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أريحا، مقاربة نفسية في تفاعالت المكان 
واستمرارية الهوية

د. عدوية السوالمة
جامعة النجاح الوطنية



 196



 197

ميكــن لوضــوح فكــرة االرتبــاط املــكاين أن تفــر مــأزم االســتاتة لــدى املعتــدي 

يف تحقيــق هويتــه عــر فركــة الروايــات التاريخيــة وتجيــر املكتشــفات األركيولوجيــة 

ــة تخــدم وتجــذر  ــق هوي ــة اليجــاد مــررات خل ــة يف محاول ــة التوراتي ــح املروي لصال

وجــوده عــى األرض الفلســطينية .فتشــكيل الهويــة االنســانية مرتبــط أصــا بهويــة 

املــكان املعــرف جغرافيــا وتاريخيــا ومــا يحتويــه هــذا االطــار مــن فعاليــات بريــة 

تنســج لحمــة مجتمعيــة يف ســياقات االمتــداد الجغــرايف .

مــن هنــا بــرزت اشــكالية التشــكيك يف هويــة املــكان , علــه يخــدم يف رأب صــدع 

الهويــة التــي حفــرت توراتيــا وتصدعــت اركيولوجيــا رغــم جميــع محــاوالت اســتبدال 

الهويــة الفلســطينية بالهويــة االرسائيليــة بالربــط املــكاين االرسائيــيل مــن جهــة 

واالقتــاع املــكاين والذاكــرايت للفلســطينيني مــن جهــة أخــرى .

أريحــا املــكان ببعديهــا الجغــرايف والتاريخــي الضــارب حتــى العــرة آالف ســنة يف 

عمــق التاريــخ للوجــود االنســاين الفلســطيني شــكلت اللبنــة األساســية الازمــة لبنــاء 

ــة الشــخصية  ــوي لتاســك ولحم ــىء ومق ــة الفلســطينية كمكــون نفــي من الهوي

االنســانية يف حلبــة الــراع عــى األرض أمــام تحطــم أســوار أريحــا التاريخيــة .

ستتناول الورقة االشكالية من منظورين 

عاقة املكان يف صناعة الهوية  أ. 

استمرارية املكان و صون الهوية من تجاذبات الراعات السياسية .ب. 

وذلك من خال مناقشة  :

أثر املكان يف بناء ورشخ الهوية –الحالة االرسائيلية والحالة الفلسطينية-

أريحا كامتداد مكاين وتاريخي وصناعة الهوية الفلسطينية .

الوعي النفي املكاين ودوره يف مستقبل الهوية الفلسطينية

املكان اصطاحا :

مكان - ج ، أمكنة وأمكن .

- مــكان : موضــع . 2 - مــكان مــن زلــة . 3 - مــكان : » إســم املــكان « يف الــرف 

: صيغــة تــدل عــى مــكان وقــوع الفعــل ، نحــو : » ملعــب «. 4 - مــكان : » ظــرف 

املــكان « يف النحــو : هــو اســم مــكان فيــه معنــى » يف «، نحــو : » كنــت عنــده «. 

مســعود )1992( 

يشــر املــكان هنــا إىل النطــاق الجغــرايف بتفاعاتــه الوجدانيــة مــع كل املكونــات 
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املنتجــة للهويــة .

–مــع ماحظــة مــدى ارتبــاط  الفقــد املــكاين بأحــد أهــم مشــاكل التكيــف النفــي 

االكــر شــيوعا أزمــة الحنــني اىل الوطــن التــي تضــع املــرء يف صــورة عــدم القــدرة عــى 

التعامــل مــع املشــاعر املتولــدة عــن افتقــاد الوطــن بتأثرفقــدان مــا هــو مألــوف ، 

ومريــح، وميكــن التنبــؤ بــه )عــى ســبيل املثــال ، األشــخاص ، األماكــن، و الروتــني، و 

األشــياء( .

الهوية لغويا 
ُهويَّة :مصدر صناعّي من ُهَو  . . 1

ــده وجنســيّته . 2 ــاده ومــكان مول ــخ مي ــا اســم الشــخص وتاري ــُت فيه ــة يُثْبَ بطاق

ــة ، - شــخص  ى البطاقــة الشــخصيّة أيًضــا “يحمــل بطاقــة ُهويَّ وعملــه ، وتســمَّ

ــة” مجهــول الُهويَّ

ة تحمل اســم الشــخص ورســَمه وســاتِه 	  تذكــرة إثبــات الُهويَّــة : وثيقــة رســميَّ

ته ، تصــدر مــن الحكومــة ، بطاقة .  وتثبــت شــخصيَّ

ــه 	  ــه وقيمت ــه وحفاظــه عــى تكامل ــة : إحســاس الفــرد بنفســه وفرديّت الُهِويَّ

ــف .  ــف املواق ــكاره يف مختل اته وأف وســلوكيَّ

ــأدواره يف 	  ــّص ب ــا يخت ــرد في ــب الف ــذي يصي ــراب ال ــة : االضط ــة الُهِويَّ أزم

الحيــاة، ويصيبــه الشــّك يف قدرتــه أو رغبتــه يف الحيــاة طبًقــا لتوقّعــات 

ــخصيته إذا مل  ــتقبل ش ــن مس ــن م ــر متيق ــح غ ــا يصب ــه ، ك ــن عن اآلخري

ــر )2008(  ــة .عم ــح يف أزم ــه فيصب ــرون من ــه اآلخ ــا يتوقَّع ــق م ــه تحقي ــّر ل يتي

ونجد أيضا يف املوسوعة االلكرتونية ما يفيد التايل :

ــه  ــره عــن فرديت ــح يســتخدم لوصــف مفهــوم الشــخص وتعب الهوية هــو مصطل

وعاقتــه مــع الجاعــات )كالهويــة الوطنيــة أو الهويــة الثقافيــة(. يســتخدم املصطلــح 

ــم النفــس خصوصــا يف علــم االجتاع وعل

امــا يف اللغــة العربيــة فيشــر إىل مجمــل الســات التــي متيــز شــيئا عــن غــره أو 

شــخصا عــن غــره أو مجموعــة عــن غرهــا. كل منهــا يحمــل عــدة عنــارص يف هويتــه. 

ــا يف  ــا أو بعضه ــرز أحده ــن أن ي ــي ميك ــرك دينامي ــي يشء متح ــة ه ــارص الهوي عن

مرحلــة معينــة وبعضهــا اآلخــر يف مرحلــة أخــرى.
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ــره  ــيته وعم ــه وجنس ــمه وصفات ــكله واس ــخصا بش ــرف ش ــخصية تع ــة الش الهوي

ــة( تــدل عــى ميــزات مشــرتكة  ــة أو قومي ــة )وطني ــة الجمعي وتاريــخ ميــاده. الهوي

ــراد املجموعــة  أساســية ملجموعــة مــن البــر، متيزهــم عــن مجموعــات أخــرى. أف

يتشــابهون بامليــزات األساســية التــي كونتهــم كمجموعــة، ورمبــا يختلفــون يف عنــارص 

أخــرى لكنهــا ال تؤثــر عــى كونهــم مجموعــة. فــا يجمــع الشــعب الهنــدي مثــا هــو 

وجودهــم يف وطــن واحــد ولهــم تاريــخ طويــل مشــرتك، ويف العــر الحديــث لهــم 

أيضــا دولــة واحــدة ومواطنــة واحــدة، كل هــذا يجعــل منهــم شــعبا هنديــا متايــزا 

رغــم أنهــم يختلفــون فيــا بينهــم يف األديــان واللغــات وأمــور أخــرى.

العنــارص التــي ميكنهــا بلــورة هويــة جمعيــة هــي كثــرة، أهمهــا اشــرتاك الشــعب 

أو املجموعــة يف: األرض، اللغــة، التاريــخ، الحضــارة، الثقافــة، الطمــوح وغرهــا.

ــخ  ــر التاري ــي ع ــكل طبيع ــور بش ــة تط ــة أو الوطني ــات القومي ــن الهوي ــدد م ع

وعــدد منهــا نشــأ بســبب أحــداث أو رصاعــات أو تغــرات تاريخيــة رسعــت يف تبلــور 

املجموعــة. قســم مــن الهويــات تبلــور عــى أســاس النقيــض لهويــة أخــرى. هنــاك 

تيــارات عريــة تنــادي بنظــرة حداثيــة إىل الهويــة وتدعــو إىل إلغــاء الهويــة الوطنيــة 

أو الهويــة القوميــة.

الفاســفة اإلمريقيــون -وعــى رأســهم دافيــد هيــوم وجــون لوك-ناقشوا مشــكلة 

ــان : كيــف ميكــن التفكــر يف وحــدة  ــة الشــخصية مــن خــال الســؤاالن التالي الهوي

ــد  ــن ســنة؟ لق ــل عري ــه قب ــذي كنت ــا الشــخص نفســه ال ــان؟ هــل أن ــا يف الزم األن

اقــرتح لــوك حــل إشــكال الهويــة الشــخصية بفكــرة الذاكــرة: إذا كنــت الشــخص ذاتــه 

الــذي كان قبــل عريــن ســنة، فألننــي أذكــر مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا وعيــي 

أو شــعوري.

ــذه  ــتخدام ه ــار اس ــزي يف انتش ــون بدور مرك ــس إ. إريكس ــامل النف ــام ع ــد ق لق

الكلمــة وتوســع شــعبيتها يف العلــوم اإلنســانية. ويف الواقــع، كانــت مدرســة »الثقافــة 

والشــخصية« -بعلائهــا األنربولوجيــني كأبــرام كارديــرن أو مارغريــت ميــد- تعكــف 

عــى دراســة العاقــة بــني النــاذج الثقافيــة ملجتمــع معــني وأنــواع الشــخصية 

الســائدة بــني األفــراد الذيــن يشــكلون هــذا املجتمــع. ويف ســنوات الثاثينــات عمــل 
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إريكســون يف املحميــات الهنديــة لقبائــل الســيو بداكوتــا الجنوبيــة ويف قبيلــة يــوروك 

ــاث الثقــايف« لهــؤالء الهنــود املعرضــني ملوجــة  ــا الشــالية، ودرس »االجتث بكاليفورني

ــه تجــاوز  ــة ومجتمــع«، حــاول في ــاب »طفول ــر يف ســنة 1950 كت ــم ن ــة. ث الحداث

ــاء الشــخصية.  ــد بالتأكيــد أكــر عــى دور التفاعــات االجتاعيــة يف بن ــة فروي نظري

ــا  ــة مراحــل تقابله ــة الشــخصية تتطــور طــوال وجودهــا عــر مثاني ــر أن الهوي فاعت

مثانيــة أعــار يف دورة الحيــاة. و »أزمــة الهويــة«  تتطابــق مــع تحــول يقــع يف مســرة 

تطــور الهويــة.

فيليــب كليــزون يف التأريــخ الــداليل الــذي يقرتحــه للهويــة- رصــد مســارب أخــرى 

ــه«، خــارج اإلطــار  ــوم »التكن ــق اســتعارة مفه ــوم عــن طري لتوســع اســتعال املفه

التحليــيل النفــي )والتكنــه يعنــي لــدى ســيغموند فرويــد األســلوب الــذي بــه يتمثــل 

الطفــل أشــياء أو شــخوصاً خارجيــة(

ــد  ــرد الواح ــتعارة الف ــه باس ــينات، التكن ــة الخمس ــوت، يف بداي ــون ف ــر نيلس ف

ــه هــي الصــرورة التــي  ــده أن التكن ــات. وعن ــة واحــدة أو لسلســلة مــن الهوي لهوي

متكــن مــن فهــم ملــاذا نبحــث عــن القيــام بــدور مــا. أمــا نظريــة مجتمــع املرجعيــة 

ــا، فيســتعر  ــا ويف إطاره ــه عره ــرد هويت ــي يحــدد الف ــة الت ــي الجاع ــي تعن )والت

قيمهــا ومعايرهــا بــدون أن يكــون بالــرضورة عضــواً فيهــا( فقــد كســبت احرتامــاً بــني 

املشــتغلني بعلــم االجتــاع، خصوصــاً بتأثــر روبــر مرتــون، كــا ســاهمت يف توســيع 

ــان  ــان الجديدت ــان النظريت ــد اكتســبت هات ــم فق ــة ومشــتقاتها. وللعل شــعبية الهوي

أهميــة اســتثنائية داخــل حقــول علــم االجتــاع وعلــم النفــس االجتاعــي يف 

ــينات. الخمس

ــاع إال  ــم االجت ــم عل ــمة يف معج ــة حاس ــة أهمي ــوم الهوي ــل مفه ــن مل يحت لك

بواســطة »التفاعليــة الرمزيــة«؛ إذ هــذه املدرســة تبحــث بالضبــط يف الطريقــة التــي 

ــة مشــرتكة- وعــي  ــاء عــى أنســاق رمزي ــة -وبن تشــكل عرهــا التفاعــات االجتاعي

ــة. ــم إشــكالية الهوي الفــرد بنفســه. وهــذا بحــث يف صمي

وبالرغــم مــن ذلــك مل يســتعمل التفاعليــون يف البدايــة هــذا اللفــظ. ولهــذا تفســر 

قريــب، ذلــك أن اآلبــاء املؤسســني ملنهــج املدرســة -شــارل كــويل وجــورج ميد- تكلــا 

عــن »الــذات« Soi، وهــو املصطلــح الــذي راج بــني التفاعليــني يف الســتينات. ثــم إن 

ــذات إىل اســتخدام اصطــاح  ــة انتقلــت مــن اســتعال اصطــاح ال ــة الرمزي التفاعلي
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الهويــة بــدءاً مــن ســنة 1963، وذلــك حــني نــر إيرفــني جوفــان -أحــد رؤوس هــذه 

املدرســة-: »آثــار الجــراح: ماحظــات عــى أســلوب التعاطــي مــع هويــة مدمــرة.

ان االســاس الــذي تــم مبوجبــه تقســيم مكونــات الهويــه لامه هــوا ان هنــاك مكونات 

عامــه للهويــه القوميــه والتــي تعتمــد عى:

االصل او العرق املشرتك. 1

  التاريخ املشرتك.. 2

اللغه املشرتكه.. 3

الجغرافيا املشرتكه .. 4

هنــاك  توجــد  ان  دون  قوميــه  هويــه  عــن  الحديــث  الميكــن  فمثــا 

للغــه  ايضــا  ومتتلــك  محــدده  منطقــه جغرافيــه  موجــوده يف  بريــه  قوميــه 

ايضــا مشــرتك  تاريــخ مشــرتك ومصــر  فانــه ســيكون هنــاك  مشــرتكه وبتــايل 

مشــرتكه- حتــا  هويتهــا  فــان  امــه  يف  املكونــات  هــذه  توفــرت   –فــاذا 

جدلية الهوية والمكان 
أريحــا املــكان . أقــدم مــدن العــامل . التواجــد االنســاين الحــايل يرجع اىل اســتمرارية 

ــع  ــب املراج ــك بحس ــاد وذل ــل املي ــنة قب ــرة آالف س ــة ع ــود إىل قراب ــود تع وج

ــل الســلطان  ــات ت ــل الفخــاري .فحفري ــا قب ــة للعــر الحجــري م ــة املدون التاريخي

ــاكنيها  ــيد س ــي ش ــة  الت ــذه املدين ــاري له ــوق الحض ــار والتف ــدى االزده ــرت م أظه

االكــواخ املســتديرة مــن اللــنب املنبســط يف أســفله املحــدوب يف طرفــه االعــى .كــا 

ــوا برجــا  ــك اقام ــن وعــدا ذل ــا املرتي ــغ عرضه ــوا اســوارا ضخمــة حــول قراهــا يبل بن

ضخــا مســتديرا يبلــغ محــوره 9امتــار وعلــوه 10 امتــار ويف وســطه درج يــؤدي مــن 

اســفل الــرج إىل اعــاه .

ــن  ــة م ــا مجموع ــام به ــي ق ــات الت ــه نتيجــة  الحفري ــم التوصــل إلي ــا ت وهــو م

االركيولوجيــني منهــا حفريــات ســلني وفاســتنغر ومــا تاهــا مــن حفريــات بينــت ان 

ــكن .  ــيدة للس ــوت مش ــا بي ــة .فيه ــوار الضخم ــة باالس ــة محصن ــت مدين ــا كان اريح

اخــذت تزهــو وتزدهــر نظــرا ملوقعهــا الجغــرايف .فكانــت متــر بهــا القوافــل عــر نهــر 

ــا الفــن . االردن .فانتعــش اقتصادهــا وترعــرع فيه



 202

املراجــع الدينيــة كــا يف ســفر تثنيــة االشــرتاع ويف ســفر القضــاة ويف اســفار العهــد 

القديــم اســهبت يف وصــف االزدهــار االقتصــادي والتفــوق الحضــاري لســاكني تلــك 

البقــاع .شــحادة2010-

صابــة الروايــة التاريخيــة للوجــود االنســاين الفلســطيني يعتــر املؤســس ليقينيــة 

االنتــاء حتــى مــع اشــكاليات الشــتات .فتاســك الهويــة االنســانية يرجــع ملجموعــة 

ــة الفلســطينية  ــرة البري ــر يف الذاك ــخ تق ــكان والتاري ــة امل ــارص تعــود إىل  يقيني عن

ــة  ــة الهادم ــفات االركيولوجي ــر املكتش ــيل بتأث ــود االرسائي ــني للوج ــل الايق يف مقاب

ــرق  ــه ف ــت الي ــا توصل ــة مل ــة كنتيج ــة االرسائيلي ــس للهوي ــورايت املؤس ــاب الت للخط

التنقيــب انطاقــا مــن اعــان  عــامل اآلثــار اإلرسائييل الشــهر«إرسائيل فنكلشــتاين« من 

جامعــة تــل أبيــب املعــروف بــايب اآلثــار، اذ اكــد يف تقريــر نرتــه مجلــة جروســاليم 

ــة  ــواهد تاريخي ــى ش ــروا ع ــود مل يع ــار اليه ــاء اآلث ــة: »أن عل ــورت اإلرسائيلي ريب

ــروج  ــص الخ ــك قص ــا يف ذل ــوراة مب ــواردة يف الت ــص ال ــض القص ــم بع ــة تدع أو أثري

والتيــه يف ســيناء وانتصــار يوشــع بــني نــون عــى كنعــان«، مفــككا بذلــك زعــا مــن 

اخطــر املزاعــم التــي تلجــأ اليهــا الصهيونيــة لرتويــج روايتهــا حــول »يهوديــة املدينــة 

ــة  ــة االرسائيلي ــة للدول ــاطر املؤسس ــة االس ــة بثاثي ــك املتعلق ــي تل ــة«، وه املقدس

وهــي«ارض امليعــاد«، و«شــعب اللــه املختــار« و«الحــق التاريخــي لليهــود يف القــدس 

وفلســطني«، مضيفــا: »لقــد تطــور اإلرسائيليــون القدمــاء مــن الحضــارة الكنعانيــة يف 

العــر الرونــزي املتأخــر يف املنطقــة، ومل يكــن هنــاك أي غــزو عســكري قــاس«، وأكر 

مــن ذلــك فهــو »يشــكك يف قصــة داوود الشــخصية التوراتيــة األكــر ارتباطــاً بالقــدس 

حســب معتقــدات اليهــود«، موضحــا »أنــه ال يوجــد أســاس أو شــاهد اثبــات تاريخــي 

ــه والــذي ســيأيت  ــذي اتخــذ القــدس عاصمــة ل عــى وجــود هــذا امللــك املحــارب ال

احــد مــن صلبــه لــإلرشاف عــى بنــاء الهيــكل الثالــث«، مؤكــداً »أن شــخصية داوود 

ــل، هــو مجــرد  ــودا وإرسائي ــي يه ــه وحــد مملكت ــر ألن ــم كب ــم يحظــى بتكري كزعي

وهــم وخيــال مل يكــن لهــا وجــود حقيقــي«. مردفــا: »أن وجــود بــاين الهيــكل وهــو 

ســليان ابــن داوود مشــكوك فيــه أيضــاً، حيــث تقــول التــوراة إن حكــم امراطوريــة 

متتــد مــن مــر حتــى نهــر الفــرات، رغــم عــدم وجــود أي شــاهد أثــري عــى أن هــذه 

اململكــة املتحــدة املرتاميــة األطــراف قــد وجــدت بالفعــل يف يــوم مــن االيــام ، وإن 
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كان لهــذه املالــك وجــود فعــيل فقــد كانــت مجــرد قبائــل وكانــت معاركهــا مجــرد 

ــة فقــرة  ــإن قــدس داوود مل تكــن أكــر مــن قري ــايل ف ــة صغــرة، وبالت حــروب قبلي

بائســة« ، أمــا فيــا يتعلــق بهيــكل ســليان فــا يوجــد أي شــاهد أثــري يــدل عــى 

أنــه كان موجــوداً بالفعــل”.

ــن  ــتاين مؤيدي ــني اىل فنكلش ــار االرسائيلي ــاء اآلث ــار عل ــن كب ــدد م ــم ع ــد انض وق

لنظريتــه، فمــن جانبــه قــال رافاييــل جرينــرج -وهــو محــارض بجامعــة تــل أبيــب 

ــر أن  ــر، غ ــت الحف ــال واصل ــيئا ح ــل« ش ــرتض ان تجد«إرسائي ــن املف ــه »كان م إن

ــف  ــر دون توق ــون بالحف ــة داود بحــي ســلوان بالقــدس، يقوم ــني يف مدين اإلرسائيلي

ــل . ــا أي طائ ب

ــد كان  ــوىس والتوحي ــه م ــد – يف كتاب ــي – فروي ــل النف ــة التحلي ــس مدرس مؤس

احــد اوائــل املشــككني يف صدقيــة املرويــة التوراتيــة  والوعــد االلهــي لهــم باملــكان  

ــرى أن : ــه  كان ي فبالنســبة ل

نســبة ديــن يهــوه الجديــد اىل االبــاء االوائــل كان لــه هــدف آخــر ايضــا فهــؤالء 

االبــاء قــد عاشــوا يف كنعــان وكانــت ذكراهــم مرتبطــة ببعــض اماكــن البــاد ولعلهــم 

كانــوا انفســهم ابطــاال كنعانيــني او آلهــة محليــني انتحلهــم اليهــود املهاجــرون 

ليدمجوهــم بتاريخهــم القديــم وكان االنتســاب اليهــم يعنــي اذا صــح التعبــر اشــهار 

ارتباطهــم بــاالرض واتقــاء الكراهيــة التــي تاحــق عــادة الفاتحــني االجانــب وبفضــل 

منــاورة بارعــة ســاد االدعــاء القائــل بــأن كل مافعلــه يهــوه هــو انــه اعــاد اىل اليهــود 

مــا كان ذات يــوم ملــكا الســافهم .

ومــن ســوء الحــظ ان كل مــا يتعلــق باســتقرار الشــعب اليهــودي يف كنعــان يظــل 

شــديد االبهــام والغمــوض .فرويــد ) 1986(.

ــدم  ــة وع ــدع الهوي ــة يف ص ــل املأزمي ــم العوام ــن أه ــكاين م ــكيك امل ــر التش يعت

ــع وســطي  ــف م ــة التكي ــق لعملي ــوازن االســيكولوجي املحق ــام الت ــدرة عــى قي الق

ــار ان مــررات  ــة – عــى اعتب ــة الخارجي ــة والببيئ ــة الداخلي الوجــود االنســاين –البيئ

الوجــود البــري الجغــرايف كأحــد مقومــات بنــاء الهويــة االنســانية يفتقــد اىل الرعية 

املؤصلــة جغرافيــا وتاريخيــا لافــراد والقــادر عــى رشخ املجتمــع ليســتحيل إىل حالــة 
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ــات  ــا رصاع ــرى فيه ــي ن ــة الت ــة االرسائيلي ــا يف الحال ــاره ك ــئ بانهي فسيفســائية تنب

ــى  ــم ع ــة القائ ــذه الهوي ــات ه ــف ملكون ــط تعري ــن أبس ــا م ــة انطاق ــات الهوي اثب

الطــرح الدينــي يف تعريــف مــن هــو اليهــودي فيذكــر محمــد النابلــي انــه تعريــف 

تعــرض لخمســة عــر تعديــاً منــذ قيــام ارسائيــل وحتــى اآلن. حيــث يســود الشــعور 

بــرضورة تعديــل التعريــف املعتمــد حاليــاً. بــل ويجــري عمليــاً تجــاوز هــذا التعريــف 

يف حالــة اليهــود الــروس اذ ان %65 مــن املليــون مهاجــر رويس ال يســتجيبون لهــذا 

التعريــف.

ــن  ــود الذي ــر اليه ــن غ ــم م ــات: وه ــات يهودي ــن امه ــدرون م ــن املتح ــا ع أم

يســتجيبون للتعريــف املعتمــد راهنــاً لليهــودي. وهــو التحدر مــن أم يهوديــة. وهؤالء 

ــة  ــات. ولكــن اليهودي االشــخاص موزعــون حــول العــامل وينتمــون الىمختلــف الديان

وارسائيــل مســتعدة لقبولهــم ملجــرد اثبــات يهوديــة امهاتهــم. لكــن كابــوس الذوبــان 

ــدد  ــا يف ع ــا بالغن ــة. فمه ــني والصهاين ــع االرسائيلي ــض مضاج ــزال يق ــودي ال ي اليه

اليهــود يف العــامل اليــوم فاننــا نجــد انــه ال يتجــاوز الـــ 20 مليونــاً يف اقــىص االحتاالت. 

هــذا يف مقابــل احصائيــات تشــر اىل ان نســبة الزيجــات اليهوديــة املختلطــة تبلــغ 

حــدود الـــ %60 وتشــر هــذه االحصــاءات الىالذوبــان الــكيل ليهــود اوروبــا الرقيــة 

خــال عقــود قادمــة. وهــذا مــا يؤكــده الدكتــور عبدالوهــاب املســري يف موســوعته 

التــي تشــر اىل ذوبــان مايــني اليهــود يف البلــدان الغربيــة)10(. وهــذا الذوبــان يعتــر 

ــر  ــث تش ــة”. حي ــر “مذوب ــي تعت ــة الت ــارة الغربي ــش يف الحض ــة طبيعيةللعي نتيج

املتابعــات التاريخيــة للمجموعــات املهاجــرة، اىل هــذه الحضــارة، لذوبانهــا الــكيل يف 

هــذه الحضــارة.

  وبعيــداً عــن هواجــس الذوبــان اليهــودي فــان املجموعــات اليهوديــة املعــارصة 

ــل  ــا يجع ــا. م ــاوز خافاته ــن تج ــزة ع ــى عاج ــا تبق ــا ولكنه ــا بينه ــش يف م تتعاي

ــك عــرات  ــع هنال ــي الواق ــث. فف ــن العب ــاً م ــودي نوع ــن اليه ــن الدي ــث ع الحدي

االديــان اليهوديــة. وتتعمــق هــذه الخافــات لتصــل اىل حــدود التفكك كــون الخافات 

ــة. ــة ولغوي ــي اىل اختافــات عرقي ــة والفهــم الدين تتخطــى النواحــي الفقهي

وتطــرح اشــكالية االشــكناز والســفرديم نفســها كأحــد مصدعــات الهويــة اليهوديــة 

اذ  تبلــغ نســبة االشــكيناز بــني يهــود العــامل حــدود الـــ %90 وهــم ميارســون الريعــة 
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ويعتمــدون فقهــاً مخالفــا لفهــم الســفارديم للديــن اليهــودي. مــن هنــا التشــكيك يف 

يهوديتهــم. خصوصــاً وأن املعلومــات ترتاكــم حــول تحــدر االشــكيناز مــن قبائــل الخزر 

املتهــودة وهــذا يعنــي ان هنــاك شــكوكاً بيهوديــة %90  مــن يهــود العــامل بالرغــم 

مــن ارصار الصهيونيــة عــى اعتبــار الخــزر واحــدة مــن القبائــل العــر التائهــة.

  ان حاجــة ارسائيــل اىل مهاجريــن جــدد جعلتهــا تقبــل تدريجيــاً هجــرة جاعــات 

مشــكوك بيهوديتهــا أو حتــى تواجــه رفضــاً قاطعــاً ليهوديتهــا مــن قبــل بعــض 

الحاخامــات. اال أن ارصار ارسائيــل عــى املحافظــة عــى اســطورة يهــودي واحــد مقابل 

40 عربيــاً جعلهــا تتســاهل يف اســتراد يهــود الفاالشــا )الذيــن ال يزالــون بعيديــن عــن 

اعــرتاف بعــض الجاعــات اليهوديــة املتشــددة( ومــن ثــم فهــي اســتقدمت مليــون 

مهاجــر رويس تحــوم الشــكوك يف يهوديــة %65 منهــم. حتــى تحــول هــؤالء اىل عنــر 

ضغــط لتغيــر تعريــف اليهــودي املعتمــد حاليــاً يف ارسائيــل.

  يف املألــوف التاريخــي نجــد ان الديانــات تتعــرض لاضافــات والتعديــات عنــد 

دخولهــا اىل بلــدان او حضــارات مخالفــة للحضــارة التــي ظهــرت فيهــا. لكننــا نجــد 

اقابــاً لهــذه القاعــدة يف حالــة ارسائيــل. حيــث ناحــظ ان يهودهــا يحملــون معهــم 

ــوا منهــا. وهــذا يتضمــن نقلهــم الدق  ــي ات ــدان الت االضافــات والتعديــات مــن البل

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة والترفــات اإلجتاعيــة يف تلــك البلــدان. مبــا يف ذلــك النظم 

الرمزية)مثــل اللغــة( لتلــك البلــدان.

ــة  ــة وحضاري ــزر ثقافي ــع ج ــيل مجتم ــع االرسائي ــن املجتم ــل م ــا يجع ــذا م  وه

ــرة.  متناف

يف مقابــل يقينيــة الوجــود الفلســطيني يؤمنهــا املــكان بوصفــه منتجــاً ملكونــات 

الهويــة الثقافيــة الوطنيــة . فقــد خــاض املــكان رحلــة طويلــة عــر حقــب التاريــخ 

االنســاين وتعــرض »لفاعليــات الصــرورة وتحوالتهــا لــي ينتقــل مــن الفضــاء الوحــيش 

اىل الفضــاء االنســاين -وفــق الرؤيــة )امليثولوجيــة(- الــذي تتوافــر فيــه دعائــم 

االســتقرار واالمــن« مــن خصوبــة االرض ووجــود ميــاه االمطــار والغابــات والبحــار ثــم 

ــة.. وهــذه هــي نقطــة التحــول التــي  ــة واخــراً ثــروات االرض الباطني ــاه الجوفي املي
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تحيــل املــكان مــن منظــور االنســان مــن مجــرد داللــة عــى رقعــة جغرافيــة اىل داللــة 

وطــن )انتــاء( ، واالنســان بوصفــه »الكائــن االكــر وعيــاً باملــكان ميتلــك حساســية 

مكانيــة تتيــح لــه القــدرة عــى انتظــام املــكان باالقامــة فيــه«

ــال  ــن خ ــّر م ــايف م ــع الثق ــايئ اىل املوق ــه الفيزي ــن موقع ــكان م ــال امل   ان انتق

الكائــن االنســاين نفســه »ألن العاقــة بينهــا تتســم بااللتصــاق والتــازم« مــا يعنــي 

االرتبــاط الجــذري بينهــا بفعــل الكينونــة.. وال تقتــر عاقــات التفاعــل بني االنســان 

واملــكان عــى تأثــر االنســان عــى املــكان فحســب بــل إن املــكان يحفــر يف االنســان 

خصائصــه ومامحــه.. إذن فالعاقــة بــني االنســان واملــكان هــي عاقــة تفاعليــة قامئــة 

عــى اســاس »قانــون الفعــل ورد الفعــل«.

وعــى هــذا االســاس فــإن مــا يقــوم بــه االنســان يف املــكان )الوطــن( مــن نشــاطات 

زراعيــة وصناعيــة وعمرانيــة وثقافيــة هــو مــا نســميه تفاعــل االنســان مــع املــكان، 

وبقــدر مــا يتنامــى هــذا التفاعــل يتنامــى معــه شــعور االرتبــاط باملــكان )الوطــن( 

ــر  ــدة ع ــة املتوال ــات االيجابي ــم واالتجاه ــلوكيات والقي ــن الس ــدد م ــاً يف ع متمث

التاريــخ االنســاين مثــل املحبــة ، االعتــزاز، الــوالء، االنتــاء، البنــاء، وهــي يف محصلتهــا 

االخــرة صــورة مــن صــور هويــة االنســان ان االنســان وفــق تعبــر )يــوري لومتــان(« 

يخضــع عاقاتــه االنســانية ونظمهــا الحداثيــات املــكان« وتشــابكاتها الدالليــة.. 

وناحــظ هنــا أي يف الحالــة الفلســطينية  قــدم واســتمرارية التفاعــل بــني االنســان 

واملــكان موضحــا مــن خــال الحفريــات التــي تــري أن االنســان اســتوطن بفلســطني 

ــه  ــن تاريخ ــى م ــر غن ــر أك ــا يعت ــه فيه ــا وتاريخ ــنة تقريب ــون س ــف ملي ــذ نص من

باملناطــق االخــرى يف الــرق  العــريب . وترجــع اقــدم بقايــا الهيــاكل العظميــة البرية 

يف الــرق االدىن اىل كهفــني مــن كهــوف جبــل الكرمــل بفلســطني وكهــف كبــاره وهــا 

كهــف الطابــون وكهــف الســخول . 

ــة اىل ان الوجــود  ــة الحديث ــة والدراســات العلمي هــذا وتشــر املكتشــفات االثري

العــريب الحضــاري يعــود اىل مــا قبــل االلــف الثامــن قبــل امليــاد يف فلســطني وبخاصــة 

يف اريحــا . وقــد أنشــأ الكنعانيــون حضــارة زاهــرة عــى ارض فلســطني تعــد مــن ارقــى 

ــارة  ــة والتج ــال الزراع ــة يف مج ــوا براع ــث عمل ــة . حي ــامية القدمي ــارات الس الحض

ــة يف  ــدن الكنعاني ــدد امل ــد زاد ع ــال . فق ــون ويف كل مج ــوم والفن ــة والعل والصناع
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فلســطني عــن 200 مدينــة خــال االلــف الثــاين قبــل امليــاد بســبب الهــدوء واالمــن 

ــة الواحــدة  ــراين لفلســطني . وكان ســكان املدين ــزو الع ــل الغ ــك قب ــتقرار وذل واالس

يزيــد عــن 1000نســمة حتــى وصــل عــدد ســكان فلســطني كلهــا نحــو ربــع مليــون 

ــة  ــرى الزراعي ــاء الق ــن بن ــتقرار م ــر االس ــة اىل مظاه ــني . اضاف ــك الح ــمة يف ذل نس

واملــدن وتشــييد االســوار واقامــة القــرى والعمــران .

تاريخيــا االرتبــاط املــكاين االرسائيــيل بفلســطني تبلــور مــن خــال تفاعــات 

العنــف مــع املــكان ومحــاوالت القضــاء عــى العمــق الحضــاري لســاكني املــكان فقــد  

ــة  ــول املدين ــه ح ــوا ب ــرب وطاف ــوت ال ــة تاب ــل الكهن ــد أن )حم ــا بع ــقطت اريح س

يتقدمهــم الكهنــة الســبعة حاملــوا ابــواق الهتــاف .يســرون وينفخــون واملتجــردون 

ســائرون امامهــم ولفيــف الســاقة ســائرون وراء تابــوت الــرب ميشــون وينفخــون يف 

االبــواق . وملــا كان اليــوم الســابع بكــروا عنــد مطلــع  الفجــر وطافــوا حــول املدينــة 

عــى هــذا املنــوال ســبع مــرات ..فلــا كانــت املــرة الســابعة نفــخ الكهنــة يف االبــواق 

ــة  ــن املدين ــة ولتك ــم املدين ــرب اليك ــلم ال ــد اس ــوا فق ــعب اهتف ــوع للش ــال يش فق

بــكل مــا فيهــا مبســلة للــرب .فهتــف الشــعب ونفخــوا يف االبــواق فســقط الســور يف 

مكانه.-فقتلــوا ســكانها واحرقــوا بنيانهــا ونهبــوا مــا فيهــا مــن نفائــس .

ــن جاورهــم  ــني وم ــاد الكنعاني ــا يف ب ــة ضجــة وايجاس ــار ســقوط املدين ــد اث وق

)فتنــادى جميــع امللــوك الذيــن عــروا االردن يف الجبــل والســهل ويف جميــع ســاحل 

ــان . ــل لبن ــر إىل مقاب البحــر الكب

كــا اثــار ســقوط اريحــا خيــال الفنانــني فمثلــوه يف التصويــر واملوســيقى والقصص 

ــاب املقــدس  ــه لوحــات وتزاويــق كثــرة يف طبعــات الكت ــر ففي الدينــي .امــا التصوي

الفتيــة ويف بعــض مخطوطاتــه املزوقــة ويف منمنــات بعــض املخطوطــات الريانيــة 

. شــحادة2010-

يف دالالت  ذلــك يف الهويــة نذكــر أن الهويــة مــن أهــم الســات املميــزة للمجتمع، 

ــور يف  ــامل التط ــرز مع ــع ، وت ــتقبلية يف املجتم ــات املس ــد الطموح ــي تجس ــي الت فه

ســلوك األفــراد وإنجازاتهــم يف املجــاالت املختلفــة ، بــل تنطــوي عــيل املبــادئ والقيــم 

التــي تدفــع اإلنســان إيل تحقيــق غايــات معينــة ، وعــيل ضــوء ذلــك فالهويــة الثقافيــة 

ــة  ملجتمــع مــا البــد وأن تســتند إيل أصــول تســتمد منهــا قوتهــا ، وإيل معايــر قيمي

ومبــادئ أخاقيــة وضوابــط  اجتاعيــة وغايــات ســامية تجعلهــا مركــزا لاســتقطاب 
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ــة يف تشــكيل  ــة الهوي ــامل » إيل أهمي ــود الع ــد أشــار » محم ــي واإلنســاين   فق العامل

الشــخصية الفرديــة واملجتمعيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه » عابــد الجابــري » حــني رأي 

أنــه » ال تكتمــل الهويــة الثقافيــة وال تــرز خصوصيتهــا ، وال تغــدو هويــة  ممتلئــة 

قــادرة عــيل نشــدان العامليــة إال إذا تجســدت مرجعتيهــا يف كيــان تتطابــق فيــه ثاثــة 

ــدة  ــوين لوح ــيد القان ــة ) التجس ــخ ( ، الدول ــة والتاري ــن ) الجغرافي ــارص : الوط عن

ــة املشــرتكة«   ،  ــذي تنســجه الثقاف الوطــن واألمــة ( ، واألمــة ) النســب الروحــي ال

كــا أشــار »الجابــري » يف موضــع آخــر إىل أن » الهويــة الثقافيــة هــي حجــر الزاويــة 

يف تكويــن األمــم ، ألنهــا نتيجــة تراكــم تاريخــي طويــل ، فــا ميكــن تحقيــق الوحــدة 

. )PDF- , الثقافيــة مبجــرد قــرار ، حتــى لــو توفــرت اإلرادة السياســية )» مــوىس

مــع عمــق التفاعــل الحضــاري باملــكان انصقلــت الهويــة الفلســطينية وقاومــت 

ــارات  ــم واالنكس ــم الهزائ ــطيني رغ ــارج الفلس ــل والخ ــت يف الداخ ــاوالت التفتي مح

وحتــى التناحــرات الفلســطينية الفلســطينية مل يكــن مبقــدورأي مــن النزاعــات 

ــي  ــداد الباق ــذه االرض –واالمت ــك ه ــو مال ــا ه ــة –ان ــن يقيني ــل م ــات  الني والنكس

ــنة. ــون س ــن نصــف ملي ــر م ــدت الك لحضــارة  امت

محــاوالت تهويــد املــكان ســواء تعلــق االمــر باالســقاطات التوراتيــة عــى 

ــاب  ــرايف ,او بالخط ــال الدميوغ ــورايت ,او باالح ــاب الت ــة للخط ــا الرافض االركيولوجي

ــن  ــم ع ــطينية الناج ــة الفلس ــس للمجموع ــمة التجان ــاء س ــا الغ ــكري ,الميكنه العس

الســرورة التاريخيــة املوحــدة لهــذه املجموعــة بافرازاتهــا الحضاريــة املمتــدة فيزيقيا.

ــا  ــة لديه ــخ الجاعــات املتجانســة ان تصلــب مفهــوم الهوي وميكــن للهــزات يف تاري

مــع الوعــي مبقومــات التجانــس مــن خــال تعزيــز الخطــاب الواعــي عــن مقومــات 

هــذا التجانــس وأهميتــه يف مــدى اســتمرار ثبــات الهويــة بــدءا بالخطــاب الرتبــوي 

ــري . ــايت والتنظ ــقيه املارس ــيايس بش ــاب الس ــاء بالخط ــي انته والتعليم


