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 المستخمص
 ما ، قد جعل المجتمع اإلسرائيمى موحدًا إلى حديالعربي االسرائيمإن الصراع 

أخفى خالفات حادة في حقيقة األمر أنو فى مواجية الخطر الخارجى، بينما 
ألن من شأن سالم دائم وشامل مع العرب أن يفتح من جديد ؛  متغمغة داخمو

 اتضح ذلك بشكل جمي وقد ، الثقافية فى إسرائيل –ممف القضايا االجتماعية 
رغبة إسرائيل بطمس اليوية العربية أماًل منيا في أن يؤدي  يتنام من خالل

يمت عدة سأة اليوية داخميا، وخاصة بعد أن حل مشكم لىىذا األمر إ
المجتمع العربى  عززت مطالبةتطورات إقميمية في السنوات الخمسين األخيرة 

 ة.عتراف بيويتو الوطنية وحقو في استعادة ارضو المغتصبالبا فى إسرائيل
 الكممات الرئيسية: الرواية العبرية المعاصرة, الهوية العربية, شمومو نيسان

  

Abstract 

The Arab-Israeli conflict، has made Israeli society uniform 

to a certain extent in the face of external threat، while in 

fact it conceals sharp deep differences inside . Because of 

the affair lasting and comprehensive peace with the Arabs 

to open the new social issues - cultural profile in Israel. 

This has turned out clearly، through the growth of Israel's 

desire efface Arab identity in the hope that this will lead to 

solving the identity problem within it، especially after 

having contributed to several regional developments in the 

last fifty years، it boosted reinforced the Arab community 
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in Israel demanding the recognition of their national 

identity and their right to restore the usurped land 

 

Keywords: Contemporary Hebrew Novel, Arabic 

identity, Shlomo Nissan 

 
 

تطورت وتنامت بطمس اليوية العربية، والتقميل بل الشك ان رغبة اسرائيل قد 
والتحقير من شأن العرب والمسممين أماًل منيا في أن يؤدي ىذا األمر إلى حل 

خاصة بعد أن ساىمت عدة تطورات إقميمية في مشكمة اليوية داخميا، و 
السنوات الخمسين األخيرة في تشكيل المجتمع العربى فى إسرائيل، حيث 
القومية العربية فى الخمسينيات والستينيات وىزيمة الدول العربية في حرب 

م، والقوة المتزايدة لمنظمة التحرير الفمسطينية واالعتراف بيا في الساحة 7691
ونجاح الثورة اإلسالمية في إيران، ونمو األصولية في البمدان الدولية، 

 لألعوامالفمسطينية  اتم، واالنتفاض7691المجاورة، وحرب لبنان عام 
م، 1222، اتفاقيات أوسمو، ومؤخرًا انتفاضة األقصى عام  م7661 –7691

 وغيرىا من الصراعات والصدامات نتيجة االحتكاكات المستمرة بين الطرفين .
  

 "الُهوية" بين التعريف الُمغوى واالصطالحى 
نما  يعتقد بعض الباحثين المحدثين أنو يجب أن ال تكون لنا ىويات دائمة، وا 

فقط ىويات مرنة، مؤقتة، ومتنقمة ومن جية أخرى، فإن العالقات العرقية 
ترتبط بالتسامح حيال اليويات األخرى بدرجة األمان التى تتمتع بو المجموعة، 

يعتبر تحديد المفاىيم  ضوء ذلكفي و  (7أفراد المجموعة حيال ىويتيم. )ونظرة 
ف حول المعنى المقصود الختا طالما ان ىناكبوجو عام من األىمية بمكان، 

المفاىيم بالييود، والتناقضات  ىذه، وخاصة عندما ترتبط ىا والكامن من وراء
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يم، وبناء عمى فيما يتعمق بموضوع ىويت ،التى تميزوا بيا عمى مر العصور
المفاىيم وعرضيا وفقًا لسياق البحث تمك من الضرورى تحديد  يكون ذلك

 (1)وكالتالي: وأىدافو،والقضايا المرتبطة بيا
 

 : "الُيوية" لغةأواًل 
ىى حقيقة الشىء أو حقيقة الشخص المطمقة، والمشتممة عمى صفاتو  

مذكر، ولفظ "اليو الجوىرية، وذلك منسوب إلى "ىو"، ضمير الغائب المفرد ال
 (.1اليو" لفظ مركب من ىو، ُجعل اسمًا ُمعرفًا بالالم ومعناه االتحاد بالذات )

بأن " "اليو  م( 7769 - 7719ىـ/ 060 - 012ويشير "ابن رشد" )      
ىو" ُيقال فى العدد وذلك فيما كان لو اسمان كقولنا: أن محمدًا ىو أبو عبد 

ىو فى النوع  اهلل، وبالجممة متى دل عمى شىء واحد بعالمتين، ومنو ما
كقولنا: إنك أنت أنا فى اإلنسانية، ومنو ماىو فى الجنس كقولنا: إن ىذا 

أن و  (.4الفرس ىو ىذا الحمار فى الحيوانية. وىذا كمو من قسمة ما بالذات")
"ىوية" تقال بالترادف عمى المعنى الذى ُيطمق عميو اسم الموجود، وىى مشتقة 

 اإلنسان. واليوية من "اليو"، كما ُتشتق اإلنسانية من 
فى كتابو (  م7471 - 7116/  ىـ 979 -142يشير "الشريف الجرجانى") و 

اليوية بأنيا و  (.0"التعريفات"، األمر المتعقل من حيث امتيازه عن األغيار)
الحقيقة المكتممة المشتممة عمى الحقائق إشتمال النواه عمى الشجرة فى الغيب 

جودات ما إذا أخذ حقيقة الوجود ال المطمق، واليوية السارية فى جميع المو 
 (.9)بشرط شىء وال بشرط ال شىء

 116 - 192اليوية عند "أبو نصر محمد الفارابى" )اما  تعريف        
م (: ىوية الشىء وعينًيتو وتًشخصو، وخصوصيتو، ووجوده 602 - 914/ىـ

المنفرد لو، كٌل واحٌد"، كقولنا: "إنو ىو" إشارة إلى ىويتو وخصوصيتو، ووجوده 
 .(1)المنفرد لو، الذى ال يقع فيو اشتراك 

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=1126&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=1198&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/740
http://ar.wikipedia.org/wiki/816_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1339
http://ar.wikipedia.org/wiki/1413
http://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/874
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عمى الرغم من وجود أكثر من تعريف لـ"اليوية" فى المغة، إال أن ىناك لكن 
ى أمر واحد، وىو أن مفيوم "اليوية" يرتبط ارتباطًا مباشرًا بكل ما اتفاق عم

يخص شخصية الفرد ووجوده، وأن "اليوية" فى المغة العربية مصدر صناعى 
مركب من "ىو" ضمير المفرد الغائب المعرف بأداة التعريف "أل" ومن الالحقة 

 المتمثمة فى ال "ي" المشددة وعالمة التأنيث أى "ة" .
"، Identityويقابل مصطمح "اليوية" فى المغة العربية، كممة "        

"Identite " فى اإلنجميزية والفرنسية، من األصل الالتينى وىو يعنى: مجموع
المواصفات التى تجعل من شخص ما ىو عينو شخصًا معروفًا. كما يقابل 

ى الذ" זההفى العبرية المشتقة من الجزر " "זהותمصطمح "اليوية" كممة "
وىو يعنى نفس المفيوم العام (. 9يعنى: طابق، ميَّز، شخَّص، أو عيَّن ىوية )

السابق، وىو أن الشخص ىو نفسو مما يميزه عن أى شخص آخر ويختمف 
عنو . ونظرًا ألنو ال يمكن فصل الفرد عن ىويتو، فال يمكن فصل اليوية عن 

ى، استعراض الواقع االجتماعى الذى يعيشو الفرد، لذلك كان من الضرور 
مفيوم "اليوية" داخل ىذا الواقع بكل ما يشتمل عميو من قضايا سياسية 
واجتماعية ودينية وسياسية وغيرىا، خاصة من خالل وجيات نظر عمماء 

 النفس واالجتماع وىو ماسنتناولو فى التعريف االصطالحى لميوية .
 

  اثانيًا: "الُهوية" اصطالح
اتو، فالشخص يكابد أو يصارع فى اليوية األنا اليوية عالقة الشىء بذ        

اليوية وعند النظر الى  الخاصة بو مع ذاتو، وفقًا لممتغيرات التى تحدث لو.
من زوايا مختمفة، كعمم السياسة وعمم النفس والفمسفة والدين، فظيرت اتجاىات 

 نجد ان:  كثيرة فى دراسة اليوية، و ما يمكن أن تمثمو اليوية
الوعى الذاتى أن  وأالوعى الذاتى لألنـا".  –يق "الشعور بالذات اليوية عن طر 

مصدر اليوية لكافة الناس، وعندما نتحدث عن ىوية العقول فإننا فى  ىو
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الغالب نستعير لمعقول التسمية )ىوية األنا(، والتى نتعارك معيا فى داخمنا، 
يوية لمناس. لقد أصبح )االتحاد الغيبى لمقوى الخارقة لمطبيعة( ىو مصدر ال

اليوية فى قولو:" عـقول يمكن أن  ، وجية النظر الشكمية المنطقيةومن منطمق 
تُـقرأ  متماثمة،والتى يمكن أن ُيـْطًرح بعضيا محل بعض من خالل الحفاظ عمى 

 (.6معتقداتيا")
واليوية ىى الشفرة التى يمكن لمفرد عن طريقيا أن ُيعرف نفسو فى        

جتماعية التى ينتمى إلييا، ومن خالليا يتعرف إليو عالقتو بالجماعة اال
 اآلخرون، باعتباره منتمى إلى تمك الجماعة. وىى تنقسم إلى: 

اليوية الجماعية: يحمميا أعضاؤىا األفراد فى الجماعة، حيث تقوم   -7
عناصر زعامية مختمفة، وجماعات ثانوية فعالة بدور أكبر فى تحديد ىوية 

 ر المنتمين إلييا.الجماعة أكثر من سائ
 (.72اليوية الذاتية لمفرد: تتأثر باليوية الذاتية الجماعية)  -1

أفرز عمماء النفس واالجتماع العديد من التعريفات حول تحديد  كما      
يتناول اليوية باعتبارىا "أنماط السمات التى من  يناكمعنى واضح "لميوية". ف

شخصًا فى نظر نفسو، وفى نظر  يمكن مالحظتيا أو استنتاجيا، والتى تميز
 (.77اآلخرين")
ووفقًا لما حدده "ميممر" فينبغى أن ُنميز بين اليوية الجماعية        

الموضوعية وىى: )السمات حسبما يدركيا اآلخرون(، وبين اليوية الجماعية 
الذاتية وىى: )إدراكو لنفسو فى نظر اآلخرين(، وبين اليوية الذاتية وىى: 

 (.71اتى لمفرد عن مقدار سماتو())اإلدراك الذ
وتختمف اليوية عن العرقية، فالعرقية ىى نسق عرقى يتكون من        

مجموعة من المراكز أو األدوار تعتبر نماذج لسموك األشخاص الذين يرتبطون 
من خالل الزواج أو االنحدار من سمف مشترك. وقد يكون ارتباط الشخص 

يكون عن طريق األم، وقد يكون نسق فى ىذا النسق عن طريق األب، وقد 
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القرابة ثنائى، حينما يكون الشخص مرتبطًا بطريقة متبادلة مع أقارب األب 
 (.71واألم)

كما يتم تعريفيا غالبًا عمى أساس معايير موضوعيو مثل:          
الخصائص البيولوجية، والجغرافية،والمغوية، والثقافية، أو الدينية. ولكن 

ة تبدو أكثر أىمية من المعايير الموضوعية. وتعرف العرقية المعايير الذاتي
 (.74ببساطة: بأنيا مسألة اعتقاد ذاتى بالساللة المشتركة)

وُيعد "البحث عن اليوية" ومحاولة رسم أبعادىا من أكبر التحديات التى       
يجابييا الفرد، ذلك التحدى الذى يتجسد فى تساؤلو الُممح: َمن أنا؟ والذى 

جوىر الصراع فى مرحمة الشباب، تمك التى تتسم مساحتيا السيكولوجية  ُيمثل
(. من ىنا كان البد من فيم "اليوية" فى 70بثقل أعبائيا االجتماعية والنفسية)

ضوء العديد من المتغيرات الثقافية، والمغوية، واالجتماعية، والسياسيو وغيرىا، 
 والتى تحيط بالفرد وتؤثر فى تشكيل ىويتو.

 
 العربى فى هوية الفرد فى إسرائيل : -الصراع اإلسرائيمىر تأثي

إن تاريخ إسرائيل مرتبط منذ قياميا بالحروب المتعددة التى خاضتيا         
ضد العرب ، وبما يجعل تمك الدولة تأخذ طابعًا مغايرًا لجميع دول العالم، 

سى التى تحافظ عمى الحواجز الثابتة والتى تفصل بين الجيازين السيا
والعسكرى، أما فى إسرائيل فقد أزيمت جميع الحواجز التى تفصل بين ىذين 
الجيازين، حتى بات من الصعب التفرقة بين كل ما ىو عسكرى وكل ما ىو 

م حيث كان النصر فى ساحة القتال لمجيش 7611مدنى . إن مرحمة ما قبل 
لتى حققتيا م حيث اإلنجازات العسكرية ا7611اإلسرائيمى، ثم مرحمة ما بعد 

الجيشان المصرى والسورى، واستمرار الصراع اإلسرائيمى العربى، كل ىذا كان 
 ( .79بداية لحالة من االنكسار حمت بالدولة وباليوية اإلسرائيمية )
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 זוכים אינם הרבים ובעוונותיהם באשמתם. בה זוכים כולם שלא חבל" 
 לחזור עיניו שנפקחו משום. השם ברוך.  בה שזכה אשרי. הוא. בה

 אבותיו ארץ.   ישראל - ארץ ארצה מהגולה לחזוא כן וגם בתשובה
 שהורי.  ביותר האישי הפשופ במובן וגם והכללי העמק  במבן במובן
  ירושלים תושבי.בשעתו היו ישראל-ארץ אנשי הוריו

العربى، وتعريف إسرائيل كدولة ييودية، ىما  -إن الصراع اإلسرائيمى         
يقرران طبيعة العالقات بين األقمية العربية، واألغمبية الييودية عامالن ميمان 

فى إسرائيل، وتتميز ىذه العالقات بالتوتر واالحتكاكات المستمرة.  وكانت 
في إسرائيل االفتراضات األساسية بعد تأسيس إسرائيل، أنو بسبب كون العرب 

بو عاطفيًا وقوميًا،  أقميو قومية، وىم جزء ال يتجزأ من العالم العربى، ويرتبطون
فإنيم يشكمون خطرًا أمنيًا عمي كيان دولة إسرائيل. لذلك كان مفيوم والء 
العرب لمدولة موضوع شك قوى، حيث يكمن فييا احتمال الخطر عمى 
شخصية الدولة الصييونية )فى أفضل األحوال( أو حتى عمى وجودىا ذاتو 

 . (71) )فى أسوأ األحوال(
 באתי.  כאן תושב לגמרי  עצמי את מרגיש לא ןעדיי אני. לא עדיין" 

.  יהודים של מדינה כאן שיש מפני לא, האמונה בגלל ישראל-לארץ
 זה ההתגיסות אצלך. מכבד וגם מבין אני, אחרת זה אצלך.  אתה אבל

 כרגע. ומצפון בחירה של  עניין גם אלא חובה של ענין רק לא בוודאי
 ולבואהאלינו לךש ההתגיסות את לדחות רק לך מציע אני

 . הענין את לסדר אפשר,תרצה אם,לירושלים
وأدى االنشغال الواسع فى القضايا األمنية المستمرة، إلى منع المناقشة         

الحقيقية لماىية  وىوية الدولة، وأصبحت الشخصية العربية تمثل الخوف 
ية داخل والفزع لمييود، ونتيجة النعدام األمان فقد زاد ىذا من فقدان الُيو 

 -إسرائيل، فعدم شعورىم باألمن واألمان الدائمين نتيجة لمصراع  اإلسرائيمى
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العربى قد جعميم ال يشعرون بيوية مستقرة، واضحة المالمح نتيجة ليذا 
الصراع.وقد  عبَّر "نيتسان" فى الرواية، وبشكٍل مجازى، عن حالتى الخوف 

ئيل. فيصف "ماموس" الحياة واليمع التى باتت سمة رئيسة كل ليمة داخل إسرا
 القاسية، غير اآلمنة التى تعيشيا إسرائيل كل يوم:

 טוב. לגמרי ברור לא היום עד, שלוש אומרים, שתיים שהיו אומרים" 
 קצת היו. הגבול משמר את הזעיק ותיכף במקום היה האזרחי שהמשמר

, התעוררה העיר כל, שמעה העיר כל. התפוצצו מטענים שני, יריות
 . (79)"  וזהו

" قالوا أنيم كانوا إثنين، وقالوا إنيم كانوا ثالثة، وحتي اآلن لم يتضح األمر 
عمى اإلطالق، من الجيد أن الدفاع المدنى كان متوجدًا فى المكان، وعمى 
الفور تم استدعاء قوات حرس الحدود، وكانت ىناك بعض الطمقات، وتم 

، واستيقظت كميا، وىذا تفجير شحنتين، بالطبع سمعت المدينة كميا الصوت
 ىو اليدف".

يرى "نيتسان" أن المقاومة العربية لالحتالل اإلسرائيمى ليست سوى         
شر قد يأتى فى أية لحظة لزعزعة االستقرار اإلسرائيمى المزعوم،  وبالتالى 

 زعزعة ىوية الفرد داخل إسرائيل :
 הרעה ויהעש העברים ומכל ומכאן משם. הלילות בכל וכך הלילה כך" 

 . (76)"  אולי, עכשיו. הבא ברגע בדיוק לא למה, רגע כל להיפתח
" ىكذا مرت الميمة وىو الحال كل ليمة ، من ىناك أو من ىنا أو من كل 
صوب قد ينيال الشر فى أية لحظة  ولما ال يكون في المحظة القادمة ، اآلن، 

 ربما " .
مقاومة الفمسطينية. فيو يراىا لقد قصد االديب بكممة "الشر" العرب وال        

شرًا ييدد الحياة في إسرائيل قد يأتي في أي وقت ودون سابق إنذار فالحياة 
داخل إسرائيل مخادعة بشكٍل كبير، تبدو وكأنيا دولة ذات ىوية ثابتة مستقرة، 
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ولكنيا في حقيقة األمر غير ذلك، فانعدام األمن واألمان يحيطيا كل لحظو، 
 "نيتسان" :وىو ما يعبر عنو 

 כל של הזמנים כל של הזה הנפלא הנוראי הים את ותראה מבט תעיף" 
 ענק תם פני מעמיד. כאן תמיד, הצבעים בכל וגם. תמיד של הדורות
 יש...  ח"פת מיני כל של, טרופות אניות של עקבות בערמומיות ומוחק
 של חודשיים, במלחמה אוייב הוא ח"פת וגם מלחמה לנזקי מיוחדת קרן
 כמו ים סתם להיות לסורו וחזר העקבות כל את מחק והים שקט

 . (12) "בעולם אחר ים כל 
لمحة سريعة وترى ىذا البحر الرىيب العجيب دومًا عمى مر العصور  " 

يتظاىر بأنو عمالق بسيط ويمحو بمكر واألجيال، وبكل األلوان، وىنا دائمًا، 
... فيناك صندوق لكوارث  آثار السفن المتيورة التابعة لفتح وغيرىا ... إلخ

الحرب و"فتح" ىى عدو فى الحرب، مر شيرين من اليدوء ومحى البحر أية 
 آثار، وعاد البحر لسابق عيده، مجرد بحر كأى بحر آخر فى الدنيا ". 

"نيتسان" بكممة "البحر" "إسرائيل" وكأنيا تقف صامدة أمام  قصد           
راىا األديب بأنيا عدو إلسرائيل ييدد ىجمات المقاومة الفمسطينية، والتي ي

ىويتيا وكيانيا، ولكنو فى نفس الوقت يقول أن إسرائيل قادرة عمى أن تزيل 
آثار ىذا العدوان، وتحافظ عمي نفسيا كأى دولة أخرى. فتمك اليجمات عمى 

 إسرائيل ىى التى سوف تجعميا تحافظ عمى وحدتيا وىويتيا .
فو لما حدث بعد االنفجار، وكيف أن ويستمر "نيتسان" فى وص         

البحر، المقصود إسرائيل، قد ابتمع كل من قام بيذه التفجيرات بداخمو وكأن 
 شئ لم يكن :

 המשמר, לשווא באו הם אבל, קולות בקולי צפרו האמבולנסים" 
 הים בלע השאר כל, שבאו לפני הכל את גמרו הגבול ומשמר האזרחי,

 ( .17) "  ח"מהפת האלה הנבלות, קרבו אל באו כי נודע ולא
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" دوت أصوات سيارات اإلسعاف بضجيجيا، ولكنيا جاءت دون جدوى فقد 
أنيى الدفاع المدنى وحرس الحدود األمر قبل أن تأتى، وابتمع البحر ما تبقى، 

 ولم يعرف أنيم جاءوا حتى بالقرب منو، تمك الجثث من فتح ".
تبدد، إن األديب يتساءل )وربما  ىذا االحساس المزيف باالستقرار سرعان ما 

كان "ماموس" نفسو فميس واضحًا من يتحدث( عن إذا ما كانت ىناك لحظة 
شجاعة، فإن االعتراف بالخوف من ىذه االنفجارات التى تيدد الحياة واجب، 
وأينما تحدث فإن كل ما ييم أن ال ُتصيب أحد بمكروه، فالبقاء عمي قيد الحياة 

المقاومة الفمسطينية تيدد وجود وىوية إسرائيل، التى ىو األىم. فال شك أن 
تسعى جاىدة ألن تستقر، فيعبر األديب عن عدم اإلحساس باألمان والخوف 
الشديدين، نتيجة ليذه االنفجارات، وكذلك الرغبة الشديدة فى الحياة والتى 

 تولدت مع ىذه األحداث :
 בלב םשהל הראשון הדבר מה, בכך להודות לב אומץ יש אך אם"

, כאן לא אני לא של קיומי-הבזק לא אם, הראשון הגדול הבום לשמע
 מחשבה? רעה מחשכה, שלי בבית לא, אחר ברחוב,  לפינה מעבר אולי

 וזה, שלי ברחוב לא. שלי בבית לא, כאן לא, אני לא: נחרצתילחיות
 עשרות אולי מאות אולי של רחוק שם כאיזה, שם-זה, אולי כבר

 בעיר אחרת בארץ כמו, כך כל. מאוד רחוק אןכ-ללא שנהפו מטרים
 שאנחנו אותנו תאשים אל  ?לא, טבעי זה, להתרעם צריך לא. שלך

, סתם הכל-בסך אנחנו תרצה אם, לא אנחנו, אחרת ממדינה נפילים
 ( .11)"מאוד הרבה זה ולפעמים, מאחרים גרועים יותר לא אבל

أو شئ انتاب القمب ماىو  –" إن كانت ىناك الشجاعة عمي االعتراف بذلك 
ما أن سمع دوى االنفجار اليائل ألول وىمة، أليس حب البقاء وأنو ليس أنا 
وليس ىنا، ربما من الجية األخرى أو فى شارع آخر، وليس في بيتى. 
إحساس فظيع. حب شديد لمعيش: بعيدًا عنى وبعيدًا عن ىنا، ليس في منزلى، 
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ىناك، وأين ىناك، ربما  –الميم ليس فى الشارع الذى أعيش فيو، وىذا يكفى. 
مئات أو عشرات األمتار، والتى تعنى أن الحدث ليس ىنا فيو بعيد جدًا ، إلي 

وكأنو فى بمد آخر داخل مدينتك. ال داعى لمغضب فيذا أمر  –ىذا الحد 
ن شئت  طبيعى، ال ؟ ال ندعى أننا جبابرة من بالد أخرى فنحن لسنا ىكذا. وا 

اس ولكن لسنا أسوأ من اآلخرين، وأحيانًا يكون ىذا فنحن فى المجمل مجرد أن
 زائدًا عن الحد " .

قد تم التعبير عنو في  اإلسرائيميةن حالة االنكسار فى الشخصية إ          
الجزء السابق بصورة واضحة، فحالة التمنى من أن يكون ىذا االنفجار بعيد 

مستقر، وعمى الرغم عن الييود توضح مدى رغبة الييود فى الحياة والعيش ال
من مالمح ىذه اليوية، والتى ترى نفسيا دائمًا أعظم شعوب العالم، فقد 
انكسرت ىذه اليوية بسبب تمك األحداث، فيعترف األديب بأنيم ليسوا جبابرة، 

 وأنيم مثميم مثل باقى الشعوب .
كما أن "بيكاسو" صاحب اإلمبراطورية والثراء، قد عًبر عن ىذا الخوف        

لدائم، والشعور دائمًا بالفزع نتيجة النعدام األمان داخل إسرائيل، حتي لو ا
تظاىر الجميع بأنيم بخير فإن الواقع يفرض نفسو عمييم، مثميم في ذلك مثل 
سكان قرى فى إيطاليا، حيث يعيشون بجانب بركان نشط قد يندلع فى أى 

 لحظة ميددًا لحياتيم واستقرارىم :
 מרגישים לא כאשר גם מפחדים כלל רךבד, שני מצד, כי אם" 

 טריה לחמניה עם ביצים משתי חביתה אוכל הוא בבוקר, שמפחדים
 לא בכלל ואפילו, ובהנאה בנחת והכל טוב קפה וספל מאוד פריכה

 לחיות אפשר-אי הרי... יידעו פעם אולי. שמפחדים כמה מרגישים
 הנה שהנה שעות וארבע עשרים ולחשוב, בדממה שעות וארבע עשרים
?  שמעת לא, הסטרומבולי של הכפרים תושבי כמו זה. נהרג אני אולי
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 מרגישים בוודאי שם גם, פעם עליו קראתי אני, האיטלקי הגעש-הר
 ( .11) " ההם הכפרים של הכפריים כך

من جية أخرى _ فإننا نشعر بالخوف بشكل عام حتى عندنا  –" ومع ذلك 
بيضتان مخفوقتان مع كعكة طازجة  نشعر أننا لسنا خائفين، فى الصباح تناول

ومقرمشة جدًا مع فنجان من القيوة الرائعة وباليناء والشفاء ، وكأنيم ال 
يقدرون كم ىم خائفين. ربما يدركون ذات مرة ... أليس من المستحيل أن تحيا 
أربع وعشرون ساعة فى اليوم وأن أتحسب أربع وعشرون ساعة أن ُأقتل، ربما 

نشبو فى ذلك سكان القرى فى "سطرومبمى"، لم تسمع عنيم ىنا أو ىناك، إنما 
 –بالتأكيد يشعر القرويون فى قراىم تمك  –؟ ذلك الجبل البركانى اإليطالى 

 نفس الشعور أيضًا " .
يتضح مما سبق كيف أن المقاومة الفمسطينية تيدد وتفزع الوجود        

"نيتسان" لم يذكر وال مره اإلسرائيمى المحتل، وتيدد ىويتو. فعمى الرغم من أن 
أن ىذه األعمال التى يقوم بيا الفمسطينيون ىى من قبيل الدفاع عن أرضيم 
ووجودىم، بل وىويتيم العربية أيضًا، إال إنو يكتفى فقط بوصف المعاناة 
والخوف واليمع الذى يصيب سكان إسرائيل مع كل انفجار، فوجودىم وىويتيم 

 ميددة دائمًا .
ث بعض حراس األمن عن العرب واالنفجارات التى يسمعونيا وفى حدي       

كل لحظة، يظير بوضوح كيف يتمنون أن يختفى العرب من الوجود، وأن 
يمنعون من المجئ إلى إسرائيل وأن يبقوا في أماكنيم وال يتحركوا من ىناك، 
فيذا ىو الحل ليحيوا حياة ىادئة ، وبالرغم من إحتياج الييود لمعرب لمعمل 

ىم فى أعمال مختمفة من أعمال بناء وتصمحيات وغيرىا ...إال أن رغبتيم عند
 يسيطر عمييم أقوى من أى شئ : ىفى التخمص من الخوف الذ

 אך, אמת אמת. והרגהו השכם, להורגך הבא. הכל מתחיל מכאן, זהו" 
 פגיון לו יש ערבי כל. כדור שווה ערבי כל. להרוג בא ערבי כל לא
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. להם שיילכו פה אותם צריכים לא, מהשטחים האל בייחוד. שלו בלב
 ל"וצה שלהם בשטחים שם שיישבו, אותם להביא היו צריכים לא בכלל
 על יעבוד ומי, ככה. שקט, וזהו כאן ואנחנו שם הם. לזוז להם ייתן לא

 מי. מי, הכבישים יתקן, במסעדות יעבוד, הרחובות את ינקה מי, הבניין
 להביא היו צריכים ולא אותם יכיםצר לא, אביב-בתל הנמל את שבנה
 כבר?  יעבדו מרוסיה שבאו אלה אולי? אעבוד ואני? תעבוד אתה. אותם
 את, אומר אני. לגרש. תדאג אל, צורך יהיה אם, שיעבוד מי יהיה
 שלי הילדים על הזמן כל רגע כל אפחד שאני ככה אפשר-אי.... כולם
 העליון הנציב, יםהורג אלה. המנדט בימי, פעם כמו להיות מתחיל... 

 לנו יש מדינה ואיזו לחקור כאן יש מה. חוקרת והמשטרה מצטער
 ( .14) " החוצה שלנו האף את להוציא פוחדים אנחנו שככה

"ىذه ىى الحقيقة، فمن ىنا يبدأ كل شىء، من يأتى لقتمك، فمتبادر وتقتمو 
، ولكن ليس كل عربى قدم إلى ىنا لمقتل، عمى كل حال فالعربى (10)أنت

ساوى طمقة، ويحتفظ كل عربى معو بخنجر فى جوفو، وبخاصة أولئك من ي
المناطق العربية المحتمة، إننا لسنا فى حاجو ليم أن يأتوا إلى ىنا ويتحركوا 
عمى حريتيم، وما عمييم سوى أن يظموا ىناك فى المناطق الخاصة بيم، وال 

حن فى ىدوء، يسمح ليم جيش الدفاع بالحركة. فطالما ىم ىناك ونحن ىنا فن
ىكذا الحال ومن يعمل في أعمال البناء؟ ومن يقوم بتنظيف الشوارع؟ ويعمل 
فى المطاعم؟ ويقوم بتصميح الطرق؟ من يبنى الميناء الجوى فى تل أبيب؟ 
ألسنا فى حاجة إلييم ... وتعمل أنت ؟ أم أنا ؟ أم أولئك الذين قدموا من 

إذا كانت ىناك ضرورة فال روسيا سيقومون بالعمل؟ سيكون ىناك من يعمل 
تقمق. أم أقول لك: فمنطردىم جميعًا... فبيذه الطريقة يكون من غير الممكن 
أن أخاف عمى أوالدى فى أية لحظة وفى كل وقت ... قد يبدو األمر أحيانًا 
وكأننا بدأنا عصر االنتداب، نجد قتمى ويتأسف المندوب السامى وتحقق 
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ئدة، وأى دولة نسكن فييا يممؤنا الخوف أن الشرطة، فى أى شئ تحقق وما الفا
 ُنخرج أنوفنا إلى الخارج ".

ن ىوية وكيان دولة إسرائيل ميددان دائمًا بالزوال وىو ما أراد "نيتسان" إ     
التأكيد عميو فيما سبق، فالعرب الذين ىم مصدر لمقتل والذعر بين الييود ىم 

ىذه الدولة أن يتم إبعادىم قدر دائمًا مسمحين والبد من أجل الحفاظ عمي ىوية 
اإلمكان. كما يصور األديب العرب وكأنيم عبيد يعممون عند أسيادىم فى 
أعمال متدنية ال تميق بشعب إسرائيل. ويتضح أيضا مما سبق أن ىوية 
إسرائيل ليست ميددة فقط من ِقَبل العرب، ولكنيم أينما ذىبوا فيم ميددون 

 ال يشعرون باألمان .دائمًا ويممؤىم الخوف والذعر، و 
 לחיות,  להשתייך הזאת התשוקה את,  היהודים בייחוד בימינו אך" 

 שהם כאילו. משותפים בחיים ביטוי הזאת לתשוקה לתת, בצוותא
 לקיים מתכונן שאינני,  לי, מתכוון אני אסון מאיזה זה אל זה נמלטים
 עצמם היהודים את לא,  היהודים של המדינה את לא ובגופי בנפשי
 גם  הרי שלי אחים כולם,  פרטיים כאנשים,  כעם:  מדגיש אני,  כעם
 להיות חדלתי כי  הצהרתי שלא זה  במובן לפחות?  לא,  יהודי אני

 ".  יהודי
ويمكننا القول بعد ىذا التقميل من شأن العرب واليوية العربية فى         

عمى أنو كائن معاد  الرواية، أنو ال يجب أن ننظر إلى األديب "شمومو نيتسان"
ألصول الواقع الصييونى، لمجرد أنو ألقى الضوء عمى بعض زوايا القمق 
النفسى أو الفكرى، ولكننا يجب أن ننظر إليو عمى أنو يعكس بعض حاالت 

 التمرد النفسى واالجتماعى، دونما مساس بالسقف األيديولوجى الصييونى.
 

 االستنتاجات
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إلى الشخصية الفمسطينية ومعالجتيا في األدب يمكن القول ان النظرة         
العبرى ما ىى إال انعكاس لتداعيات الصراع بين الفمسطينى أصحاب األرض 
األصميين فى فمسطين، وبين المستوطنين الصيونيين في بداية الصراع، ثم 

( 19)اإلسرائيميين بعد قيام دولة إسرائيل. ولما كان األدب العبرى أدبًا مجنداً 
فقد انتقمت ىذه النظرة من الموقف السياسى، وانسحبت عمي األعمال  وموجيًا،

األدبية. فالصراع الذى بدأت تظير بوادره بين الفمسطينيين وبين المستوطنين 
حول  -الصييونيين فى بداية القرن العشرين، وبخاصة فى العقدين األولين 

ض الواقع وما استتبع ذلك من نتائج أخذت تظير عمى أر  -األرض والمياه 
المعاش، شكمت منظورًا يرتبط بتطورات ىذا الصراع، ثم التعبير عنو فى 
األعمال األدبية. وقد عبرت الرواية العبرية عن صورة الفمسطينيين من خالل 

العربى عمى تعميق اإلحساس -منظور يرتبط بمدى تأثير الصراع اإلسرائيمى
و فى بمد فى حالة حرب بفقدان اليوية، فقد سقط الفرد فى حيرة تجاه ىويت

دائمة مع من حولو، ال يعرف متى ستنتيى؟!. من جية أخرى نجد تعمد 
األديب بين الحين واآلخر عمى التقميل، والتحقير من شأن العرب، والمسيحية 
سرائيل، وبالتالى  واإلسالم، فى مقابل اإلعالء والسمو من شأن الييودية، وا 

 (.11) ائيل .اإلعالء من شأن ىوية الفرد داخل إسر 
 

  والمالحظات الهوامش
                                                           

 . 79أمارة )د. محمد( ، المغة واليوية فى إسرائيل، مرجع سابق، ص ((7
الحداثة وحضور العالم الثالث، مرجع -الرين )جورج(، األيديولوجيا واليوية الثقافية ((1

 19-10-14سابق، ص 
والعموم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، معموف ) لويس (، المنجد، فى المغة واألدب  ((1

 .691بدون تاريخ، ص 
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القرطبى )العالمة أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد(، رسائل بن رشد، ( (4

 . 14م، ص 7641مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة األولى، 
لقصور الثقافة،  منير)د. وليد(،نص اليوية، قراءة فى"محمود درويش"، الييئة العامة((0

 .11م،ص1221القاىرة، 
 الجرجانى)عمى بن محمد بن عمى(، كتاب التعريفات، نقاًل عن: ((9

http://www.islamicbook.ws/adab%5Cla/altarifat-.pdf/1/1/2009 
 نقاًل عن: وآراء تعريفات - مفاىيم " والثقافة اليوية بين ((1
 1/1/2009 http://www.cpas-

egypt.com/pdf/Madiha_abd_elsattar/Ms.c/002.pdf/ 
عربى لمغة العبرية المعاصرة، المجمد األول، دار شوكن -سجيف)دافيد(، قاموس عبرى ((9

 . 490-494م،ص7662لمنشر،القدس، تل أبيب 
-ששה כרך, וארצישראלית, יהודית, כללית,  ספרות,  העברית האנציקלופדיה( (6

 . 629' עמ ,זהות, 1974,  אביב-תל, ירושלים, עשרה
د.رشاد عبد اهلل(، إشكالية اليوية في إسرائيل، عالم المعرفة ، الكويت  ( الشامى ( (72

 .1، ص7661
 . 9المرجع السابق، ص( (77
 . 72المرجع السابق، ص ((71
غيث )محمد عاطف(، قاموس عمم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، األسكندرية  ((71

 . 191م، ص7699
(، المغة واليوية فى إسرائيل،المركز الفمسطينى لمدراسات اإلسرائيمية، أمارة )د. محمد((74

 71م،ص1221فمسطين
 .11( عموان )أمل حسن عبد المجيد(، حالة اليوية، مرجع سابق، ص(70

أبو غدير )أ.د. محمد محمود(، حاضر ومستقبل الصراع وتحديات السالم، رسالة  (79)
 .711م، ص7661الخامس، جامعة القاىرة، المشرق، مركز الدراسات الشرقية، المجمد 

 . 64أمارة )د.محمد( ، المغة واليوية فى إسرائيل، المرجع السابق، ص (71)
 .9' עמ, שם(, שלמה) ניצן (79)

 .9' עמ, שם(, שלמה) ניצן(76) 
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 .16' עמ, שם (12)
 .17' עמ, שם(, שלמה) ניצן (17)
 .17' עמ, שם(11)
 .37' עמ, שם(, שלמה) ניצן (11)
 .199' עמ, שם(, שלמה) ןניצ (14)
مقولة شائعة ": להורגו השכם להורגך הבא" "من يأتى لقتمك، فمتبادر وتقتمو أنت" (10)

فى كتب التراث الييودى، سواء التممود أو كتب التفاسير الييودية )المدراشيم(، تسمح 
ن لمشخص الييودى أن يدافع عن حياتو وينجو بنفسو بقتل من يمثل خطورة عميو. ويستندو 

(: "ضايقوا المديانيين واضربوىم، ألنيم 10/71فى ذلك عمى ما ورد فى فى سفر العدد )
 ، نقاًل عن:להורגו השכם להורגך הבאضايقوكم بمكابدىم التى كادوكم بيا. أنظر: 

http://he.wikipedia.org/wiki/1/1/2010 
سى الذى ظير أثناء الحرب أطمق اسم "المجند" عمى الشعر الفرن: מגויסת ספרות( األدب المجند (19

العالمية الثانية وما بعدىا، والذى اعتبر نفسو مجندًا ضد النازيين، أما فى األدب العبرى، فقد كانت السمة 
م، ىى سمة األدب المجند، عن طريق االلتزام بالبعد عن إبراز أى نوع من التناقض 7649الغالبة لو قبل عام 

ة الفرد فى واقع الحياة، والسعى لخمق مبررات ليا، من تبرير رفض بين األيديولوجية الصييونية، وتجرب
االندماج، عن طريق التركيز عمى ادعاءات "العداء لمسامية"، وتبرير اختصاب فمسطين من العرب، مما جعل 

)د.سعيد عبد السالم(، دراسة معجمية لمصطمحات العكش ىذا األدب أدبًا ذا موضوعات جاىزة سمفًا. أنظر: 
 . 144، صاألدب
( وىب اهلل )د. عبدالوىاب محمود( ، مالمح التطور فى صورة الفمسطينى بعد اإلنتفاضة الفمسطينية من (11

 .704، ص7661" ليتسحاق بن نير، رسالة المشرق، المجمد الخامس، القاىرة، תעתעוןخالل رواية "أخدوعة 
 
 

 قائمة المراجع
الصراع وتحديات  أبو غدير )أ.د. محمد محمود(، حاضر ومستقبل -7

السالم، رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقية، المجمد الخامس، جامعة 
 .711م، ص7661القاىرة، 

أمارة )د. محمد(، المغة واليوية فى إسرائيل،المركز الفمسطينى لمدراسات  -1
 71م،ص1221اإلسرائيمية، فمسطين
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يل، عالم المعرفة ، الشامى )د.رشاد عبد اهلل(، إشكالية اليوية في إسرائ -1
 .1، ص7661الكويت 

عربى لمغة العبرية المعاصرة، المجمد -سجيف)دافيد(، قاموس عبرى -4
 . 490-494م،ص7662األول، دار شوكن لمنشر،القدس، تل أبيب 

عموان )أمل حسن عبد المجيد(، حالة اليوية، رسالة ماجستير ) غير  -0
 .1229منشورة( ، كميةاالداب، جامعة عين شمس، 

غيث )محمد عاطف(، قاموس عمم االجتماع، دار المعرفة الجامعية،  -9 
 . 191م، ص7699األسكندرية 

الحداثة وحضور العالم -الرين )جورج(، األيديولوجيا واليوية الثقافية -1
 .1221الثالث، مكتبة المدبولي ، القاىرة ، 

بعة معموف ) لويس (، المنجد، فى المغة واألدب والعموم، المط -9
 .691الكاثوليكية، بيروت، بدون تاريخ، ص 

منير)د. وليد(،نص اليوية، قراءة فى"محمود درويش"، الييئة العامة  -6
 .11م، ص1221لقصور الثقافة، القاىرة، 

القرطبى )العالمة أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد(، رسائل  -72
 . 14م، ص 7641ة األولى، بن رشد، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبع

وىب اهلل )د. عبدالوىاب محمود( ، مالمح التطور فى صورة الفمسطينى  -77
ليتسحاق بن " תעתעוןبعد اإلنتفاضة الفمسطينية من خالل رواية "أخدوعة 

 .7، ص7661نير، رسالة المشرق، المجمد الخامس، القاىرة، 
 ات، نقاًل عن:الجرجانى)عمى بن محمد بن عمى(، كتاب التعريف -71

 http://www.islamicbook.ws/adab%5Cl/ .-altarifat
.pdf/1/1/2009 

 تعريفات وآراء نقاًل عن: -بين اليوية والثقافة " مفاىيم  -71

http://www.islamicbook.ws/adab%5Cl/
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 7/7/1226 -http://www.cpas
egypt.com/pdf/Madiha_abd_elsattar/Ms.c/002.pdf/  

, יהודית, כללית,  ספרות,  העברית האנציקלופדיה  -74
 1974,  אביב-תל, ירושלים, עשרה-ששה כרך, וארצישראלית

 . 629' עמ, זהות,
 ספרית, פיקאסו -זמירי של פרטיתה האימפריה(, שלומה) ניצן -70

 .1982,  אביב -תל,  פועלים
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