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هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من املقاالت املكتوبة من منظور حقول أكاديمية 

. وقُدم معظم املقاالت يف مؤتمر عقد الفلســــطينيةو اإلســــرائيليةمتعددة بشــــأن الهويتين 
نظمه احملرران يف جامعة براون يف الواليات املتحدة. ويُذكر  ١٩٩٧يف نيســان/أبريل 

األول أســـــــتاذ مصـــــــري خمتص باألدب العربي، واحملرّر الثاين أســـــــتاذ يهودي  أن احملرّر
أميركي خمتص باألدب العبري. وتتراوح املقاالت ما بين الدراسات االجتماعية الكميّة 

وبين التحليل التفســـــــــــيري لهوية  إســـــــــــرائيلين يف الفلســـــــــــطينيبشــــــــــــأن هوية املواطنين 
يف األربعينات واخلمسـينات.  اإلسـرائيليةالشـخصـيات الهامشـية يف األفالم السـينمائية 

، ومقاالً عن العوائق الفلســــطينيو اإلســــرائيليكما يضــــم الكتاب عدة دراســــات يف األدب 
 طينيةالفلســــ، وســــرداً لتطور الهوية الفلســــطينية -  اإلســــرائيليةالنفســــية أمام املصــــاحلة 

 إســـــرائيل ملواطنية يف، وحتليالً للتغيّر يف فهم االفلســـــطينيةبعد إقامة الســـــلطة الوطنية 

من فهم جمتمعي إىل فهم فردي. ويختتم الكتاب يف حوار مائدة مســـتديرة مع أنه أقرب 
  إىل سلسلة من الكلمات اخلتامية للمشاركين منه إىل احلوار.

كثير من ســجالت املؤتمرات عرضــة لالفتقار إىل التماســك، وهذا العمل يشــكو جراء 
ين توجهات تعود إىل حقول أكاديمية متعددة، ذلك بصــــــــورة خاصــــــــة، إذ إنه يجمع ما ب

ويتوزع على جمموعة واســــــــعة من املوضــــــــوعات. وذلك يجعل الكتاب مفككاً إىل حد ما، 
إالّ إن حكم ســـــــــامي ســـــــــموحاً الذي قدمه يف مناقشـــــــــة املائدة املســـــــــتديرة غير عادل يف 

 يف تقديره أن علماء االجتماع واإلنســــــــــــانيات ليس لديهم ما يقولونه بعضـــــــــــهم لبعض
)، ألن األدب كثيرًا مــا يعكس احلقيقــة أكثر ممــا تعكســـــــــــهــا ٢٠١  موضـــــــــــوع الهويــة (ص

                                                            
   يف اجلامعة األميركية يف بيروت: فادي  اإلسرائيليمراجعة أعضاء حلقة دراسية عن األدب

بردويل؛ غنوة حايك؛ زينة احللبي؛ حممد علي اخلالدي؛ دارين زعتري؛ عزّة الزين؛ كريم صادق؛ 
 رنا صاغية؛ ريم صالح.
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اســـــــــــتطالعات الرأي، وألن احلقيقة االجتماعية نفســـــــــــها كثيراً ما تؤثر فيها النصـــــــــــوص 
األدبية. ويف الواقع، يظهر يف بعض املقاالت تقابالت كاشـــــــفة ما بين الهوية كما يعبّر 

س يف اجملتمع. فمثالً، تدعي مســـــاهمتان أن املتغيرات يف عنها األدب وبينها كما تُمار
د مســــــبقاً املتغيرات نفســــــها كما اإلســــــرائيليةالهوية  ، كما رســــــمتها أعمال تخيّلية، جتســــــّ

حدثت الحقاً يف احلقيقة. وهكذا يزعم أرنولد ج. باند أن الروايات العبرية الصـــــــادرة يف 
. يف الثمانينات والتســــــعينات رائيلياإلســــــالســــــتينات تســــــتبق "أزمة الهوية" يف اجملتمع 

الصـــــــــــــــادرة يف األربعينـــــات  اإلســـــــــــرائيليـــــةغيرتز أن أفالم الســـــــــــينمـــــا  وتـــــدعي نوريـــــث
واخلمسينات تكشف عن إشارات كامنة إىل عدم الرضا عن الهوية الصهيونية السائدة، 
وهو اجتاه أصــــبح فيما بعد واضــــحاً وصــــريحاً يف أفالم الســــتينات، والتي كانت نفســــها 

  .اإلسرائيليانعكاساً خليبة أمل يف اجملتمع 
املعاجلة كثيراً ما تبدو ســــطحية،  يف أية حال، نقاط ضــــعف هذا الكتاب كثيرة، ألن

كانت ليةاإلسرائيوكذلك تفتقر إىل التحليل السياسي. فأكثر من مساهم يبلّغنا أن الهوية 
جمتمعية يف األربعينات واخلمســـــــــــينات وأصـــــــــــبحت أكثر فردية يف العقود الالحقة، من 

ات للروايدون النظر إىل آليات التحكم والســــيطرة التي صــــاغت تلك الهويات. ويف قراءة 
الصـــــــادرة يف األربعينات واخلمســـــــينات يســـــــتخلص دافيد جاكوبســـــــون أن  اإلســـــــرائيلية

الكتّاب كانوا مضطربين بصورة خاصة جراء "التعارض بين املُثل الصهيونية وجتربة 
). لكنــه يــأخــذ أخالقيــة تلــك املُثــل الصـــــــــــهيونيــة مــأخــذ ١٢١ االحتالل العســـــــــــكري" (ص

ان من املمكن قراءة تلك األعمال نفســــــــها باعتبارها املســــــــلمات، وال يســــــــأل مطلقاً إذا ك
مشـــككاً فيها (حتى لو كان هذا يعني "قراءة النص ضـــد نفســـه"). كذلك تســـتكشـــف غيرتز 

 ،اإلســـــــرائيليةالدور الذي يؤدي العرب والنســـــــاء والناجون من الهولوكوســـــــت يف األفالم 
 ء "اآلخرون" اخملتلفون. إىللكنها ال تكاد تتناول املراكز املتفاوتة التي يتمتع بها هؤال

يف الســـــــــتينات تكتفي بمالحظات من نوع  اإلســـــــــرائيليةذلك، ففي حتليل غيرتز لألفالم 
"تلقى اخلصـــــــــــائص النســـــــــــوية والتواصـــــــــــل مع العرب تقبّالً أكثر مما تلقاه اخلصـــــــــــائص 

). وتتعمد جتّنب القراءة الكولونيالية ٥٢  ين" (صاإلســـــــــــرائيليالذكورية والتواصـــــــــــل مع 
بوســــــــــكيال أن األعمال العبرية للروائي  -  ألفالم. أكثر من هذا، يالحظ عامي إيالدلتلك ا

احلديث، ويذكر أن  اإلســــــرائيليأنطون شــــــماس مل تدرج ضــــــمن جســــــم األدب  الفلســــــطيني
الثقــافيــة  - بعض النقــاد يشـــــــــــير إىل أن شـــــــــــمــاس يتعمــد اخلروج على األعراف اللغويــة
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لنقاط من دون تعليق. وال يكاد يســـــتكشـــــف )، لكنه يمر على هذه ا١٤٩  (صاإلســـــرائيلية
بوســـــــكيال األســـــــباب الكثيرة التي جتعل روائياً فلســـــــطينياً يرغب يف التعبير عن  -  إيالد

  نفسه بالعبرية.
ي دون ين، هالفلسطينييالحَظ أن املساهمات التي كتبها فلسطينيون، أو كُتبت عن 

، ال ين. وعلى ســـــبيل املثاللياإلســـــرائيليون أو كُتبت عن إســـــرائيمســـــتوى تلك التي كتبها 
يف األدب يســـــتخدم األدلة  الفلســـــطينيةيكاد مقال ســـــلم اخلضـــــراء اجليوســـــي عن الهوية 

األدبيــة، ويحفــل بــالعبــارات التي ال حمــل لهــا يف عمــل نقــدي جــاد: "الــذكرى املنعشـــــــــــــة 
النتصـــــــــــــارات صـــــــــــالح الــدين وهو يســـــــــــتعيــد قلعــة القــدس مل تمــت قط من قلوب العرب" 

تخيــب اآلمــال مقــالــة عيســـــــــــى بالطــة عن شـــــــــــعر حممود درويش، إذ  ). كــذلــك١٦٩  (ص
يســـــــــتنتج بضـــــــــعف أن "مفهوم درويش للهوية يرتبط بقوة بأرض فلســـــــــطين، ماضـــــــــيها 

). وباملثال، فإن معاجلة كمال عبد امللك لثالثة أعمال روائية ١٦٥  وحاضـــــــــــرها" (ص
ع احلرب تنتهي بخالصــة ســطحية مفادها أن ثالثتها "تبدو مصــوغة بأوضــا فلســطينية

والنفي الســــــــــــاحقة"، وتقدم دعماً غير كافٍ لدعوى أن تلك األعمال "يبدو أنها تعبّر عن 
 ين الذين يفتقرون إىللفلســــــــــطينياملوقع البيني، االجتماعي والســــــــــياســــــــــي والوجودي، ل

  ).١٩١ جنسية" (ص
بــــاإلضــــــــــــــافــــة إىل ذلــــك، فــــإن عــــدداً من املقــــاالت يفترض أن الصـــــــــــراع متوازٍ بين 

بر أن بوســـــــــكيال يعت -  ين. على ســـــــــبيل املثال، يبدو أن إيالدالفلســـــــــطينيو يناإلســـــــــرائيلي
ن الذين ياإلســـــــــرائيليين الذين يكتبون بالعربية متســـــــــاوون مع العرب اليهوداإلســـــــــرائيلي

يكتبون بالعبرية. باملثل، يعتقد نيل كابالن أنه لتحقيق السالم يجب أن يكف اجلانبان 
اً انطباعاً أن العقبة الرئيســـــــية يف طريق احلل عن النظر إىل أنفســـــــهما كضـــــــحيتين، تارك

هي إحســاس الضــحية لدى اجلانبين. يف احلقيقة، يكتب معظم املســاهمين كأن الصــراع 
قــد انتهى فعالً، وكــأن املهمــة الوحيــدة البــاقيــة هي أنســـــــــــنــة "اآلخر". ويف حوار املــائــدة 

ى أنه [أي الصـــــــــــراع] بيليد: "أعتقد أن البعض منّا على األقل ير املســـــــــــتديرة يقول يوآف
). ومع أن كابالن يبدأ مقاله بالتذكير بأن ١٩٧ يجري حّله يف الوقت احلاضـــــــــــر" (ص

مســـــائل "الوضـــــع النهائي" مل حتُلّ بعد، فإنه يتابع ليركّز على عملية املصـــــاحلة التي ال 
). لكن ليس من ٦٣  بد من أن جتري بعد التوصــــــــــــل إىل "حل عملي" لهذه املســــــــــــائل (ص

الواضــــح جدوى هذا التمرين، فمن الســــذاجة أن تعتبر الصــــراع آيالً إىل الزوال، وأن نركّز 
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  على التخلص املتساوي للمعتقدات التي تنفي إنسانية "اآلخر" لدى اجلانبين.
باختصــــــــار: إن هذه املســــــــاهمات مل تعالج الكثير من األســــــــئلة الصــــــــعبة واخلالفية 

القــارئ لن يكون لــديــه أدنى فكرة، على ســـــــــــبيــل املثــال، عن حتليــل املتعلقــة بــالهويــة. فــ
داخل إســــــرائيل (كما عبّر عنها يف مقال يف  الفلســــــطينيةالروائي أنطون شــــــماس للهوية 

... وتطالب بأن يهوديةنفســـــــــــها كدولة  إســـــــــــرائيلاألميركية): "حتدد دولة  Tikkunجملة 
ن ذلــــك، تبلغهم على الفور أن يحقق مواطنوهــــا العرب مواطنيتهم. لكن، عنــــدمــــا يفعلو

مشـــــــاركتهم يف الدولة جمرد مشـــــــاركة اجتماعية. أمّا بالنســـــــبة إىل التحقق الســـــــياســـــــي 
)؛ وعنــــدمــــا الفلســـــــــــطينيلهويتهم، فعليهم أن يتطلعوا إىل موضـــــــــــع آخر (أي إىل الوطن 

يتطلعون إىل موضــــــــــــع آخر من أجــــــل هويتهم الوطنيــــــة، تتهمهم الــــــدولــــــة على الفور 
كذا يين، وهإســرائيلعن القول إنهم كمحرضــين ال يمكن القبول بهم كبالتحريض، وغني 

يف دوائر إىل ما ال نهاية." إن مالحظات شــــــــــماس الالذعة تذكّر بأن مســــــــــألة الهوية يف 
هي أكثر تعقيداً ومشـــــاكســـــة مما يقودنا معظم هذه  اإلســـــرائيلي -  الفلســـــطينيالصـــــراع 

 املساهمات إىل االعتقاد.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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