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بحث في مفاهيم الوطن 
والمواطنة 

مراد عودة

الوطن والمواطنة والسياق التاريخي

نستوضح فكرة الوطن والمواطنة عن طريق البحث في 
السياق التاريخي وأصول هذه الكلمات في اللغة العربية، 

وماهية أصولها في ثقافتنا وعالمنا العربي، واالختالفات التي 
طرأت على هذه المصطلحات، وطريقة ارتباطها بالثقافة 
العربية السائدة. ان مصطلح المواطنة باصوله مشتق من 

الوطن، والوطن في "لسان العرب1  هو : ))المنزل يقيم به، 
والجمع اوطان، واوطان الغنم والبقر مرابطها، واماكنها تأوي 

اليها، ومواطن مكة مواقعها)). ففي اللغة العربية القديمة 
ال نالحظ ارتباط الوطن بالمشاعر بقدر ارتباطه بالمكان 

المؤقت، وفي مقولة للشيخ عبداهلل العالئلي2 :

1 لسان العرب، ابن منظور.  
 8%D9%B7%D8%88%D9%84%D9%A7%http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8

2 الشيخ عبداهلل العالئلي، مقدمات لفهم التاريخ العربي، )ص 10(
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 )) خاصة العرب هي القبلية بحكم البيئة، اما القومية فال 
تقوم اال في مجتمع زراعي. وكذلك فان العمل في االرض 
بالزراعة باعث لكل شعور بالوطن، اذ يورث االنسان عشقا 

مبهمًا لألرض التي تهبه كل ما يحتاج اليه من مقومات 
الحياة)).  

وهنا نالحظ التحول الجذري ما بين المفهوم القديم للوطن 
الذي ارتبط بمعظم العرب الرحل، وما بين المفهوم القديم 
الحديث الذي نشأ عبر ارتباط العرب بارضهم. فالوطن لم 

يعد مجرد تاريخ وجغرافيا، بل اصبح مكونا للذات ومساهمًا 
عضويا في خلق األنا والنحن، واصبح واهبًا للمفاهيم التي 
ننظر بها الى انفسنا والى العالم، اي اصبح مرادفا للثقافة. 

المواطنة حسب السياق التاريخي العربي ال تعني شيئًا، كما 
اتضح في التعريف الموجود في قاموس لسان العرب: 

مواطن االغنام والبقر مرابطها، فيتضح من ذلك ان المواطنة 
ما هي اال المكان الذي يقطن فيه الشخص لفترة معينة. اما 

المواطنة في االسالم فهي تختلف بحيث لم يعّرف المواطنة 
ولم يذكرها، فمن الممكن ان يكون مرادف المواطن في 

الثقافة االسالمية هو المسلم، فالفرد بكونه مسلمًا فإن ذلك 
يعني اخذه لعضوية فورية وكاملة في المجتمع السياسي، 
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ومن وجهة نظري، فان المفهوم اإلسالمي للجماعة السياسية 
إنما يقوم على الدين، وألجل ان يتمتع الفرد بكامل شروط 

المواطنة عليه ان يكون مسلمًا وهذا هو الشرط الكافي 
والضروري لحالة المواطنة، بينما تعتمد مكانة غير االعضاء 

على صلتهم التعاقدية مع المجموعة االصلية. 

الفرق بين المفهوم "العربي" والمفهوم

 "غير العربي" للمواطنة 

هنالك مغالطة كبيرة في ترجمة كلمة citizen من اللغة 
االنجليزية الى كلمة مواطن باللغة العربية ألنها ال تحمل 

نفس المعني والداللة، وهنالك اختالف كبير في السياق 
التاريخي والثقافي حول هذا المفهوم، كما اشرت سابقًا. 

فان الوطن والمواطنة لدى العرب ارتبطا بالظرف المكاني 
ولم يكن لهما ارتباط عاطفي، وفي الحضارة االسالمية فان 

المواطن هو كل مسلم. فال توجد كلمة ترادف
 citizen  بمعنى "مواطن" في اللغة العربية، وانما يوجد 

مصطلح مقابل لها يستخدم في كل منها بمعنى:  "ابن البلد " 
وهي كلمة تخلو بدرجة كبيرة من اية مضامين او ايحاءات 

للكلمة الغربية التي تتحدر من اصول التينية واغريقية بمعنى: 
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الفرد الذي يشارك في الشؤون العامة )المدنية). اما في 
الحضارات الغربية فالداللة لها معاٍن اخرى، فعلى سبيل 

المثال في معجم "لونجمان" االنجليزي "  ُتستخدم الكلمة 
للداللة على تلك الحالة التي يُعد فيها الفرد مواطنًا، كونه 

يعيش في رحاب دولة معينة، وينتمي اليها، ويخلص لها، ومن 
ثم يحظى بحمايتها، ويتمتع بعضويتها، سواء اكان ذلك بحكم 

المولد او بحكم اكتساب الجنسية". 

السياق السياسي واالقتصادي االجتماعي 

تستند أجندات الدول الى العديد من التعريفات وتشكل كاًل 
متكاماًل في تفصيل من هو المواطن، نستنتج فيما يلي معناها 
السياسي، فقد تشير المواطنة الى الحقوق التي تكفلها الدولة 

لمن يحمل جنسيتها وااللتزامات التي تفرضها عليه، وقد تعني 
مشاركة الفرد في امور وطنه بما يشعره باالنتماء. أما من 

المنظور االقتصادي االجتماعي فيقصد بها: إما اشباع الحاجات 
االساسية لالفراد، بحيث ال تشغلهم امور الذات عن امور 

الخير العام، وإما التفاف الناس حول مصالح وغايات مشتركة 
بما يؤسس التعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك. 

ونالحظ اختالف هذه التعريفات من مكان الى آخر بدعوى 
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الحفاظ على السالمة العامة، ولذلك يفسرون وضع كل تلك 
الضوابط والتحديدات، ولكن في مجمل تلك القوانين -من 

وجهة نظري- فانها تخدم اطرافًا معينة فقط وتساعد بذلك 
وبشكل كبير في تفسيخ المجتمعات وتفريغها من محتواها، 

وزرع بعض الفتن والمشاكل لالستفادة بالدرجة القصوى 
من الموارد بشتى اشكالها.   

الوطن والمواطنة 

لقد طرأت الكثير من المتغيرات على واقع السياسات العالمية 
واحدى اهم هذه االفرازات الناتجة عن تلك المتغيرات هي 

العولمة. فنسمع كثيرًا بإن العالم قد اصبح قرية صغيرة 
حيث تخطت التكنولوجيا الحدود ولم تخضع لها، وقلصت 

اهمية الجغرافيا، وبهذا فان معظم سكان الكرة االرضية 
يتشاركون في العديد من االمور بغض النظر عما اذا كانت 

مفروضة او مخيرة. واذا نظرنا الى المدارس والمناهج 
االكاديمية في العالم فانها تتشابه بنسبة كبيرة في معظم 
دول العالم دون االخذ بعين االعتبار االختالفات المناطقية 

والطبيعية واالجتماعية والثقافية للعالم، حتى اصبحت تشكل 
لغة مشتركة بين بني البشر، ُتقصي الثقافات المحلية والتي 
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هي مهمة في حياة المجتمعات وتخلق نوعًا من النسيج 
المتكامل بشكل طبيعي وتلقائي، اي اصبحت منهجية التفكير 

متقاربة ما بين اقطاب العالم. ولهذا فالسؤال الذي يراودني، 
هل الحدود مهمة ؟ وما أهمية الحدود في مرحلة عالمية 

افضل؟ وهذا انطالقًا من مفهوم ان الكل يجب ان يكون 
مشاركًا في صياغة مفهومه وثقافته بناءًا على احترام اختالف 

البشر واحترام خياراتهم النتقاء المكان وطريقة العيش 
المناسبة. 

من خالل البحث في موضوع الوطن والمواطنة َبنيُت 
مفهومًا معينًا يتعلق بتلك المفاهيم، وهذه المفاهيم تمثل 
وجهة نظري الشخصية، بحيث عْرفُت الوطن بانه: الفكرة 

والممارسة، اي ان الوطن كفكرة ممكن ان يأخذ جانبًا كبيرًا 
من االهمية لدى البعض ويمكن ان يكون جزء مهمًا في 

صياغة حياة البشر. ومن الممكن ايضًا ان يفقد اهميته لدى 
البعض، فالوطن كفكرة تنعكس على ممارسة الفرد للوطن 

في امور حياته المختلفة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، 
لماذا يحتاج الناس الى وطن؟ ولماذا يطالب جزء من الناس 

به والجزء اآلخر ال يكترث به؟ اي ما هي الحاجة االنسانية 
للوطن؟ وما الفرق بين الوطن والَموطن ؟ وفقًا لوجهة 
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نظري، فان الوطن هو الفكرة والممارسة والَموطن هو 
مكان السكن، فمن الممكن ان يكون الَموطن شيئا والوطن 

شيئا آخر مختلفا بالتسمية وبالماهية، وهذه العملية الجدلية 
التي ترتبط بفهم كل فرد لهذا المصطلح بحيث ال نستطيع 

ان ُنعِرف المواطنة وماهيتها قبل ان نتطرق لفهم الوطن 
وما يعنيه لكل فرد. هنا يتضح هذا االختالف عند الحديث 

عن فلسطين وقضيتها، بحيث نفتقد الى الوطن الذي ُسلب 
منا ونتمسك به مع اننا نعيش فيه كَموطن وليس كوطن. 

فقد كونت االجيال الفلسطينية ذلك الفارق والتمييز ما بين 
الَموطن والوطن، ولعل هذه االمور ليست موجودة لدى 
البعض ولكن في السياق الفلسطيني نستطيع ان نعّرج عليها 

وان نطلق واباًل من االسئلة حول تلك المفاهيم وان نفهم 
اين مكاننا نحن من تلك المعادالت. فهل تختلف الدولة 
عن الوطن ؟نحاول ان نطرح تعريفات جديدة للوطن 

والمواطنة وكل منا يمكنه إعادة النظر في تعريفاته سواء 
في سياق الوطن او المواطنة أوحتى في امور مختلفة في 

حياتنا. ومن خالل مجموعة التعريفات، نستطيع بناء شخصياتنا 
الفردية منها والجمعية. فالمواطنة يمكن ان ننظر اليها 

من الجانب المادي او من الجانب المعنوي، وكذلك حال 
الوطن. وبحسب وجهة نظري فان المواطنة هي: "العالقة 
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بين الواقعي والمتخيل بما يتعلق بمفهوم االنتماء". الواقع هنا 
ينبع من طريقة فهم كل فرد للوطن والمواطنة وهو ما 

يعيشه الفرد ارتباطًا بتلك المفاهيم وايضًا ما يفتقده في تلك 
المفاهيم، بحيث يصبح االنتماء الركيزة االساسية التي تنبع 

منها وتربطها بالواقع والمتخيل من خالل الفكرة والممارسة. 
ففي مجموعة "جامعة في المخيم" ومع زمالئي في العمل 
استنتجنا الشكل التالي، والذي يمكن من خالله اختبار تلك 

المفاهيم. 
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  + » +   3
 الرضى بالواقع مع تشكيل واقع 
افضل في المتخيل والرغبة في 

تحسينه. على سبيل المثال: بعض 
وجهات النظر الفلسطينية ترضى 

بواقعها المرير وتعتبره انطالقًا 
لواقع افضل، بحيث يسعون الى 

تغييره وتحويل المتخيل الى 
واقع.

  - » -   4
 اذا بدأ من الواقع فيعني عدم 

االكتراث وعدم االنتماء لهذا 
الشيء. واذا بدأ من المتخيل 

فتكون عبارة عن هدم للواقع. 
على سبيل المثال: )من الواقع الى 
المتخيل)، الفلسطينيون وخصوصا 

الرأسماليون منهم ال يكترثون 
بالتغيرات والنكبات المستمرة 
على الشعب الفلسطيني ما لم 

تتأذى مصالحهم الشخصية، 
)من المتخيل الى الواقع)، ما 

نالحظه في المؤسسات الغربية 
والبنك الدولي وتغلغله في 
الشعب الفلسطيني لهدم ما 

يبنيه الفلسطينيون في مخيلتهم 
إلخضاعهم للواقع.

  +  » -  1
 نقص في الواقع يولد زيادة في 

المتخيل، مع الرغبة في تحقيق 
المتخيل وتطبيقه على ارض 

الواقع. على سبيل المثال: نضال 
الشعب الفلسطيني عبر اكثر من 
64 سنة من التهجير والمعاناة، 
بحيث يعيش الفلسطينيون على 

األمل الذي لم يفقدوه في 
استعادة وطنهم المرسوم في 

مخيلتهم.

 

  - » +   2
 الرضى بالواقع وعدم تشكيل 

شيء في المتخيل مع عدم 
الرغبة في التغيير. على سبيل 

المثال: احدى وجهات النظر 
الفلسطينية تقبل حل الدولتين 

وحدود ال 67 )بتصرف)، 
رضخت للواقع ولم تعمل على 

تغييره.
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فاذا اخترنا مفهوم الوطن في الشكل السابق وفي السياق 
الفلسطيني، فان الوطن هو متخيل وذلك لفقدانه في الواقع، 

حيث يرسم الفلسطينيون الوطن في مخيلتهم ويتمنون 
تحقيقه على ارض الواقع، اي نستطيع ان ندرك العالقة 

التبادلية ما بين الواقع الذي يخلو من الوطن ومتخيل كل 
فرد عن الوطن الذي يسعى من اجل تحقيقه، بحيث تتفاوت 
االرادة واالمكانية في االنتقال ما بين الواقع والمتخيل حسب 

انتماء الشخص لتلك المفاهيم. وبنفس الطريقة نستطيع 
اختبار مفهوم المواطنة انطالقا من المعتقد الشخصي 

الهميتها وما تشغله من مساحة في تفكير كل فرد منا 
وانتماءه لها. 

لماذا نشعر باننا يجب ان نكون مرتبطين بمكان ما ؟

على كل منا ان يختبر مجموعة من المفاهيم بداخله والتي 
ترتبط بشكل مباشر ومتأصل في االجابة على مثل السؤال 

السابق،  ما هو االستقرار بالنسبة لك ؟ وهل يختلف من 
مرحلة عمرية الى أخرى ؟ ما هو االنتماء ؟ وهل االنتماء 

للشيء يعني المسؤولية اتجاهه ؟

قل لي ما هو الوطن اقل لك من أنت ؟
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مفاهيم مرتبطة
 بممفهوم المواطنة 

ان كلمة مواطنة بتعريفاتها وتناقضاتها يختلف على فهمها 
الكثير من الناس، ولعل احدى الطرق لفهمها تكون بطرح 
مجموعة من المفاهيم التي تتبادر في اذهاننا عند سماع 

كلمة المواطنة، وعن طريق تلك المفاهيم نستطيع ان نفهم 
الشكل العام للمواطنة وهي كالتالي 

استقرار 

المساءلة 

العضوية

تقديم خدمات 

امكانية الوصول 

مساواة 
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الملكية العامة والحيازة المشتركة 

المسؤولية 

تمييز 

رصد / سيطرة / مراقبة 

الوضع القانوني 

الدولة 

حقوق 

واجبات 

التمثيل

الهوية والالهوية 

التجمع 
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ارقام )ارتباطًا بالدولة)

انتماء

ديمقراطية 

حماية 

امن 

ُرتب 

الفردية 

شخصية / ذاتية 

حرية 

تنقل

المعايير/ التجانس
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من أين أتت المواطنة؟
نبأ العاصي

الكثير من المصطلحات التي يجهلها البعض لكنه يرددها والكثير 
من تلك المصطلحات غيرت االنظمة الشمولية في العالم، 

والمواطنة واحدة من هذه المفاهيم التي شوهها النظام العالمي 
و المدنية الحديثة فما هي المواطنة ؟ 

وفي ظل تسارع التغيرات التي يعيشها العالم اليوم في جوانب 
الحياة المختلفة –السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية- 

فإن الحاجة تمس إلى تحرير عدد من المصطلحات التي غالبًا 
ما تكون عرضة للتساؤل خصوصًا أن شبكة االتصال العالمية 

بتأثيرها السلبي يزداد يومًا بعد يوم. ولعل مفهوم المواطنة من 
أكثر المصطلحات حاجة إلى اإلثارة والمدارسة والفهم ومن 

ثم التجسيد، ذلك أن االنتماء حاجة متأصلة في طبيعة النفس 
البشرية.

ومن هنا تبرز أهمية مطارحة هذا " المفهوم" لتحليل المركبات 
التي يتألف منها من جهة وكيفية رعايتها ومن ثم بحث طبيعة 
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التأثير والتأثر والتفاعل المطلوب من جميع مكونات هذا المعنى 
لتعزيز مقوماته الذاتية وإيجابية أو سلبية عالقاته الخارجية.

وإذا كان االجتماعيون و السياسيون يرون بأن المجتمع القوي 
في تضامنه هو مجتمع غني باإلنتماء، فإن تآكل المعاني 

المشتركة والمعتقدات العامة وبالتالي بروز الفردانية والمادية 
المفرطة هو عالمة لتقلص اإلنتماء  الفعلي عبر تمرير مصطلح 

دخيل كالمواطنة و تحديده بالواجبات و الحقوق. 

إن المصدر الحقيقي لكلمة المواطنة على المستوى اللغوي هو 
مصدر غربي أفرزته المدنية  الحديثة و فكرها وفقا لما ادركناه 
عندما قمنا بالبحث عن معنى الكلمة باللغة العربية و أصلها و لم 
نجد لها معنى أصيل يشير الى محتواها الذي يتم استعماله في 

هذه األيام.

وال شك أن القارئ سيستغرب معي غياب هذا اللفظ في 
معاجمنا القديمة المتداولة: "لسان العرب" و"القاموس المحيط"، 

و"الصحاح"، و"تاج العروس"… الخ. أما في نصوص الُكتاب 
واألدباء فاللفظ غائب أيضًا. و من هنا أجد أن التاريخ العربي 

يخلو خلوا تاما من هذا المصطلح، و هناك راي آخر يقول: أنه 
حتى الكتب و المؤلفات العربية القديمة من شعر و نثر خلت 
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خلوا  تامًا من هذا المصطلح. فما عالقة المواطنة بنا كعرب؟ و 
ما الذي يجبرنا على أن نقيد أنفسنا بها؟ و أن نتقيد بواجبات و 
حقوق لم نخترها؟ و في أي وضعية يمكن أن تكون هي الدليل 

على انتمائنا و حبنا ألرضنا؟ و من المخول بفرض و تنفيذ كل 
ذلك و تطبيقه علينا؟.

فالمواطنة إذًا هي مصطلح دخيل على ثقافتنا و حضارتنا العربية، 
و عندما نأتي إلى ممارسة هذا المصطلح على أرض الواقع 

كعرب فهناك العديد من القضايا التي يجب أخذها بعين اإلعتبار، 
أهمها هي طبيعة اإلنسان العربي و الذي لم يتعامل مع كلمة 

وطن كما هي اليوم  منذ مئات السنين، فالعرب هم قبائل تتنقل 
بين الحين و اآلخر بحثا عن الماء و مصادر الحياة األخرى،و هذا 
هو تعريف الوطن أيضا في اللغة العربية و هذا بحد ذاته يتنافى 

مع ممارسة الوطن و المواطن و المواطنة في الفكر العربي، 
فتلك المصطلحات بحد ذاتها تحدد انتماء الشخص ضمن 

حدود جغرافية و معطيات سياسية، فأين هي المواطنة من 
اإلنسان العربي، و لألسف فلقد نجحت المدنية الحديثة و عبر 
العديد من اإلتفاقيات و المؤامرات في تقسيم األراضي العربية 
إلى دول ذات حدود و مفصولة عن بعضها البعض و رسخت 
مفهوم الوطن و المواطن و المواطنة و قسمت هؤالء الناس 
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الى جنسيات مختلفة و متعددة. و هنا كان اإلصطدام مع بعض 
القبائل العربية و خاصة تلك التي تعيش على حدود  بعض الدول 

مثل األردن و سورية أو غيرها من الدول، حيث رفض هؤالء 
الناس تجنيسهم و حصرهم و عزوا رفضهم إلى أن طبيعتهم 

البشرية هي التنقل من مكان آلخر فهم بدو رحل يتنقلون دون 
حدود و معابر، و لكن في نهاية األمر انصاعت تلك القبائل لهذه 

التقسيمات .

فهنا نرى بأن الوطن أيضا هو مصطلح استخدم بشكل خاطئ 
في مجتماعتنا العربية، فما هو الوطن اليوم؟ و لمذا هذه الفرقة 

و الحدود المبتكرة من اإلستعمار األجنبي لبالدنا العربية؟.

و من وجهة نظري، أن تكون مواطنا هو أن تكون رقما في 
سجالت الدولة و هي التي تحدد ما إذا كنت مواطنا صالحا 

أم ال، وذلك عبر ممارستك للمواطنة و التي تتمثل في حقوق 
وواجبات حددت من قبل الفئة الحاكمة داخل هذه الحدود 

الجغرافية و التي تسمى بالدولة، فكيف يمكن أن أقبل بأن أكون 
رقما؟ وهل كنت منذ البدئ شريكا في هذه المعادلة التي 

وضعت وأدخلت إلى مجتماعتنا دون استشارة أو مساهمة مني 
أو ممن تمارس عليهم هذه السلطة؟
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هل انت مواطن؟
  لماذا؟      

شادي رمضان 

.1

ال، الني اعيش في مخيم وهو ليس بلدي االصلي 
عاطل عن العمل، 26 عام

.2

ال، ليس لدينا اراضي في هذا المكان 
عاطل عن العمل، 28 عام

.3

ال، انا مهجر وال املك وطن 
عاطل عن العمل، 20 عام
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.4

 ال، النه ال يوجد لدينا حقوق وليس لدينا وطن 
عاطل عن العمل، 24 عام

.5

ال، انا الجيء ولست مواطن، وكالة الغوث مسؤولة عني 
وليست السلطة، بائع 62 عام

.6

ال، الني الجيء، ولعدم وجود ابسط حقوق المواطنة لدي 
طالب، 24 عام

مجموعة مقابالت 
جمعت في مخيم الدهيشة

ومدينة الدوحة 
بتاريخ 28 نوفمبر 2012
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.7

ال، الني الجيء وال اشعر نفسي في بالدي
موظف، 21 عام

.8

ال، الني مش عايش 
عامل، 25 عام

.9

ال، حكومة سيئة، وصفة المواطن مكتوبة فقط على الورق. 
موظف، 25 عام

.10

ال، ال حقوق وال هوية 
موظف، 26 عام

.11

 اكيد انا مواطن النني انتمي لهذه البلد.
 تاجر، 26 عام 
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.12

 ال لست مواطنة النه ال توجد لدي حقوق وانا موطني بيت 
جبرين.

ربة منزل. 56 عام

.13

 ال النني لست في بلدي انا بلدي بيت جبرين.
عاطل عن العمل، 65 عام.

.14

 تقريبا مواطنة النه ال توجد لدي حقوق وواجبات .
ربة منزل، 26 عام.

.15

 اكيد مواطن بسبب الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية..
معلم مدرسة، 28 عام.

.16 

 طبعا مواطن لكن "بدون حقوق" اعتبر نفسي مواطن الني انتمي 
لهذه البلد.

تاجر، 28 عام.
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 انطباعات حول مفهوم
 المواطنة
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ما نحن؟
نبأ العاصي

لعل هذا المصطلح من أكثر المصطلحات الذي يمكن أن 
نواجهه كفلسطينيين صعوبة في طريقة فهمه أو تعريفه 

لكونه وببساطة مصطلحًا لم نمارسه ولم نكن جزء منه في 
أي مرحلة من مراحل حياتنا. إنني و في محاولتي الستيعاب 

هذا المصطلح سأتطرق لكثير من المصطلحات كالهوية 
واألنتماء والمواطن، ومن هو المواطن والتاريخ الذي يحقق 
معنى المواطنة، وكيف يكون اإلنسان مواطنا. وهذا وبطريقة 
ما يدفعنا ألن نقرأ الواقع الفلسطيني بكافة أجزائه ومعطياته، 

وهناك أيضا سؤال آخر يجب أن يكون له معنى، هل أوراقك 
الرسمية التي تحملها هي التي تثبت فقط أنك مواطن وتحمل 

هذه الجنسية أو تلك؟ أم أنها قضية انتماء وحب؟ فنحن 
الفلسطينيين لم يكن لدينا خيار االنتقال من مدينة ألخرى أو 
من بلد آلخر، فمعظمنا أجبر على التنقل القصري وتلك هي 

حالة اللجوء التي يعيشها الفلسطينيون. نحن لسنا كما الشعوب 
األخرى والذين عاشوا في قراهم و مدنهم ومن ثم قاموا 
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بتغيير مناطق سكناهم، فكثير منهم أحب مدينته التي انتقل 
اليها أكثر من حبه لمدينته األصلية. أما نحن الفلسطينيون، 

فلم نعش في مدننا و قرانا وبالتالي لم نخض تلك التجربة، 
فنحن -وهنا اتحدث عن جيلي- قد ولدنا الجئين وعشنا في 
المخيم وعانينا وما زلنا نعاني من حالة اللجوء كما هي الحال 

لكافة الالجئين الفلسطينيين. و هنا فأنا ال أعلم أين وماذا كنت 
سأفعل لو لم أكن الجئا! فلربما انتقلت من "عجور" و هي 

بلدتي المحتله عام 1948 وانتقلت للعيش في مدينة أخرى، 
ولكنني لم أجرب العيش فيها، بل إن تجربتي محصورة في 

المخيم وفي مدينة أسكنها اآل ن هي أشبه بالمخيم.

المواطنه في بلدي مختلفة عن المواطنة في أي بقعة من 
بقاع األرض، فهناك ثالث حكومات تسيطر على أرضي 

األولى اسرائيلية، وهي بطبيعة الحال حكومة محتلة ال تمت 
لي أو ألي فلسطيني بصلة ال من قريب و ال من بعيد 

ومناطق نفوذها كل فلسطين فليس هناك مكان ال تستطيع 
الوصول اليه حتى تلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومتين 

األخريين، وهما الفلسطينية وهي حكومة سلطة فلسطينية 
مناطق نفوذها محصورة حاليا في الضفة الغربية وفي مناطق 
محددة هي مناطق)أ) و )ب) و )ج) و هذه التقسيمات أتت 
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بناء على تفاهمات  واتفاقيات قامت بها حركة فتح ضمن 
اتفاقية تسمى أوسلو.  فهي ليس لها سيطرة على مخيمي 

وهي التمثل كافة الشعب الفلسطيني ألنها لم تحظ بإجماع. 
وأما الحكومة الثالثة فهي فلسطينية أيضا ولكن منطقة نفوذها 

اآلن هي قطاع غزة.

فحكومة السطلة الفلسطينية تابعة لحركة فتح، وأي شخص 
يتطاول أو يحاول أن يتطاول عليها وخاصة التابعين لحركة 

حماس والتي هي رأس الحكومة الفلسطينية الثانية في قطاع 
غزة، يتم إعتقاله، و كذلك تفعل حكومة حماس في قطاع 
غزه ضد أتباع حركة فتح. أما بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية 

فهي تعتقل الجميع سواء كانوا من فتح أو حماس أو من 
األحزاب األخرى.

و مع قليل من التحليل، فعندما انتقل من بيت لحم إلى رام 
اهلل، أمّر تحت سيطرة حكومتين: األولى فلسطينية و الثانية 

محتله أال وهي الحكومة اإلسرائيلية. فكل منهما يستطيع 
إعطائي مخالفة سير وكل منهما يستيطيع إعتقالي في حال 

كنت مخالفا لقوانينهم ولو كان مسموحا لنا كأناس نسكن 
في الضفة الغربية بأن نذهب إلى قطاع غزة، فسوف نمر 
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تحت سيطرة ثالث حكومات، أولها حكومة السطلة في 
الضفة الغربية، وثانيها حكومة إسرائيل المحتلة في كثير من 

مناطق فلسطين، و ثالثها حكومة حماس في قطاع غزة. وهنا 
يأتي السؤال: فالمواطن العادي الذي ال يتبع ألي من هذه 
الحكومات وهو باألصل فلسطيني، فكيف سيكون مواطنا؟ 

وتحت أي سيطرة سيكون؟.

وأما من ناحية اإلنتخابات، فالالجؤون الذين يعيشون في 
المخيمات داخل أراضي حكومة السلطة الفلسطينية في 

الضفة الغربية وداخل أراضي الحكومة الحمساوية في 
قطاع غزة، لهم الحق في المشاركة في اإلنتخابات الرئاسية 
واالنتخابات البرلمانية وال يحق لهم التصويت في انتخابات 
المجالس المحلية والقروية، ألن مسؤولية المخيمات تابعة 
لوكالة الغوث، فهل نستطيع أن نقول بأنهم منقوصين في 

فلسطينيتهم؟ وماذا بالنسبة لالجئين الذين يعيشون في 
مخيمات اللجوء خارج حدود فلسطين، كالالجئين في لبنان 

وسوريا واألردن؟ فهم ال يشاركون في أي نوع من انواع 
اإلنتخابات، ألنهم ليسوا مواطنين في تلك الدول، هل أصبحوا 

غير فلسطينيين؟
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وهذا يدفعني للسؤال عن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل 
األراضي الفلسطينية تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي،  أنهم 
يحملون الجنسية اإلسرائيلية ويمارسون حقوقهم وواجباتهم 
كمواطنين، و لديهم الحق كذلك في التملك واإلنتخاب وما 

الى ذلك من حقوق بالرغم من الممارسات العنصرية ضدهم 
من قبل الحكومة اإلسرائيلية المحتلة. فهل نستطيع التخلي 

عنهم وأن نصفهم بأنهم مواطنين إسرائيليين، ألنهم فقط لم 
يغادروا قراهم و مدنهم الفلسطينية وعاشوا حالة الصمود 

فيها؟ هل هم اآلن إسرائيليون؟ من وجهة نظري، إنهم 
فلسطينيون وال يمكن أن أعتبرهم إسرائيليين وال بأي شكل 

من األشكال.

كما انني ال أعرف من هو المواطن، خصوصا في بلدي، فابن 
عمي متزوج من فتاة "أوكرانية" تحمل الهوية الخضراء، 

ترتدي حجابا كما تفعل أمي وأخواتي، رأيتها تصلي صالة 
المسلمين عدة مرات، تجلس مع ابنها تعلمه ما هي فلسطين 

وما هو بلده األصلي، تقرأ كتبا سياسة كثيرة باللغة العربية، 
استعرت منها بعضها، و هي تجلس مع نساء المخيم في الحي 

الذي تسكن فيه. و هناك امرأة أخرى روسية تزوجت من 
شاب عربي من مخيمي، وشاركت معه في اإلنتفاضة الثانية، 
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إلى أن اعتقلت وحكم عليها بعدة مؤبدات ولكنها خرجت 
في صفقة التبادل األخيره، وكان لديها الخيار بالرجوع لبلدها 

األصلي ولكنها اختارت أن تربي ابنتها بين اهلها وجديها في 
المخيم. ومن هنا أستنتج أن المواطن هو كلمة صغيرة كي 

تصف تلك الحاالت، فالمواطن ليس له عالقة باألرض التي 
يعيش فيها وال بالوطن الذي يحمل جنسيته. فأنا فلسطيني 

حتى لو كنت احمل الجنسية األمريكية أو أي جنسية أخرى. 
وتلك النساء يعتبرن أنفسهن فلسطينيات ويمارسن ذلك 

بالرغم من احتفاظهن بجنساتهن األصليه. إنه موضوع حب 
وانتماء وتضحيات وليس موضوع أوراق أو جوازات سفر.

وعندما نتحدث عن الهوية الفلسطينية، فهي ليست تلك 
البطاقة الخضراء التي أجبر معظمنا على الحصول عليها من 
السلطة الفلسطينية. ولعل أكثر ما يتفاجئ به الفلسطيني من 

هذه البطاقة أنها مترجمة للعبرية وهي لغة دولة العدو 
المحتل لفلسطين، فكيف تكون هويتي عبرية؟ إن الهوية 

الفلسطينية ال يمكن حصرها في بطاقة هوية أو وثيقة سفر 
كتب عليها جواز سفر وهي أيضا مترجمة للعبرية، فالهوية 
الفلسطينية تتمثل في الثقافة الفلسطينية وفي التاريخ وفي 

حب األرض والعطاء و التضحيات، تتمثل في الشهداء 
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واألسرى، تتمثل في اللجوء الذي هو أحد أهم أسس الهوية 
الفلسطينية.

فالجنسية و الهوية ال تحددهما أوراق تبلى مع الوقت، 
وال يحددهما مشاركة في اإلنتخابات أو عدمها، الجنسية 

والمواطنة بالنسبة لنا هي تضحيات وصمود واستشهاد 
وعطاء. فالمواطنة مختلفة عندما تكون بطعم فلسطين، 

ومختلفة عندما نمارس حقنا في الصمود و عدم التخلي أو 
التنازل عن حقوقنا كفلسطينيين، يجمعنا حب فلسطين كلها 

من رأس الناقورة إلى أم الرشراش، فال تجمعنا دولة تفتقر 
إلى السيادة أو ينقصها شبر واحد من أرض فلسطين!

هذا هو فهمي الشخصي لهذه المصطلحات وبطريقتي 
الخاصة، وإن اتى أحدهم كي يقحم المواطنة في حالتنا 

الفلسطينية، فسأقول له أن هناك ما هو قبل الحقوق في 
المواطنة: هنالك الصمود، هنالك الواجبات، وهنالك التضحية. 

هذه هي فلسطينيتنا وليس مواطنـتــنا.

فهذه األوراق التي نحملها نحن الفلسطينيين الذين نعيش في 
مخيمات اللجوء داخل أراضي فلسطين، ليست بإثبات بأننا 
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المواطنة
شادي رمضان

تشير المواطنة بتعريفها العام إلى عالقة األفراد باألرض التي 
ينتمون إليها وما يترتب عليهم من واجبات وحقوق.

تتم ترجمة هذا االنتماء من خالل مجموعة األعمال التي 
يقوم بها الفرد تجاه البلد الذي ينتمي إليه، والشعور 

بالمواطنة ال ُيختزل في عناصر المواطنة القانونية فحسب، 
بل يضم شعور الفرد باالنتماء للوطن من خالل االنتماء 

الوطني والثقافي لهذه األرض.

فالمواطن الفلسطيني، وخصوًصا الالجئ، يعتمد بشكل رئيس 

مواطنين، ونحن لسنا بمواطنين فعليًا بسبب انتمائنا لتلك 
الوقائع التي تناولتها فيما سبق، فنحن فلسطينيون ومواطنون 
مع وقف التنفيذ لحين التحرر ولحين الحصول على كرامتنا 

وعزتنا.
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على الشعور واالنتماء الوطني والثقافي في تعريف وطنه؛ 
فنحن وبعيًدا عن القانون واالتفاقات السياسية والمناهج 
المدرسية، نتعلم بقصد أو بدون قصد بأن لدينا الحق 

في العيش بحرية وكرامة في دولة اسمها فلسطين، هذا 
باالضافة الى محاولتنا إعادة وضع التاريخ في مساره 

الصحيح، ألننا نريد وطًنا نعيِه ونعلمه ونشعر باالنتماء له 
ونستطيع تحديده عبر هويتنا الوطنية.

أنا انظر إلى المواطنة على أنها شعور الفرد بالراحة والحرية 
وقدرته على ممارسة قناعته دون سلطة تراقب أعماله 

سواء أكانت سلطة قانونية أو كانت سلطة أبوية. وعندما 
بدأت اعمل على موضوع المواطنة، أجريت مقابالت حول 

هذا الموضوع، فكانت وجهات النظر تختلف من شخص 
آلخر، وكانت اجاباتهم تأتي ضمن االنتماء والحنين لالرض او 

االنتماء السياسي وبحسب قناعة كل فرد. ان شريحة االجئين 
الفلسطينيين والذين يعيشون في اراضي فلسطين المحتلة 

ال يرون في انفسهم مواطنين وانما سكانًا مؤقتين على هذه 
االرض، ينتظرون عودتهم والتي من خاللها قد يستطيعون 

تطبيق مفهوم المواطنة أي االنتماء لألرض بعيدا عن الهوية 
القانونية.
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إنطباعات أولية
 حول المواطنة 

مراد عودة

بالنسبة للوضع الفلسطيني، فالقيادة الفلسطينية تريد ان ترى 
فلسطين دولة وبها مواطنين بغض النظر اذا كان هنالك 
حدود أم ال، وبغض النظر عن الكثير من المفارقات التي 

تحول دون تطبيق المواطنة في فلسطين. فاذا سألنا انفسنا 
من هم المواطنون الفلسطينيون، هل هم الالجئين الذين 
يشكلون %68 من الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع 

والشتات؟ ام هم اهالي القرى التي ال تستطيع السلطة 
الفلسطينية وصولها حتى بالمعونات االنسانية واالساسية 

النها تقع في مناطق )ج)؟  ام هم المليون ونصف فلسطيني 
الذين يعيشون داخل الخط االخضر؟ ام هم ال 11,000 اسير 

فلسطيني في السجون االسرائيلية؟ ام هم الشهداء الذين 
قضوا نحبهم خالل طريق المقاومة للدفاع عن االرض 

المغتصبة؟ أم هم اهالي المدن الفلسطينية والتي يهتك 
عرضها من خالل ضربات االحتالل التي لم تتوقف منذ البداية؟ 
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في طريقنا الى اريحا نمر بالكثير من االسئلة، يمر بها كل 
فلسطيني، ارى اراض جميلة أرَتِبُط برائحتها وأرتبط بلونها 

وتربطنا بها عالقة دامت اكثر من 6000 سنة، ولكن في 
نفس الوقت ارى ذلك الروسي يملكها ويكلم اآلخر الفرنسي 

باللغة االنجليزية وعلى رؤوسهم قبعة صغيرة تدل على 
االيمان اليهودي. جندي لم يكمل ال 18 من عمره له 

الصالحية الكاملة بايقافي واعتقالي أو إعادتي من حيث اتيت.
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 بطاقة هوية زرقاء لفلسطيني يقطن
 جواز السفر الفلسطيني في القدس

الوثائق التي يحملها "المواطن" 
الفلسطيني داخل خارطة 

فلسطين  
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الوثائق التي يحملها الفلسطينيين مرتبطة بثالث حكومات مختلفة، 
السلطة الفلسطينية، االحتالل االسرائيلي، و حكومة حماس، 

باالضافة الى االردن ومصر اذا ما اراد احٌد تخطي الحدود. 

 بطاقة احصاء الجسور االردنية

 بطاقة هوية خضراء لفلسطينيي
الضفة الغربية وقضاع غزة
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 تصريح لدخول ما يسمى باسرائيل
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