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 المقدمة

م، وتحديدًا منذ صدور وعد بمفور المشؤوم 1948 ضياع فمسطين قبل عام بدأ
م، وقد خطط اإلنجميزي خالل االنتداب البريطاني لزرع الييود 1917عام 

الصياينة إلبراز ىوية جديدة في فمسطين، وطمس اليوية الفمسطينية وتذويبيا، 
م وقع الشعب الفمسطيني في حيرة من أمره إلى أين يمتجئ في 1948وبعد عام 

ىويتو؟ فالتجأ قسم منو إلى الدول العربية وبقي محافظًا عمى ىويتو العربية 
الفمسطينية، وقسم آخر بقي في أرضو تحت االحتالل اإلسرائيمي يعاني من 

مواطن "أو " " األقمية العربية في إسرائيل:"الصدمة وُبعد األىل عنو فاتخذ لقبًا ىو
، ولكنو بدأ يرفع صوتو ويدافع عن ىويتو الفمسطينية منذ بداية "عربي إسرائيمي

م 1973السبعينات، وفي مناسبة كل انتصار عربي عمى إسرائيل كما حدث سنة 
م، وفي االنتفاضة الفمسطينية 1987في الحرب مع مصر وسوريا، وفي عام 

. المباركة وغيرىا

لقد كان دور المؤسسات الثقافية والجمعيات والنوادي والصحافة ولجان الزكاة 
واألفالم في فمسطين واضحًا في الحفاظ عمى اليوية اإلسالمية الفمسطينية، فقد 

برزت جمعيات لمحفاظ عمى التراث الفمسطيني خوفًا من الطمس أو الضياع، ولكن 
كانت إسرائيل دومًا تحارب ىذه الجمعيات وتعذب أو تنفي أو تسجن القائمين 

عمييا، ولكنيم استمروا في الدفاع عن ىويتيم وأرضيم، وقد رسخ في وجدانيم أن 
. من ال أرض لو ال عرض لو
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عوامل طمس الهوية الفمسطينية وزعزعتها - أ

م صدمة ألّمت بالشعب الفمسطيني حيث 1948كانت النكبة الفمسطينية عام 
زعزعت أىم مقومات اليوية الفمسطينية فسمبت األرض واقتمعت معظم الشعب 
. الفمسطيني من أرضو ومن حضارتو وتراثو الشعبي ومركز ممارساتو الحياتية

وتشتت الشعب الفمسطيني في أقطار عربية وأجنبية ذات حضارة مغايرة إلى 
حد ما عن حضارتو فبدأ في محاولة التأقمم مع الحضارات األخرى مع توخي 

 ( ).الحذر والحرص عمى إخفاء ىويتو إلى حين

 والمؤسسات األجنبية نوسارعت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفمسطينيي
والعالمية إلى تقديم اإلغاثة، فوقف الالجئ ميانًا في طوابير تقف ِبُذلِّ أمام مراكز 
توزيع الُمَؤن، وكم من فمسطيني عزت عميو نفسو وترفع عن حمل بطاقة المؤن  

التي تشيد عمى  لجوئو، وقد أثرت قضية المجوء واإلغاثة في الشخصية الفمسطينية 
تأثيرًا سمبيًا كبيرًا فحطمت العزة والكرامة في نفس الشعب  الفمسطيني، وحمت بطاقة 
الجئ محل اليوية الفمسطينية، وىذه البطاقة تعني أنو ينتمي إلى مجموعة مشردة 
ترعاىا األمم المتحدة وىذه ىوية جديدة دولية تتناقض تمامًا مع عاداتنا وتقاليدنا، 

م، عمدت السمطات اإلسرائيمية إلى تقسيم العرب إلى مجموعات 1948ومنذ عام 
من األقميات الدينية والحضارية كي تشعر ىذه األقميات باالنتماء إلى اليوية 
العربية اإلسرائيمية، وليس إلى اليوية العربية الفمسطينية وقد ركز المخطط 

اإلسرائيمي عمى بعض األقميات كالدروز والشركس والمسيحيين والبدو، وكان 
اليدف من ىذه السياسة طمس اليوية العربية الفمسطينية وقطع االتصال الحضاري 

والثقافي لألقمية العربية في إسرائيل مع الحضارة األم، ومنع تطور أي فكر 
شغال العرب بعضيم ببعض في الداخل  فمسطيني قومي مستقل في ىذه البالد، وا 

. ()كأقميات وطوائف
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، ويحاول %18وصمت أدنى نسبة مئوية لمسكان العرب في إسرائيل إلى 
ساسة إسرائيل تخفيض ىذه النسبة بعدة طرق سواء التيجير أو التمييز العنصري 
أو التضييق االقتصادي وخمق جو من الضغوط السياسية والقانونية واالجتماعية 
والصحية واالقتصادية؛ كي يعيش العرب في إحباط دائم يجبرىم في النياية عمى 
مغادرة إسرائيل، وقد أثبت ىذا الكالم باحثون عرب وييود نتيجة اطالعيم عمى 

. ()اإلحصائيات المستقاة من أجيزة اإلعالم اإلسرائيمية

وقد وصمت العالقة بين الدولة الييودية ومواطنييا العرب إلى درجة وصفيا 
إننا نتنفس مثمما يتنفس البشر اليواء طوال : "توفيق زياد رئيس بمدية الناصرة قائالً 

، ومن المعروف أن النسبة في ازدياد المواليد ()" ساعة يوميًا ومن كل الجيات24
عرب "العرب أكثر منيا عند الييود، ولذا حّذر أكثر من باحثي ييودي من تحول 

وحدىم إلى قنبمة سكانية موقوتة تفقد إسرائيل صبغتيا الييودية في " إسرائيل
غير البعيد، لذا تحاول السمطات اإلسرائيمية جاىدة محو اليوية الفمسطينية المستقبل 

وطمس معالميا بشتى الوسائل، وعمى سبيل المثال أقامت أربعين مستوطنة في الجميل 
م، لمتعجيل في تيويده، وعمى 1985-1981 وحده في خمس سنوات فقط من عام

الرغم من ذلك ما زال سكانو العرب يبمغون حوالي نصف عدد السكان الذي 
م، ومصادرة 1948 أضف إلى ذلك ىدم القرى الفمسطينية منذ عام ()يقطنونو

. مئات اآلالف من الدونمات في فمسطين وبناء المستوطنات وبخاصة حول القدس

أن إسرائيل دولة – نائب رئيس وزراء إسرائيل السابق –وصّرح إيجال ألوان 
ييودية أحادية اليوية الوطنية، وأن العرب لدييم دول كثيرة بينما الييود لدييم دولة 

، ورسمت الصييونية ()واحدة، لذا ليس ىناك مجال لمعرب لمعيش داخل إسرائيل
العالمية لمعالم صور تحدثت عن صراع عربي إسرائيمي أي عالم عربي كبير 

يعادي إسرائيل صغيرة، وعالم عربي قاسي القمب ألنو ال يوطن في أرجائو الواسعة 
. الالجئين المشردين، ونستنتج من ذلك مدى رغبة زعماء إسرائيل في طرد العرب
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من األفضل أن : "ومن تصريحاتيم ما قالو بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل سابقاً 
يبقى أقل عدد ممكن من العرب في منطقتنا، عمينا أن ندمر الجزر العربية في 

–أو وزير خارجية إلسرائيل - ، وقال موشيو شاريت(أي السكان)" منطقتنا
إن طرد العرب حدث مثير لإلعجاب بالنسبة لتاريخ الدولة "م، 16/3/1984في

، وقالت جولدا مائير "الييودية وىو في الواقع أىم من إنشاء دولة إسرائيل نفسيا
إنني أوافق عمى مغادرة العرب لمبالد وسوف ييدأ بالي "رئيسة وزراء إسرائيل سابقًا 

، وصرحت جولدا مائير أيضًا أن األراضي التي احتميا الجيش ()"تمامًا بعد ذلك
. م، ىي أراٍض تعود لمشعب الييودي1967اإلسرائيمي عام 

وعممت الدولة الصييونية عمى تغيير أسماء مواقع عربية بأسماء ييودية لطمس 
، ومرج بن ()كل ما يذكر بعروبة فمسطين مثل تسمية الضفة الغربية بييودا والسامرة

يزراعيل، وسيل عكا بسيل زفولون، ونير العوجا باليركون، ونير المقطع : عامر
، وأم الرشراش بإيالت، وتل الربيع بتل أبيب، وقرية ممبس ببتاح تكفا ()بالكيشون

وقرية الخالصة بكريات شمونة، وغيرىا الكثير من األسماء الييودية أطمقت عمى 
. األماكن العربية، لذا نستطيع القول إن إنكار ىوية األرض ىو إنكار ليوية السكان

ومن األساليب األخرى لطمس اليوية الفمسطينية، االعتداءات المتكررة عمى 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية كالحريق الذي شب في األقصى                

م، وأتت النار عمى منبر صالح الدين وجزء من القسم 21/8/1969في 
، والمحاوالت المتكررة لالستيالء عميو وتفجيره، وتدمير أجزاء من ()الجنوبي

مسجد حسن بيك في يافا، وحوادث السطو المتكررة عمى كنيسة القيامة في القدس 
ولعل، أرز مثال عمى محاوالت طمس اليوية . وغيرىا من الكنائس المسيحية

االجتماعية والحضارية لمعرب في إسرائيل، ىو إقدام وزارة المعارف اإلسرائيمية في 
م، عمى إلغاء عطل أعياد المعممين المسممين والمسيحيين التي 1983صيف عام 

. ()م 1985تمتعوا بيا خالل السنوات الخمس والثالثين األخيرة التي سبقت عام 
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إن الصييونية تعمل بجيد متواصل إلذابة الشخصية العربية الفمسطينية ثم 
. طمسيا وذلك بوساطة إحداث شرخ طائفي يسيل عمييا اغتصاب اليوية الموحدة
إن الصراع القائم بين المؤسسات الصييونية من جية، والشخصية الفمسطينية 
الواعية من جية أخرى ىو صراع حول ماىية اليوية الفمسطينية مما يفرض  

ضرورة بمورة اليوية الوطنية حتى تكون إطارًا واقيًا لإلنسان الفمسطيني في إسرائيل 
تقيو وتحميو من عمميات القير والقمع واالقتالع من الجذور وعمميات طمس اليوية 

. ()وتذويبيا التي تمارسيا المؤسسة الصييونية ضد اإلنسان الفمسطيني

لم يكن ىدف سياسة السمطة اإلسرائيمية َصْيَينة األقمية العربية من خالل 
دمجيا في حياة الدولة، إنما أرادت أن تكون األقمية العربية بال ىوية، وعمى ىذا 

ىذه السياسة في مناىج التعميم  لمدولة، وتبرز ءاألساس شددت إسرائيل عمى الوال
 ()التي تيدف إلى تشويو القومية العربية والحط من قدرىا إزاء األكثرية الييودية

وعززت إسرائيل فكرة انفصال شخصية الفمسطيني عن الوطن العربي، وأثارت فيو 
ىل ينتمي إلى العروبة واليوية الفمسطينية أم إلى اليوية اإلسرائيمية، وكي : الحيرة

تحقق إسرائيل سياستيا ىذه عزلت الفمسطينيين عن العالم الخارجي منذ عام 
م، ساعدت عمى إغناء اليوية 1967م، إال أن ىناك عوامل قبل عام 1948

الفمسطينية واالنتماء إلييا منيا عوامل خارجية وداخمية، ومن العوامل الخارجية 
مثاًل ثورة الرئيس عبدالناصر وخطاباتو، وثورة الجزائر، أما العوامل الداخمية فمنيا 
أدب المقاومة والشعر الوطني والغناء الشعبي وكميا كانت محركًا لمطاقات الخالقة 
الكامنة في نفوس الجماىير الفمسطينية، وال ننسى األثر الكبير الذي أحدثو تالحم 

م،  في حين 1967الشعب الواحد في الداخل وفي المناطق المحتمة بعد عام 
م، بعيدة األثر 1967، لقد كانت حرب حزيران عام ()توقعت إسرائيل عكس ذلك

عمى الفمسطينيين في الداخل، إذ كانت بداية تحول عميق في شعورىم باالنتماء من 
اليوية القومية العربية إلى اليوية الوطنية الفمسطينية، وقد عادت إلييم الثقة بالنفس 
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م، إذ إن الحرب أبرزت إسرائيل دولة ضعيفة ومنكمشة، 1973بعد حرب عام 
وقد نتج عن ىذا التغيير ازدياد شعورىم باالغتراب وأشعرت العرب باحترام أنفسيم، 

في المجتمع اإلسرائيمي، وظير ذلك في تعامميم مع السمطة من منطمق الواثق بنفسو، 
، وال ننسى ()وارتفع رصيد الوطنية والقومية وتراجع رصيد المتعاونين مع السمطة

ارتفاع عدد السكان العرب في إسرائيل وارتفاع المستوى التعميمي وىبوط نسبة 
األمية، وارتفاع نسبة المينيين في الطبقة العاممة، كل ذلك أضفي جوًا من الرفض 
لموضع القائم ولمسياسة الرسمية القائمة وأدى إلى دعم اليوية الوطنية الفمسطينية 

.   ()وترسيخيا 

ويعتقد ساسة إسرائيل أنيم إذا نجحوا في سياستيم لمحو اليوية القومية عند 
العرب في الداخل أو تشويييا عمى أقل تقدير فإنيم سينجحون في غرس اإلحساس 
بدونية الفمسطينيين أمام تصاعد الشعور القومي عند الييود وتناميو، ولكنيم فشموا 
نتيجة عمميات التصدي التي قام بيا شعبنا في الداخل، وعمم العرب أن لكل فعل 
رد فعل بمعنى أنو كمما ازدادت عمميات القير والقمع وتشويو اليوية ومحاوالت 
تذويبيا ازدادت عمميات التصدي، ومن ثم اتضحت مالمح اليوية القومية عند 
الفمسطينيين في الداخل أكثر فأكثر، وبالفعل عبر شعبنا في الداخل عن ذلك 
بثورات شعبية تحررية لمقاومة كل أساليب القير وتذويب اليوية التي يقوم بيا 
ساسة إسرائيل بتخطيط مدروس، كما كانت ىذه الثورات المعمم والمرشد لشعبنا 

. الفمسطيني في مسيرتو البطولية

ونستطيع القول إن اليوية السياسية لممواطن الفمسطيني في إسرائيل تتكون من 
اليوية الوطنية أي الشعور باالنتماء إلى الشعب الفمسطيني، : ثالث ىويات ىي

واليوية القومية أي الشعور باالنتماء إلى األمة العربية، واليوية المدنية أي الشعور 
 في إسرائيل كما يشعر بيا نكما أن ىوية الفمسطينيي. ()بالمواطنة في إسرائيل
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الفمسطيني مرت في ثالث مراحل رئيسية تميزت كل مرحمة بسيطرة إحدى اليويات 
: الفرعية المذكورة أعاله، أما ىذه المراحل فيي

 (إسرائيمي- عربي)م 1948-1967

. (عربي)م 1967-1973

.  () (عربي فمسطيني )حتى اليوم - 1973

لقد طبقت إسرائيل عمى المواطنين العرب في الداخل السياسة االستعمارية 
فشجعت االنقسامات الداخمية ودعمت " فرق تسد"القديمة نفسيا وىي سياسة 

، بيدف ( )(المحمية، والحمائمية، والدينية )الوالءات واالنتماءات التقميدية الضيقة 
عاقتيا أواًل واليوية القومية ثانياً  . إضعاف نمو اليوية اإلسالمية وا 

م، عمى عّينة من طالب المدارس الثانوية 1988وقد جرى مسح ميداني عام 
يشعرون العربية في إسرائيل، وتشير النتائج ليذه الدراسة إلى أن العرب في إسرائيل 

بانتمائيم إلى األمة العربية والشعب الفمسطيني أكثر من شعورىم باالنتماء إلى 
الجماعات التقميدية كالطائفة الدينية ومكان السكن والحمولة وأكثر بكثير من شعورىم 
بالمواطنة في دولة إسرائيل، وىذا يعني أن أكثر اليويات انتشارًا بين الفمسطينيين في 

المحمية، والدينية ، )إسرائيل ىما اليويتان العربية والفمسطينية، تمييما اليويات التقميدية 
، وىذه النتائج تتفق مع نتائج أبحاث ()، وأخيرًا تأتي اليوية اإلسرائيمية(والحمائمية

العرب في أخرى حول تعزيز اليوية الفمسطينية وتراجع اليوية اإلسرائيمية بين 
، ومن المنطقي القول إن الشعوب المحتمة ()م1973إسرائيل بعد حرب أكتوبر 

والمستعمرة والمستضعفة التي فرضت عمييا ثقافات وىويات غير ثقافتيا وىويتيا 
لى (الفولكمور)ىي التي تحتاج إلى المجوء والعودة إلى موروثيا الشعبي  ، وا 

استعمال الرموز الشعبية لتثبيت ىويتيا وتعزيزىا، أما الجمعيات المستقمة والشعوب 
. القوية فال، ألن ليا ما يكفييا
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كان الييود يعاممون العرب في الداخل كعرب مقابل ييود وليس كفمسطينيين 
مقابل إسرائيميين، ولم يرتفع صوت الفمسطيني في الدفاع عن ىويتو إال في 

م، وجاء 1976النصف الثاني من عقد السبعينات وبعد يوم األرض بالذات عام 
. التحول بطيئًا وبيدوء من عربي إلى فمسطيني

الجمعيات الخيرية ودورها في الحفاظ عمى الهوية الفمسطينية - ب

إن الخدمات االجتماعية التي تقدميا الجمعيات الخيرية ىي دليل واضح عمى 
الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية، وقد بدأ تأسيس الجمعيات الخيرية في فمسطين في 

العقد األول من القرن العشرين، وذلك كمحاوالت لمتجارب مع التحديات التي 
واجييا المجتمع الفمسطيني آنذاك، وبدأ ىذا النشاط الخيري يأخذ إطارًا تنظيميًا 
أكثر في أعقاب المؤتمر النسائي الفمسطيني األول الذي عقد في القدس عام 

 وجرى في ىذا المؤتمر حث النساء عمى ضرورة تأسيس جمعيات  ،(1)م 1929
نسائية تطوعية في المدن الفمسطينية، ونجد في الضفة والقطاع اليوم شبكة من 

. (2) جمعية  نسائية 215الجمعيات النسائية يصل تعدادىا إلى ما يزيد عمى 

وبسبب ظروف االحتالل البريطاني وشدة رقابة اإلنجميزي عمى الفمسطينيين 
فقد غمب عمى ىذه الجمعيات العنصر النسائي دون الرجال، فكان وصول 

. (3)العنصر النسائي إلى المحتاجين أيسر وأقل مراقبة من تحركات الرجال 

م، وعرفت بجمعية االتحاد النسائي 1921تشكمت أول جمعية في نابمس عام 
العربي وكانت برئاسة المحرومة مريم ىاشم وانضمت ىذه الجمعية إلى االتحاد 

م، 1948م، وتشكمت جمعيات أخرى بعد عام 1938النسائي العربي بالقاىرة عام 
فبرزت جمعيات رعاية األمومة والطفولة واليالل األحمر وجماعة البر والتضامن 

، وكان من أىم (4)وغيرىا من الجمعيات التي أخذت تنمو وتتزايد حتى ىذا اليوم
رعاية أسر الشيداء واأليتام، ورعاية عائالت : أىداف االتحاد النسائي وغاياتو
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يواء العجزة والمسنين الذين ليس ليم معيل، العناية بالجرحى ومشوىي  السجناء، وا 
، وتقديم (5) الحرب، وتقديم العون لمفئات المتضررة جراء ىدم البيوت أو إغالقيا 

الخدمات والمساعدات إلى المرأة العربية في المجاالت العممية والثقافية والصحية، 
ورفع مستوى الفقراء، وتأىيل أبنائيم، ومكافحة األمية، وأسست الجمعية مستشفى 

االتحاد النسائي لتقديم الخدمات الطبية لفقراء المدينة ثم تطور وأصبح من 
. (6)المستشفيات المرموقة

وجد العمل االجتماعي التطوعي ليكون رديفًا ومكماًل لمعمل االجتماعي 
الرسمي الذي تقوم بو كل دولة بأجيزتيا المختمفة، أما في فمسطين المحتمة فقد 
شّذت الحركة التطوعية األىمية عن ىذه القاعدة تمامًا، إذ ولد العمل االجتماعي 
والتطوعي ردًا عمى الممارسات الشاذة لحكومات االحتالل اإلنجميزية واإلسرائيمية 

أي محاولة إصالح ما خربو االستعمار البريطاني وما ىدمو االحتالل . (7)
. اإلسرائيمي

وازدادت الحاجة إلى تأسيس جمعيات خيرية في الثالثينات من القرن العشرين 
وذلك بعد أن شيدت فمسطين مصادمات دموية مع سمطات االحتالل، كان أعنفيا 

م، الذي استمر ستة أشير متوالية، فكان ال بد من وجود 1936إضراب عام 
جمعيات تغطي خدماتيا كافة المدن الفمسطينية، فظيرت جمعيات اليالل األحمر 

. ودور األيتام وغيرىا

م، برزت أسماء رائدات العمل االجتماعي 1948وفي فترة ما قبل عام 
التطوعي المواتي كان لين السبق في إنشاء الجمعيات الخيرية أمثال مريم ىاشم 
وعندليب العمد في نابمس، وزليخة الشيابي في القدس، وغيرىن الكثير، ممن 

أرسين قواعد الخير والعطاء والتضحية، وامتاز ىذا العمل االجتماعي التطوعي في 
ىذه الفترة بأنو عمل شبو منظم ال يرتبط بالدولة الحاكمة، تغمبت عميو ظاىرة 
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النخوة والدافع الديني والوطني لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية وكان عدد الجمعيات 
. في ىذه الفترة قميالً 

م، تدفق مئات اآلالف من الالجئين والمشردين من مدن 1948بعد نكبة عام 
فمسطين إلى الضفتين الغربية والشرقية وقطاع غزة، وكان لمنكبة أكبر األثر في 

إثقال كاىل الجمعيات الخيرية القائمة، كما دفعت النكبة الكثير من أبناء المجتمع 
إلى التفكير بإنشاء جمعيات أخرى لتقديم العون ليذه الكثرة من المدن والقرى 

المعوزة التي فقدت بيوتيا وأراضييا، ومصادر رزقيا لتصبح في خيام بالية ال تقييم 
شر البرد والحر، لذا أصبح الواجب الوطني تأسيس جمعيات خيرية فتسابق 

م، من فمسطين إلى أمريكا 1948كما كثر عدد المياجرين بعد نكبة عام . الخّيرون
خاصة، وقد فتح باب اليجرة عمى مصراعيو، وكان معظم المياجرين من الشباب 

ومتوسطي العمر، تاركين الشيوخ المسنين والعجزة، لذا قامت جمعيات كثيرة 
لخدمتيم، فمثاًل تأسست جمعية النيضة النسائية برام اهلل، وجمعية اإلصالح 

الخيرية، وكان أبناء رام اهلل في الميجر يرسمون األموال لدعم ىذه الجمعيات ودعم 
. (8)أبنائيم في المدينة 

م، والنكسة عام 1948وقد تأسست جمعيات واتحادات كثيرة بسبب النكبة عام 
م، واستطاعت ىذه الجمعيات واالتحادات المحافظة عمى اليوية اإلسالمية، 1967

من خالل حرصيا عمى أىدافيا وخدماتيا اإلنسانية التي تحافظ عمى القيم والتعاليم 
اإلسالمية، وتصب خدماتيا في ىذا االتجاه، فمثاًل ترعى األيتام وأبناء الشيداء 
والمعوقين وتعّمم األطفال وتساعد الفقراء والمحتاجين وتقدم الخدمات الصحية 

واالجتماعية واإلنسانية والثقافية من خالل األنشطة المتنوعة التي تحقق أىدافيا 
مكافحة األمية، وفتح مشاغل لمخياطة وحياكة الصوف، : ومن جممة أىدافيا

يفاد البعثات العممية  والطباعة، وتقديم العون لممعتقمين، وتعميم الصم والبكم، وا 
سعاف المرضى، ونشر الوعي الصحي . لمخارج، وا 
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أما دور ىذه الجمعيات في الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية فمن خالل حمالت 
التوعية والفعاليات النضالية التي تقوم بيا لمدفاع عن القضية الفمسطينية وضد 

الممارسات القمعية التي يتعرض ليا شعبنا في كل مكان، فقد صدر عن االتحاد 
، عدد كبير من الرسائل والبيانات السياسية الموجية إلى (9)العام لممرأة الفمسطينية

ىيئة األمم ودول العالم والمؤسسات غير الحكومية، في جميع المناسبات وعند كل 
اعتداء عمى شعبنا وأرضنا، ولم تتقاعس المرأة الفمسطينية عن أي مشاركة نضالية 
أو سياسية من اعتصامات ومظاىرات احتجاجية وندوات ومحاضرات توعية وغير 

. ذلك من األساليب

وتختمف بداية تأسيس الجمعيات في كل منطقة من فمسطين عن غيرىا، فمثاًل 
في منطقة نابمس بدأت منذ العشرينات، بينما بدأت مسيرة العمل االجتماعي 

الخيري المنظم في محافظة الخميل في مطمع الخمسينات، ففي الفترة الواقعة بين 
رابطة : م تم إنشاء ثالث جمعيات خيرية في محافظة الخميل ىي1953-1956

، بينما كانت (10) الخيريةالجامعيين وجمعية اليالل األحمر وجمعية سيدات الخميل
أول مؤسسة اجتماعية في مدينة جنين ىي ىالل أحمر جنين تأسست عام 

م، ثم 1948م، وفي مدينة طولكرم ىالل أحمر الذي باشر خدماتو عام 1958
 وتشكمت جمعيات في قمقيمية كان أىميا جمعية المرابطات (11)تمتيا جمعيات كثيرة

. وجمعيات أخرى

م، أسست الجمعيات الخيرية في كل من نابمس وجنين 1958وفي عام 
 جمعيات، اتحادًا ليا يجمع كممتيا ويرعى شؤونيا، 9وطولكرم وعددىا آنذاك 

، ومن أىداف االتحاد العمل عمى إنشاء جمعيات (12)وتكون نابمس مركزًا لالتحاد 
خيرية أخرى، وتقديم المساعدة المالية ليا ضمن اإلمكانات المتوافرة، وتزويد 

االتحاد العام لمجمعيات الخيرية في األردن والمؤسسات الرسمية بالبيانات 
. والدراسات الخاصة بالعمل االجتماعي
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م، أيضًا تأسس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الخميل 1958وفي عام 
كما تأسست جمعيات كثيرة في محافظة القدس أثناء النكبة، وكان أىم ىذه 

م، عمى جبل الطور 1955الجمعيات جمعية المقاصد الخيرية التي تأسست عام 
في القدس، وىدفيا رعاية مصالح المواطنين والنيوض بمستواىم في النواحي 

الصحية والثقافية واالجتماعية، ومن أىم نشاطات الجمعية تأسيس مستشفى جمعية 
 سرير وبو 300م، وضم أكثر من 1968المقاصد الخيرية الذي افتتح في عام 

أقسام عالجية متعددة، وقد حاولت إسرائيل إغالقو مرارًا وداىمتو عدة مرات خاصة 
أثناء االنتفاضة، وىو المستشفى العربي الوحيد المتطور في القدس، وجمعية 

االتحاد النسائي العربي في القدس وكان الذي أرسي حجر األساس حجر األساس 
م، ويقوم االتحاد بعقد ميرجانات 1964ليذا البناء ىو الممك حسين المعظم عام 

. (13)كثيرة في مناسبات مختمفة مثل وعد بمفور وذكرى التقسيم وغيرىا 

م، واتخذوا 1977اجتمع أعضاء االتحادات في القدس والخميل ونابمس عام 
، واتخذت المجنة مدينة القدس مقرًا ليا، عمى أن عقد (14)"لجنة تنسيق"قرارًا بتشكيل 

يقوم اتحاد الجمعيات . اجتماعاتيا بشكل دوري في كل من القدس والخميل ونابمس
بإجراء أبحاث ودراسات اجتماعية لحاالت األسر الفقيرة، تقرر بناًء عمييا حجم 

المساعدات التي سوف يقدميا، ويتم إرسال المستندات إلى قسم الشؤون االجتماعية 
في األردن من أجل تقدير عدد األسر التي سيتم تقديم العون ليا، ويقوم االتحاد 
بالدعم المادي لمجمعيات الخيرية األعضاء من أجل تطوير مؤسسات القائمة 

واستحداث مؤسسات أخرى، ويقدم االتحاد قروضًا بدون فوائد لألسر المحتاجة في 
إقامة مشاريع إنتاجية كتربية األغنام أو شراء ماكنات خياطة أو نسيج، بحيث 

تصبح ىذه المشاريع بمثابة مصدر دخل دائم لألسرة تساعدىا عمى العيش بكرامة، 
ويتم تسديد ىذه القروض بأقساط سيمة ولمدة طويمة، فمثاًل بمغ ما قدمو االتحاد في 
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، ومن أىم مصادر (15) دينار36.200م  1989محافظة الخميل من قروض عام 
: تمويل اتحاد الجمعيات الخيرية

مساعدات االتحاد العام لمجمعيات الخيرية في األردن من ريع  -ٔ
. اليانصيب الخيري

. مساعدات شركة الزيت العربية أرامكو -ٕ

. اشتراكات الجمعيات الخيرية األعضاء -ٖ

 . (16)مساعدات من بعض الدول العربية ومنيا دول الخميج -ٗ

وعمى الرغم مما يقوم بو اتحاد الجمعيات الخيرية من خدمات جّمى لمحفاظ 
م، إال أن ىناك مشاكل 1948عمى اليوية العربية اإلسالمية في فمسطين منذ عام 

: وعقبات تواجو اتحاد الجمعيات الخيرية وأىميا
إن عدم توافر مصادر تمويل دائمة لالتحاد يؤدي إلى : التمويل -ٔ

. إعاقة التطوير
 .نقص األبنية الالزمة الستيعاب مؤسسات االتحاد -ٕ

حاجة االتحاد إلى كفاءات إدارية واعية ومدربة وعدم وجود  -ٖ
 .متطوعين

سوء األحوال االقتصادية والسياسية داخل األراضي المحتمة وما  -ٗ
ترتب عمى ذلك من نتائج سمبية تركت بصماتيا عمى مسيرة العمل 

 .االجتماعي

عدم سماح السمطات  اإلسرائيمية بإصدار رخص لبعض الجمعيات  -٘
 .ورفض السماح بدخول األموال إلى األراضي المحتمة
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عدم سماح السمطات اإلسرائيمية بإنشاء جمعيات خيرية جديدة ال  -ٙ
سيما في القرى التي زالت تفتقر إلى أبسط مقومات الخدمة 

 .(17)االجتماعية 

وازداد تشكل الجمعيات في الضفة الغربية والقطاع ووجد المواطنون الذين 
أحاطت بيم المحن من كل جانب أن ىذه الجمعيات ىي اليد الحانية والصدر 

إن . العطوف في تخفيف بعض المعاناة التي ألمت بيم في الظروف العصيبة
الشاىد المنصف لما تقوم بو الجمعيات الخيرية يدرك نبل الرسالة التي تحمميا ىذه 
الجمعيات والخدمات التي تقدميا إلى فئات المواطنين في مختمف مجاالت الرعاية، 

ابتداًء من الخدمات الصحية والتربوية التأىيمية والطفولة واألمومة إلى رعاية 
، ولكل جمعية أىداف وغايات (18)المسنين والمكفوفين وتقديم العون لألسر الفقيرة

لخدمة المجتمع الفمسطيني، ولكل جمعية خدمات ومشاريع ونشاطات تقدميا، وكل 
. ىذه الخدمات تقدم لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية

م، في الضفة 1967تأسست جمعيات كثيرة قبل االحتالل اإلسرائيمي عام 
والقطاع كانت تقدم المأكل والممبس والموازم المدرسية والرعاية الصحية واالجتماعية 

جمعية :  مجانًا، وما زالت تعمل لمحفاظ عمى ىويتيا العربية، ومثال عمى ذلك
م، عمى جبل الطور بالقدس 1960األميرة بسمة لألوالد المقعدين التي تأسست عام 

،  وىناك جمعية الكفيفات في رام اهلل والتي كان الدكتور زىير برقاوي اليد (19)
الطولي في تأسيسيا، وذلك عندما شاىد عددًا من المبشرين الذين بدءوا في 

دخالين في المدارس التبشيرية بقصد إبعادىن عن  اجتذاب عدد من الكفيفات وا 
، وىناك جمعيات لممكفوفين مثل الجمعية األىمية لممعاقين (20)الدين اإلسالمي 

م، وتؤمن ليم كافة االحتياجات، وىناك 1963بصريًا أنشئت في القدس عام 
في بداية كل موسم شتاء ينظم . جمعيات كثيرة ال داعي لتعدادىا فعددىا بالمئات

اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس التعاون مع الدوائر الحكومية األردنية 
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حممة معونة "المسؤولة ومع أمانة القدس والغرفة التجارية حممة تعرف باسم 
، ىدفيا األخذ من الغني واإلعطاء لمفقير، ويشرف االتحاد عمى مكتبة (21)"الشتاء

م، وفييا كتب قيمة يطالعيا نزالء 1966سجن القدس المركزي التي أنشأىا سنة 
السجن كي يخرجوا إلى الحياة متنورين، ولمحقيقة نقول إن ىذا الجيل من الشباب 
الفمسطيني قد استفاد من السجون اإلسرائيمية، حيث كان يوضع الشاب في السجن 

. (22)ويحتك بالسجناء القدامى الوطنيين فيخرج الشاب الصغير مشحونًا بالوطنية 

أما المجان والجمعيات الخيرية التي تأسست في عيد االحتالل بعد عام 
م، فكان نشاطيا واضحًا في تحدي أىداف السمطة اإلسرائيمية، التي تتمثل 1967

قبل كل شيء في طمس اليوية الفمسطينية والتراث الفمسطيني، وبمغ عددىا حوالي 
، وقد تركزت ىذه الجمعيات والمجان (23) م1988 جمعية ولجنة عام 45.000

. لممحافظة عمى الطفل والمرأة والشباب والكيول ورعاية طبقات المجتمع الفقيرة

ارتبط نشوء المؤسسات األىمية في فمسطين وتطورىا بغياب السمطة الوطنية، 
فنشأت المؤسسات لتسد الثغرات في المجاالت االجتماعية والتربوية واالقتصادية 
والصحية، وأصبحت بمثابة أدوات نضالية تتحدى استراتيجية الحرمان والقير، 

وتطورت المؤسسات األىمية في فمسطين لتقوم بمسؤوليات وميام ىي من صمب 
مسؤوليات السمطة وليست مكممة ليا كما ىو الحال في الدول المستقمة، واعتمد 
المجتمع الفمسطيني وخصوصًا في ظل الظروف الراىنة عمى مؤسساتو األىمية 

. (24) لتوفير خدمات أساسية في مجاالت مختمفة 

وفي خالل فترة الحكم العسكري اإلسرائيمي في فمسطين المحتمة من عام 
م، لم تسمح السمطة اإلسرائيمية بإنشاء جمعيات داخل التجمع 1948-1966

الفمسطيني، بل عممت عمى تفتيتو وعمى ضرب كل محاولة وطنية ىدفت لتنمية 
لكن نستطيع القول إن المؤسسات . الوعي الجماعي مثل حركة األرض وغيرىا
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، أما (25)األىمية الفاعمة لم  تنشأ في فمسطين المحتمة إال في منتصف السبعينات 
م، فقد تركز نشاطات الجمعيات عمى تقديم خدمات في مجال 1967ما قبل عام 

رعاية األيتام والعجزة والمعوقين والمقعدين وتقديم مساعدات مادية وعينية 
. لممحتاجين ورعاية األمومة والطفولة ونشاطات تقميدية مثل خياطة ومحو أمية

م، عام بدء االنتفاضة، نشطت الجمعيات، 1987م، حتى عام 1967ومنذ عام 
باإلضافة إلى ما ذكر، تأسست قواعد اجتماعية لسد حاجات المجتمع الفمسطيني 

عمى المدى الطويل، مثل االىتمام بالتدريب الميني، وتأسيس مراكز أبحاث 
، ومشروعات إنتاجية وذلك لتمبية الحاجات المحمية (26)ومكتبات، وتعميم جامعي

، وقد سعى (27)والتطمعات الوطنية لتقميل االعتماد عمى االقتصاد اإلسرائيمي 
االحتالل اإلسرائيمي إلى تحجيم دور ىذه المؤسسات وفتح المجال أمام رجاالتو 

لتأسيس جمعيات وفق سياستو، وحظر ذلك عمى من يراىم خطرًا عمى أمنو والذين 
، وال ننسى دور (28)بإمكانيم المساىمة في خمق مؤسسات ال تتفق مع سياستو 

لجان الزكاة في مختمف أنحاء فمسطين في الحفاظ عمى اليوية اإلسالمية 
الفمسطينية، فكانت لجان الزكاة تساعد الفقراء والمحتاجين، وكانت إسرائيل تحاول 

شراء ىؤالء عن طريق المال واإلغراءات األخرى كي يقعوا فريسة االنحراف 
والخيانة، فقامت لجان الزكاة تساعدىم ماديًا وتنبييم إلى األخطار اإلسرائيمية 

. وترشدىم إلى ضرورة التمسك بالدين واليوية اإلسالمية

دور المؤسسات الثقافية والتعميمية في الحفاظ عمى الهوية الفمسطينية - ج

تمثل الثقافة الفمسطينية وجيًا من أوجو التعبير عن اليوية الوطنية لمشعب 
الفمسطيني في إصرارىا عمى مواجية عمميات التذويب والنفي والتشويو والسرقة 

واالنتحال، وتقف الثقافة الفمسطينية في مواقعيا الفكرية والروحية متصدية 
. لالحتالل، فيي ثورة ضد االقتالع وطمس اليوية والقمع اليومي
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إن ما تتعرض لو الثقافة الفمسطينية عمى أيدي سمطات االحتالل في األراضي 
م، ىو امتداد لما تعرضت لو سابقًا في األراضي المحتمة عام 1967المحتمة عام 

. م1948

إضعاف الشعور القومي بين : إن النظام التعميمي في إسرائيل ييدف إلى
لى جعميم في ريب من أنفسيم بصدد قوميتيم، أي  العرب المقيمين في إسرائيل وا 

عن طريق تزييف تاريخ الشعوب العربية وتمثيمو "حمميم عمى الخجل من تراثيم 
. (1) " وكأنو سمسمة من االنقالبات وعمميات القتل والخصومات والسمب والنيب

وانتيجت إسرائيل سياسة تربوية تجاه العرب ترمي إلى إبقائيم متخمفين فكريًا، 
كما ترمي إلى تشويو ىويتيم الحضارية والقومية، وتحويل العرب إلى أناس ذوي 

كما اتبعت . ميارات مينية دنيا بحيث يمكن استغالليم في االقتصاد اإلسرائيمي
إسرائيل سياسة ترمي إلى إعداد معممين ذوي شخصيات مشوىة خنوعة غريبة عن 
 نواقعيا القومي والسياسي، وغرس اإلحساس بدونية العرب بشكل عام والفمسطينيي

بشكل خاص من ناحية، وتمجيد الييود في الفكر والعمم والثقافة من ناحية 
. (2)أخرى

وتعاني المناىج التعميمية من التدخل الييودي، كما تعاني الكتب والمراجع من 
الرقابة الييودية وتزييف التاريخ، كما تعمل اإلستراتيجية الصييونية عمى إلغاء  

يالحظ أن اآليات "اليوية العربية اإلسالمية وقتل روح المقاومة في المناىج، فمثاًل 
القرآنية واألحاديث المختارة لمتربية الدينية تتركز في الجانب األخالقي والتيذيبي 

وتتجاوز اآليات المتعمقة بنظم الحكم والمجتمع، أو المتعمقة بالجياد وواجب 
، وبالنسبة إلى تدريس تاريخ فمسطين ال يدرس في (3)"المسممين ضد األخطار

، وفي (4)المدارس العربية بينما يدرس تاريخ فمسطين الييودي بإسياب وتفصيل 
مادة الجغرافيا أخفيت المعالم الفمسطينية وحل مكان األطمس الذي كان يبين معالم 
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فمسطين الجغرافية الحقيقية بتضاريسيا وقراىا ومدنيا، ما يسمى بأطمس الطالب 
حالل  اسم  الذي حرره جماعة من الييود حرصوا عمى طمس اسم فمسطين وا 

، وعمى الرغم (5)إسرائيل محميا، وحولت أسماء األماكن العربية إلى أسماء ييودية 
من كل ىذه الظروف القاىرة ومحاوالت الطمس استطاع الفمسطينيون مواصمة 
نتاج أدب يثير االعتزاز، وقد ساىمت في ذلك مساىمة فّعالة  الخمق واإلبداع وا 
المجالت والصحف المختمفة، مثل الجديد، واالتحاد، والغد، والمجتمع المتحجبة 

وغيرىا، وقد قمت بتأليف كتب عن فمسطين وأقوم بتدريس تاريخ فمسطين الحديث 
في جامعات األرض المحتمة وقد الحظت مدى ضعف الطمبة في تاريخ وطنيم 

والسبب ىو عدم تدريسيم من األساس عن تاريخ وطنيم في المدارس، قبل المجيء 
. إلى الجامعة، وىذا يعود إلى السياسة الصييونية في محاربة التعميم في فمسطين

إن الوضع المأساوي لمتربية والتعميم في الوسط العربي في فمسطين المحتمة 
كاد أن يولد االستسالم والالمباالة لدى الكثيرين الذين كانوا عمى وشك أن يتوصموا 
إلى النتيجة اليائسة والقائمة إن ىذا ىو قدرنا وليس أمامنا إال الرضوخ واالستعطاء 

(6) .

سامي مرعي في دراساتو إلى الجيود التي تبذليا المؤسسات . وقد أشار د
الصييونية من أجل تفتيت اليوية الموّحدة لمعرب الفمسطينيين في إسرائيل وجعميم 

ينظرون إلى أنفسيم وكأنيم مجموعات دينية وطبقية ال تربط بينيا سوى المغة 
كما أشار إلى ضعف التعميم التكنولوجي في الوسط العربي، لكن العرب . العربية

مرعي بصورة . قاموا بالمبادرة بإقامة صندوق التعميم التكنولوجي الذي شارك فيو د
. (7)نشطة تعتبر نموذجًا لالعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع  

أصبح الطالب الفمسطينيون طميعة شعبيم في التصدي لمصياينة وذلك منذ 
م، وبعد أن ضمت إسرائيل القدس 1967األيام األولى لالحتالل اإلسرائيمي عام 



  

 37 

لقد كانت : كانت ىناك ثورة بالمعنى الحقيقي، ويتحدث دايان عن ىذه الثورة قائالً 
أكثر الفترات صعوبة في الضفة الغربية ىي شير أيمول وتشرين أول من عام 

م، نياية أول صيف من حكمنا، فقد تالقى عمى حربنا كل من رجال الدين 1967
. (8)" ورجال السياسة ورفعوا راية العصيان والثورة

إن المواطن الفمسطيني في المناطق "ويقول تقرير لمجمة شؤون فمسطينية 
المحتمة يقع حاليًا فريسة لحرب نفسية تتكون أسمحتيا من االحتالل واالعتقال 

واإلرىاب والتخويف والتيديد بأساليب مختمفة ومتعددة من إذاعة وتمفزيون وجريدة 
شاعة وتحقيق بوليس وتوقيف واستجواب إلخ تشترك جميعيا في إلغاء ىويتو ... وا 

، ونتيجة ىذه األساليب القمعية تولدت عند الطمبة نفسية خاصة (9)"الفمسطينية
تتميز باإلحباط، ومن الطبيعي أن ىذا اإلحباط ال يجد لو متنفسًا إال في العنف 
والمقاومة وىذه ليست إال مصادر لمتنفيس أو التقميل من ىذا اإلحباط الذي تراكم 
منذ سنين، ومن ىنا جاء االنتماء إلى منظمات المقاومة باعتبارىا مصدر العالج 

. ليذا اإلحباط

لذا فإن العنف اإلسرائيمي قابمو نضال وطني عرف بثورة الحجارة وثورة 
المساجد وثورات أخرى كان ليا دور أكيد في توجيو الطمبة نحو قضيتيم الوطنية، 

م، وقد وزع المعممون بيانًا باسم اتحاد 1967فساىموا في ثورة الطالب عام 
، واكتشفت (10)المعممين، يطمب امتناع المعممين عن التعميم تحت الحكم اإلسرائيمي

السمطات اإلسرائيمية أن ىناك شبكات سرية من الشباب الصغار قد تأسست، وقد 
أرسمت ىذه الخاليا رسائل تيديد إلى التجار تحذرىم من المتاجرة مع اإلسرائيميين، 
كما اكتشفت شبكات سرية لمطالبات، والحقيقة أن الصوت الطالبي كان ىو األقوى 

واألكثر تأثيرًا في ىذه الفترة المبكرة من االحتالل، واستمر الطالب في صداميم 
م، سقط 1967م، ففي انتفاضة عام 1967وتصدييم لالحتالل حتى بعد عام 

شيداء مثل الطالبة لينا حسن النابمسي، وعندما جرت مبادرة السادات وزيارتو 
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لمقدس وما تالىا من مفاوضات كامب ديفيد كان لمطالب دورىم الكبير في 
. التصدي ليا

كان الطالب كعادتيم ىم رأس الحربة في التحرك ضد االحتالل، يقول زعيم 
لقد كانت أىم مراكز منظمة التحرير الفمسطينية "، بيذه المناسبة (أورون)ييودي 

في مقاومة اإلدارة المدنية في كانون ثاني وشباط ىي جامعات الضفة الغربية 
، وكانت انتفاضة الطالب عام (11)"األربع بير زيت والنجاح والخميل وبيت لحم 

م، بسبب غزو لبنان، فكان جزاء الجامعات اإلغالق، وقد اعتبر 1982
، لكن ىذه (12)" ومستنبتات لموطنية" اإلسرائيميون أن الجامعات مراكز احتجاج 

اإلجراءات لم تمنع الطمبة من االستمرار في حممتيم عمى االحتالل حيث اطمقوا 
ىذه المرة من المساجد التي قامت مقام الجامعات كمراكز تجمع وانقضاض عمى 

. قوات االحتالل

إن مشاركة الطالب في العمل السياسي شيء واضح فيم قادة المظاىرات، وال 
 طالب 300.000، بمغ حوالي 1976ننسى أن عددىم في األراضي المحتمة عام 

 في الكميات األساسية الحفاظ 6000 في الجامعات و 15.0000منيم أكثر من 
عمى اليوية الوطنية الفمسطينية، وقد اتخذ الطالب من المساجد والكنائس أمكنة 

التجمع الضرورية لممظاىرات وبات من المألوف تمامًا مشاىدة مسيحيين في 
المساجد يوم الجمعة ومسممين في الكنيسة يوم األحد ألنيما المكانان العمميان 

.  (13)لمتظاىرات 

ومن المعروف أن وزارة التعميم في إسرائيل ال تيتم بالتعميم في الوسط العربي 
وال تيتم بتقديم خدمات لألطفال العرب في سن ما قبل المدرسة، بينما تيتم كثيرًا 
بالنسبة إلى الطمبة الييود؛ لذا تقوم اآلن بعض الجمعيات في فمسطين المحتمة 

 (الروضة)باستعمال المغة العربية الفصحى مع األطفال ما قبل األول االبتدائي 
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والسبب كي يتعود الطفل عمى التكمم بالفصحى، والسبب الثاني كي يتجنب 
األطفال استعمال كممات عبرية دخمت إلى العربية وىذا لمحفاظ عمى المغة والتراث 

، ومن المعروف أن عدد الطالب العرب الذين يتمقون خدمات في (14)واليوية  
مرحمة ما قبل المدرسة قميمي جدًا، واألغمبية الساحقة محرومة من ىذه الخدمات 

. (15)والرعاية 

كما أن سمطات االحتالل كانت تخطط دومًا إلى عدم انتظام الدارسة منذ عام 
، يقضي بوضع معاىد التعميم (854)م، فقد أصدر الحكم العسكري أمرًا رقم 1967

العالي تحت اإلشراف والرقابة ألحد ضباط الحكم العسكري ، إال أن الجامعات 
. (16) الفمسطينية رفضت ذلك 

 6 معممًا من قطاع غزة وقتمت 48م، أكثر من 1967أبعدت إسرائيل عام 
م، أبعدت أساتذة جامعات بموجب 1982، وفي عام (17) معممين أثناء االحتالل

وفي ىذه الوثيقة فرضت السمطات العسكرية عمى األساتذة غير " وثيقة االلتزام"
-  وىم يشكمون ربع الييئة التدريسية في جامعة النجاح– (بدون ىوية)المقيمين أي 

التوقيع عمييا، وىي تطالبيم تحديدًا بعدم مؤازرة منظمة التحرير الفمسطينية كشرط 
ال فإنيم يجب أن  لمحصول عمى إجازة العمل التي كان الحصول عمييا إلزاميًا، وا 

يغادروا البالد، بالرغم من دفاع األساتذة عن أنفسيم بأنيم أكاديميون، رفض 
األساتذة التوقيع عمييا وكانت النتيجة إخراج ما يزيد عن ثالثين منيم، كان بينيم 

منذر صالح رئيس جامعة .  أستاذًا من جامعة النجاح بنابمس وقد صرح د28
إن ىدف إسرائيل ىو تدمير : "النجاح الذي أبعد لرفضو التوقيع عمى التعيد قائالً 

،  (18) البنية التحتية لمجامعات مثمما تريد تدمير البنية التحتية لممجتمع  الفمسطيني  
كما أخرجت أعدادًا أخرى من جامعتي بير زيت وبيت لحم، وفي ىذا ما فيو من 

، كما قامت سمطات االحتالل بإقامة  (19) زعزعة النتظام عممية الدوام األكاديمي
الحواجز العسكرية عمى الطرق والمداخل المؤدية لمجامعات بقصد إعاقة التعميم، 
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وفي مرات كثرية متواصمة كانت تقيم الحواجز يوم السبت بقصد فرض يوم السبت 
عطمة رسمية عمى الجامعات كعطمة الييود، وقامت سمطات االحتالل باقتحام 
الجامعات وكسر مكاتب مجمس اتحاد الطمبة في الجامعات ومصادره وبعض 

الممتمكات والنشرات، كما اعتقمت عددًا من الطمبة أثناء المداىمات كما حصل في 
،  (20) م  1992جامعة النجاح أثناء أيام الحصار المعروفة في تموز عام 

واالعتداء عمى جامعة الخميل من قبل المستوطنين وقتل عدد من الطمبة في تموز 
. (21) م 1983عام 

م، رمزًا لمحفاظ عمى اليوية الوطنية ورمزًا 1987كان اندالع االنتفاضة عام 
لمنضال الوطني التحرري الفمسطيني، وكانت المدارس والكميات مركزًا لممظاىرات 

 8واالحتجاجات ضد الحكم اإلسرائيمي، لذا صدر أمر عسكري في شباط سنة 
ثارتو، 198 م، بإغالق جميع المدارس بحجة أنيا أصبحت مراكز لتنظيم العنف وا 

 مدرسة ممحقة الضرر بأكثر من 1200فأغمقت السمطات العسكرية أكثر من 
. ، وىذا العمل ىو عقاب جماعي لكل الطمبة(22) طالب 300.000

 لمقيادة الموحدة لالنتفاضة أعمن اليوم الرابع والعشرون من 11وفي بيان رقم 
مما دفع عددًا من المدارس الخاصة لفتح أبوابيا في ذلك اليوم " يوم لمتعميم"آذار 

وبدأت القيادة الموحدة تحث الطالب والمعممين لمعودة إلى المدارس والجامعات 
م بدأت األحياء 1988لممارسة حقيم المشروع في التعميم، وفي أواخر آذار سنة 

الشعبية بتنظيم صفوف وبرامج تعميمية بديمة لتالميذ المدارس وطالب الجامعات 
. ()تعقد في البيوت الخاصة 

واعتبر كثير من الشعب الفمسطيني ىذا النظام الشعبي لمتعميم تحديًا لممحتل 
اإلسرائيمي في التحكم بعممية التعميم الفمسطيني ومحتواه وتيديدًا جديًا لجيود 

إسرائيل اليائسة لالحتفاظ بالسمطة عمى السكان، وأعمن اإلسرائيميون في آب سنة 
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م، بأن جميع المجان الشعبية غير قانونية، ويعني ىذا أن أي شخص لو  1988
عالقة بتنظيم أي نوع من النشاط التعميمي أو الثقافي يتحمل مخاطرة المثول أمام 

. ()القضاء والسجن حتى عشر سنوات 

وقد اعتقمت السمطات اإلسرائيمية عددًا من األساتذة قاموا بمينة التعميم الشعبي 
م، معممين وطالبًا في نابمس في أعقاب 4/9/1988، فمثاًل اعتقل الجنود في 

مداىمة الجيش لمكاتب جمعية أصدقاء جامعة النجاح وصرخ أحد المعممين قائاًل 
أردنا أن نخدم شعبنا، كان اىتمامًا بالتعميم ولم نقم بشيء ضد أمن : "لمجيش

م، أن شبكة من 1989، وجاء في نشرة األخبار اإلسرائيمية عام ()إسرائيل 
الصفوف غير القانونية تعقد في المدارس الثانوية الخاصة في القدس الشرقية 

 طالب في المباني المدرسية، وىكذا فإن طمبة 300تعطيان حصصًا ألكثر من 
الجامعات وأساتذتيا يشاركون بقية السكان خطر السجن واالعتقال اإلداري 

، وكنا بالفعل نقوم بالتدريس خفية في ()" واإلصابة واإلبعاد وحتى خطر الموت
مكتبة بمدية نابمس إال أن إسرائيل كانت تعمم عن طريق عمالئيا، وقد ىدد الحاكم 

، إن السمطات العسكرية (أبو صالح)العسكري قائاًل لرئيس المكتبة عبدالمنعم الفران 
. ()تغمق المكتبة إلى أجل غير مسمى إذا سمح بالتدريس في المكتبة 

محمود ميعاري عمى عدد من الطالب فكان . وجرى مسح ميداني قام بو د
ىل أثرت االنتفاضة في الضفة والقطاع عمى ىوية العرب في إسرائيل؟ وقد : سؤالو

أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن الشعور العام لدى المبحوثين ىو أن االنتفاضة 
يعتقدون أن ىويتيم الفمسطينية قد % 83أثرت في ىويتيم، فإن األغمبية الساحقة 

يعتقدون أن ىويتيم اإلسرائيمية قد تراجعت خالل % 71تعززت، وأن أغمبية أخرى 
االنتفاضة وسواء أكان تضامن الفمسطينيين في إسرائيل مع إخوانيم في المناطق 
المحتمة مؤشرًا لميوية الفمسطينية أم متغير قائمًا بذاتو، فقد انعكس ىذا التضامن 
باإلعالن عن بضعة أيام إضراب، وتنظيم الكثير من االجتماعات والمسيرات 
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الشعبية وجمع التبرعات المالية وشحن المواد الغذائية والتموينية والطبية إلغاثة 
ىل ىناك : ، وفي سؤال آخر في المسح االجتماعي جاء فيو()شعب االنتفاضة  

عالقة بين ىوية العرب في إسرائيل وبين استعدادىم لمتعايش مع الييود؟ فكانت 
النتائج أنو كمما زاد االنتماء الديني وبين استعدادىم لمتعايش مع الييود؟ فكانت 

النتائج أنو كمما زاد االنتماء الديني لدى المواطنين العرب قل استعدادىم لالختالط 
بالييود في الميادين المختمفة، أما عالقات الزواج بالييوديات فيرفض العرب مثل 

ىذه العالقات، كما أن أغمبية العرب يرفضون االندماج الثقافي في المجتمع 
. ()اإلسرائيمي 

ونستطيع  القول إن تنامي الصحوة اإلسالمية بدأ في فمسطين المحتمة منذ 
م، أي منذ اختالط عرب المناطق المحتمة بعرب الضفة والقطاع ألنو 1967عام 

م، ومنذ ىذه السنة 1967لم يكن ىناك معاىد إسالمية عميا في إسرائيل قبل عام 
. بدأ المسممون في إسرائيل بااللتحاق بالجامعات الفمسطينية في الضفة والقطاع

لقد قطعت عنا الثقافة اإلسالمية وانقطعنا : وصرح الشيخ ىاشم محاجنة قائالً 
م، وكدنا أن نصبح ييودًا ولكن عندما دخمنا 1948عن العالم العربي منذ عام 

م، وتعممنا الكثير عن اإلسالم ودخمت إلينا الكتب 1967الضفة الغربية عام 
. ()اإلسالمية الكثيرة 

وازداد تنامي الصحوة اإلسالمية ألسباب مختمفة، ومن ىذه األسباب محاولة 
م، من الذوبان في المجتمع اإلسرائيمي 1948إنقاذ الشعب الفمسطيني لعام 

أسرة "ولمحيمولة دون فقدانيم اليوية اإلسالمية الفمسطينية، لذا تشكمت في  الداخل 
لتقوم بأعمال جيادية ضد الييود، وأسرة الجياد ىي أول حركة إسالمية في " الجياد

، الذي شّبو حياة ()إسرائيل بقيادة الشيخ عبداهلل نمر درويش من كفر قاسم  
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المسممين في إسرائيل بحياة المسممين في الحبشة زمن الرسول محمد صمى اهلل 
. ()عميو وسمم عندما كانوا يعيشون تحت قيادة إمبراطور مسيحي 

والحقيقة أن الصحة اإلسالمية في إسرائيل تأثرت بالصحة اإلسالمية في 
الضفة والقطاع التي تأثرت بدورىا بالثورة اإليرانية بقيادة الخميني، لقد بدأت 

الصحوة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق  الجامعات الفمسطينية 
، وقد تشكمت الكتل اإلسالمية في ىذه الجامعات بقصد إنقاذ الشباب من االنحراف 

. ()األخالقي والسياسي الذي يخطط لو االحتالل اإلسرائيمي 

كثرة انتشار المباس : ومن مظاىر ىذه الصحوة اإلسالمية في فمسطين
اإلسالمي المعبر عن اليوية اإلسالمية الفمسطينية، سواء من قبل الرجال أو 

النساء، حيث شاع المباس المحتشم وترك لباس األجانب غير المحتشم، وكمثال 
من الطالبات في المرحمة الثانوية في أم  % 25م، أصبح 1987عمى ذلك في عام 

الفحم يمبسن غطاء الرأس المحتشم، عممًا أنين لم يكّن يمبسنو مطمقًا قبل عشر 
، وعندما سئمت طالبة في الجامعة اإلسالمية في غزة عن لباسيا ()سنوات

، ()" ليس أحمى من نار  جينم"؟ أجابت "أليس حاميًا في الصيف" المحتشم 
. وىذا يعني تمسك البنات  الشديد بيذا المباس الديني المحتشم واليوية اإلسالمية

وال ننسى دور خطباء المساجد في تنوير عقول المصمين لمتصدي لممخططات 
. الصييونية التي تسعى لسمب األرض المباركة والقضاء عمى اليوية اإلسالمية

 طفاًل فمسطينيًا في الكويت سنة 240وأجريت دراسة عمى عينة مكونة من 
 عامًا كانوا في مدار س خاصة وعامة، ويحمل آباؤىم 15-10م، من سنة 1977

أنيم فمسطينيون، وذلك % 98جوازات سفر عربية مختمفة، وقد اعتبر معظميم 
عندما سئل كل واحد منيم عن ىويتو، وعندما سئل الطالب من أين جئت؟ أجاب 

أنيم جاءوا من فمسطين، وىكذا فقد برىنت اإلجابة عن السؤال األول عمى % 93
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التمسك باليوية، وأكدت اإلجابة عن السؤال الثاني الوعي واالرتباط بالوطن، 
وعندما سئموا لماذا ىم في الكويت؟ أجابت األكثرية أنيم أخرجوا من ديارىم ألن 
فمسطين ضاعت، وأقمية منيم ذكروا أن وجودىم ىناك مرتبط بوجود ذوييم الذين 

. ()يعممون ىناك  

أهمية التراث في الحفاظ عمى الهوية الفمسطينية - د

إن التراث الشعبي لبمد ما يعبر عن ىوية ذاك البمد، والتراث ىو جماع الثقافة 
والرموز المادية والتقاليد والعادات الشعبية المتوارثة عبر أجيال عديدة، فالصمة 
وثيقة بين اإلنسان وتراثو الشعبي، إذ ال مجتمع بال تراث شعبي وال تراث بال 

. مجتمع

إن اليوية القومية ألي شعب تعتمد عمى أسس ميمة ىي الدين والمغة والتاريخ 
والتراث، لكن اليوية الفمسطينية تواجو صعوبات عمى كل ىذه األسس من قبل 

إن التعامل الصييوني مع تراثنا الشعبي الفمسطيني كان . االحتالل اإلسرائيمي
يرتكز عمى تكثيف الجيود من أجل تفريغ ىذا التراث من مضمونو، لذا لم يترك 
طريقًا إال سمكيا من أجل طمس ىذا التراث وطمس أصحاب التراث أبناء الشعب 

الفمسطيني، لذا أخذ الييود في جمع مواد ىذا التراث الشعبي وأدواتو وأقاموا معرضًا 
في القدس الغربية استمر لمدة ستة شيور عرضوا فيو ىذه األدوات وكان الشرح 
 (1) لمزوار أثناء العرض يدور حول أن ىذا التراث ييودي وأن ىذه األدوات ييودية

واعتادت السمطات اإلسرائيمية أن تقدم إلى العالم فرقًا عربية لمدبكة الشعبية تحتل 
م، حينما سافرت فرقة باقة الغربية 1986ظل الفن اإلسرائيمي، كما حدث عام 

لالشتراك في ميرجان الفنون الشعبية في إيطاليا حيث فازت بالدرجة األولى باسم 
. (2) الدبكات الشعبية اإلسرائيمية 
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الثوب "واتخذت شركة الطيران اإلسرائيمية ألـ عال الزي الشعبي الفمسطيني 
زيًا خاصًا بمضيفات شركة ألـ عال، ونشرت جريدة جيرو سالم بوست " المطرز

صورة إلحدى المضيفات وىي ترتدي ىذا الثوب المطرز مما أثار جداًل واحتجاجًا 
عميقًا في حينو في فمسطين، فشجبت سميحة خميل رئيسة جمعية إنعاش األسرة 

. (3) ىذا العمل 

كما أصبحت األطعمة الفمسطينية أطعمة إسرائيمية مثل الحمص والفول 
. (4) والفالفل وأصبحت تباع في الخارج عمى أنيا أطعمة إسرائيمية 

وكانت إسرائيل تعاقب كل من يتعامل مع التراث الفمسطيني وخير مثال عمى 
م، في جامعة النجاح الوطنية عندما أقام مجمس اتحاد 1984ذلك ما جرى عام 

الطمبة في الجامعة ميرجان التراث الفمسطيني فداىمت السمطات الجامعة وصادرت 
. جميع المعروضات وأغمقت الجامعة لمدة أربعة أشير

م، وضعت في نظاميا بندًا 1965عندما تأسست جمعية إنعاش األسرة عام 
م، أسست لجنة 1972خاصًا يتعمق باالىتمام بالتراث العشبي ورعايتو، وفي عام 

إن إبراز التراث ىو إحدى قنوات . األبحاث االجتماعية والتراث الشعبي الفمسطيني
م أصدرت 1974نضال الشعب الفمسطيني من أجل وطنو وىويتو، وفي عام 

. الجمعية مجمة التراث والمجتمع وتعنى باألبحاث والتراث العشبي الفمسطيني
وأصدرت الجمعية كتاب المالبس الشعبية الفمسطينية التي تشكل معممًا بارزًا من 
معالم ىويتنا الفمسطينية ، وكان كل زي في ىذه الدراسة يشكل جزءًا من خارطة 

تراثنا الشعبي بين :  وكتاب آخر بعنوان (5) فمسطين بل من اليوية الفمسطينية
. الطمس واإلحياء وغيرىا من الكتب

إن الموقف الفمسطيني من الممارسات الصييونية ضد تراثنا الشعبي وضد 
أصحابو كان موقف المدافع عن وجوده وعن حياتو، إذ اعتبر  الفمسطيني أن أي 
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خطر ييدد تراثو فيذا الخطر ييدد بقاءه، فالشعراء مثاًل عندما أحسوا بالخطر الذي 
يحدق بتراثيم الشعبي ضمنوا أشعارىم العدد من جوانب ىذا التراث، وتصدى 

. الكتاب في كتاباتيم لمييود الذين كانوا يجمعون التراث الفمسطيني

وكانت جمعية إنعاش األسرة السباقة في ىذا المضمار، فكانت تقوم بالتصدي 
برازه  ليذه الممارسات اإلسرائيمية وتقوم بالعمل الجاد المنظم لحفظ ىذا التراث وا 

كما أن أعضاء لجنة األبحاث االجتماعية . خوفًا من الطمس واالنتحال والسرقة
والتراث الشعبي الفمسطيني كانوا في كل الندوات التي يشاركون فييا ال يألون جيدًا 

في اإلشارة إلى الخطر الذي ييدد تراثنا كما أن مركز إحياء التراث العربي في 
. الطيبة بالمثمث كان ينبو دومًا إلى األخطار التي تيدد تراثنا

ونستطيع أن نحكم  عمى القدرة الفمسطينية في إفشال مخططات الصييونية 
ازدياد عدد الييئات الميتمة بالتراث الشعبي الفمسطيني مثل جمعية إنعاش : ىذه

األسرة ومركز إحياء التراث العربي في الطيبة، وفرقة الفنون الشعبية الفمسطينية ، 
وجامعاتنا الفمسطينية، واألندية، والجمعيات المختمفة، وافتتاح مراكز أبحاث مختمفة 

مؤتمر القدس العالمي "في فمسطين، وعقد مؤتمرات خاصة بالتراث كان أىميا 
م، حيث برز فيو 1987 آب 22-6الذي عقد من "لمتراث الشعبي الفمسطيني 

الصوت الفمسطيني موجيًا إلى أنحاء العالم بأننا أصحاب ىذه األرض منذ آالف 
، وقد خطط لعقد ىذا المؤتمر مركز (6) السنين وتراثنا الشعبي جاء دلياًل عمى ذلك

:   إحياء التراث العربي في الطيبة، وقد صدر تقرير عام عن  المؤتمر جاء فيو
سيامًا جادًا في النضال ضد ... لقد أردنا ليذا المؤتمر أن يكون حدثًا ثقافيًا رائدًا  وا 

االحتالل اإلسرائيمي وضد محاوالت تدمير البنية الثقافية لشعبنا وطمس آثار وجو 
، وقد أشاد بيذا المؤتمر الدكتور (7) بالدنا سعيًا وراء طمس ىويتنا ومحو وجودنا

راقتني فكرة عقد : "غزة فقال–حيدر عبدالشافي رئيس جمعية اليالل األحمر 
المؤتمر جدًا باعتبار أن لمتراث أىمية كبيرة في حياة الشعب الفمسطيني بوجو 
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خاص، وأىميتو تتعمق بيوية الشعب ىوية المجتمع ومميزاتو الثقافية والحضارية 
والتاريخية واإلنسانية، وأىميتو بالنسبة إلى الشعب الفمسطيني تتبع من أن العدو 
الصييوني أراد بكل الوسائل أن يطمس ىذه اليوية وال سيما بعد النزوح والشتات 

م، ولكن لصمود الشعب  الفمسطيني وتصميمو وقدرتو عمى الثبات 1948في عام 
وكان كل ما يتعمق بالتنظيم ... والتمسك بأىدافو الوطنية أفشمت ىذه المحاولة 

" واإلعداد في ىذا المؤتمر أمرًا يدعو إلى التقدير واالعتراف بيذه المجيود الخير
 (8) .

: شمل المؤتمر الفعاليات التالية

. الفعاليات األكاديمية كالمحاضرات والندوات (ٔ)

وتشمل الخيمة، معرض صناعة الفخار، معرض وصناعة : المعارض (ٕ)
الزجاج، معرض الخزف، معرض أعمال خشب الزيتون، معرض الصدف، 
معرض الرسوم، معرض الخطوط العربية، معرض الكتاب، معرض األلبسة 

الوطنية التقميدية، معرض أدوات البيت التقميدي، معرض أدوات العمل، 
 .(9) وعروض فنية 

ومن أعظم اإلنجازات عمى  المستوى الفمسطيني والعربي والدولي 
التي حققيا القائمون عمى رعاية التراث الشعبي الفمسطيني تأسيس 
الجمعية العالمية لمحفاظ عمى التراث الثقافي الفمسطيني في باريس 

وتيدف الجمعية إلى العمل عمى أن يطبق عمى . م18/3/1982في 
م، والخاصة 1954التراث الفمسطيني بنود اتفاقية الىاي الدولية عام 

بحماية الممتمكات الثقافية، وعقدت الجمعية أول مؤتمر ليا في تونس 
. م، باسم االتحاد الدولي لحماية التراث الفمسطيني18/12/1982في 
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وتم بحث برنامج عمل لحماية التراث الفمسطيني من المخاطر التي 
. (10) " تيدده وتميتو

أما الموقف الفمسطيني في الخارج لمحفاظ عمى اليوية والتراث الفمسطيني  
. فحدث عنو وال حرج وال مجال لذكره ىنا في ىذا البحث

نجازات أخرى (الطيبة)وىناك إنجازات كثيرة لمراكز إحياء التراث ا لعربي  ، وا 
إن إنجازات ىذه المراكز التراثية تقف في . (البيرة)كثيرة لجمعية إنعاش األسرة 

وجو السياسة اإلسرائيمية التي تيدف إلى  تيويد األرض والشعب والوطن 
الفمسطيني، لذا ظمت المراكز وموظفوىا يحاولون التمسك باليوية لكنيم ظموا 

نتيجة لذلك عرضة لممالحقة التي وصمت إلى حد االعتقاالت والتحقيقات وفرض  
، تخميد أعالم (الطيبة)اإلقامة الجبرية، ومن إنجازات مركز إحياء التراث العربي 

إسحق موسى الحسيني، والشاعر عبد . فمسطين، فقام المركز بتكريم كل من د
الرحيم محمود واألديب خميل السكاكيني، ومن إنجازات المركز أيضًا القيام بندوات 
قامة معارض تراثية مثل البيت الشعبي، والصناعات الحرفية  ورحالت عممية، وا 
قامة متحف متجول، وتعميم دورات في التراث الشعبي مثل الدبكة،  وغيرىا، وا 
وتعميم الموسيقي، والتطريز، والحياكة، والخط العربي، وتأسست فرق لمفنون 

صدار مجمة كنعان وتأسيس صندوق القروض واليبات لمطمبة العرب  الشعبية، وا 
 سنة من تأسيسو قام 12م، وفي خالل 1975في البالد، وقد تأسس عام 

الصندوق بتوزيع ربع مميون دوالر عمى الطمبة العرب في الجامعات اإلسرائيمية 
 (11) .

وىناك رموز تعبر عن اليوية الفمسطينية ومن أىميا الحطة الفمسطينية 
، وكذلك الثوب (أبو عمار)البيضاء المنقطة باألسود التي يمبسيا ياسر عرفات 

الفالحي المطرز وتستعممو النساء، فقد أصبح ىذا الثوب رمزًا لميوية الفمسطينية 
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في أعين الفمسطينيين وباقي أنحاء العالم، والحقيقة أن ىذا الثوب وجد في األصل 
في المنطقة الممتدة من رام اهلل حتى بيت لحم فقط ولكن الفمسطينيين عّمموه 

 كذلك لم يخل بيت فمسطيني واحد في (12)ليصبح رمزًا لميوية الفمسطينية ككل
الداخل والخارج من وضع صورة قبة الصخرة المشرفة أو المسجد األقصى المبارك 

في بيتو رمزًا لميوية الفمسطينية ، كما أن الجنس المطيف يفتخر بوضع خارطة 
فمسطين الذىبية عمى الصدور رمزًا وتعبيرًا عن التمسك بفمسطين، كما أن كثيرًا 

من مواليد البنات سميت باسم فمسطين، تعبيرًا عن حب والدىا لفمسطين، وال ننسى 
إقامة احتفاالت في مناسبات تاريخية ميمة يقيميا الفمسطينيون مثل يوم استشياد 

القسام أو وعد بمفور المشؤوم أو ذكرى غزوة بدر وانتصار المسممين فييا أو 
ذكرى اليجرة النبوية الشريفة أو ذكرى غزوة خيبر، وكان الشعب يجعل ىذه األيام 

، كما أن األغاني في حفالت (13) أيامًا لمتصدي والمقاومة ضد سمطات االحتالل
األعراس والزفاف تعبر عن التمسك بتراب الوطن واليوية، ومن ىذه األشعار 

: الشعبية

صييوني ارحل عنا 

 ما ظني إنك تتينا 

أقرض لممعاني قرض 

حب األرض وصون العرض 

خيبر خيبر يا ييود 

بالدي فمسطين 

إيمتا تعودي لنا يا عين 

سراء النبي العدنان  في ميد عيسى وا 

ىذا الوطن وطنا 

في أراضي فمسطين 

تنسمي جماعتنا 

ىو مذىبنا وممتنا 

جيش محمد سوف يعود 

مش لمصيايين 

ويصير لي ىويي 

من ظممك يا غرب ثارت براكينا 
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كنيسة الميد من كان بك طمعان 

يا صخرة القدس كوني في رضا وأمان 

حولك تالقي بواسل لمقا شجعان 

تاريخنا يعممك أحوال ماضينا 

حولك تالقى نصارى ومسممينا 

 (14) يسقون أعداك زقومًا وغسمينا

فاألغنية الشعبية الفمسطينية ىي االنعكاس األساسي والرئيسي ألحوال الوطن 
. والشعب، وىي التي تؤرخ بشكل خاص وأكيد لتراث الشعب الفمسطيني وحياتو

وفي تصميم اإلسرائيميين عمى خنق الثقافة الفمسطينية وطمس اليوية 
الفمسطينية، جعموا الفنانين الفمسطينيين ىدفًا ألنواع العقوبات كافة، فاعتقموا بعض 
الفنانين وصادروا أعماليم وكتاباتيم، فالموحة الفمسطينية ال تقل في نظر السمطات 
عن الحجارة قوة وكذا األغاني والفولكمور، وكثيرًا ما جرى مداىمة المسرح والمركز 

قفاليا، وأقفمت أبواب جمعية إنعاش األسرة  الفني الفمسطيني ومسرح الحكواتي وا 
لمدة عامين وحكم عمى مديرة الجمعية السيدة سميحة خميل تيمة حيازة مواد 
متنوعة في مكتبيا كانت عبارة عن عمم فمسطيني وكتب وأفالم تحكي عن 

، ومن العوامل التي زعزعت اليوية وسائل اإلعالم (15) الفولكمور الفمسطيني  
المرئية كالتمفزيون والفيديو وعرض برامج ذات أثر مدروس في تأثيره النفسي 
واالجتماعي، فتعمم الشعب الفمسطيني أمورًا حياتية وافدة وغريبة عن مجتمعة 

الفمسطيني، وىذه أمور سمبية أثرت في اليوية الفمسطينية، وخير مثال عمى ذلك 
األعراس الفمسطينية، حيث أصبح الفالح يتكمف ويدفع ثمنًا باىظًا لفرقة موسيقية 

تأتي لتمزق أسماع الناس بغناء وطبل وزمر غريب بينما كان ىو سيد الساحة 
ومبدعيا يعبر عن فرحتو مع جماعتو بأسموب سيل من دبكات أصمية أما صبايا 
القرية فقد أصبحن يرقصن عمى أنغام الكاسيت من ىز الوسط والرقص والغناء 

الغريب والمالبس األوروبية، وفي ذلك ابتعاد عن تراثنا الشعبي الفمسطيني 
. (16) أيضاً 
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إن األرض . وأىم رمز من رموز الدفاع عن اليوية ىو الدفاع عن األرض
بالنسبة إلى الفمسطيني ليست مصدرًا لمرزق فقط يتعايش منيا، بل مكانًا يسسكن 
فيو ورمزًا لوجوده عمى تراب وطنو وشعارًا لقوميتو ودينو، فالدفاع عن األرض ىو 
جياد فرضو اهلل عمى المسممين كافة وذلك لقدسية األرض الفمسطينية في القرآن 

ُسْبحاَن الَِّذي أْسَرى ِبعَبِده َلْياًل َمَن اْلَمْسِجِد : "الكريم كما جاء في اآلية الكريمة
وجاء في المثل . صدق اهلل العظيم" ُاْلَحَراِم إلَى اْلَمَسْجد اأَلْقصَى الَّذي َباَرْكَنا َحْوَلوُ 

وىذا داللة عمى التمسك باألرض، والصراع " َمْن ال أرض لو ال عْرض لو"الشعبي 
القائم بين الفمسطينيين والييود ىو أساسًا صراع عمى األرض؛ لذا عقد مؤتمر 

م، في الناصرة وذلك بسبب مصادرة أرض كثيرة في 18/10/1975شعبي بتاريخ 
النقب والمثمث والجميل والناصرة، وأعرب المجتمعون عن احتجاجاتيم عمى 

: المصادرة، ومن أىم نتائج المؤتمر

". لجنة الدفاع عن األراضي"انتخاب  -ٔ

مطالبة الحكومة اإلسرائيمية بإلغاء قرار المصادرة، وعدم مصادرة أراٍض  -ٕ
في المستقبل، ثم قامت لجنة الدفاع عن األراضي بحمالت تنوير وتوعية 
وتوضيح لموسط العربي في إسرائيل، وخالل حمالت التنوير أقيمت لجان 

محمية في القرى المتضررة لمدفاع عن األراضي، ثم تم عقد اجتماع 
لجميع المجان المحمية تقرر خاللو التوجو إلى المواطنين العرب إلعالن 

؛ (17) "بيوم األرض"م، وسمي ىذا اليوم 30/3/1976إضراب عاّم يوم 
 .ألن ىذا اليوم خصص لمدفاع عن األرض

أسست حركة األرض كحركة قومية، لذا رأت أن القضية الفمسطينية ىي أيضًا 
قضية عربية ودعت إلى حق تقرير المصير لمفمسطينيين، وحالت الحركة نشر 

فكرىا وتعبئة الجماىير العربية بوساطة النشرات التي أصدرتيا خالل ثالثة عشر 
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أسبوعًا قبل أن يتم حظرىا بأمر عسكري، وبما أن إسرائيل تسمح بتأسيس أحزاب 
سياسية عربية لذا فقط أخذ الحزب الشيوعي الدفاع عن حقوق العرب، وىو الحزب 

كان لو دور ميم في الحفاظ عمى القومية والوطنية لألقمية . الوحيد غير الصييوني
. (18) العربية 

من السكان % 80حصل إضراب يوم األرض في الوقت المحدد، واشترك فييا 
العرب في البالد، لكن وقعت مواجيات راح ضحيتيا ستة شيداء في اإلضراب، 
وفي كل سنة في مثل اليوم تحيي الجماىير العربية يوم األرض وتعقد المؤتمرات 

والميرجانات الخطابية واالجتماعات الشعبية في ذكرى يوم األرض فيو رمز 
. (19) لمنضال القومي العربي في البالد 

م، يومًا مشيودًا في التاريخ الفمسطيني حيث انضم 1976كان يوم األرض عام 
حاكم )الشعب كمو في الداخل لمظاىرات ذلك اليوم، واكتشف العرب وثيقة كينج 

، التي رسم فييا سياسة القمع التي يجب اتباعيا لكسر شوكة األقمية (لواء الشمال
العربية وسمخيم عن أرضيم وقد احتجت عمييا الييئات التمثيمية العربية في 

. (20) إسرائيل 

وتأسست في إسرائيل لجنة إسالمية عميا لرعاية أموال الوقف اإلسالمي 
م، في 12/10/1977وممتمكاتو وعقدت ىذه المجنة مؤتمرىا األول في يوم السبت 

منذ قيام الدولة والسمطات تستولي عمى : "الناصرة، وخرجت بقرارات ميمة منيا
، وتم ىذا االستيالء ...ممتمكات الوقف اإلسالمي التي ال تقدر ال حجمًا وال ثمناً 

بموجب قانون الغائبين مع أن المسممين لم يغادروا البالد، وأخذت تبيعيا لمييود 
بثمن بخس، واندثر عدد من المقابر والمقامات والمساجد، إلخ ، ولم تكتف 

... السمطات بذلك بل حرمت المسممين من حقيم الديني في إدارة شؤونيم الدينية 
وعميو فإن المؤتمر اإلسالمي يقرر أن من حق المسممين وحدىم تصريف شؤونيم 
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دارتيا وأن ممتمكات الوقف اإلسالمي ىي ممك المسممين وحدىم ويطالب  الدينية وا 
بإلغاء ما يسمى بقانون الوقف اإلسالمي المجحف وضرورة تشكيل لجنة يطمق 

واعتبارىا الييئة العميا لكل ما يتعمق " المجنة اإلسالمية العامة"عمييا المؤتمر اسم 
 عضوًا، ويطالب المؤتمر 31بشؤون المسممين الدينية في البالد ىي مؤلفة من 

حكومة إسرائيل االعتراف بيذه المجنة اإلسالمية العميا وتسميميا ممتمكات الوقف 
. (21) اإلسالمي 

دور الصحافة في الحفاظ عمى الهوية الفمسطينية - ىـ

إن اليدف األول لمصحفيين الفمسطينيين ىو العمل عمى رفع صوت معاناة 
شعبيم والتعبير عن آمالو وتطمعاتو وىم بذلك يعممون عمى خالص شعبيم من 

. االحتالل

إن الرسومات الكريكاتورية التي كان يرسميا ناجي العمي تعّبر عن تطمعات 
الشعب الفمسطيني، وكان طابعيا الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية والنقد لكثير من 
األمور السياسية وشرح ىموم الشعب الفمسطيني ومعاناتو، وكان مصير ناجي 

. (أ1) العمي االغتيال كما ىو معروف 

كشف حقيقة االحتالل الصييوني : إن أىداف الصحافة الفمسطينية كثيرة، منيا
الذي يدعي الديمقراطية، وفضح أساليبو القمعية عالميًا والكشف عن مدى المعاناة 

. اليومية لمشعب الفمسطيني، كما أنيا وسيمة االتصال الجماىيري

م، ثم 1967كانت الصحف التي تصدر في الضفة الغربية قد توقفت بعد عام 
م، وىي جريدة القدس، ثم ظيرت جريدة الفجر عام 1968صدرت أول جريدة عام 

م ثم جريدة الشعب، وجميعيا كانت تصدر في القدس، أما في قطاع غزة 1972
فقد ظمت الحياة الصحفية محدودة بالرغم من صدور مجمة  العموم واألسبوع الجديد 
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لقد مارست ىذه الجرائد والمجالت دورىا الوطني التثقيفي وعبرت عن . والشروق
. (1) ىموم الشعب الفمسطيني 

م، فقد وجدت األصوات األدبية الجديدة 1948أما في فمسطين المحتمة لعام 
متنفسًا ليا في مجمة الجديد وجريدة االتحاد المتين تصدران في حيفا، وكانت ىذه 

كما كانت أداة لكشف سياسة . الجرائد أرضًا خصبة تحتضن األصوات األدبية
االستيطان وابتالع األرض وأداة لمتعريف بنضاالت الكفاح الفمسطيني المسمح 

. والتعريف بالشخصية الفمسطينية

وعمى الرغم من أن تمك ىي ميمة الصحافة إال أن كثيرًا من األخبار 
والمعمومات ال يستطيع كاتبيا أن يوصميا إلى القراء بسبب التشطيب واحذف من 

مراسل يقول داني روبيشتاين في ىذا السياق ىو . المراقب العسكري اإلسرائيمي
إن الرقيب العسكري يحذف ما يعرض : الشؤون العربية في صحيفة دافار الصييونية

. (2) 50-30عميو من مواد، تقدميا الصحف الفمسطينية بنسبة 

نما تشمل كافة جوانب  إن الرقابة العسكرية ال تقتصر فقط عمى الصحافة، وا 
الحياة الثقافية والفكرية والسياسية لمشعب الفمسطيني تحت االحتالل، مثل الرقابة عمى 

 .(3)الكتب واألفالم السينمائية والمسرح والمناىج المدرسية وغيرىا 
إن تأثير الصحافة العربية عمى إسرائيل وعمى : أما شمومو جازيت فيقول

الحكم العسكري يعتبر معدومًا وقد استفادت إسرائيل من الصحف العربية بأنيا 
. (4)اطمعت من خالليا عمى العديد من شكاوى السكان العرب عبر ىذه الصحف 

أضف إلى ذلك أن إسرائيل كانت تصدر جرائد بالمغة العربية وتدفع بيا إلى 
شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة مثل صحيفة األنباء وصحيفة اليوم ومجمة 

 وصحيفة المرآة الناطقة باسم روابط القرى التي أنشأتيا إسرائيل، وقد (5)المرصاد
، وكان اليدف من ىذه الصحف غرس (6)قاطعيا العرب، لذا توقفت عن الصدور 
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األفكار الييودية في أذىان الشعب الفمسطيني وتوصيل األخبار المتناقضة ألذىان 
العرب، وكان نصيب ىذه الصحف اإلىمال والمقاطعة من القراء لعمميم أنيا 
صحف عميمة، لكنيم تناولوا بداًل منيا صحيفة االتحاد الحيفاوية ىي إحدى 

الصحف الوطنية الواسعة االنتشار في فمسطين المحتمة، وعمى الرغم من أنيا 
، وقد (7)ممنوعة من التداول في الضفة والقطاع إال أنيا كانت منتشرة بطريقة سرية

وقفت الصحافة الوطنية في الخندق األمامي لمجابية الصحافة التقميدية ذات 
لغاء ىويتو  األىداف والنوايا االستعمارية الخبيثة لتدمير المجتمع الفمسطيني وا 

. الوطنية وتبديدىا

إن دور الصحافة العربية في "ويقول تقرير نشرتو صحيفة فرانكفورت األلمانية 
القدس وباقي األراضي المحتمة قد زاد بشكل ممحوظ في السنوات األخيرة باعتبارىا 
صحافة مناضمة، ولذلك فإن إسرائيل تعتبر الصحافة الفمسطينية العدو الثاني بعد 

منظمة التحرير الفمسطينية ومن ثم فيي ال تتواني عن التنكيل بالصحفيين،  
يقول داود كتاب مدير  : مثال عمى ذلك. وخوض حرب غير معمنة ضد الصحافة

إن إجراءات القمع اإلسرائيمية ضدنا ال تنتيي، لقد أمرت : تحرير جريدة الفجر
السمطات اإلسرائيمية بإغالق الصحيفة لمدة أسبوع عقابًا ليا عمى نشر صورة المرأة 
فمسطينية قتميا جنود االحتالل رميًا بالرصاص في قريتيا بالضفة الغربية، والقصد 

.   (8)" من إغالقيا أن تغير الصحيفة من سياستيا المناىضة لالحتالل

ويقول أكرم ىنية رئيس تحرير صحيفة الشعب المقدسية، الذي أبعدتو سمطات 
إن من أصعب األمور في العالم أن تكون صحفيًا داخل :"م1986االحتالل عام 

أن تكون صحفيًا يعني أنك ممنوع من ممارسة مينة . األراضي المحتمة
، وىناك عدد كبير من الصحفيين الفمسطينيين الذين سجنوا أو عذبوا (9)"الصحافة

أو طردوا أو استشيدوا، وىناك صحفيون أجانب طردوا أو عذبوا من قبل سمطات 
. االحتالل
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القدس : ومن الصحف اليومية التي صدرت في الضفة الغربية والقطاع
. والشعب والفجر والميثاق والنيار والمرأة والموقف والوحدة والتقدم وصباح الخير

وقد أغمقت ىذه الصحف عدة مرات ومنعت من الصدور مرات عديدة بحجة أنيا 
نشرت أنباء دون تراخيص، ومنيا أحرق ألنيا ىاجمت سياسة سمطة االحتالل 

. (10)وكمثال عمى ذلك جريدة الشعب التي أحرقت مرتين 

وىناك صحف أسبوعية كانت تصدر بانتظام مثل الطميعة، والبشير، والفجر 
اإلنجميزية، والدرب وقد منعت ىذه الصحف من الصدور ألنيا ىاجمت سمطات 
االحتالل، وىناك صحف أسبوعية غير منتظمة الصدور مثل األسبوع الجديد، 

والموقف، وجيش بالعبرية، والفجر بالعبرية، ومرايا، والمنتدى، وصوت الجماىير، 
، وبعضيا توقف عن التصدر وبعضيا ما زال يصدر (غزة)وصحيفة الشروق 
. بشكل غير منتظم

البيادر السياسي، البيادر األدبي، الفجر األدبي، : أما المجالت الميمة فيي
الشراع، العودة، العيد، الكاتب، فتاة فمسطين، الشروق، التراث، والمجتمع، ىدى 

اإلسالم، الحصار، المسرح، العموم، فمسطين الطيبة، ألوان، المجمة العربية الطيبة،  
عبير، صوت الجيل، وىذه المجالت منيا ما صدر أسبوعيًا ومنيا ما يصدر 

. شيريًا، لكنيا أغمقت ألسباب أمنية حسب االدعاء اإلسرائيمي

لقد أعتبرت الفصائل الفمسطينية الصحافة واحدة من معاركيا السياسية 
الميمة؛ لذا فإن الفصيل الذي يفقد إحدى رخص صحفو ومجالتو، كان يعمد إلى 
ذا لم يتمكن الحصول عمى رخصة، عمد إلى  استصدار رخصة بأسماء أخرى، وا 

. (11)" نشرة لمرة واحدة"استثمار القانون اإلسرائيمي المتاح في 

إن تطور الصحافة  المحمية كان خالصة لصراع متواصل بين االحتالل 
وجياز رقابتو العسكرية من جية، وبين الحركة الوطنية ومؤسساتيا الصحفية من 
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إن الصحافة النزيية تعكس ما يدور حول المصور التمفزيوني من . جية أخرى
مشاىدات، وىذا ال يقبمو الجيش اإلسرائيمي في المناطق المحتمة وبخاصة في بداية 
االنتفاضة، فمثاًل طمب إسحاق شامير رئيس الوزراء اإلسرائيمي من دان شومرون 
رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي إغالق الضفة الغربية والقطاع أمام الصحفيين ألن 

 تؤدي إلى إثارة الخواطر، وكان شامير قد أصابو القمق بسبب –الكاميرا حسب رأيو 
إن كل صورة وكل تحقيق : اىتمام الصحافة األجنبية بأحداث االنتفاضة وقال

، وكنا نشاىد عمى (12)لمتمفزيون عن المظاىرات في الضفة والقطاع يضر بإسرائيل
شاشات التمفزيون أحداث االنتفاضة المشجعة يوميًا، فشاىدنا مثاًل امرأة تحمل عمى 

 (13)رأسيا صينية فييا حجارة لنقميا لممتظاىرين كي يمقوىا عمى الجيش اإلسرائيمي
وقد أدرك شمعون . وظننا في بداية األمر أن في الصينية طعامًا لشباب االنتفاضة

إذا واجيت : "بيرز وزير الخارجية مدى خطورة اإلعالم في بداية االنتفاضة فقال
، لذا نصح بيرز السمطات (14)"الكاميرا الدبابة فإن المنتصر بكل تأكيد ىو الكاميرا

. بإغالق مناطق كثيرة أمام الصحفيين ومنعيم من التصوير

ومكتبة في -  إبراىيم قراعين–أما رئيس مكتب الخدمات الصحفية الفمسطينية 
شارع صالح الدين بالقدس، فكان يعطي الصحفيين األجانب معمومات دقيقة 
وكاممة عن كل حادثة في األرض المحتمة، وتكون مطابقة لمواقع بال نقص أو 

تزييف، بعكس معمومات الجيش اإلسرائيمي الذي كان يضمل الصحفيين وال يعطييم 
وقد مدحت الصحف العالمية المكتب الفمسطيني فقالت . المعمومات الصحيحة

إن ىذا "م، 23/3/1988األلمانية الغربية بتاريخ  (فرانكفورت روندشمو)صحيفة 
المكتب ىو أىم معين، تستمد منو الصحافة العالمية األخبار والمعمومات الدقيقة 

 (15)"حول االنتفاضة، وتعريف الرأي العام العالمي بمشكمة الشعب الفمسطيني
ونتيجة ىذا النشاط اإلعالمي الفمسطيني قامت سمطات االحتالل باعتقال 

غالق المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية . الصحفيين الفمسطينيين وا 
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خاتمة 

. إن الحفاظ عمى التراث واألرض ىو من أىم عوامل صون اليوية الفمسطينية
وقد جرب الصياينة مرارًا طمس التراث وسمب األرض من أصحابيا، وغرس 

األفكار الصييونية في عقول الفمسطينيين لالبتعاد عن ىويتيم، وقد راىنت إسرائيل 
قائمة إنو بعد موت جيل النكبة، وحتى جيل النكسة، سيأتي جيل جديد ال يعرف 

ىوية والده فمسطيني، فكانت النتيجة عكس ما  توقعوا تمامًا، فاالبن الذي لم تحتل 
عيونو برؤية فمسطين انضم إلى المنظمات الفمسطينية المنادية بالتحرير، واالبن 
الذي بقي تحت االحتالل يعاني من االضطياد واالعتقال والضرب والتعذيب رفع 

ويوجييما اليدف نفسو وىو الحفاظ . الحجر وضربو عمى جنود االحتالل ودباباتو
عمى اليوية الفمسطينية ميما ابتعدوا عن فمسطين أو ذاقوا العذاب فييا من سمطات 

. االحتالل

كما اعتقد الصياينة أن الشعب الفمسطيني سيركض وراء لقمة العيش ويترك 
التعميم، وبذلك ينسى فمسطين، ولكن النتيجة كانت عمى عكس ما اعتقدوا حيث 

وال أبالغ إذا قمت إن نسبة . اىتم الوالد الفمسطيني بتعميم أبنائو أواًل، والرزق عمى اهلل
التعميم بين أبناء الشعب الفمسطيني عالية جدًا إذا قيست ببقية الدول العربية 

. والعالمية
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إن اإلنسان الفمسطيني يمكن أن ينسى الحوادث اليومية التي يمر بيا لكنو ال 
. يستطيع أن ينسى أىمو ووطنو وىويتو
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مناضمة من فمسطين، سميحة : م، مقال إلى إيان بالك، وانظر كتاب شريف كناعنو15/2/1980

 .خميل

سرائيل .ٗ  .مشاىداتي في مطاعم نيويورك وا 

تجربة في ميدان االىتمام بالتراث : التراث الفمسطيني، بحث لعبدالعزيز أبو ىدبا: منعم حداد. د .٘
 .69ص. الشعبي الفمسطيني

 .152التراث ص: عبدالعزيز أبو ىدبا .ٙ

الطيبة، مؤتمر القدس العالمي لمتراث الشعبي الفمسطيني من - نشرة مركز إحياء التراث العربي .ٚ
 .3 آب، تقرير عام ص16-22

 .25نشرة مركز إحياء التراث، مؤتمر القدس العالمي، ص .ٛ

 .5المصدر نفسو ص .ٜ

 .م22/12/1982: ، وانظر جريدة الفجر160التراث، ص: عبدالعزيز أبو ىدبا .ٓٔ

 .23-18-صندوق القروض واليبات : مركز إحياء التراث .ٔٔ

 .95-94دور الفولكمور، مجمة كنعان ص: شريف كناعنة .ٕٔ

 .76 ص1992دور الحركات اإلسالمية في االنتفاضة، دار الفرقان : تيسير جبارة .ٖٔ

، وكذلك 14 وص44 كانون ثاني، جمعية إنعاش األسرة البيرة، ص25مجمة التراث والمجتمع عدد  .ٗٔ
 .عبدالسالم عبدالغني، جامعة بيرزيت. مقابمة مع د

التغيير السياسي الفمسطيني، : الشعب الفمسطيني في الداخل، بحث لجمال نصار: كميل منصور .٘ٔ
 .171ص

 .37الفولكمور واليوية الفمسطينية ص: ناديا حسن البطمة .ٙٔ

 .91م ص1986األرض، مكتبة القبس، الناصرة : محمود مصالحة .ٚٔ

التغيير السياسي الفمسطيني : الشعب الفمسطيني في الداخل، بحث لعزيز حيدر: كميل منصور .ٛٔ
 .313ص
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 .107األرض ص: محمود مصالحة .ٜٔ

عن ىذه الوثيقة السرية التي وضعيا يسرائيل كننج متصرف لواء : ، انظر111المصدر نفسو ص .ٕٓ
الشعب الفمسطيني : الشمال وقد خطط فييا القضاء عمى الشعب الفمسطيني، وانظر كميل منصور

 .327التغير السياسي الفمسطيني ص: في الداخل بحث لعزيز حيدر

 .56ص. م1986األرض، دراسة وتحميل، مكتبة القبس الناصرة، : محمود مصالحة .ٕٔ

دور الصحافة في الحفاظ عمى الهوية الفمسطينية - هـ
ناجي العمي، فنان ال تشتريو، قصة حياة ومصرع الفنان الفمسطيني، منشورات مؤسسة : داود إبراىيم- أ1

. اليرموك لمثقافة واإلعالم، رام اهلل، البيرة

م دائرة 1987-1967واقع الصحافة الفمسطينية في الضفة الغربية والقطاع : عمي أحمد عبداهلل- 1
 .28م، ص1989الثقافة، منظمة التحرير الفمسطينية، الطبعة األولى، 

. 420المصدر نفسو، ص- 2

صحافة الوطن المحتل، دار العودة، القدس : رضوان أبو عياش: ، وانظر159المصدر نفسو، ص- 3
. م1987

الصحافة الفمسطينية تحت االحتالل، مجموعة دراسات تصدر عن رابطة الصحفيين : عدنان إدريس- 4
 .50واقع الصحافة، ص: عمي أحمد عبداهلل: م، وانظر1987العرب بالقدس، حزيران عام 

 30الصحافة الفمسطينية بين الحاضر والمستقبل ص: ربى الحصري وعمي الخميمي وبسام الصالحي- 5
 .35وص

بيبموغرافيا المؤسسات الصحفية : محمد الفقيو: ، وانظر51واقع الصحافة، ص: عمي أحمد عبداهلل- 6
. م1987في األرض المحتمة، جمعية الدراسات العربية، رابطة الصحفيين العرب، تشرين أول 

 .310الصحافة الفمسطينية ص: ربى الحصري-7

. 46ص. واقع الصحافة: عمي أحمد عبداهلل- 8

 .84ص: المصدر نفسو- 9
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. 51ص: المصدر نفسو- 10

. 41الصحافة الفمسطينية ص: ربى الحصري- 11

. م، الخميس17/12/1987 في 6576عدد : جريدة القدس- 12

االنتفاضة الشعبية الفمسطينية من النواحي : مشاىداتي عمى شاشة التمفزيون، وانظر تيسير جبارة- 13
. 172السياسية واإلعالمية، ص

. 176االنتفاضة الشعبية، ص: تيسير جبارة- 14

 .المصدر نفسو- 15
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المصادر والمراجع 
مقابالت ومراسالت 

م، 20/12/1994توفيق تالوي، أمين سر االتحاد العام الفمسطيني لمجمعيات الخيرية، نابمس  -ٔ
الجمعيات الخيرية في فمسطين وأثرىا في عممية التنمية، ندوة مقدمة لمقاىرة في : بحث لو بعنوان

. م17/11/1993

 .م21/2/1995رئيس بمدية نابمس سابقًا، مقابمة في : حافظ طوقان -ٕ

 .م20/12/1994رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة نابمس، : فتحي شديد -ٖ

 .م16/2/1995رفيعة عبد اليادي، رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية الخيرية،  -ٗ

 .م1985جامعة الخميل، : زىير برقاوي -٘

 .م10/11/1995عبدالمطيف البرغوثي، رئيس مركز الفولكمور الفمسطيني، . د -ٙ

 .م جامعة بير زيت، مركز إحياء التراث العربي الطيبة25/1/1995عبدالسالم عبدالغني . د -ٚ
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 .م15/1/1995لواحظ عبداليادي، رئيسة جمعية االتحاد النسائي العربي في نابمس في  -ٛ

 .م6/12/1994ماىر أبو زنط، أمين سر جمعية أصدقاء المريض الخيرية في نابمس . د -ٜ

 .م1/12/1994مدير مكتبة بمدية نابمس " أبو صالح"عبدالمنعم الفران  -ٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

مجالت ونشرات 
،   1بحث مقدم من حمدان اليوسف، الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية مجمة قضايا عدد   -ٔ

. م1989، القدس 1مجمد 

 (مارس)شاكر مصطفى، المعمم العربي والتعميم في األرض المحتمة، مجمة شؤون فمسطينية، آذار  -ٕ
 .م1972

 كانون 22 و21شريف كناعنة، دور الفولكمور والتراث في تعزيز اليوية، مجمة كنعان، العددان  -ٖ
 .م1993الثاني، شباط 
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 مجمد 1خدمات الشؤون االجتماعية لألطفال العرب في إسرائيل، مجمة قضايا عدد : عزيز حيدر -ٗ
 .م1989واحد، القدس 

 الصراع المنسي مجمة شؤون فمسطينية، عدد –إسرائيل ومواطنوىا العرب : بحث مسعود أغبارية -٘
 .م1994-1993 السنة األولى، 3

تطور اليوية السياسية لمفمسطينيين في إسرائيل، مجمة  العموم االجتماعية : بحث لمحمود ميعاري -ٙ
 .م1986 ربيع 14، مجمد 

 .م1990،عام 5جامعة بير زيت عدد . اكتشاف الذات، مجمة آفاق فمسطينية: محمود ميعاري -ٚ

الفولكمور واليوية الفمسطينية، مجمة التراث والمجتمع، جمعية إنعاش : بحث ناديا حسن البطمة -ٛ
 .م1995، كانون ثاني 5األسرة، البيرة عدد 

 .م1983دائرة العالقات مسيرة فوق الجراح، جامعة الخميل آب  -ٜ

 .م1992تشرين أول -  أيمول52رسالة النجاح، عدد  -ٓٔ

 .2صوت الحق والقوة والحرية، الحقيقة الغائبة رقم  -ٔٔ

 .الطيبة، صندوق القروض واليبات- مركز إحياء التراث العربي -ٕٔ

الطيبة مؤتمر القدس العالمي لمتراث الشعبي الفمسطيني من - نشرة مركز إحياء التراث العربي -ٖٔ
 .م تقرير عام1987 آب 16-22

جرائد 
 جريدة القدس 

  جريدةThe Jerusalem Post 

 جريدة الفجر 

 جريدة الشعب 

  جريدةNew York Times 
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المصادر بالعربية : كتب

م، نابمس 1984-1958اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة نابمس ولواء جنين، المسيرة االجتماعية  -ٔ
. م1985

 .م1966اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس، دار الطباعة العربية  -ٕ

 .م1990محافظة الخميل، - اتحاد الجمعيات الخيرية -ٖ

اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس، دائرة األبحاث والدراسات، إشراف يوسف حميدي البكري  -ٗ
 .م1985

االنتفاضة، النضال من أجل التعميم، الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤون الدولية، : أندرويجبي -٘
 .م1989القدس الشريف، 

 .م1985دراسات في تاريخ فمسطيني الحديث، البيادر، القدس، : تيسير جبارة -ٙ

االنتفاضة الشعبية الفمسطينية من النواحي السياسية واإلعالمية، جامعة النجاح : تيسر جبارة -ٚ
 .م1989نابمس، - الوطنية

التغيير السياسي الفمسطيني في األراضي المحتمة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، : جمال نصار -ٛ
 .الشعب الفمسطيني في الداخل: م، بحث في كتاب لكميل منصور1990بيروت 

مؤسساتنا األىمية في فمسطين، نحو تنمية مجتمعية، المتمقى الفكري العربي، القدس : خميل نخمة -ٜ
 .م1990الطيبة - ومركز إحياء التراث العربي

التحديات البيئية وأثرىا عمى شخصية الطفل العربي الفمسطيني، بحث قدم لممؤتمر : ذياب عيوش -ٓٔ
 .م1984االجتماعي الفمسطيني الثالث لمطفل العربي الفمسطيني، القدس 

 .الصحافة الفمسطينية بين الحاضر والمستقبل: ربى الحصري وعمي الخميمي وبسام الصالحي -ٔٔ

 .م1986التربية واليوية، المواكب، مطبعة النيضة، الناصرة : سامي مرعي -ٕٔ

شريف كناعنة وعبدالمطيف البرغوثي، مناضمة من فمسطين، دراسة وتحميل حياة ونضال سميحة  -ٖٔ
 .م1992سالمة خميل، جمعية إنعاش األسرة 
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األدب الشعبي في ظل االنتفاضة، مركز إحياء التراث العربي الطيبة : عبدالمطيف البرغوثي- أ14
. م1990

. التراث الفمسطيني، جذور وتحديات، مركز إحياء التراث العربي: عبدالعزيز أبو ىدبا-   ب14

مشكالت الطمبة الفمسطينيين في : األبعاد التربوية لمصراع العربي اإلسرائيمي: عمي مسعود عطية- 15
. القدس- جمعية الدراسات العربية- األراضي المحتمة

م، دائرة الثقافة 1987-1967واقع الصحافة الفمسطينية في الضفة و القطاع : عمي أحمد عبداهلل- 16
. م1989ت، ف عام . م

الشعب : التغيير السياسي الفمسطيني في إسرائيل، بحث في كتاب كميل منصور: عزيز حيدر- 17
. م1990الفمسطيني في الداخل، مؤسسة الدراسات الفمسطينية بيروت 

الصحافة الفمسطينية تحت االحتالل، مجموعة دراسات تصدر عن رابطة : عدنان إدريس- 18
. م1987القدس حزيران، - الصحفيين العرب

 بيبميوغرافيا المؤسسات الصحفية في األرض المحتمة، جمعية الدراسات العربية –محمد الفقيو - 19
. م1987ورابطة الصحفيين، القدس، تشرين أول عام 

الشعب : بحث كميل منصور: التربية والتعميم الفمسطينيان في األراضي المحتمة: محمد الحالج. د- 20
. الفمسطيني في الداخل مؤسسة الدراسات الفمسطينية

. م1986مكتبة القبس الناصرة عام : األرض: محمود مصالحة- 21

. م1992-1984إنجازات وطموحات ، :  الطيبة–مركز إحياء التراث - 22

التراث الفمسطيني بين الطمس واإلحياء مجموعة دراسات وأبحاث، مركز إحياء : منعم حداد. د- 23
تجربة في ميدان االىتمام بالتراث الشعبي : م، بحث لعبدالعزيز أبو ىدبا1986 الطيبة –التراث العربي 

. الفمسطيني
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