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خولة  أنثى عبرية ( لفي رواية ) في قلبي خطاب التعايش و  جدل الصراع  ،اآلخراألنا و 
 ، قراءة في النَّسق المضمر. حمدي

 
 فارس بيرة   .أ

 -الجزائر  – .سكيكدة -  1955أوث   20جامعة  
 الملخص:   

جد  اسدبرجة  اليقةومدة مدن هالحد  و السدال،،  البعدةش،، نقد  رسدة  و  واقد  العدع  ،الدراسة، إلى إبراز مدد  ههيةدة الابة دة تدو ر د  ر  نسعى من خالل هذه         
 ،اجبيةعةدة ، دينةدة،مضدير   ن هنسدةق ققةيةدة) تدو قبيدو هن دى يير دة ك لباةرلدة الب نسدةة خ لدة  يدد  مد إظهدةر مدة ريهةدذ هدذه الرواشدة  ةلدذا كيدة نسدعى إلدى الحق ق،
هترزرهدة  معيندة تدو ظد  ه ددا ، و اإليددي ل جو دةلرم  مدن اتخدبالل الددينو و هة جنلة إلى جند  البو شعة، هترادبةة ، خةصة بلعض اليجبيعة  العر  ضةر ةسةةسةة و 

اليندةق  البدو األمنةدة تدو األوضة  اتجبيةعةدة و  رحت ربكاأليرال و الض ا ط و  ية من البو رحكيهة مجي ،، من خالل نظر  ك  تئة إلى األخر  اآلخرجدلةة األنة و 
 اإلسرا يبو .رعةنو من اتسبعيةر 

 .البعةش، _ الح ارخطة  ال را  _ جدل : األنة _ اآلخر _ الح  _ الكلمات المفتاحية
Summary: 

     From this study, we work to outcropped the importance of writing that represent  people  reality, and it transform letters of 

peace, subsistence, love and resistance in order to turn back all rights. 

We work also, to appear what this story abate itself. “In my heart a Hebrew girl” of a Tunisian writer “khoula hamdi” of a 

cultural a religious a social a political and civilization field    specially some of Arabic society which contain different people 

life together with an idiologic and  religion differences. 

     From a special events which derived from the dialectical of the self and the other and from the overview of each sorts to 

others; which controlled by a group of genders and beliefs, because of those social and secure exclusive modes in the area 

that suffer from the Israelian invasion. 

Key words : 

The ego_ the other_ love_ controversy of conflict_ coexistence discourse_ dialogue. 

 
 :مةمقد  
مددد اقن األزمدددة  لينبجددد ا لندددة و  صدددحةبهة إلدددى بددد ر البددد رره يندددبل بندددة ك يدددر  هدددو األييدددةل األدبةدددة البدددو     

و ريدر  تيدة هجيبهدة مدن ن د ك ربدك البد، ضدي   من جةند  العدك  هو مدن جةند  الية  مبفرد  إم  ن  صًة  
  و ضةر ة رةرً  اجبيةعةة دينةة رةر ججهة يديد األسلة  سةةسةة منهة و البو ر    من ر   األزمة، هذه األخير 

 هزمدة، صد ر ة يبى واجهة ك ظ  قةببالبو ر ذاك هو ربك ال  ر ، لان اليبفت لبنظر تو ك  هذا و هخر 
م يدددر  لبجددددل يرسددديهة دا يدددًة صدددرا  األندددة مددد  اآلخر،هدددذا الي ضددد   الدددذ  هر ق اللدددة  ين تدددو ميببددد  تدددرو  

ذلددك ومبعددع ، و  الددذ  هقدد  مددة قيدد  يةددذ هنددذ صددع  البحديددد جبيددة  يبدد  اتة، الفبسددفة ويبدد  الددنف  و اليعرتدد
رير دره  مضدير شحدةول الاةرد  يي  ج هره، يبجبدى لندة هدذا الن سد  يدةد  تدو ادك  خطدة  و   لعسةية مجةلذ

هدد  مدة سدعت الاةرلدة إلدى  سددطذ ، الدذ  شقةبد  اليضدير و نةقضدذ، و الجيددةلو هرالظدة رحدت مطدة  رسد  قذو 
األنددة و  مدن خددالل هددذا الدني الاب ددر  ةألنسددةق اليضددير ، و مدن هنددة جددة   دراسدبنة هددذه و الي سدد مة  :

 قبيددو هن ددى يير ددة ك لبروا ةددة خ لددة  يددد ،اآلخددر بددين  جدددل ال ددرا   و خطددة  البعددةش، تددو رواشددة ) تددو 
البددو  ةولنددة خاللهددة معرتددة مددة ينددبد يددن هددذه الجدلةددة بددين األنددة و اآلخددر مددن و  قددرا   تددو الناسدد  اليضددير،

البعدةش، بينهيددة، اليبضددةدين تدو اددك  معدرو  لبحدد ار و صدرا  وكدذا مددة شيكدن ه  شقددر   بدين هددذين النسدقين 
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، كةددت شيكددن ؟ ين األنددة و اآلخددر و مددة هددو هاددكةل هددذا ال ددرا تاةددت ربجبددى ربددك ال دد ر مددن ال ددرا  بدد
شحكيذ الب رر ر ومبجذ   هنة و آخر تو ض  صرا  قدش  لباةر  تو ني مة ه  ي س  ليعرو  رعةش، بين 

مدددة هدددو خطبهدددة لفبسدددطينو واآلخدددر اإلسدددرا يبو ؟ و كةدددت ت دددبت الاةرلدددة تدددو هدددذا ال دددرا  بدددين األندددة او ؟ 
كةدت و  ه   قًة شك   لبح  دور تو رقر   اليسةتة بدين قرتدو ال درا  ؟،و لببيهةت من  د  هذا ال را   

قددت هددذه األخيددر  تددو ت   هدد  و  ل يرضددهة ألاددكةل الحدد ار العديددد  و  سددطت ليعددرو  البعددةش، السددبيو مددن خددال
الي ضد يةرو مدن هجد  الب مد  إلدى صدية  العديدد   قد ر سبنة تدو هدذه الدراسدة مقد ت  اليدنهدو ،  مسعةهة ؟

  العن در األول  عن ا ،الناسد  والناسد  كدةآلخدر، و اررلط  عدك  هو  درخر  قضدةة األندة و مدن القضدةشة البدو رد
قد  ادك   يالقبهية  ةأليددي ل جةة، مفةهة  مف بة لبنس  وال قةيةة و رطرقنة يةذ إلى رقدش   ال قةتو اليضير، و 
اآلخددر، رطرقندة يةددذ األندة و  العندد ا ،  د ار ةيبلد؛ جيةلةددة، قد  جددة  الع در ال دةنو  عندد ا الن سد  وخةصديبذ ال

خدددر، كدددذا جددددل الددددينو اآلينةصدددر مهيدددة شضددديرهة هدددذا العن ا ،م ددد  سدددبطة الحددد  تدددو مقةبددد  األندددة و  إلدددى
ح ار اآلخر ومظةهر الرطرقنة إلى األنة و  األنة م  اآلخر، تو العن ر ال ةلث دورهة تو صدا، والحضةر  و 

 عندد ا :  الرا دد  نددة واآلخددر، قدد  جددة  العن ددرالدددينو تددو الددني الروا ددو، رنةولنددة يةددذ هاددكةل الحدد ار بددين األ
اتجبيددةيو، قدد  ة، رطرقنددة يةددذ إلددى جدددل السةةسددو و اآلخددر تددو رواشددة تددو قبيددو هن ددى يير ددريظهددرا  األنددة و 

رية نعدر  تيهدة كد  مدة ر صدبنة إلةدذ الحضةر ، لنهو دراسبنة  يةاأليدي ل جو، ق  ال را  الدينو و ال را   
  .من نبة د 

 : الن سق و الن سق الثقافي المضمر : 1
 (: (système _ النَّسق1_1

إ ا اليببلددد  لي دددطبس الناسددد  شجدددد  تندددذ يدددةبر لييببددد  العبددد ،، تقدددد رددد  ر ظةفدددذ تدددو العديدددد مدددن          
النقددد... سددفة ويبدد  اتجبيددة  وتددو الباددة و الفبوالفار ددة يبددى مددرار الر ةضددةة  والينطدد  و  اليجددةت  العبيةددة
مجي يدة ندذ؛ نظدة، يدة، وا دد و ل يدن ك  ال ةبدت تدو البدداو ألخير ت شيدر  تدو معندةه العدة،  و إلخ، وه  تو ا
 .تاةر يبيةة هو تبسهةة، مبيةسكة ومبراصة، معك  بًة تو ج هرهة نظةمًة وا داً من البراكية  أل

 :  أ_  المعاجم العربية
لعد  ذلدك شعد د إلدى اتسدبعيةل ال اسد  زًا تدو قنةشدة اليعدةج  العربةدة، و كة  ليفه ، الناس   ض رًا  دةر        

 يد ترو  الدرس البا   العربو القدش  .لهذا الي طبس تو يد 
نسدد  األسددنة  نظددة، وا ددد، يددة،أل تددو األاددةة ... و يددذه  ابددن منظدد ر إلددى ه ا الناسدد  ل مددة كددة  يبددى قر قددة 

جدة  مدن الادال، يبدى نظدة، وا دد،  الناس  : مةركييهة ...البنسي  : البنظة  . و انبظةمهة تو الن يبة و  سن ر
الاددال، إذا كددة  ذا الناسد  ه  يبددى هددذا الطد ار، و ذا امبددد مسددب  ًة : خدذ يبددى هددالعدر  رقدد ل لطدد ار الحيد  إو 

 اسب ا  العو  يبى اةكبة وا د .  و شير  ين إقةر البنظةك، وه  هنة ت 1مسجعًة، قي : لذ نس   سن ل)
 

 

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate      فرع الّدراسات النّقديّة والجماليّة     اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم 
 

                    2020العدد األول  - المجلد األول

 

106 

 
  

 ب ـ النَّسق في الدراسات النقدية  :
 ferdinand de )  هخذ  قضةة الناس  جب ًا مهيًة من هييةل الس  سر  ل تردينةند د  س سير ل        

saussure ه  هسدةس نظر بدذ البا  دة، تةلبادة ًا م طبس الناس  تو محةضرارذ، و ك البا  ة،  يث رردد ك ير
يبدى ايبلةقةدة العالمدة   هدو نسد  سدةيةة و شقد ،شعرل إتا قيةعة نظةمذ اليةك، و تو ر  ره ل نس  ت  

ن الينيددد  ين قدددد اهبيددد ا اليببلددد  لهدددذه القضدددةة شجدددد  دددت  الا يدددر مدددكو 2و ت قةيدددة لاجدددبا  إتا ضدددين الاددد  ل )
 ددربط ل دوس سددير ل مفهدد ، الناسدد   ةلباددة البددو هددو بددى ه قبدد  يبدديه  جيدد ل الن سدد  ل  و ادداف ا  ددذ   ةلن سدد  و 

، تس سدير تدو نظر دة النسد  3اة يةذ هجبا  تدو نسد  وا دد ل علةر  ين ل نظة، وا د ضي  ري   ظ اهر الب
البا   ير   ت  الناس  ه  ربك العنةصر البسةنةة البو رابس  قةيبهة  عالقةرهدة يةيدة بينهدة  ت مسدبقبة يدن 

  عضهة اللعض .
دد يدرح ،إذ يدر   دت  البادة علدةر  يدن لشيببد  مد  لدو س سدير ل تدو هدذا الطد ( firt ) لادن  تيدر  ً     

    .  4رراكييهة لذ  ينةس  رعع  الظةهر  البا  ة و ه  رعدد األنظية  ه  الضي  من األنظية، رعي  معًة، و 
لتيددر ل هددو يدددد ت مبنددةهو مددن األنظيددة ت نظددة، وا ددد، هددذه األنظيددة رعيدد  معددًة و تدد  تةلباددة ينددد      

نةسدد  لبعدددد هنظيبهددة براكييهددة، اددو  ماليبعددعلة بهددذه الباددة  يسددب  ةرهة الييببفددة و نسدد  وا ددد، وه  قيةعددة 
يبدددى نظر بدددذ البا  دددة اسددد  يبيسدددبةت ل را دددد مدرسدددة ك بنهدددةمن  قدددد هقبددد  الددددنيةركو ل لددد   الييببفدددة. و 

ادددك  سةسددديين وهيدددة؛ ادددك  البعييدددر و البدددو رقددد ، يبدددى ركندددين ه،) (glossématicsالينظ مةددة هو الناسددد ةة 
 اليحب  . 
 بيد    تو الرؤ   د ل مددل ل الن سد  ، و األدبةة الحدي ة شجد رضةر الدراسة  النقدشة و ة الن س  تو م  ه     

كالنيين الدروس يدرو   دت   او  من يد، اترفةق تدو رحديدد مةهيبدذ يبدى مدرار مدل لدذ تدو اليعدةج  ، تةلعد 
هنسدةق  الن س  جب  من نظر ة األد ، تةلبط ر اليب اص   لاد  تو  د ذارذ شعبير ل نسد  تدو اررلدةع مد 

كالنيين نسدد  يددررلط تددو ورطدد ره  تنسددةق هخددر   ، أل  األد  5هخددر ، شكدد   معددروقًة مددن خاللهددةل ينددد العدد 
رفسره ربك الظ اهر اتجبيةعةة  هذا مةبحك  تو صيروررذ  عك  هو  رخر، و بذلك اإلنبة  األدبو، رمحةطة  

هدذه الظدرول تدو  دد ذارهدة هنسدةق،  بةيبلةرو رتقر تو األد   عك  هو  رخر، و اتقب ةدشة البسةةسةة و الو 
كالنيين الددروس يبدى يددةرقه  و  كيدة ل هخددد  اسددبنلةع القدد انين سدد ، ردد  رحبيد  ينةصددره اليني  ددة، و صدد  الن  العدد 
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،  تدو  ددين يدر  مفهدد ، 6البدو رعددك  ذلدك الن سدد  مدن خددالل ال قد ل يبددى العالقدة  القة يددة بدين ينةصددره ل
ي ا النسد  إلدى قسديين؛ نسد  مابد  وآخدر د السدةيةة يين،  يدث قسدالن س  ايئًة من اتنفبةح يبى هيد  النقدة

ه ا اليببقددو هدد  الددذ  ش ددنعذ  يددة شحيدد  إلةددذ مددن دتت   ا الق ددد خددةر  يددن نظددة، الينةددة و رهوا  ددتمفبدد ح، و 
تدو هدذا ال ددد شحيبندة ه يدد ي سد  يبدى رعر دت لدروت   دةر  ، بجهة خةرجة ين بنةة الني نفسذ، و شسبن
الن س  العة، تو مكة  وا د، تةلن سد  هد  ل رعدةر  مسدب   اتسدبدتت  لبن س  اإلبدايو و   جي  يةذ رؤ بذش

paradigmes    م  مسب   البرا طة   syntagmes تةلن س  ه  مجي ية مدن  ، همة من ال جهة العةمة
، و مدددن خدددالل هدددذا البعر دددت نبيددد  مدددد  7ال ظدددة   م ددد  الناسددد  البسدددةنو و نسددد  الي ضدددة لال  ددددا  و 

كالنةة ، ة يبددى مدددرار اليدرسددبين اليني  ددة و تنفبددةح الددذ  صدددة   الن سدد  كيفهدد ، يندددد رواد السددةيةة ةا العددد 
 .ميرهةحي  يبى هاةة  خةر  نظة، الباة والن ي  كنس  البلةس والي ضة و تةلن س  يند السيةة يين ش

 _ الثَّقافة . 1_2
لعدد  يددد مفهدد ، دقيدد  وجددةم  لب قةتددة، و اخببدد  يديددد اللددة  ين ضددين ميببدد  العبدد ، اإلنسددةنةة تددو رحد      

الدذ  نبيسدذ جبةدًة  تدو و  دد ذارهدة رقد ، يبدى اتخدبالل، سي  هذا اتخبالل راجد  إلدى ه  تادر  ال قةتدة تد
للدة  ين تدو الحقد  يديدد امد  ههييبهة تو  ةة  اإلنسة ، وهجيد  مفه ، هذه األخير  يير الع  ر و   رط ر

الس سي ل جو يبى ربط اإلنسة  و سب كذ تو اليجبي   ةل قةتة، مية دت   ييببد  الدراسدة  األن رب ل جو و 
وبذلك كةنت ال قةتة  إسهةمةرذ تو ال يرور  ال قةيةة لبيجبي  ،ث تو مةهةة اإلنسة  وإنسةنيبذ و ال قةيةة لبلح
 .اهبية، اللة  ين يير البمنو جذ  هخ   إاكةلةة هسهيت تهه  ملحث و 

لرجد  ققد   اعو   ذقذ،  و قةل : قق  العدو  وهد  سدرية الدبعب  ... و جة  تو لسة  العر  ل قق   ال     
 .8اليراد هنذ قةبت اليعرتة  ية شحبة  إلةذ لققةتة ه  صةر  ةذقًة  ... و 

يةددذ، وامددبالك مددة ينلاددو مددن الددذكة  والفطنددة،  الحددذقرحيدد  إلددى القدددر  يبددى تهدد  العددو  و ت ددةاة ل ققدد  ل 
 سرية الظفر  ةلعو  .واليهةر  والحدا  تو الفه  و 

د،         الدددذ  ن اجهدددذ تدددو  ةةرندددة جدددة  تدددو م سددد ية النظر دددة ال قةيةدددة ه  ال قةتدددة هدددو ل هدددذا العدددةل  اليعقدددا
بسدي ه مدن الطيةعدة لعدر كد  مدة اكريده ال قةتة من هذه النقطة البو يبجةوز ينهدة الالي مةة ونبحرك خاللذ. و 

قدددرره  ال  تددو قدددر  اللعددر يبددى البعددييد والينددة  و ههدد  ين ددر ن مددن ينةصددر ال قةتددة قددد يبيدد  ددةلييرا  ... و 
ههييبهدة تدو ، وهنة نبي  قدر  البادة و  9يبى اسبعيةل الباة من منظ ر يبس  لجية  هاكةل نس  العالمة ل.

ل يدددة  الدددذ  شضددد  ميببددد  اإلادددةرا  اليجبيددد ، كةدددت ت و البادددة هدددو ار جةدددذ العنةصدددر ال قةيةدددة داخددد  
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اليعريةدة تدو هيداد ت   ر لهة من اليدل ت  واألنسةق ال قةيةدة و العالمة  البو رحي  تو  د ذارهة يبى  و 
 ه  مجبي  من اليجبيعة  . 

ل اسدد ، هددو جيةدد  هنددةك مددن يددذه  إلددى هوسدد  مددن ذلددك تددو رحديددده ليفهدد ، ال قةتددة، تةل قةتددة ل  يعنةهددة او 
جبيةعةدددة  عينهدددة، ورعدددي  الفنددد   العةقهةدددة البدددو رييدددب مجبيعدددًة  عيندددذ هو تئدددًة االسدددية  الرو ةدددة واليةدشدددة و 

ميرهدة، سةسةة لإلنسة  ومنظ مة ال دة  واليعبقددا  والبقةليدد و قرا   الحةة ، كية رعي  الحق ق األواآلدا  و 
اليبي بة تو القدر  يبدى  جع  منذ كة نًة يبييب  ةإلنسةنةة،ربفاير تو ذارذ و البو رينس اإلنسة  قدررذ يبى ال

 . 10األخالقو ل النقد واتلببا، 
اتجبيةعةدة،  يددث  ظيدت ال قةتددة منددد ميببدد  الدراسدة  األن رب ل جةددة و  كيدة رحبدد  ال قةتدة مكةنددًة  دةرز  تددو

 عدض اليجبيعدة ، مدن خدالل  القدش   ةهبية، يبية  األن رب ل جةدة تدو دراسدبه  ألادكةل الحةدة  اليدا ةدة لدد 
النظر تو  عض اتخبالتة  الي ج د  بينه  وبين  اليجبيعة  اليبحضر ،  تن ايهة جسيةنةة كةندت هو مدن 

 خالل هنيةع الحةة  البو شعةع نهة .
 : _ الثقافة و اإليديولوجيا1_ 3

لة  األيددد  اللة ددث اليبدد   قضددةشة ال قةتددة و إ ا       ن يالقددة، شجددد  تنهيددة نيطددة  مددة بينهيددة مددي ل جةة  و رعددعا
مبجددةورا  مبقةقعددة  تددو يديددد اليحددةور،  حيددث ش ددع  ت دد  ذلددك اتررلددةع الييبددد بينهيددة، تادد  منهيددة 

ةدذ ه ةةندًة معبي  يبى  عض اليضةمين البو شحب  هة اآلخر،  بى ه  اللة ث تو هذه القضةشة ش ع  يب
مددة ررسدديذ كددذا  دددود األيدي ل جةددة، كيددة ش ددع  يبةددذ هشضددًة معرتددة هة، و  دددود بدددايبرحديددد مجددةل ال قةتددة و 
 مبى ربح ل ال قةتة إلى إيدي ل جةة .خةه األيدي ل جةة من ال قةتة ، و مة رب  ال قةتة لايدي ل جةة و 

يدددر  ييدددد و العدددرو   دددت   األيدي ل جةدددة  يعنةهدددة السةةسدددو مررلطدددة اررلةقدددًة ادددديدًا  يدددة شسددديى  ةليندددةظر  
البسدةمس يندد اليدباب   دذ، بينيدة ربيدذ إيدي ل جةدة الي د  يندد تهو رعير ين ل ال تدة  والبضدحةة و   السةةسةة

ًة  قيدر  ل  هذا اليباب  نفسذ معةنو ن ةضة إذ ربح ل األيدي ل جةدة تدو هدذه الحةلدة إلدى قندة  ورا ه ن اشدة خهةد 
يدي ل جةددة  ةيبلةرهددة قضددةة ، نفدد  الي قدد  نجددده ينددد كددةرل مددةرك ، الددذ  يدد لو ههيةددة كييددر  ليفهدد ، األ11

خطيددر ، مددن خددالل مال ظبددذ اليعدده ر  و اليبعبقددة  قطيددو الييةرسددة السةةسددةة؛ الطلقددة الحةكيددة و اليبي بددة 
البو ري   يةمة العع  هو الطلقدة اليحك مدة، و كةدت تو السبطة هو الطلقة اليهةينة، والطلقة اليةضعة و 
الطلقددة اليةضدعة، وتدد  ميطدط إيدددي ل جو ربيندةه السددبطة ردبحك  الطلقددة الحةكيدة تددو ر جةدذ هتاددةر و ويدو 

ب ، م جهددة و نفسددهة، يبددى اددك  خطة دد هةدتددة تددو اآل  نفسددذ،  حيددث رادد     ل هتاددةر ة  محيبددة  تتاددةر مركدد 
ذا مدة يد  و  دت ا تهيندة لبعدةل  هدادةر اليهةيندة يبدى هدذا اليجبيد ، و الطلقة الحةكية تو ه  مجبيد  هدو األت

قددرق معينددة لرؤ ددة العددةل ، مددن ةةسددةة. إذ ر جددد معبقدددا  معينددة، و قددرره الي ددةلس السمعرتبنددة  ددذ... إنيددة رو 
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البو  ي طبس ) األدل جة ك و    العرو  و شعير يبيهة ييد و 12اتنهة ه  ريد، م ةلس الطلقة اليسةطر  ل.
إلددى مةشددة مددة،  شق ددد بهددة اددك   مددن هاددكةل الييةرسددة السددبط  ة داخدد  مجبيدد  معددين، مددن هجدد  ال صدد ل

رحددةول رةلددة مددة ه  رحقدد  ب اسددطبهة قةيددة مددة  ةسددبعيةل   سددجةلةة،   عيددر ينهددة  تنهددة ل منظ مددة كالمةددةو 
، تةليطدددة  الدددذ  ريةرسدددذ السدددبطة يبدددى  دددد رعييدددر ييدددد و العدددرو  هددد  13السدددبطة داخددد  مجبيددد  معدددين ل

هدل منع د وت  عينة لبحقي  خطة  إيدي ل جو يبي   تو ك نذ نسقًة تار ًة شيةرس ضد قلقة اجبيةعةة م
مددة ي ضددس هك ددر مفهدد ، األيدي ل جةددة ينددد ييددد و العددرو   ايبلددةره لهددة  تنهددة لددة  ميطددط شسددطر مسددلقًة، و 

مدن بدديهةة   لدة  مفه مدًة مب لدداً ق  مبي س تي ص  وصفًة ادةيةًة ، و مفه مة يةدشًة  ل ألنذ ت شعير ين وا
مندةظرا  تدو ذاردذ آقدةر رطد را  و صدراية  و   إنية هد  مفهد ، اجبيدةيو ردةر يو شحيديةحد  دًا مجردًا، و 

، و ال اضددس لادد  قضددةشة اليجبيدد   وهتاددةره البددو ، تهددو ذلددك اتيبقددةد العددة14اجبيةعةددة و سةةسددةة يديددد  ل
هددو ت رعددددو ه  راددد   ل هنظيددة ايبقدددةد مباةمبدددة رافددد  د، مدددن هجدد  رحقيددد  مةشدددة  معيندددة ، و األتدددرا يبينةهددة

ر س  ههداتًة جيعةة لطلقة هو جيةية، هو لبيجبي  كك  تو  ةلدة اإليدي ل جةدة اق  السةةسو، و رفسيرا  ال  
ووجد ده، هدذه ال دة   ، لبا ا  تو األخيدر ربدك ال دة  البدو ينبجهدة اليجبيد  ألجد  ضدية  و دردذ15اليسةطر  ل
ةهدة مجبيد   بدى اتقب دةدشة البدو يبينبدك األقدر القةن نةدة والسةةسدةة والدينةدة و ررسد  معةليهدة رربحك  تيهة و 
 معين . 

 _  النَّسق الثقافي المضمر و فخ الجمالية :1_4
لى رحديد مفهد ، الن سد  سننبق  اآل  إلناس  مرورًا  يفه ، ال قةتة، و رطرقنة يةية سي  إلى مفه ، ا          
الددذ  هدد  تددو ايبقةدنددة مجددرد رركيدد  ليفهدد مو الناسدد  و ال قةتددة، تهدد  ت شعدددو يددن ك نددذ محددض ال قددةتو 
ب  يةيدددة بينهدددة، ريدددي كددد  اليعدددةرل واليعبقددددا  والفنددد   مبيدددةيصدددر مبرا طدددة، قة يدددة يبدددى البفةيددد  و ينة

لبدو شحيبهدة اكبسدة ًة مدن مجبيعدذ ورظهدر تدو نعدةقةرذ اقدسة  البو لهدة يالقدة  ةإلنسدة   ك  اليوالعةدا  و 
دبةدددة الجيةلةدددة و سدددب كةرذ الييببفدددة، ريدددرر هدددذه األنسدددجة الفار دددة ييدددر ميببددد  اليطة دددة  األو  وم اقفدددذ 

إيددةد  النظددر تددو اليقددرو  الن ددو النقددد ال قددةتو إلددى الاعدد  ينهددة و  الجيةهير ددة، شسددعى مددن خاللهددة دارس
 السةب   ةسبيدا، ال سة   اليبة ة تو هدبةة  نقد مة  عد الحداقة .  

بنيبددذ الادد   مةقدد  تددو ينطدد   ه  خطددة  هدبددو يبددى  عدددين هسةسدديين ه دددهية  ةضددر، ظددةهر تددو اددكبذ 
طحةة، و  رسعى الدراسة  ال قةيةة إلى كع   ي  ال قةتة ر خفو رحت بنةة الن ي العيةقة، و اآلخر مضيالس 

الن  د ك وهد  تو رير ر هذه األنسدةق ييدر النا د ك، وذلدك مدن خدالل ايبيةدهدة ادكاًل جديددًا تدو قدرا   
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ةةقةالبو جدة  ل لدبعبن انسد  القرا   الن س ةة   ، ميدة دتد  16ررهد  معدرويهة النقدد ل ة، و داد هنظيدة القدرا   السد  
رفاةددك مركب بددذ، نددذكر منهددة يبددى سدديي  لددى رقدد  ض الدد يو النقددد  السددةةقو و اترجةهددة  إ عددض البةددةرا  و 

  ردددرا الي دددةل؛ النقدددد الجديدددد، رةدددةرا  الحداقدددة ومدددة  عدددد الحداقدددة، نقدددد مدددة  عدددد الا ل نةةلةدددة، النقدددد الن سددد  ، 
 روس و جه د البفاةكةة ...إلخ .ررا  العكالنيين الاليني  ة، و 
تدو  لكددة مقننددة، ولدذا تهدد  خفدو ومضددير وقددةدر  ذو قيةعددة سدردشة، يبحددركشكد   الناسدد  ل  مةللدًة مددة      

، تةلن س  تو ادكبذ اليضدير هد  17 سبيد، هقنعة ك ير  ههيهة قنة  الجيةلةة البا  ة ليبى اتخبفة  دا يًة، و 
ن هخطددر األاددكةل الددذ  هدد  مددوع هسةسددةة ورحددت مطددة  الجيددةلو ر  يبددة مددن  يدد  ال قةتددة، يبحددرك وتدد  ادد

 رير ره. رس  قًة لبن س  و 
ردشة و  الن سدد  ب صددفذ دتلددة مضددير و       ردشة، هدد  لددة  نبددة  دتلددة تددو الن  دد ك الجيةلةددة السدد  ميددر السدد 

اخبو ييدر ققةتو رعك   ج هره امن ذلك إذ ه  نظة، تار  و   تار ة لبي ل ، ب  ه  ه عد  ميدبو  رراكيدو لدد 
تدو مرا دد  مبايدر  مددن البدةر خ ال قدةتو لهددذه الن  د ك،  تهدد  دتلدة ل منارسدة تددو اليطدة ، م لفهددة وا دد و 

مد  الاييدر والن سدة  مد  الر جدةل قر ا ، يبسةو  تو ذلدك ال داير بهبا هة جيةهير الباة من كب ة  و ال قةتة مس
د لو  اليهي ، م  اليس  

الن س  اليضير و ن ةضذ، وهد  دليد  يبةدذ يالزمدذ  لظةهر ته  سبي ، همة الن س  ا18
الدذ  شيدبهن البيفدو   معةنةذ، يبى خالل الن س  اليضدير،وت شاي  ينذ، جبو وواضس تو هبنةة الن ي و 

الددذ  شسددعى النةقددد لعددو  الددذ  ت شق لددذ الددن ي، و هدد  ذلددك ابوا  داخدد  بنةددة الددن ي العيةقددة، و اتنددوالبدد ار  و 
ر  و  ر وسددة   الن قددد ال قدةتو اليبدد تر ،ال قدةتو إلددى اسددبنطةقذ ييد ر اقئددذ مدد  نسدد  ونبحدده هدذا تددو ر اتقددذ السد  

 . 19إنية جرق مة قدشية رنعط إذا مة وجد  الطق  اليال   لرس تينة، وه  لة  ايئًة قةر ًة و قدش  منا
  : اآلخراألنا و  حوارة العنوان، عتب ـ 2 
البددو ر يددر القددةر  بددى مجي يددة مددن األنسددةق اليضددير ، ك يددرا مددة ينفددبس العندد ا  تددو ه  ييدد  هدبددو ي     

، إمددة لبيسددة بة هو إليددةد  تهدد  منطدد  الددني، ل ومددة دا، العندد ا  معددين ورفددبس لددذ بدددورهة هتدد  انبظددةرتبار ددذ 
و كددذلك  20بددو ل. يبلدة مددن يبلدة  الددني تهد  شيببددك لينةددة ولدتلدة ت رنف دد  يدن خ  صددةة العيد  األد 

مرا دو محدض م يدرا الذ  صةمبذ الاةرلة خ لدة  يدد  تدو قةلد  إ   ين ا  الني الذ  بين هيدينة، الحةل م
الي يددر  الج هر ددة ا  تددو بنيبددذ العددكبةة و شسدد قهة العندد   لجيبددة مددن البسددةؤت  مددن خددالل  ربددك اليفةرقددة البددو 

 لبجدل .
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كيدة شعدر  لندة  هندذ شسدبلطن مجي يدة مدن األنسدةق والددتت ،واليال ه لعن ا  ) تدو قبيدو هن دى يير دة ك 
 يببل لنة ق دة  د  بدين ادةبين و ، اآلخر) اليه د كسب ك و هذا العن ا    ار من ن   خةك بين األنة) الي

 .وإيدي ل جةة ك  وا د منهية اخبالل دشةنةرهية برم 
 
 :                                      سلطة الحب و  اآلخراألنا و  ـ أ   
لددى ر  ةددة  اإلنسددة  إمددة إيدديرادو رددتقير قدد   لددذ القدددر  يبددى  بددى ه  الحدد  اددع رت شيببدد  اقنددة  ي       

، كسددبطة الدددين تددو العدةد  قرا  اليد  الضدد ا ط و  وهدد  خةضد  إلددى مجي يددة مدن ،سدعةد  رةمددة وإمدة إلددى ادقة 
اتنفعدددددةت  و الي اقددددد  النفسدددددةة والع اقددددد   هددددد  مددددد قن والقبددددد  كيدددددة هددددد  معدددددرول ،اتنبيدددددة العدددددرل و و 

، وهددذا الجةندد  شيضدد  إلددى البددو ر يرهددة مجي يددة ه دددا  ووقددة   ر ددةدل اإلنسددة  تددو  ةةرددذواأل ةسددة  
قيةعدو ومر دب ، إذ   ره  ، كية ه   د  الرجد  لان دى ادو سبطبذ الجنسين يبى  د الس ا  ، الرج  والي

كدد  مددة رعددي  يبةددذ هددذه الددذا  مددن  األنددة هدد لو  .انددةالددذا  اليعددكبة ل لددة اي ددةة رحدد  تددوتةلحدد  هدد   ة
رحقيدد  الددذا ، جددة لبحدد ، واتنبيددة  هو األمددن و دتةعةددة، كةلحة ي وسددية  يقبةددة نفسددةة ومباجةددة، و خ ددة

 21وميرهة من الحةجة  والدوات  ل
تددو يبي دد   آخددر مبعدددد ، آنددةبددين هنددة منفددرد و  م اجهددة صددر حة) تددو قبيددو هن ددى يير ددةك العندد ا  شحيدد       

آخر يبي   تو مجي ية من األتراد ،ل تقدد شكد   اآلخدر ه دد األتدراد وقدد شكد   جيةيدة مدن ، و ايي ه يد 
قد شكد   يددوا نفادر وقد شك    عيدا. قد شك   صدشقة و الجيةية  هو همة من األم ، تةآلخر قد شك   قر لة 

خدالل هدذا  ة يدةيكن ايبلدةر اآلخدر مدنت  ر  اآلخر لةسدت صد ر  قةببد 22تو هنس  ال سة   لببعةم  معذ.ل
، و يكن ايبلةره هه  الفبة  ) اليه دك و يكن ايبلةره هه  ه يد الذين ه يد  ت تو    العن ا  الفبة  البو وقع
الذ  شعةر  يبلةره مجبي  ه يد اإلسالمو ، و يكن ا فار  البوا  من يه دشة من األسةسكةن ا معةرضين ل

و إلدى دشةندة هخدر  وهدو دشةندة دولدة ات دبالل  عك  هو  رخر قضدةة اررلدةع جندد  مدن اليقةومدة  فبدة  رنبيد
 ا د   ةلح اجب وت الع رل  ب  شع  ةة ت طة ت قو سبوكية ه  معرول ه  الح  إ سةس ذ   .اإلسرا يبو اليه د   

، تددو العالقددة البددو ري بهددة ربددك   تددو هددذا العندد ا  اددو  مددن البنددةقض ، إذ نددر البددو رفرضددهة الحةددة  اللعددر ة
اآلخدر تةلعالقة  بين األنة و ،   ميبب من مجبي لآخر لمن مجبي  و لهنةلال  ر  ال اضحة من البعب  بين 
وانبية  ريض  قيةعة هذه العالقة لهدل رول البو شيبيهة ال اق  يبيهة، و الظريبب  ل  ةخبالل األ دا  و 

 23 اخبالل .لك  منهية ومةللة مة را   يالقة رعةر  و 
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، ة مبفدةهيين تدو الا يدر مدن الي اقد لان يالقة ه يد وند  تو األخير خةلفت ك  الب قعة  ، إذ كةند     
 قبضدةذتو األخير  ةلبوا  وت  مة ر جت  العقيد  واتنبية  ... ور   اتخبالل الحةص  تو الدين و  ةلرم  من  
 .ةاإلسالمة العر عة
اخبةددةر الاةرلددة لهددذا العندد ا  هددو ديدد    نذ إلددى  عدددين سةةسددو واجبيددةيو، و يرمددو العندد ا  تددو مضددي    

تددو  شي بددذ كيددةم س يدد زالاةردد  اإلسددرا يبو )وك يددرا مددة كددة   نددة ،صددر حة لاليبددرال  ددةآلخر تددو مقةبدد  األ
 ةسد   ةاإلسدرا يبةاليعدرول تدو الير طدة السةةسدةة  وه  اليعير ين الةسدةر ال دهي نو ،  لكبة ةرذ السةةسةة،

رعيدددر يندددذ األندددة هو الدددذا  الجيةعةدددة ةيدددين ال دددهي نو الددددينو اليبطدددرل، و الحيدددة   ، وذلدددك تدددو مقةبددد  ال
ةلعربو الفبسددطينو  ددهمددة اآلخددر تدددا ية مددة كددة  شي بددذ ل  ،24اإلسددرا يبةة بنيطيهددة الدددينو الةيينددو ال ددهي نول

وهدد  نددة   يددن إراد  الحدد ار وات باددةك الددذ   25الطددرل الر ةسددو تددو ال ددرا  مدد  األنددة ليبددى هسددةس هنددذ 
مجي ية من الدشةنة  ، وهو هشضة دي   لببعةش، جنلة  ض الي اق ، تو اليجبيعة  البو رح   رفرضذ  ع

وجيةد  إلى جن ، كية يهدل العن ا  إلى نيد ال را  األزلو بين اليسبيين واليه د يير ميببد  األزمندة ، 
از مد  الحةجة إلى الحد ار ديةو  مقةقعة اآلخر الييةل  لبدشةنة، تةلاةرلة رعيد  وض  هذا العن ا  إلبر 

ونةقدد ليسدير  مجبيعدذ ل تهد   كي قد  وا أل هو إبراز اللعد اإلنسةنو الذ  ررمو إلةذ والذ  ريةرسذ ، و السبيو
لابة دة رلعدر  دةليير و ردبر  الفدرح واليحلدة، بةلبدةلو تةهد  هصدبس ، و  نقد صةدق بنة  مةيبذ الباييدر إلدى مدة

ةش، السدبيو بدين البعدمن الاةرلة إلى إمكةنةة الح ار و وهو دي   صر حة  26ورفضس الظب  والعدوا  والقهرل
 اليسبيين واليه د.                                                                           

 :ي الديني والحضار جدل  اآلخر /األنا و  ـ ب 
، هو ربيدة   والبندةتر ييدر العديدد مدن الع د رك يرا مة كةنت قنة ةة ) يه د  د مسب  ك قرتو من الندبا       

ة  الببد كةنت سي  ر ةسو تو النبا  ، خةصة  ةلنسلة لبيبدا  اليجدةور  لدولدة إسدرا ي  م د  ليندة  وتبسدطين 
رضددررا جددرا  ر سدد  الحركددة ال ددهي نةة ورنددةمو األقيددة  تددو هراضددو دول كةنبددة مددن هك ددر الدددول معةنددة  و 

 الج ار .
دينةدددة ، إذ ييدددرز لندددة  ةلدددة مدددن الحدددةت  الندددةدر  ، والبدددو رعبيدددر جر يدددة  ةلنسدددلة  شحيددد  العنددد ا   عدددداً      

ةإلسدال، شحدر، جيةد  العالقدة  اليةرجدة ، ت   تبة  يه دشدة ب  شق  تولبيجبيعين وذن  ت شابفر، اة  مس
 سد نواليجبي  اليسب  اليحةته ت ي من  ي   هذه العالقة  اليةرجة يدن  هصال ين نطةق الععر  البوجةة

ة هد  وكيد اة  مسدب  يبدى ال قد   تدو  د  تبدة  يه دشدة ، نة و ورس لذ ، تية  ةلك ه  شقد،البوا  يبى س
وخةصة الفئة اليسبية والبو رعةنو من خطدر الب سد  ال دهي نو سد ا  تدو  معرول تو اليجبيعة  العربةة

، تيدددة  ةلدددك البفايدددر اليةةندددة، ه  ات بادددةك  دددةليه د شعدددد ن يدددة مدددن م دددرتبسدددطين هو جنددد   ليندددة  هو تدددو 
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العدر    دفة خةصدة، وهدذا  فعد   كن   العدا  لبيسدبيين و و ، وه  كذلك شعبيرو  وربية هك ر،  ةلبوا  منه 
إذ شقد ل م دطفى  هييةل الحركة ال هي نةة البدو كةندت رعيد  يبدى ز دةد   دد  البد رر بدين العدر  واليهد د،

لبدةر خ، وكةندت ررتد  هدر، األكةذيد  ليندة ليندة، و ة طدة كةندت رعيد  ورا  كد الة  ا  محي د تو هذا ال ددد:ل
 27 ة طة م  إشقة  البةر خ اليضطر ...ل

تعهد  تدو   ججد   الفدبن ، ودادا يدة مدة شفبعبد   اليعدةك ، و وكية ه  معرول لدد  العةمدة ه  اليهد د       
، لاددن هيهددة  ه   الييبددةرالحقددد يبددى كدد  مسددب  ، ألنهدد   سدديه  اددع  و ذلددك البع دد  و العن ددر ة و 
َداُ   :تديه   ش ب ا ميباةه ، إذ شق ل رعةلى ْْ يـَ ِ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا بـَ }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد ّللا 

ْنُهم مَّا ُأنِزَل ِإَلْيكَ  بِ َك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َوَأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة  َمْبُسوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاء َوَلَيِزيَدنَّ َكِثيًرا مِ  ِمن رَّ
ب    َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم ُ َ  ُيحـِ اًدا َ ّللا  ي اأَلْرِا َفسـَ َعْوَن فـِ ُ َوَيسـْ ا ّللا  ْرِب َأْطَفَاّللاـَ اًرا لِ ْلحـَ ُدوْا نـَ ا َأْوقـَ  اْلِقَياَمِة ُكلَّمـَ
 [64اْلُمْفِسِدين{]المائدة:

إنـا ينـزل مـن ايـات:]  و يستامنهم علـى مـا " إذ كان هللا يستحفظ األحبار   اليه د قدش  قد، األزلورع   
األحبــار بمــا بيــون الــأين أســلموا للــأين ّللاــادوا والربــانيون و أنزلنــا التــوراة فيهــا ّللاــدح ونــور يحكــم بهــا الن

   األمةنة و يدل   و ايرو  ن     األ لةر شي    الية د . تاة   44  شهداء[وكانوا عليه استحفظوا من كتاب هللا 
 28 ية يبف  م  ه اه  وه   السبطة السة د  ل

ك  هذه الدوات  من اتنهة ه  ربرك نظر  شع بهة البع ه نح  اليه د، إضةتة إلدى مدة شفعبدذ اليهد د تدو       
وهةكد  سديدنة سدبةية   منهدة قضدةة اليسدجد األق دى ،هراضو العر  اليبةخية لحدود دولة إسرا ي  خةصدة 

دتة  والبدددو كسددديت رعدددةق  كددد  اليسدددبيين والبفدددةته   ددد ل الحددد  والعدددرعةة مدددن خدددالل هادددكةل الددد اليبيددد ،
يبدى ال دعيد السةةسدو هو اإليالمدو، لدذلك يبلدةدر لبدذهن يندد قدرا   العند ا    الييببفة البدو رقد ، بهدة سد ا 

الارا ددة  ةلنسددلة إلددى الطددرتين إذ لدد  شكددن مددن السدده  يبددى نددد  و قض ، مددن ال هبددة األولددى اددو  مددن البنددة
إلدى ديندذ كدة  ينيد  اديئة تعديئة ندد   ديد  وه يد إقنة  ية ببيهية  ي ضد   الدبوا  ، لادن يدب، ه يدد يبدى 

ورم  مة هل   ذ من خط   ويراقي  إت هنذ وص  تو األخير  قلعةً  كر ية)   يسةيد    بى وص  إلى منبهةه
 .ار عة اإلسالمو رس لذ الار   وت ور  زواجهية يبى سنة و و  سعةهإلى م
 في قلبي أنثى عبرية(: ) في روايةالديني  حوارلا ومظاّللار اآلخراألنا و   - 3
الحددد ار بدددين  عددك  واضدددس تدددو ك يدددر مدددن الي اقددد ، و بددرز هدددذا النددد   مدددن الحددد ار تدددو ندددي الرواشدددة        

، وهندة ت بدد مدن ين قدرتين هو هك در مدن ههد  األدشدة ميةقلدة ومحدةور  بداألدشة  اسد  يدة، شطبد  يبدى كد  
يدة ه  ،ك اليحددد  لدذإذ نجد لا  ن   خ ة  دذ اليييدب  و البف ي  تو هن ا  الح ارا  الييببفة بين األدشة  
الحد ارا  بدين اآلخر    ر  واضحة تو هذه األن ا  من لا  ن   ههداتذ اليةصة . وقد برز  جدلةة األنة و 

 ةيبلةر  اي ةة  الرواشة  إذ نجد لبذا  هو األنة بروز واضس و محةولة صر حة لفر  ال ج د تو ال اق 
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ه  العدع ر ، و ة إت مدن خدالل الييئدة اتجبيةعةدةإنهة ت رني ا وت رف دس يدن قددررهاألنة ل مركب اي يبنة و 
 29 ةألنة ت ييرز دو  ه  شك   م ح بة بذوا  اآلخر ن ل.

 : في رواية في قلبي أنثى عبريةالحوار  ـ أشكال 3_1
 : حوار الدعوة اآلخر/األنا و   : أ 
هرلة  األدشة  السيةو ة إ  اليق  د  ح ار الدي   تو اليفه ، اإلسالمو ه  ذلك الح ار الذ  شك   م      

، وبةة  صدحة نيد   محيدد  يةو ة، ليةة  صحة هذا الدين ) اإلسالمو ك وهنذ نةسخ لية قيبذ من األدشة  الس
، ورقددش  مدة شسدببب، مدن ة   البدو جدة  بهدة الددين اإلسدالموالفضد يبةذ وسب  ، م  ذكر اليحةسن و صبى و

ألخر  د مدن اللةقد  واتنحدرال، وبةة  مة ه  يبةة د هه  الدشةنة  ا  السنة الني  ةمن القرآ  و  جد وبراهين  
ى مدن الحد ار تدو  الا يدر مدن الي اضد  ، منهدة ق لدذ رعدةلى قد  ث القدرآ  الادر   يبدى هدذا الند   و  }اْدُع ِإلـِ

ِْ َربِ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ّللِاَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ّللُاَو َأْعَلُم بِ  ِبيِلِه َسِبي ن سـَ َّْ عـَ َمن ضـَ
ِدين{]النحْ: ُم ِباْلُمْهتــَ َو َأْعلـَ ا وتدو ميةقيبدذ ألهد  الابددة  شقد ل رعدةلى تدو كبة ددذ العب دب ل   125َوّللاـُ ْْ يــَ }قـُ

ْم  بِ كـُ ن رَّ ْيُكم مـِ  َْ َوَما ُأنِزَل ِإلـَ َْ اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة َواإِلنِجي ْنُهم َأّللْا َوَلَيِزيـَدنَّ َكِثيـًرا مـِ 
بِ َك مَّا ُأنِزَل إِ   [68َوُكْفًرا َفاَل َتْاَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرين{]المائدة: ُطْغَياًناَلْيَك ِمن رَّ
ةهددة ) ربوقددد بددرز هددذا الندد   مددن  دد ار الدددي   تددو م قدد  الطفبددة ) ر يددة ك اليسددبية مدد  الرجدد  الددذ        

شقدد ل إ  مددن ت العددةخ  هر ددد ه  رددذه  إلددى النددةر  ... و جددةك   ك اليهدد د  ،  ق لهددة :ل هنددة خة فددة يبةددك ت
لان شة صدايررو هلد  . و هنة ه لك ك يرا وت هر د ه  رذه  إلى النةر ..بدين اإلسال، يذه  إلى النةر و   ي من

 30لان الدين يند و اإلسال، ...لق  قةلت : و  برهسهة م اتقًة دينك ولةة دينو ؟ هومت   نبف  ه  لك 
وهددذه ديدد   صددر حة مددن ال دداير  ) ر يددةك البددو بددده  تددو دي رهددة لدددين الحدد  مددن هقددر  النددةس إليهددة وهدد  

، إذ رسديت اليطددة الينةسددلة لبددي   بداشددة بيةددة  الدددين كةتبهدة )  ة ددة شعقدد   ك كيدة كةنددت رفضدد  ه  رنةدشددذ 
مهة  حجد رب ات  مد  سدنهة ، ق  هيقيت كالو تضبذ ين  ةقو الدشةنة  األخر   يند و رعةلى وه  اإلسال،

 ال اير ومعرتبهة اليب اضعة  ةلدين اإلسالمو.
 يددن ن األتضدد  ه  رنقطعددوهدد  العددةخ ؟ ت اددك هنددذ رجدد  مبع دد  ... ربيددة مددد مددن الددذ  قددةل ذلددك ؟ ه لدد

 ... لان ر ية هقرقت تو هدو  وقةلت تو  ب : دروسذ
 31ب  ...لد ب  القرآ  ه  الذ  شق ل ذلك ... نهض جةك   من ت ره ول  شع

انبية دددذ دينددذ و  الدددتة  يدددنوبدددةدر تددو  األنددةسددبطة مددة شسددديى  )جددةك  ك يندددد هددةين هنددة تددو هدددذا اليعددهد  
اليه د ، همة، اآلخدر اليسدب  الدذ  شعدكك تدو ادرعةة ديندذ وديدن آ ة دذ بد  و دذه  إلدى ه عدد مدن ذلدك وهد  

وهو الاةشة البو يرمو إليهة ه يد ريةمدة تدو يالقبدذ مدن ندد  ورقدمدذ دي رذ إلى ايبنةق الدين اإلسالمو ، 
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اجبيةعةدة ويرقةدة، هدذا مدة دينةدة و ب ن  د اجرمد  مدة كدة  بينهيدة مديبهة رم  مة واجهبهية مدن معدةك  و ليط
ل هدب  سديةح رهسدهة خطلدة ه يدد لندد  الفبدة  اليه دشدة هخير   ذ هخت ه يد همهة البو ل  رهضد  م ضد   

 م كد  وهو رق ل :
د ه يد ل  يبعب  بند  إت ألنذ شتم  إسالمهة... تإ  ريين لذ هنذ ت تة د  ررجى منهة تس ل ش يلذ الفب ر. 

لاددن هيهددة  ه  ش ددير مددة تاددر   ددذ األخددت سدديةح  32يةددتس مددن همرهددة و عدد د إلددى راددده لقدد  ت يبيددث ه  
، وه  إسال، ند  ، لان كةت شسدبطة  إقنةيهدة ببدرك ديدن هدتذ م ض   ن   يينةذيد واضحة و تاةشة ه 
ةيد  الطفبدة ميططدذ  يسد وبةلفعد  بدده تدو رنفيدذ  دي رهة إلى ديندذ ديدن الحد  ؟.يبةذ ؟. و نعت     همهة البو

ت  نبقبددت لبعددة، تددو منددبل نددد  ، بددده ه يددد تددو اليداشددة  إقةمددة منددةظرا  ييددين تيهددة  دد يددة اليسددبية والبددو ار 
ير  لهة جةنلة من اليالل الذ  وق  يةذ اليه د هنفسه  ،  ةولت ند  تو كبةبه  اليقدس قد ر  رحر فذ و 

  وجب ةدة  ديندذ اإلسدالمو و اليداشة ه  رفند ادية اردذ لادن  ججدذ كةندت ق  دة ومحيدر   حكد  معرتبدذ بددقة 
سددعة اضددطاليذ يبددى الدددشةنة  األخددر  كةليسددةحةة واليه دشددة ورصددد قاددراره  البددو وقدد  تيهددة رجددةل الدددين 
والقة ي   يبى الابة  اليقدس .شق ل ه يدد ل البد را  والعهدد القددش    دفة يةمدة كدة  ينبقد  ادف  ة مدن جيد  

فظذ إت تدو وقدت مبدتخر وليدة لد  شكدن هندةك يددد كييدر ول  رق  كبةببذ و إلى آخر، مند خيسة آتل سنة  
من  األايةك شحفظ   الابة ، تقد كة  من السه  يبى رجةل الدين ه  شحرت ه و ايروا محب اه، دو  ه  

 33يبرك ا يبى ذلك هقر س ا  كة  ذلك نسةةنة هو خطت... هو بنةة مييبة هو بدوات  مارضة ل 
لدبر  بددور العدك  تقدى اهبيةمدة لدد  ندد  وكدة  ردتقير الحجدد البدو هردل بهدة ه يدد كدةل  هدذا كال، ه يد 

مدن آشدة  تدو   ورد تدو القدرآ  الادر  رعبب، يبى اللحدث واتضدطال  هك در يبدى مدة   تو ذهن الفبة  وجعبهة
ع  تددو سددةية  ددين  ةدرهددة ه يددد بنقطددة الضددت، قةرنبددذ  يددة ورد تددو كبددةبه  اليقدددس، ومهخلددةر بندد  إسددرا ي 

 البعر   اليه د  الذ  ينقي من قةية اليره   ق لذ : 
د  حكيدة ه يد،34ل د تو ديننة ت ترق بين الرج  و اليره  ، من    ك  منهية ه  شقره تو الابة  اليقددس   ل

الببامدددذ ببعةلةيدددذ ووريدددذ العدددديد، جعددد  مندددذ قدددةدر يبدددى  سدددط نفددد ذ األندددة و نابدددذ ومعرتبدددذ  جب ةدددة  ديندددذ و 
سدية  اآلخدر  د ار الددي   الييندو يبدى البدين، و اليسبية و رتقيرهة يبدى اآلخدر اليهد د   ةسدبعيةل هسدب   

وردرك اليجدةل لدذ تدو اللحدث واسدبدراجذ لببفايدر  عيد  تدو قضدةشة يقة دشدة  ومجةدلبذ  تدلة وبراهين مقنعدة ، 
سددة  وجددد لاةشددة وا ددد  وهددو رددتقير تعددةل تددو بنددة  اي ددةة اإلنسددة  ومعرتددة هسددلة  وجدد ده، أل  اإلنذا  
ه  نعرك تو  كيذ ه د، واتيبدرال  دت  محيدد صدبى و يبةدذ وسدب  رسد لذ ، علةد  و و ده دو  العلةد 

 [56ُبُدون{]الأاريات:}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإ َّ ِلَيعْ :شق ل رعةلى الدايو لدين الح  ،
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ُم اْلَغاِلُبون{]المائـدة:  :وق لذ رعةلى ِ ّللاـُ ْزَب ّللا  تدال ي دية  ،56}َوَمن َيَتَولَّ ّللا َ َوَرُسوَلُه َوالَِّأيَن اَمُنوْا َفِإنَّ حـِ
 رس لذ الار  . العب ب و كبة ذ  ت  ةإلشية   ةهلل و بهذا الدين، و ت سيي  لذ إ   إأل  
    : حوار التعايش األنا واآلخر/ :3_2

بدين ادع   وق ا د ،   ذلدك الحد ار الدذ  ل يهددل إلدى رحسدين العالقدةاليق  د  ح ار البعةش، ه         
جئددين هوضددة  اليهددةجر ن والالوالسددال، و  كةتقب ددةد هقبةددة  دينةددة، و عنددى  ةلقضددةشة اتجبيةعةددة  بددين وربيددة

ظهر هذا الن   من الح ار ب ض ح رة، تو ني الرواشة ،هوت  حك  اليكة  الدذ  جدر  يةدذ      35ونح  ذلكل
الق ددة وهدد  جب ددر  ) جربددة ك تددو ردد ن  واليعروتددة  ة ب ا هددة لبيهدد د واليسددبيين و ةددةره  جنلددة إلددى ه دددا  

جربددة، :ل تب اتددد  عضدده  يبددى تددو  دددي هة يددن يهدد د جربددة  يددد   خ لددة  جندد  تدد ق هر  وا ددد  رقدد ل 
) كندددة  هادددهر دور علدددةداره     اليقدددة، جددديال  عدددد جيددد  ،  بدددى هنعدددئ االجب دددر  السدددة ر  ،  يدددث اسدددبقر بهددد

كيددة شجددةور اليهدد د ، بددد واليقةمددة  البددو رجددةور اليسددةجد الار لددةك الددذ  هصددلس قيبددة لبيهدد د ... وهقددةم ا اليعة
هنةك مة شييبه  ينه  ، مير  ى ل  شعد قلةيه  ،  ب ا بين السكة  واكبسي ا يةداره  و اندمجاليسبيين ... و 

 36 قة ه  يبى دين هجداده  ل
يبدى اخدبالل الدشةندة واليعبقدد  بين العع   الذ  هرادرذ الاةرلة  واضحة لببعةش، السبيو  وهو ص ر         

وكددذلك الحددةل تددو جندد   لينددة  البددو شعددة،  ،وا بددرا، اآلخددر مهيددة راددن دشةنبددذ ، ويددد، النددبو  إلددى العندد  
واليسددبيين جنلددة إلددى جندد  رمدد  مددة ي جددد هنددةك مددن خددالل  دد ل ه  ةددة ا ددبالل  واليسددةحيين  تيهددة اليهدد د 

يدد ال ية بددة نددد  م ددةل لببعددةش، السددبيو  تقددد ربوجددت ويبددى اخددبالل معبقددداره ، تإسددرا ي  لجندد   لينددة  ، 
)سدد نةة ك ه، نددد  برجدد  مسددةحو )جدد ر ك ، ولدد  يدد قر يةمدد  اخددبالل الدشةنددة يبددى  ةددةره  العة بةددة إذ قددة، 

تقدد هنعدت   ك نةة، همدة) سدإ دد  الاندة    شعبا  راهد  إذ كة   رربةة مسةحةة    كمةعةل)ج ر  ببربةة ابنذ  
، ب  كةن ا يبيذو  مدن  النقدة    شكن هنةك ه  معك  يةية شيي الدشةنة واليعبقد ابنبيهة نعت  يه دشة، ول

يد ، قددمت ر يدة لبعدة، تدو سدةية وت السبيو وسيبة ليعةلجة  عض القضةشة البو رطرح يبى قةولة الحد ار،
بيدت ندد   يدث اسدبقيببهة ندد  ه سدن اسدب لةل ، ورقةسديت معهدة الارتدة، رقد ل ندد  :ل سدب ةيين معدو تدو 
مرتبدددو . سدددةك   ذلدددك ميبعدددة . هبفدددت بدددذلك ندددد  وهدددو رسدددةيد ر يدددة يبدددى رفر ددد   ةجةةرهدددة تدددو الجدددب  

مددن  كالاربددة  ) اليي ددي لهددة مددن اليبانددة. راقيبهددة ر يددة تددو امبنددة  ... رجرببهددة اللسددةطة مدد  مددن هسدديبه 
ش، د لببعددة، وهددذه ال دد ر تددو معظيهددة معددةه 37اليهدد د جعببهددة ربدد ج  خةفددة مددن ردود الفعدد  اليرر لددة ل.

وهذا رتكيد يبى اليحلة و  ،ا برا، لعقة ده واعة ره ةآلخر و ، وتو هذا ايبرال  السب  بين الط ا   الييببفةو 
مددن صددرا   لاددن  ددةلرم  مددن معددةهد البعددةش، هددذه تددني الرواشددة لدد  شيبدد ال ددداقة وات بددرا، بددين العددع  . 

هوضدددةيذ البدددو ريدددرز مدددد  رعبددد  اإلنسدددة  بديندددذ ويقيدردددذ و ضدددةررذ و  بدددى ميببددد  األنسدددةق اليضدددير  
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البدو هترزرهدة ل قةيةة اليهةينة تو ني الرواشدة ، وقد  ةولنة ه  نرصد هه  األنسةق اشحةةهةالبو    اتجبيةعةة
 .جدلةة األنة واآلخر

 في رواية في قلبي أنثى عبرية: اآلخراألنا و  تمظهرات :4
 بددو هترزرهددة ريظهددرا  األنددة واآلخددراليير ددة  ييببدد  األنسددةق اليضددير   قبيددو هن ددىربخددر رواشددة تددو       

ميببدد  األسدد   إذ برهنددت مددن خاللهددة الروا ةددة خ لددة  يددد  يبددى قدددررهة تددو ر ظةددت  تاددكةلهة الييببفددة،
 هو كةآلرو:مة هضير منهة و  جال اسبالبو  ةولنة مالمسبهة و  ،الجيةلةة وال قةيةة

 :ا جتماعي السياسي و جدل اآلخر/ األنا و أ ـ 
الرواشة هاكةل من ال را  القة   تدو منطقدة جند   ليندة  ، بدين جدة، اليقةومدة البينةنةدة  ي  لنة ني      

 اليسبيينوبيةصة العر  و  ،إلى الب س  يبى  سة  دول الج ار و اليحب  اإلسرا يبو ، الذ  شسعى دا ية
، ولطةليددة كددة  الب ددد  العربددو لبيسددب قن اإلسددرا يبو وزر  الريدد  تددو الينطقددة  سددب   قدد ق م اقنيهددةو 

د  ا ي  تقددد ولدد  وبيعددبل يددن الدددات  الدددينو لبيقةومددة ضددد إسددر  .يدد ال تددو هاددكةل اليقةومددة الييببفددةقة يددة مب
 ، وقسدةورذ مقةومددة يف  ددة رينةهدة  ددب  و وبعددض الف دة   األخددر  تددو لينددة سددرا يبوجسدةمة اتجبةددةح اإل

الح دددةر ن الجنددد    سدددي  رددددمير اليحةصدددي ، و ميدددة هسدددفر يدددن نبدددة د قةسدددةة م ددد ل الندددبوح الجيدددةيو مددد
قدددد و  38..لاق البينةنةدددة  ةلسدددب  اإلسدددرا يبةةإمدددراق األسددد  إسدددرا ي  يبدددى الينطقدددة و اتقب دددةد  الدددذ  ترضدددبذ 

وهدو ادك   ل دهةينة،ا ضدد  لروا ةة ص ر  من ص ر اليقةومة البينةنيين اليبي بدة تدو  دب  ويرضت لنة ا
اسدددبلةح هراضدددو يربةددة تدددو الينطقددة ، وهندددة شجددد   مددن هادددكةل ال دد ر  تدددو وجدددذ الاةصدد  ال دددهي نو الددذ 

البددو رينددت تاددر  الدددتة  يددن ر ددرح  ددت  اسدد  لبجيهددة اليقةومددة  اإلاددةر  إلددى اددو  مهدد  وهدد  ه  الاةرلددة لدد 
اليقةومدة و قةدرهدة ، لادن يلقدى  إنية اكبفدت بدذكر ادلة  نس  الدتة  ين األر  أل  قة فة و األر  ول  ر

البددو مددن  ةاإلسددرا يبةنةددة قددرا   رددةر خ اليقةومددة البينةمددن خددالل ربلدد  األ دددا  الي مةددة و  ه  كدد  هددذا يبضددس
خاللهددة شيكددن إدراك الدددور الفعددةل الددذ  قددة،  ددذ  ددب  و تددو الب ددد  لييطددط الاةددة  ال ددهي نو  اددض 

خفددة  م ددد  هدددذه الب ددر حة  مق ددد د مددن قيددد  الاةرلدددة   إ.وربيددة كدددة العرقدددوالنظددر يدددن انبية ددذ الطدددة فو و 
 .يديد  ت شس  اليقة، لبي   تيهة  لع ام 
تعد  اليقةومدة لجهدة اليدرق اإلسدبرارةجو الدذ    ل لقد كع  اخبلةر النةر اإلسرا يبةة مد   دب  و، سدير ة 

 مي ةتيب  ةدة، يبدى  كقضدةة يبو  ينظدر إليهدة اإلسدرا ي    جدار البمن اإلسرا يبو السيةك، وهدو سدير ة 
 دددةليعنى، ه  معندددى ه  شسدددبلةح  إنيدددة هشضدددة هسدددةس ندددة ت يبعبددد   ةلجارايةدددة تحسددد  ، و  دددين ه  األمدددر ه

إذ كعدفت اليقةومدة . 39زمدن ق  د ل قدة اليقددس الدذ  شيكدث يةدذ مندد السةةسو اإلسرا يبو تدو منط  الاله   
و إلةددذ  عددبى تددو الينطقددة يددن الرةلددة الجةمحددة لبيدد اقن البينددةنو تددو البحددرر والسددع نلإلسددرا يبيي البينةنةددة 
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العرق هو اخبالل الدشةنة إذ وقف ا جنلة إلى جند  تدو وجدذ البد بو ال دهي نو تدو الطرق  اض النظر ين  
  الينطقة .
اتنفجددةر الددذ   ددد  تيهددة والبددو را ددت و  كقةنددة )النالددة البددو هليددت  يدينددةرسدديت لنددة الروا ةددة صدد ر        

  من الس ق ول  رعد ل ادهقت  دين وقد  ضحيبذ قفبة بر ئة وهو ر ية البو خرجت لقضة   عض الحةجةة
 . سديعت صدرخة ق  دة ميدر.ب  فة  منيفض ، ربفبت   لهة تو هنظرهة يبى الطة ر  البو  بقت يبى ارر

 . عيد ينهة..و هكير.
ل الطة ر   حجر كيير، تدو ربدك البحظدة دو  انفجدةر ضدي  يبدى قيدد خطد ا  منهدة. ره  ق  ره  اة ة شقذ 

قعددت منهددة السددبة ورسددةقطت ضددت يينيهددة وهددو راددب  صددرخبهة بيدددهة و همي هاددال  ربطددةير و اددظةشة ربنددةقر.
  لة  الطيةق  يبى األر .

 .40دو  اتنفجةر ال ةنو اخببطت  لة  الطيةق  بدمة  العهدا ل ين 
وندد  لبعلة  الطيد ح ال دة ر تدو وجدذ اليحبد  اإلسدرا يبو تدو اي دةة  ه يدد  كية  يبت لنة ص را      

ه  اددو  يددن ربيةددة ندددا  ال اجدد   شاددنه  ، إذ لدد الددذين كددةن ا جندد دا تددو صددف ل اليقةومددة  ،هيهدد  و سددة  و 
ندد  يبدى اخدبالل  سدرا يبو،ال ق ل تو وجذ اليحب  اإللاةلو و ال قنو وه  الجهةد تو سيي  و وال قن ا

هراضددو و ر ددة  الدددول  يبو يبددى دشةنبهددة وإيدددي ل جيبهة كةنددت رددرتض كدد  اددك  مددن هاددكةل البعددد  اإلسددرا
إلددى جةندد  ه يددد وزمددال ه تددو الدددتة  يددن األراضددو  ندد  برهنددت يبددى ذلددك ب ق تهددة جنلددة إلددى جالعربةددة ، و 
مد   ى مد  صدق ند  يبيين لسةةر  ه يد و دهة ريرهن يبورلقى  ةدقة اسبةقةل الجن د اإلسرا   البينةنةة ،

وإشيةنهة  قضةة اليقةومة كية رعهد الحةدقة ين مد     ند  ورعبقهة ه يد  ضد اليسبعير ال هي نو ،  
را دت ردراوج جند د ال دهةينة،  حكد  إرقةنهدة البادة إذ يرضدت نفسدهة لبيطدر و  يبةدذ، عيي ه يدد وخ تهدة 

العير دة  تبحةيبدت يبديه  و هقنعددبه  هنهدة امدره  يه دشدة هرددت إلدى الينطقدة لبيضدو  عددض ال قدت مد  زوجهددة، 
ندددد  و هخبدددذ سددديةح  ه  شفقدددد  ةةردددذ جرا هدددة و شعدددر   ةدددة وجنيدددت بدددذلك ال دددنة  ه يدددد مدددن ورقدددة كدددةد 

و كدددة  انيدددراع ندددد  لبعيددد  اليسدددبس هقندددة  ةةدددة  ه يدددد ينهدددة هكيدددر دليددد  يبدددى إشيةنهدددة  ةلقضدددةة لبيطدددر، 
اق  جديدد تدو إذ كة  لبامة لند  ه  رحةول الباةت م  و  البحرر ة، ونيدهة لا  اك  من هاكةل ات بالل ،

ه  ال اجد  و   كدر يبدى اليسدب  تقدط  يدن األر  البينةنةدة لدة    الددتة ظ  شقينهدة الدذ  ت شعبر دذ ادك ه
إ سدددةس ندددد   دددةل اق   الجديدددد الدددذ  ترضدددبذ  األندددة تدددو هندددة يبجبدددىدشدددةنبه  ، و الل شيدددي الجيةددد   دددةخب

إذ ه  األنة تو يب  النف  ل جب  من الجهةز العقبو و الدذ  شعدد ال سدةط بدين العديي و ال اقد    ؛الظرول
   ددذ هد  ال د ا  تةقبنعددت   رقد ، ره  ه  مدةتدد  41ورعدد وظةفبدذ األولددى هدو اسدبةعة  ال اقدد  و الاةدت معدذ ل

يديى األنة العبةة و الذ  هصلحت تار  الدتة  ين األر  ربس يبيهة مبي بة تو اك  من هاكةل األنة  ذ و 
ةل والرةلددة  وصددفذ رعددةرلب برنددر  ددت  لددذ  مجي يددة مددن ال ظددة   منهددة :ل الي اتقددة هو الددرتض يبددى األتعدد
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كبنة ، و هصلحت رنظر إلى األم ر  عين ه يد  يث  . 42شة لنبقةد اليراقلة الذارةة اتيبى هسةس ال  ا  . و 
ر مراقلة لطر قة نظررهدة مية جعبهة هك  .ه يبذ   دقو    ذ  ر  عين من رعبقت نعب  كةت رر  األن ى األم  

 هتاةر ضد اإلسال، واليسبيين .  جية  مة نعت  يبةذ منلام ر و 
 اإليديولوجي:  صراعالاألنا واآلخر/  ـ ب 
يدن نظدر  اتزدرا  اليه د  يبى اإلسال، واليسدبيين و  يبت لنة الرواشة تو جةن  آخر  قد اليجبي        

 نةة ه، نددد  و البددو ريقددت كدد  مددة شيددت لإلسددال، اليهدد د نحدد  اليسددبيين ، تددو ادديي سددالبددو ينظددر بهددة 
لد  رعبيدذ  بدى  يكةنهدة و رركبدذ و يددا و و  إلدى ليندة  ةابنبةهدسدةل  ، إذ سدةتر  و السةب     بة، بد ا ببوجهة  

جد ر  شييرهددة  ددت  اددة ة  ، ولقددد كددة  معددهدهة معيدرا يددن الحقددد الدددتين لبيسدبيين  ددين هرةهددة زوجهددة وابنبيهدة
 تستلبذ تو يج  : ل قب  يد ابنبهة ند  ،

 يقيدرذ ؟ د ومة
 .د ل  نبحد  تو ذلك .. لانو هظن هنذ مسب 

 : هبفت س نةة يبى الف ر تو هب 
. كدره سد نةة لبيسدبيين كدة  ميدرره ل43هدذه الي دةهر   . هندة هرتدض د مسب  ؟. مسدبحي  لدن هزو  ابنبدو ليسدب 

ال  يددد؛ زواجهددة الفةادد  مددن رجدد  مسددب  لاددن ميددر مببددب، ريةمددة ببعددةلة  دينددذ، هيطةهددة نظددر  ماب قددة يددن 
، إذ  ريةمدةمن زوا  ند  برج  مسب  يةدتليسةحو الدشةنة اليسبيين ، تو  ين كة  م ق  ج ر  زوجهة ا

ة ر اتقدة، تبيبعرتة يبى  عضهية اللعض هوت تإ  وجددا بينهيدلامر مير معةر  لببك العالقة ل  ةكة  مبفهي
 44..لاليطلة والبوا  ننظر تو هم ر

إمكةنةدة البعدةش، مد  بنذ معدةل ارجدةه اليسدبيين واضدحة ومعدةبهة لي قد  هبةدذ، وهد  وقد كة  م ق  ا      
نسدةنةة  ادض النظدر يدن يرقدو هو ديندو ، م قد  مبد ه اإل ، بددو  ندبا هو اليه د يبى  د الس ا   اليسبيين
يدد الدذ  هصدي  كةت ت وقد قي  ه  شعدةلد جدرح جدد  مدن جند د اليقةومدة وهد  ه   ةواإليدي ل جةالدين هو  

يبدى خبهةدة قي لهدة ، ت ق   جةنيهة  ين قردرهة همهة من اليندبل كية كة  سندا لند ،  تو ييبةة زر  هلاة،
والدذ  منحهدة كد  ادو  ولد  يرضدى ه  شايدر ادو  مدن   ،شعقد   سدندا لر يدةم بيدة كدة   ،  البوا  من ه يدد 

ه  ينعددئهة نعددت  يه دشددة  ، وهدد  الددذ  كددة  قددةدراقددة،  إنعددة هة نعددت  إسددالمةة خةل ددةيقيددد  الفبددة  اليبةيددة إذ 
   إمكةنددذ ه  شكبدد  ، تقددد كةنددت صددفحة بةضددة  وكددةبددك الفبددة  ال دداير  ، اليبةيددة، الضددعةفةكةددت ت وهددو ر
 . يبيهة مة شعة 

  الديني والحضاري: صراعاآلخر/ األنا و  ـ ج 
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رصد  لنة الاةرلة من خال ل الرواشة ص را يديد  من صرا  األنة م  اآلخدر، وبيدة هنهدة صدر ت تدو      
بداشددة الرواشددة ه  معظدد  ه ددداقهة   ة ةددة إت هننددة ت نناددر هنهددة وتقددت إلددى  ددد كييددر تددو صددةةمة الددني ، 

، ه  ن ندة مطبقدة خدةر  الحةدة  هو ت قهدةلب اق  إذ ه  الني األدبو ل لة  كي  ر   راو   وجعببذ هك ر مالمسة
ة  و رحقدد  الحةددة   ددذ اسددبيرارهة مجددر رعددكي  جيددةلو تددو ذارددذ، وإنيددة  هدد  رعددكي  إبدددايو نددة   مددن الحةدد

ص ر  اآلخدر تدإ  ال  ددرين اليال يبدين هيدة نة نلحث تو الني ين ص ر  الذا  و .. تإذا كورجةوزهة لذارهة
 45..لوالي ق  الروا وعي ةة الروا ةة ال

الفضددة  والددبمن والظددرول لددة تددو اخبةددةر العي ددةة الينةسددلة و وت شيكددن هنددة إناددةر مددد  ر تيدد  الاةر      
ل اآلخدرل اليهد د  ، هدذا مدن البجدةذ  بدينل األندةل اليسدب  والينةسلة لعي  العي ةة ، صةمبهة تدو صد ر  

جبةدة   انب دةرهة لاندة اليسدب  واضدحة و ن خاللهدة الاةرلدة الرواشدة إذ كدةإذا نضرنة من الباو ة البو رنةولت مد
، وهددذا انب ددةر ميددرر   ددفبهة اي ددةة مسددبية مددن جهددة ، وب ددفة انب ددةر مددن بداشددة الق ددة إلددى نهةيبهددة

  و همهدة األنة اليسبية يبى اآلخر اليه د  وإقنة  معظ  العي ةة  اليه د بدخ ل الدين اإلسدالمو ) ندد 
  لاألنددةل مبي دد  تددو إذا نظرنددة إلددى األمددر   دد ر  يكسددةة تسددةك     وزوجبددذ وابنبددذ سددةر  ..ك. و سدد نةة و عقدد

 سدة  وهيهد  ...ك،  صددشقةه) ر يدة ، و ية بدة ه يدد ، و اآلخر مبي   تو ايي اليسبيين ايي اليه د و 
شكد   هد  األندة ه  هكذا ت شيكن ه  شك   هندةك هندة دو  اآلخدر ل تاالهيدة مدرآ  اآلخدر بيدد ه  اآلخدر قدد و 

  46ه  ك  مة ين   من رعر فة  لانة من اتنهة ه  رنس  لآلخر هشضة  ين رتخذ األنة مح  اآلخر ل.
البع  ، مقةببة ضدشة تح اهة البسةمس و يلطن  ه دا  الني الروا و نجد ه  الني تو  من خالل البتم 
ةة  دددةلرم  مدددن هندددذ يددددين عدددت  إسدددالمالدددذ  قدددة، بريةيبهدددة و رنعدددئبهة نك جدددةك    )مددد كر يدددة  )بدددد ا  ق دددة

هة لبيسدجد لبدبعب  همد ر الددين والعقيدد   دةلرم  مدن صد ر  مدن صد ر البسدةمس، إذ كدة  شتخدذ  ةليه دشة، تهذه  
لدديهة، وهدذا السدب ك مدن )رةنةدة ر  عك  هو  رخر يبى نعدت  و قجبذ ) رةنةة ك بدايو ه  ر ية سب  معةرضة زو 

ك هددد  صددد ر  واضدددحة مدددن صددد ر البع ددد  لبفادددر الدددذ  شحكيدددذ النسددد  الددددينو، ويدددد، قيددد ل اآلخدددر الدددذ  
 مددن صدد ر البسددةمس مبي بددة تددو ية بددةشعبددر  مدد  الفاددر والدددين، كددذلك رصددد  لنددة الرواشددة صدد ر  را عددة 

ا  الييددببط دينةددة بددين ، تددةلبو  ك اليسددب سددةل) قيبددذو اليسددةحو  ك جدد ر )اليه دشددة كسدد نةة )نددد ك إذ ربوجددت )
رجدد   ، رقدد ل نددد  : ل خددةلبو ربوجددت مددنهدد د كددة  يةدشددة تددو اليجبيدد  العربددواليسددةحيين والياليسددبيين و 

اليهد د تدو رد ن  لدة  كييدرا   دةلبين اسدب نة يبين خةصدة ه  يددد   .و ت هظنهدةمسب ، وخةلو ارردلط  يسدبية.
 47ل     ةليسبيين ببوجو نه  يندمج    سه لة تو اليجبي  لذلك تإ
تحبى الض ا ط الدينةة رسيس لبيسب   ةلبوا  من كبةبةة، و إ  منعت اليره  اليسبية من البوا   اير       

ت مدةن  ه  ردبو   لة ين رربةة هبنة هة، و ه  را   األ، يه دشة ألنهة اليسئ  اليسب ، تفو يقيد  اليه د شعبرع
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إلسدال، ابنبهدة ندد  واررددا هة  لنةةلسد  يه دشة تبدن دشةندة هخدر  ، ومدن صد ر البع د  هشضدة رتدض اليره  ال
اخبدبال  كةنت رد  تعبهة كةآلرو :ل رهيدت نظدر  مر لدة لد  هرهدة تدو يينيهدة مدن قيد ، لعبهدةلبحجة  العريو و 

ورنبدب  الحجددة  رهيبهددة ردنقض يبددو رح لدت إلددى و عدةة تدو ربددك البحظدة، ههبددذ، لحقدد دتدين يبددى اإلسدال، و 
رتسدة، ركدال و نهةلدت يبدو األر  و ، ق  دتعبنو ألسقط يبى ااألر  وهخذ  ريبقذ  قدميهة ق  ، هلقبذ يبى  

رجددرد  مددن إ سددةس  كنددد  )ه  ه، وهنددة رهينددة كةددت 48هلقبنددو تددو العددةر .ليددديهة و  جررنددو مددن اددعر   كببددة
إليهددة وهدددو  ، وميدددن ؟، مددن هقددر  الندددةسمهدددد  مة ه سددت  ددت  دينهدددة يندددد تجددت  ومدددن دو  ويددو  األم مددة 

الددذ  شعددبا   قةمددت  طردهددة إلددى العددةر  لدد ت ه  ابددن زو  همهددة ) مةعددةل كو  عددف  لهددةابنبهددة، ومدد  ذلددك لدد  ر
تدبس لهددة  ددة  اليسددةس عةسدى قددد قدة،  يسددةيدرهة و  شحيد  اددهةد  دكبد راه  دد ل  ةدة  الددذ راهد  تددو كنةسدة و 
هد   قدد   إنيدة ميدرره وا دد، و قةدة، ه، ندد  بدذلك الفعد، و البعدةش،ا عة من ص ر البسدةمس و ر  بيبذ، تو ص ر 

لبددو مددة ييددرز هك ددر ال دد ر  ا، اإلسددالمةة اليهدد د الدددتين يبددى اليسددبيين و كدد  مددة رعبدد  بدددينه  و يقيدددره 
الدذين صد رره  الاةرلدة خطرًا يبدى اليهد د، يكد  اليسدبيين يرسيهة اليه د ين اليسبيين وايبلةره  رهديدًا و 

  مدد  رسددةمس و   قددد هسسددت لحدد ار رعددةش،  ك الاةرلددةتددو صدد ر  اليبسددةمحين القددةببين لببعددةش،، و كةنددت بددذل
مدة ي كدد صدحة هدذا الادال، هد  يدد، نن تدو قبد  األبر دة   كد  بدالد ، و اليه د  الياب   لار  الذ  يبف

بدد  ر دد ر رجددةل اليقةومددة تددو الا يددر مددن   ةرسددبةط الاةرلددة الضدد   ك يددرًا يبددى ربددك األاددكةل مددن اليقةومدد
األ ةة  يبى هنه  رنظة  خةر  ين القةن  ، مركدب  يدن ق دة الحد  بدين العدةبين، هك در مدن رركيبهدة يبدى 

العددع  العربددو تددو لينددة  ر دد  ر جددرا   ال ددهةينة تددو  دد   كددذا يددد، رركيبهددة يبددىرير ددر هسددلة  اليقةومددة 
 تبسطين و 

 ـ خاتمة : 
زهددة صددرا  اآلخددر و البددو هتر  نة يددن جدلةددة ال ددرا  بددين األنددة و رقددد، تددو معددر   ددديمددن خددالل مددة      

الحضددةر ة، وقفنددة يبددى مجي يددة مددن رسدد قذ  ميببدد  القضددةشة السةةسددةة والدينةددة و الددذ  األنسددةق اليضددير ، 
 النبة د كةآلرو:

ذكددة  ت مددن تطنددة و وسددعيهة  كدد  مددة هوريدد الروا ةددة  تددو البقر دد  بددين الفئبددين_ ت شيفددى يبددى القددةر  جهددد 
الفبسدطينو و بةة  مد  نجةيبذ تو البيهةت مدن ادد  البد رر بدين األندة للسط معرو  الح ار بين األدشة  و 

ةك لعقدد دأل مددن ااآلخددر اإلسددرا يبو، و  لددبمن، بددين ميببدد  ال نة ةددة  البضددةدشة البددو ظبددت   يةسددة صددرا  تبدد 
 إلخ. مسب / يه د ، يربو/ يير ..
بعدةش، يبدى جيةد    هدذا الدني الي قد   يقد ت  األيددي ل جةة رقددشيهة ليطدة ال_   ةولت الاةرلة يدن قر د

نيذهة لا  ص ر العند  أل  العند  ت ي لدد تدو نظرهدة إت  ينفدًة مضدةدًا، كيدة رهيندة كةدت الحب ل األخر ، و 
قددت الاةرلددة بددين اليدد اددةر الحةمدد  ألت اقن اليهدد د  الدشةنددة اليسددةل ، وذلددك اليدد اقن اليهدد د  اليبع دد  و تر 
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  بددين الحركددة ال ددهي نةة، تهددذا الددني هدد  وقدد ل يبددى ههدد  النقددةع البددو شيكددن ه  رسددةه  تددو رفددةق  ال ددرا 
 هزمة اله  ة .الععيين، م   جدل الدينو والحضةر  والسةةسو و 

ن ادتنهة ه  ريفد  مدن ادد  _  ةولت الروا ةة يير اي صهة تو اللحث ين مجي ية من الحب ل البو مد
الحدد ، و نال دده ه  الاةرلددة خ لددة ن اليدددا   ههيهددة الحدد ار السددبيو و مت مجي يددة مددال ددرا ، وقددد  البدد رر و 

 يدد  ردد من هردد  اإلشيددة  ه  لبحدد  سددبطة ت ريباهددة ه  وسديبة هخددر  رجعدد  مددن اإلنسددة  الع دديو إنسددة  
 ال دا،. ةة  هةد ة وبعيد  ين الب رر والعن  و  مسةل  لطةت يبطب  إلى
انب ةر الاةرلة لبدين اإلسالمو تو الا ير من الي اق ، محةولة  ك  مة هوريدت مدن قد   تو األخير نال ه  

 دددةة  الرواشدددة مدددن هندددذ بددددي  لاددد  األدشدددة ، إذ انبقدددت ايبدددذ و ه  هدددذا الددددين هددد  ديدددن الحددد  و إيدددال  كبي
الرواشدة  دةليرو  مه د  له  الطر   نح  اإلسال،، دو  السيةح أل  ايي من اي ك ميبب  األدشة  و 
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