والحضاري واالجتماعي والنقابي واالقتصادي والسياس ي رغم كل املعيقات.
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