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المكتبة - عرض موجز 

لمجموعة من اإلصدارات 

الحديثة في إسرائيل

لــم نتوقعه  الــكــتــاب: هــذا مــا  اســم 
ــات  ــاق ــف ــإخ ل مـــقـــارن  ــيــل  تــحــل  –
القومي  المجالين  في  االستخباراتية 

والتجاري

تأليف: أفنير برنياع 

الناشر: ريسلينج

عدد الصفحات: 300 

ــوضــوع  ــذا الــكــتــاب م ــ يــتــنــاول ه

أجهزة  خــالل  من  الـــدول،  تعامل  كيفية 

استخباراتها، مع املفاجآت االستراتيجية، 

ويقارنها بكيفية تعامل أجسام اقتصادية، 

مثل الشركات الربحية، مع التطّورات غير 

املتوقعة.

ثالثة  على  اإلجــابــة  الكتاب  يحاول 

من  تعلمه  ميكن  الذي  ما  أواًل،  أسئلة: 

في  االستخباراتية،  اإلخفاقات  مقارنة 

ثانيًا،  والتجاري؟  السياسي  املجالني 

مقارنة  خالل  من  تعلمه  ميكن  الذي  ما 

اإلخفاقات عامليًا؛ وذلك من خالل تقسيم 

مركزة،  مفاجأة  نوعني:  إلى  »املفاجآت« 

ميكن  كيف  ثالثًا،  متناثرة؟  ومفاجأة 

إلخفاقات  املقارنة  الدراسة  تساهم  أن 

السياسي  املجالني  في  االستخبارات 

البلدان  استعداد  في حتسني  والتجاري 

مع  للتعامل  والشركات  واالقتصادات 

املفاجآت االستراتيجية؟

ومما جاء في الكتاب: »تستثمر أجهزة 

ومديرو  الــبــلــدان  ــادة  وقـ االســتــخــبــارات 

اجلهود  من  كبيرا  قدرا  التجارية  األعمال 

ملنع املفاجآت االستراتيجية، لكن فعليًا هم 

يتفاجؤون كل مرة من جديد. تعمل منظمات 

كيفية  على  سنوات  منذ  االستخبارات 

املفاجآت  منع  أجل  من  قدراتها  حتسني 

االستراتيجية. إن عدم وجود حتذير بشأن 

قطاع  في  تتطور  التي  احلرجة  التهديدات 

األعمال التجارية ميثل مشكلة مماثلة لم يتم 

مناقشتها بشكل كاٍف. )..( يدرس الكتاب 

فشل االستخبارات من منظور جديد يسمح 

حسب  اإلستراتيجية  املفاجئة  بتصنيف 

أربعة أبعاد.« 

ويشير الكاتب إلى أنه ميكن فهم ظاهرة 

فشل االستخبارات من خالل »حتليل أربع 

حاالت من إخفاقات االستخبارات، حالتان 

في مجال االستخبارات القومية )هجمات 

واالنتفاضة  أيــلــول،  من  عشر  احلــادي 

األعمال  مجال  فــي  وحالتان  األولـــى(، 

االقتصادية )األزمة املالية في عام 2008 

وانهيار آي بي إم في عام 1993(.«

أكادميي  محاضر  هو  الكتاب  مؤلف 

 26 ملدة  وعمل  االستخبارات،  مجال  في 

عامًا في جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 

شعبة،  مدير  لرتبة  ووصــل  »الشاباك«، 

ومساعد لرئيس الشاباك.  

اسم الكتاب: اليهودية اإلسرائيلية – 
بورتريه لثورة ثقافية

تأليف: شموئيل روزنر وكميل فوكس 

الناشر: دفير

عدد الصفحات: 288 

الثقافة  فهم  الــكــتــاب  هــذا  ــحــاول  ي

والعلمانية  التدّين  وخلطة  اإلسرائيلية، 

تراوح  والتي  فيها،  اإلسرائيليني  لليهود 

ذلك،  عن  يترتب  وما  »يهودا«  كونهم  بني 

وفي الوقت نفسه كونهم »إسرائيليني« وما 

املؤلفون:  يقول  كما  أو  ذلك،  عن  يترتب 

»إسرائيليون في يوم الغفران، ويهود في 

يوم االستقالل«، و»إسرائيليون في تقديس 

اجلمعة ويهود في تسّوق يوم السبت«. 

اليهود  بنى  »لقد  الكتاب:  في  وجــاء 

في إسرائيل دولة بالفعل. شقوا الطرق، 

وبنوا  التكنولوجيا،  طّوروا  املنازل،  بنوا 

يزالون  ال  اليهود  هؤالء  أن  إال  اجليش. 

مشغولني في تشكيل ثقافة جديدة، ثقافة 

اليهودية-اإلسرائيلية«..  وثورية:  خاصة 

يقول الكتاب إن الهدف من وراء بحثه هو 

»فك رموز« هذه الثقافة.

هو  الكتاب  فــي  الالفتة  األمـــور  مــن 

ُعمقًا  أكثر  لتقسيمات  املؤلفني  استعمال 

بني  الكتاب،  ميّيز  اإلسرائيلي.  للمجتمع 
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»العلماني-الصرف«  بــني  العلمانيني، 

محافظة«،  نزعة  مع  قلياًل  و»العلماني 

فالفئة  كبرى.  فروقات  بينهما  ويجدون 

أشكنازية  الغالب  في  هي  مثاًل،  األولــى، 

الثانية  الفئة  أما  أكثر،  و»يسارية«  أكثر 

فهي شرقية أكثر وميينية أكثر.

التمايز  ــى  إل الكتاب  يشير  كما   

»متدّين  إلى  فيقسمهم  املتدينني،  بني 

توراتي«  و«متدين  و»متدين«  لبرالي« 

و»حريدي«، أما البسو القبعات احمليكة، 

املنتمون بغالبيتهم الساحقة إلى اليمني، 

إلى  مشيرًا  فئات  عدة  إلى  فيقسمهم 

االختالفات بينها.

في  الرئيسية  االستنتاجات  ــد  أح

ميكن  اليهود  غالبية  أن  هــو  الكتاب 

وهم  بـ»اليهود-اإلسرائيليني«  تسميتهم 

55% من مجتمع اليهود في البالد. ميكن 

اليهودية  الكتاب إن هذه هي  القول وفق 

يهودية  هي  اليوم.  إسرائيل  في  املهيمنة 

ليست ملتزمة بكافة تعاليم الدين، وليست 

حتافظ  لكنها  التقليدي،  بالشكل  متدّينة 

اليهودية.  التقاليد  من  مجموعة  على 

بالتالي، يرفض الكتاب تصنيف هذه الفئة 

بحسب التصنيف الدارج: إما »علماني« 

وإما »تقليدي« وإما »متدّين«. 

على  يحوي  ــذي  )الـ الكتاب  ويشير 

مجموعة كبيرة من االستطالعات واألرقام( 

ــي فــئــة »الــيــهــود- ــاد ف ــ إلـــى أن االزديـ

باقي  تــراجــع  ــى  إل أّدى  اإلسرائيليني« 

أقوى  »اليهودي«  اجلانب   %17 الفئات: 

اجلانب  و%15  عندهم،  »اإلسرائيلي«  من 

»اإلسرائيلي« أقوى من »اليهودي« عندهم 

 .)universal( »و13% »كونّيون

»مركز  في  باحث  هو  ــر  روزن شموئيل 

مقاالت  وينشر  اليهودي«  الشعب  سياسات 

في  أستاذ  فوكس  وكميل  عدة،  في صحف 

وأحد  أبيب،  تل  جامعة  في  اإلحصاء  كلية 

أشهر معّدي استطالعات الرأي في إسرائيل.

 – يهدأ  لــن  والنقب  الكتاب:  اســم 
الحل  بين   – النقب  في  البدو  قضية 

المدني والصراع القومي

تأليف: إليعاد فينشل  

الناشر: مشكال

عدد الصفحات: 224 

مؤلف هذا الكتاب هو محام في وزارة 

املناصب  بني  من  اإلسرائيلية.  القضاء 

التي شغلها، منصب املستشار القضائي 

أراضي  على  لالستيالء  احلكومية  للخطة 

وما   ،2014-2011 ــوام  األع في  النقب 

ثم  ومن  »بيغن«،  مخطط  عليه  اصطِلح 

االستيالء  حــاول  الــذي  »برافر«  مخطط 

على ما يقارب 800 ألف دومن من أراضي 

البدو الفلسطينيني في النقب. يقوم املؤلف 

أراضي  بقضية  املتعلقة  األحداث  بعرض 

نظره  وجهة  من  النقب  في  الفلسطينيني 

كموظف في الدولة.

ومما جاء في الكتاب: »متّكن الطرق 

السنوات  في  شقها  مت  التي  السريعة 

اإلسرائيلي  اجلمهور  النقب  في  األخيرة 

من جتاوز القضية البدوية بسرعة عالية، 

مكممي األعني بشكل تام تقريبًا. إذا لم 

انتشار  تظهر  التي  اجلوية  الصور  نر 

مناطق استيطان البدو، فيمكن للمرء أن 

بالالمباالة  القضية  جتاهل  في  يستمر 

املعتادة. ولكن انحرافا طفيفا عن الطرق 

اليومية  املعاناة  عن  سيكشف  السريعة 

املشكلة  ومدى  النقب  في  البدو  للسكان 

التي تهدد مستقبل النقب ومستقبل دولة 

إسرائيل )..(.

القبائل  بني  األراضـــي  على  الــنــزاع 

ُيحل  لم  الــذي  إسرائيل،  ــة  ودول البدوية 

بغضون 70 عاما بعد قيام دولة إسرائيل، 

البدو،  للنقب. من وجهة نظر  جلب املأزق 

احلديث عن أراض مبلكيتهم وبالتالي يجب 

أخرى،  ناحية  من  قراهم.  بكل  االعتراف 

دولة،  أراضي  األراضي  هذه  الدولة  ترى 

لكنها تعترف بسيطرة1 البدو على األرض. 

وهكذا، على الرغم من احملاوالت العديدة 

لتسوية  السنني  ــدار  م على  بذلت  التي 

القضية البدوية في بلدات ثابتة، فإن هذا 

لم ينجح.«

يشير املؤلف إلى أن الكتاب يهدف إلى 

للجمهور  النقب  قضية  وتبسيط  توضيح 

استيالء  ــاوالت  حملـ متطرقًا  ــع،  ــواس ال

في  األراضي  على  اإلسرائيلية  املؤسسة 

مخططات  فشل  حيثيات  ــى  وإل النقب، 

برافر  مخطط  رأسها  وعلى  »التسوية« 

االقتالعي. 

بالعبرية »חזקה-حزكا«، وهو مصطلح قانوني   1

يشير إلى سيطرة طرف ما على أرض أو ُملك، 

هذه  تكون  فقد  له.  متلّكه  بالضرورة  يعني  وال 

غير  استيالء  أو  للملك  إيجارا  مثال  »السيطرة« 

قانوني عليه.



125

عدد 73

االجتماعي  االقتصاد  الكتاب:  اسم 
الجديد في إسرائيل

يسخا  جــــــدرون،  بــيــنــي  ــف:  ــي ــأل ت
أورن  أبو،  عنبال  جفعون،  مونيكندم- 

كبالن   

الناشر: ريسلينج

عدد الصفحات: 230 

التاريخية  األصول  الكتاب  هذا  يعالج 

والفكرية ملا يسميه »االقتصاد االجتماعي 

من  ويعاجلها  إســرائــيــل،  فــي  اجلــديــد« 

خالل بحث مقارن مع أمثلة من 50 دولة 

واالستثمار  األعمال  إدارة  حول موضوع 

االجتماعي.

»أثبتت  الكتاب:  عن  املؤلفون  يقول 

األزمة العاملية في األعوام 2009-2008 

واسعة  شرائح  هشاشة  واضــح  بشكل 

ومنظمات  ومــؤســســات  املجتمع،  مــن 

االقتصادي  النظام  إطـــار  فــي  تعمل 

األزمــة  هــذه  أخــرجــت  النيوليبرالي. 

فعاليات  في  الــشــوارع،  إلى  اجلماهير 

أنحاء  جميع  في  احتجاجية  ونشاطات 

االجتماعية،  بالعدالة  مطالبني  العالم، 

أيضًا.  إسرائيل  في  اآلالف  مئات  منهم 

لقلة  املفيد  النظام  ضد  احلــراك  مقابل 

مبادرون  قــام  للجمهور،  واملضر  قليلة 

جتمع  جتارية  أنظمة  بتطوير  مبدعون 

)أو  االجتماعية  األهداف  بني  عملها  في 

القائمة  غير  التجارية  واألعمال  البيئية(، 

على حتقيق أقصى قدر من األرباح فقط. 

املسماة  ــادرات،  ــب امل هــذه  بجانب   )..(

ُبنى  تــطــّورت  االجتماعية«،  »املصالح 

إلى  متويلية واستثماراتّية جديدة تسعى 

حتقيق عوائد اجتماعية )أو بيئية( وليس 

تسميتها  وميكن  فقط،  اقتصادية  عوائد 

تطورت  االجتماعية«.  بـ«االستثمارات 

املاضي،  العقد  مدى  على  األنشطة  هذه 

البنية  أنها  على  معها  التعامل  وميكن 

التحتية لـ »االقتصاد االجتماعي«. )..(

االجتماعية  االعتبارات  لدمج  يوجد 

طويل.  تاريخ  االقتصادي  النشاط  في 

األخيرة،  للتطورات  املُميزة  العمل  أمناط 

ليكون  االجتماعي«  »االقتصاد  تنقل  التي 

»جديدا«، هي مكّون املبادرات الشخصية 

في  الواسعة  التكنولوجية  التحتية  والبنية 

املتأثرة باألساس مببادرات في  إسرائيل 

مجال التقنية العالية.«

جــدرون،  بيني  هــم:  الكتاب  مؤلفو 

أستاذ في جامعة بن غوريون في النقب، 

واالقتصاد  املدني  باملجتمع  متخصص 

مونيكندم-جفعون،  د. يسخا  االجتماعي. 

باحثة ومبادرة في مجال النساء املتدينات 

أبو،  عنبال  د.  االجتماعي.  واالقتصاد 

التجارية- األعمال  إدارة  قسم  رئيسة 

االجتماعية في كلية سمينار هكيبوتسيم. 

»همخالال  فــي  محاضرة  كــبــالن،  أورن 

ملنهال«.

اسم الكتاب: كيف أنشئت أرض إسرائيل 
في العصر الحديث 1799-1949؟

تأليف: يهشواع بن أريه  

الناشر: ماجنس

عدد الصفحات: 732 

نابليون  حملة  من  الكتاب  هذا  ينطلق 

في  فارقة  نقطة  بصفتها  فلسطني  على 

تاريخ املنطقة، ويعالج موضوع ما يسميه 

»أرض  تسمى  منفصلة«  وحــدة  »إنشاء 

والتحوالت  للتغيرات  مراجعًا  إسرائيل«، 

التي حدثت في البالد منذ 1799، تاريخ 

غزو نابليون لفلسطني وحتى ما بعد النكبة 

بعام؛ أي 1949. 

إسرائيل«،  »أرض  »اسم  املؤلف:  يقول 

في  محددة  جغرافية  لوحدة  رسمي  كاسم 

العصر احلديث، مت اجتراحه ألول مرة في 

الترجمات العبرية األولى لوعد بلفور الصادر 

قرون  لعدة  الــثــانــي1917.  تشرين   2 في 

القدسّية«  »أرض  يسمى  املكان  هذا  كان 

في   .Palestine أو  املقدسة«  »األرض  أو 

التقسيم اإلداري لإلمبراطورية العثمانية لم 

يكن هناك اسم مستقل للبالد، وحتى اسم 

اإلطالق.  على  موجوًدا  يكن  لم  »فلسطني« 

بدأ استخدام اسم »أرض إسرائيل« يصبح 

بعد  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  مع  دارجًا 

انتشار  ومع  البالد  إلى  الهجرة  بدأت  أن 
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الصهيونية. العامل اليهودي-الصهيوني هو 

الذي تسبب في هذه العملية، وهو ما يقف 

في مركز هذا الكتاب«.   

اسم الكتاب: أيها العمال المتدينون، 
 – إسرائيل  أغودات  عمال   – تّوحدوا! 

أيديولوجيا وسياسات

تأليف: يوسف بوند  

الناشر: ياد يتسحاك بن تسفي

عدد الصفحات: 557 

حركة  حكاية  الكتاب  ــذا  ه يتناول 

»عمال  )أو  يسرائيل«  ــودات  اغ »بوعلي 

ــل«( الــتــي نــشــأت في  ــي ــرائ ــطــة إس راب

أوائل  فلسطني  في  كبرت  ثم  ومن  بولندا 

االستعمار  بدايات  مع  العشرين  القرن 

الصهيوني في البالد. يعالج بوند مجموعة 

ملاذا  منها:  باحلركة،  املتعلقة  األسئلة  من 

»املعسكر  هــامــش  على  احلــركــة  بقيت 

العوامل  هي  وما  الصهيوني؟  العمالي« 

التي أّدت إلى اندثارها؟

يتابع  أجزاء.  ثمانية  إلى  الكتاب  ينقسم 

املتدينني،  العمال  حركة  والدة  األول  اجلزء 

ويناقش اجلزء الثاني األيديولوجية والبرنامج 

الثالث  اجلـــزء  ــي  وف للحركة.  السياسي 

من  بولندا  في  احلركة  تطّور  املؤلف  يتابع 

واملؤمترات  والبرملاني  احمللي  عملها  خالل 

الفصل  وأمــا  عقدتها.  التي  واملهرجانات 

فلسطني،  في  احلركة  عمل  فيتابع  الرابع 

متطرقًا إلى قضايا مثل التمويل، والنقاشات 

أجل  من  والعمل  الداخلية،  والصراعات 

الفصل  في  الكتاب،  ينتقل  العبري«.  »العمل 

دور  ــى  إل النكبة؛  بعد  مــا  ــى  إل اخلــامــس، 

احلركة في دولة إسرائيل، من خالل مراقبة 

أما  والكنيست.  السلطات احمللية  عملها في 

داخلية،  قضايا  فيتناول  السادس  الفصل 

املنهجي  التعليم  منها: احتاد نساء احلركة، 

والتعليم الالمنهجي، ويخصص مكانًا لسؤال 

التقدم والرجعية. ويقدم الكتاب، في الفصل 

بحركات  احلركة  عالقة  عن  تقارير  السابع، 

»العامل  مع  العالقة  مثل  أخــرى  صهيونية 

اغودات  »شباب  مع  واخلصومة  الشرقي« 

يسرائيل« ومع »عمال اغودات إسرائيل في 

للخالف  كبيرة  مساحة  ويخصص  القدس«، 

مع احلركة األم »أغودات يسرائيل«، ويلَخص 

الكتاب في الفصل الثامن. 

مؤلف الكتاب مختص في بحث حركة 

»اغودات يسرائيل«. 

اسم الكتاب: الشغف لألرض – الخضيرة 
من قرية إلى مدينة 1952-1891

تأليف: أياال برودتسكي – تماري   

الناشر: اريئيل

عدد الصفحات: 353 

املستوطنون  قصة  الكتاب  هذا  يروي 

»اخلضيرة«  بلدة  أنشأوا  الذين  اليهود 

ويبحث  أثرهم  يتقصى  1891؛  العام  في 

البلدات  من  الفلسطينيني  مع  عالقتهم 

املجاورة، وعالقتهم مع »العمال العبريني«، 

وذلك من خالل البحث في أرشيف »اخلان« 

في اخلضيرة.

الكتاب:  مقدمة  فــي  املــؤلــفــة  تــقــول 

ملجموعة  االستثنائية  القصة  هي  »هــذه 

روسيا  من  القادمة  العائالت  من  صغيرة 

الذين  املتدينني،  من  معظمها  القيصرية، 

حتت   1891 عام  في  اخلضيرة  أسسوا 

زراعة  في  رغبتهم  إن  العثماني.  احلكم 

على  تغلبت  إسرائيل  أرض  في  التربة 

احلمى الشديدة التي قتلت نصف الناس 

والروحية  املادية  املصاعب  على  وتغلبت 

األولـــى.  الــعــقــود  فــي  صاحبتهم  الــتــي 

سيجد القارئ في الكتاب توثيًقا حلياتهم، 

ألعمالهم ولعالقات مزارعي اخلضيرة مع 

ودولة  والبريطانية  العثمانية  السلطات 

إسرائيل في بدايتها.«

ينقسم الكتاب إلى ثالثة أجزاء. األول، 

يعالج الفترة األولى، حتت احلكم العثماني 

لفلسطني ويقسمها لفترتني: الفترة ما بني 

-1907 بني  ما  والفترة   1906-1891

بعنوان  وهو  الثاني  اجلــزء  أما   .1918

أيضًا  فينقسم  البريطاني«  احلكم  »حتت 

-1918 بني  ما  الفترة  وهما:  لفترتني، 

 .1948-1936 بني  ما  والفترة   1935

بعد  اخلضيرة  فترة  الثالث  اجلزء  ويعالج 

النكبة، حتت احلكم اإلسرائيلي، منذ العام 

1948 وحتى 1952. 

مؤلفة الكتاب مختصة في تاريخ مدينة 

اخلضيرة. 
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اسم الكتاب: الشعب الوقح في القرية 
المعولمة 

تأليف: يهودا باوار   

الناشر: ناهار

عدد الصفحات: 207 

باوار،  يهودا  هو  الكتاب  هذا  مؤلف 

الـ93  ابن  الشهير،  اإلسرائيلي  املــؤرخ 

عامًا، واملختص في دراسة الهولوكوست. 

يؤسس باوار كتابه على فكرة أنه من غير 

املمكن التعامل مع تاريخ الشعب اليهودي 

السياق  من  أكبر  سياق  في  وضعه  دون 

احمللي، بل في سياق عاملي وتاريخي؛ فمع 

اليهودي  للشعب  حدثت  الهولوكوست  أن 

إال  عينية،  وألسباب  محددة  ظــروف  في 

أّنها تنتمي لنمط عمل مترسخ في التاريخ 

اإلنساني.

يشير املؤلف، إلى أن الكتاب ليس بحثًا 

رأيه  بإدالء  خالله  من  يقوم  بل  أكادمييًا 

والصهيونية  باليهود  متعلقة  قضايا  حول 

التي  املعرفة  مستخدمًا  بالهولوكوست 

اكتسبها على مدار السنني.

األخير  الفصل  في  املؤلف  قاله  ومما 

للكتاب: »إن حتليل الوضع اجليوسياسي 

يؤدي إلى االستنتاج بأننا في فترة تراجع 

وتعزز  الليبرالية  الدميقراطية  املبادئ 

دولة  والقومجية؛  السلطوية  االجتاهات 

اليمني، هي جزء  إسرائيل، في ظل حكم 

من هذه املوجة.

على املستوى العاملي، يسيطر اإلنسان 

سيطر  وكلما  الوهمية.  التقنيات  على 

عليها أثر، كلما فقد السيطرة على نفسه. 

أن  من  ومحسوس  حقيقي  خطر  هناك 

التي تطير أسرع وأسرع،  الطائرة،  هذه 

ستنهار إذا لم يتم العثور لها أو بها على 

كوابح. ميكن أن يؤدي احلادث إلى تدمير 

احلالة،  هذه  مثل  في  بأكملها.  اإلنسانية 

يصبح من غير املهم ما هو مصير الشعب 

اليهودي ودولة إسرائيل.«

أمهات   – كالجدار  ِقفَن  الكتاب:  اسم 
المقاتلين في األدب العبري 

تأليف: دانا أولمرت    

الناشر: هكيبوتس همئيوحاد

عدد الصفحات: 294 

يتناول هذا الكتاب صورة أم اجلندي 

العبري  األدب  في  املقاتل  اإلسرائيلي 

الشخصية،  هــذه  جــذور  تعود  احلديث. 

»أم األوالد« في  إلى  الكتاب،  تقول مؤلفة 

أوالدهــا  تشجع  التي  اليهودية،  الثقافة 

الرب.  أجل  من  بأنفسهم  التضحية  على 

األم  ــى  إل الشخصية  ــذور  ج تعود  كما 

لكي  أبناءها  تبعث  التي  اإلسبارطية 

ينتصروا في احلرب. 

هذه  في  التحوالت  الكاتبة  تتقصى 

إلى  وتشير  فترات  عدة  في  الشخصية 

تغّير طرأ على هذه الشخصية منذ سنوات 

التسعينيات؛ حيث صعدت شخصيات في 

أحيان  وفي  نقديا،  منحى  اتخذت  األدب 

وذلك  احلــرب،  في  للمشاركة  مناهضا 

للبنان  االسرائيلي  االجتياح  ضوء  على 

واالنتفاضة األولى.    

القضية  »تــتــعــامــل  ــة:  ــف ــؤل امل ــقــول  ت

مع  الكتاب  في  بحثها  مت  التي  الرئيسية 

مجال احلركة لوالدة اجلندي: ما املساحة 

في  اجلنود  أمهات  لشخصيات  املمنوحة 

املعارضة؟  أو  للقبول  العبرية،  األدبيات 

عن ماذا متنعهن من التفكير، ومن التعبير 

العقوبات  هي  وما  ما؟  بعمل  القيام  ومن 

على  تفرض  التي  والــواضــحــة  املخفية 

االنحراف  على  يجرؤن  اللواتي  األمهات 

عن الدور املخصص لهن. 

تفسيرات  املختلفة  الفصول  تقدم 

سياسية للعقل الالواعي القومي-اجلندري 

األدب  ميل  وكذلك  الفنية،  األعمال  في 

العبري، رغم احلرية املمنوحة من اخليال، 

املكتوبة  غير  للقواعد  االنــصــيــاع  ــى  إل

حتدي  وعــدم  الصهيونية  لأليديولوجية 

إمالءاتها.«

أوملــرت،  ــا  دان د.  هي  الكتاب  مؤلفة 

احملاضرة في قسم اآلداب في جامعة تل 

أبيب، وهي ابنة وزير احلكومة االسرائيلي 

األسبق إيهود أوملرت. 


