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المكتبة - عرض موجز 

لمجموعة من اإلصدارات الحديثة 

في إسرائيل

ق - أفكار عن المرض والتضامن ومعنى الحياة في 
ّ

اسم الكتاب: ضوء من داخل الش

أيام كورونا

تأليف: آفي ساجي

اشر: كرمل
ّ
الن

شر: 2020/08
ّ
تاريخ الن

عدد الّصفحات: 295

يُعــّد هــذا الكتــاب، رسًدا فلســفيًا للقــاء الفلســفة بالحيــاة العاديـّـة يف أيامنــا –أيــام انتشــار 
وبــاء الكورونــا-، إذ نلحــظ كيــف يقــوم الوبــاء بتقويــض النظــام، يغــّر فهمنــا للعالــم، يُعّطــل 

التقــارب بــني األشــخاص، ويــرتك النــاس مــع الكثــر مــن الرعــب والخــوف.
يــرى الكاتــب أّن األوبئــة تُعيــد إغراقنــا األســئلة الوجوديـّـة واألخاقيـّـة والسياســيّة والدينيـّـة، 
ــذه،  ــاء ه ــام الوب ــم يف أي ــّي. يت ــا اليوم ــا ونظامن ــها يف روتينن ــّم تهميش ــأ إاّل ويت ــي ال تفت الت
تقويــض مــا هــو واضــح مــن حياتنــا، وينفتــح صــدع عميــق. يمكــن أن يربكنــا ويدّمر أنســجة 
حياتنــا ويُغــّر مــن معانيهــا. لكــن هــذا الشــّق كمــا يصفــه الكاتــب يمكــن أن يكــون أيًضــا 

فرصــة الكتشــاف إمكانيــات جديــدة للوجــود البــرشي عــى وجــه التحديــد يف هــذا الوقــت.
الكاتب هو ُمحارض يف قسم الفلسفة يف جامعة بار إيان.

اسم الكتاب: حساء العدس - تصورات متبادلة بين المسيحيين واليهود في عصر 

المصالحة

تأليف: كارما بن يوحنان

اشر: جامعة تل أبيب
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020

ــا  ــو م ــي نح ــا التاريخ ــار تطّوره ــيحيّة، ومس ــة املس ــات اليهوديّ ــاب العاق ــاول الكت يتن
يصفــه بـــ: »الســعي نحــو املصالحــة اليهوديـّـة املســيحيّة« خاّصــًة بعــد مؤتمــر الفاتيــكان عام 
ــي  ــات الت ــى امُلعض ــّرج ع ــا ويُع ــار. كم ــذا املس ــّور ه ــى تط ــل ع ــام إرسائي ــر قي 1965. وأث
ــه وعــى الرُّغــم مــن أّن الكثــر مــن اليهــود ينظــرون  ــا أمــام هــذا التطــّور، إذْ إنّ تقــف عائًق

ــارب.  ــم غــر ُمتحّمســني لهــذا التق ــة ُمعــادة الســاميّة إال أنّه ــة إىل إدان بإيجابي
هــذا ويُناقــش أيًضــا، املواجهــة بــني التــوق املســيحي إىل االقــرتاب مــن اليهــود وإحجــام 
ــة  ــة الكاثوليكي ــال الكنيس ــة رج ــة، قص ــن ناحي ــروي، م ــه ي ــه. إن ــرتاب من ــن االق ــود ع اليه
ــة  ــرى قص ــة أخ ــن ناحي ــيحية، وم ــودي للمس ــايض اليه ــال بامل ــادة االتص ــعون إلع ــن يس الذي
ــن  ــيحية م ــم يف األرايض املس ــن ماضيه ــص م ــعون للتخل ــن يس ــس الذي ــات األرثوذك الحاخام

ــه. ــامح تجاه ــدي للتس ــر تقلي ــاء أي أث ــال إلغ خ
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اسم الكتاب: نهب الُممتلكات العربّية خالل حرب االستقالل

تأليف: آدم راز

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/09

عدد الّصفحات: 332

يكشــف هــذا الكتــاب عــن ظاهــرة كانــت ذات أهّميــة حاســمة يف تشــكيل املجتمــع والّدولــة 
ــة: نهــب املمتلــكات العربيــة خــال »حــرب  ــة مــن الّذاكــرة التاريخيّ ــا ُمغيّب يف إرسائيــل، لكنّه
ــات  ــات، يف عملي ــراًدا وجماع ــني، أف ــوداً ومدني ــرون - جن ــون كث ــارك إرسائيلي ــتقال«. ش االس
الســطو  عــى املمتلــكات التــي تركهــا أصحابهــا العــرب خلفهــم يف املنازل والــرشكات واملــزارع، 

عــى أثــر التهجــر.
ــاء  ــع أنح ــرش يف جمي ــذي انت ــح، ال ــب الجام ــًا للنه ــا وُمفّص ــا حيًّ ــاب وصًف ــرح الكت يط
ــة  ــن رسق ــرف ع ــلطة الط ــت الُس ــاذا غّض ــل: مل ــئلة مث ــن األس ــدد م ــى ع ــب ع ــاد، ويُجي الب
ــون،  ــن غوري ــد ب ــاع دافي ــر الدف ــوزراء ووزي ــس ال ــع رئي ــم يض ــاذا ل ــة؟ مل ــكات العربيّ املمتل
ــة،  ــكريّة واملدنيّ ــلطات العس ــؤولني يف الس ــن املس ــدة م ــات العدي ــرات واالحتجاج ــم التحذي رغ
الذيــن عــرّبوا عــن قلقهــم مــن تداعيــات النهــب عــى صــورة املجتمــع اإلرسائيــي، ثقلــه الكامــل 
ضــد الظاهــرة؟ يتــم عــرض املشــاركة الواســعة للجمهــور اليهــودي يف إرسائيــل يف النهــب، يف 
ــة، ولكــن كعامــل يف جعــل سياســة عــدم عــودة  ــة عــار أخاقيّ ــس فقــط كوصم ــاب، لي الكت
الاجئــني العــرب مصلحــة شــخصيّة ألفــراد هــذا الجمهــور. يقــدم الكتــاب تفســراً اجتماعيًــا 
ــا يف إحيــاء ذكــرى »الــراع اإلرسائيــي  وسياســيًا ويعتــرب بموجبــه ظاهــرة النهــب عنــًرا مهمًّ

ــطيني«. الفلس

اسم الكتاب: ُحكم أّم ديمقراطية؟ النضال من أجل المصلحة العاّمة وقواعد اللعبة 

السياسّية.

تأليف: جيل تليشر

اشر: ريسلينج
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 275

ــرد  ــي ُمج ــي، ه ــار القضائ ــون املستش ــاس، قان ــني األس ــل قوان ــة، تعدي ــون القوميّ قان
ــة« منــذ العقــد األخــر. كيــف  ــة اإلرسائيليّ ُرمــوز للتغيــر البُنيــوي الجــاري عــى »الديمقراطيّ
يتــم تغيــر طبيعــة النظــام والتوازنــات بــني الُســلطات وآليّــات الكبــح، املعركــة عــى صــورة 

ــة«؟ ــة والديمقراطيّ ــل »اليهوديّ ــم يف إرسائي ــوم الُحك ــذا بمفه ــة ُكّل ه ــا عاق ــة، وم الدول
ــل  ــا يف إرسائي ــة واألكاديمي ــا ملــن يعمــل يف جهــاز الدول ــاب تحليــاً متنوًع ــّدم هــذا الكت يُق
ــدور  ــه، إذ ال ي ــذي ينتج ــة ال ــوذج الديمقراطيّ ــم ونم ــوم الحك ــني مفه ــط ب ــق بالّرب ــا يتعل فيم
النقــاش يف إرسائيــل حــول الحكــم بــل يف الحقيقــة حــول الحكومــة، وحــول تعزيــز الســلطة 
التنفيذيــة يف مقابــل الكنيســت، القضــاء، خدمــات الّدولــة ووســائل اإلعــام العامــة. ويُحــاول 

ــة ومســاعي الحكومــة لتقليصهــا. ــاب اإلجابــة عــى ســؤال املســاحة الديمقراطيّ الكت
ــة  ــر املهنيّ ــة ع ــق بنهاي ــاء املتعّل ــول االدع ــدل ح ــني الج ــاب إىل تبي ــذا الكت ــعى ه يس
ــة  ــل: »الدول ــات مث ــاول ُمصطلح ــام(، وتن ــام الع ــي واإلع ــام القانون ــة والنظ ــات الّدول )خدم

ــل.  ــة يف إرسائي ــل الديمقراطي ــن أج ــراع م ــن ال ــزء م ــل«، كج ــة الظ ــة« أو »حال العميق
ــة  ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــة ع ــر، حاصل ــل تلش ــي د. جي ــاب ه ــة الكت مؤّلف
ــدس. ــة يف الق ــة العربي ــيّة يف الجامع ــوم السياس ــم العل ــارضة يف قس ــي مح ــفورد، وه أكس
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اسم الكتاب: ما بعد الحداثة، وماذا بعد؟ في البحث عن الحداثة الجديدة

تأليف: يجئال فاردي

اشر: يديعوت
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/11

عدد الّصفحات: 365

يبحــث كتــاب »مــا بعــد الحداثــة - ومــاذا بعــد؟« عــن الحداثــة الجديــدة وتحّديــات نمــوذج 
مــا بعــد الحداثــة الــذي أثّــر، ألكثــَر مــن خمســة عقــوٍد، عــى طريقــة الحيــاة الحديثــة مــن 

جميــع جوانبهــا: الفكريّــة، االجتماعيّــة، السياســيّة والتكنولوجيّــة.
ــت،  ــم يُم ــة« ل ــد الحداث ــا بع ــرشوع »م ــَت أن م ــاب أن يُثب ــذا الكت ــب يف ه ــاول الكات يح
وأنّــه ليــس ِبدعــًة عابــرة؛ وأّن العكــس هــو الصحيــح، إذْ أنّــه حــي، يتنفــس ويتحــّرك، وفــق 
تعبراتــه. يجــادل فــاردي مــع مدرســة مــا بعــد الحداثــة فيمــا يتعلــق باالفرتاضــات الفلســفية 
التــي تمثلهــا مــن خــال تقديــم الجــدل الحــاد القائــم بــني مدرســتني متعارضتــني: املدرســة 

ــة. ــة واملدرســة املــا بعــد بنيويّ البنيويّ
يف بحثــه املقــدم يف الكتــاب، يوضــح فــاردي كيــف أن الجــدل الشــديد بــني هاتــني املدرســتني 
يخلــق يف الواقــع توليفــة فلســفية جديــدة، والتــي يســميها »الحداثــة الجديــدة«. يقــدم فــاردي 
فلســفة الحداثــة الجديــدة كنقــد ملــا بعــد الحداثــة، بهــدف تشــكيل نهــج معــريف جديــد قائــم 

عــى دمــج الجوانــب الرباغماتيــة والتجريبيــة والعقانيــة يف تكويــن املعرفــة حــول العالــم.
يف الوقــت نفســه، يقــدم فــاردي مفهوًمــا أخاقيـًـا جديــًدا يعتمــد عــى مزيــج مــن مفهومــني 
أخاقيــني قطبيــني ومتطرفــني: الخــاص األبيــض والخــاص األســود. يـُـريس املفهــوم األخاقــي 
الجديــد املقــرتح يف هــذا الكتــاب األســس لنطــاق أخاقــي مــرن يمّكــن مــن اســتمرار مــرشوع 

التنويــر، الــذي لــم يكتمــل بعــد.

اسم الكتاب: الفجوات بين الجنسين في السياسة اإلسرائيلّية

ا هرتسوغ، نعمي حزون
ّ
تأليف: ميخال شامير، حن

اشر: معهد فان لير وهكيبوتس همؤوحاد
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/09

عدد الصفحات: 305

يســّلط هــذا الكتــاب الضــوء عــى االختافــات بــني الجنســني يف أنمــاط التصويــت، املواقــف 
ــاب  ــف الكت ــيايس. يكش ــل الس ــية والتمثي ــاركة السياس ــة، واملش ــة املختلف ــاالت السياس يف مج
عــن فجــوات وتحيّــزات يف مناطــق مختلفــة، عــى مســتويات مختلفــة ويف مجموعــات ســكانية 
ــة  ــاق الثقافيّ ــخت يف األعم ــار- وترس ــن األنظ ــى اآلن ع ــة حت ــت مخفي ــوات كان ــة -فج مختلف
والهيكليـّـة للنظــام الســيايّس. بهــذه الطريقــة، يوســع الكتــاب فهــم القــارئ للنشــاط الســيايس 

يف إرسائيــل ككل ويقــدم نظــرة جديــدة ومتعمقــة عــى السياســة واملجتمــع. 
ــاع  ــم االجتم ــة: عل ــاالت ُمختلف ــن مج ــني م ــد باحث ــاج ُجه ــي ِنت ــاب ه ــاالت الكت مق
واألنثروبولوجيــا، العلــوم السياســيّة، االتصــال ودراســات النــوع االجتماعــي. تتعقــب املقــاالت 
التقاطعــات بــني الجنــس والوضــع الســيايس، دراســة مواقــف وســلوكيّات الجمهــور، أنشــطة 
ممثليــه، والقواعــد واملؤسســات التــي تنظــم عمليّــة التمثيــل. مــن بــني أمــور أخــرى، يتســاءل 
ــادة دعــم  ــؤدي إىل زي ــة يف األحــزاب ي ــرأة يف أماكــن حقيقيّ ــا إذا كان اندمــاج امل ــون عّم الباحث
النســاء يف هــذه األحــزاب؛ ومــا إذا كانــت سياســات األحــزاب بشــأن القضايــا التــي تمــّس املــرأة 
ــن  ــًدا م ــاً جدي ــاب حق ــدد الكت ــت. يح ــني يف التصوي ــني الجنس ــوة ب ــكيل فج ــى تش ــر ع تؤثّ
مجــاالت البحــث ويرســم خرائــط لــه، ولكنــه يســعى أيًضــا إىل إثــارة قضيــة الفجــوات بــني 
ــر االجتماعــي والســيايس. ــدري ودفــع التغي الجنســني يف السياســة، واســتيعاب التفكــر الجن
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اسم الكتاب: جابوتنسكي وبيغين، مذهبهم ونضالهم – الجدل التاريخي مع 

ُمعارضيهم.

تأليف: أفريم إيفين

اشر: تساميرت
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/11

عدد الّصفحات: 244

ــه  ــا، ويُوجه ــم بيغــن وأفعالهم ــف جابوتنســكي ومناحي ــم زئي ــاب تعالي ــاول هــذا الكت يتن
ــني  ــخ هات ــّم لتاري ــدر مه ــه مص ــه، إذ إنّ ــود ومؤيدي ــزب الليك ــاء ح ــاس ألعض ــه باألس كاتب
الشــخصيتنْي. بلُغــٍة بســيطة، يقــدم الكتــاب العديــد مــن الدراســات، بمــا يف ذلــك العاقــة بــني 
جابوتنســكي وبيغــن، وجهــة نظــر جابوتنســكي للمشــكلة العربيــة يف إرسائيــل، مجمــل عمــل 
جابوتنســكي الروحــّي، االنقســام يف الهاغانــاه وتأســيس اإلرغــون، وعــن مناحيــم بيغــن كقائــد 

لإلرغــون ، كمــا يتضمــن الكتــاب فصــوالً عــن حركــة ليحــي الريــة وقادتهــا.
يف العديــد مــن فصــول الكتــاب، يجــادل املؤلــف، بنــربٍة عاليــة، مــع شــخصيات صهيونيّــة 
ــن،  ــي، وآخري ــف جورن ــور يوس ــار، والربوفس ــكل بار-زوه ــري، وماي ــل: أوري أفن ــدة مث عدي
حــول مواقــف نرشوهــا عــن نشــاط جابوتنســكي وشــخصيته. وتــدور بعــض الخافــات حــول 
مســائل قديمــة العهــد، بمــا يف ذلــك املؤتمــر الصهيونــي الســابع عــرش )1931(، وقتــل حاييــم 
ــا«  ــوزوروف )1933(، واالنشــقاق يف إرغــون وتأســيس ليحــي )1940(، والســفينة »ألتالين أرل

)1948( ومســألة التعويضــات مــن أملانيــا )1952(.
مؤلــف الكتــاب ، د. افرايــم ايفــني ، هــو رئيــس مجلــس إدارة شــعبة »املؤسســني« يف الليكود. 
كان عضــوا يف حركتــي الكشــافة وبيتــار، ويف شــبابه كان ينتمــي إىل حركــة شــباب »اإلرغــون« 
يف القــدس. شــغل منصــب رئيــس املجلــس العــام الصهيونــّي، ورئيــس تحريــر جريــدة »األّمــة« 
التــي تنرشهــا جماعــة زئيــف جابوتنســكي ورئيــس تحالــف جنــود اإلرغــون يف إرسائيــل. كمــا 
ــارصة يف  ــة املع ــم اليهودي ــج قس ــة وخري ــة العربي ــية واللغ ــوم السياس ــم العل ــج قس ــه خري أنّ
الجامعــة العربيــة يف القــدس، وحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف الفلســفة مــن جامعــة حيفــا.

اسم الكتاب: القرار – من انتصر في معركة يوم الغفران؟

تأليف: عميرام أزف

اشر: كينيرت
ّ
الن

شر: 2020/09
ّ
تاريخ الن

عدد الّصفحات: 416

يرافــق املــؤّرخ أمــرام آزوف يف هــذا الكتــاب الجيــش اإلرسائيــي يف األيــام األخــرة مــن القتال 
عــى الجبهــة الجنوبيــة: يف كثبــان الصحــراء األفريقيــة، يف غابــة املنطقــة العازلــة الزراعيّــة، يف 
ــات  ــص خطاب ــية. آزوف يتفّح ــات السياس ــت ويف املناقش ــويس، يف الكنيس ــة الّس ــوارع وأزق ش
ــى الجنــدّي الــذي يقــود الصــف. كمــا  رجــال الدولــة، ويحقــق يف ســلوك القــادة ويصــل حتّ
ــام األوىل  ــة األي ــن هزيم ــا، م ــا تباًع ــة وأحداثه ــا التاريخيّ ــرب بظروفه ــات الح ــاول ُمجري يتن

الّســاحقة فاستســام الجيــش الثالــث امُلحــارَص ونهايــًة بمحاولــًة إيجــاد نــر مــا.
الكاتــب هــو باحــث ومــؤّرخ ُمختــّص باملعــارك التــي خاضتهــا إرسائيــل منــذ قيامهــا ولــه 

عــّدة ُكتــب يف هــذا املجــال.
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اسم الكتاب: من االستيطان األمنّي إلى أمن الُمستوطنات – نظرّية االستيطان عند الجيش

تأليف: يورام فريد

اشر: ريسلينج
ّ
الن

شر: 2020/11
ّ
تاريخ الن

عدد الصفحات: 240

يقــّدم هــذا الكتــاب قــراءًة يف تاريــخ عقيــدة االســتيطان مــن الجانــب األمنــي، إذ يوّضــح 
أنـّـه مــع انتهــاء عــام النكبــة، تبنـّـت هيئــة األركان العامــة للجيــش اإلرسائيــي أســلوبًا للحــرب 
تــم تعريفــه عــى أنــه »نظــام دفــاع مكانــي قائــم عــى مواقــع مدنيــة«. ووفًقــا ملفهــوم القتــال 
هــذا، فــإن املواقــع املوجــودة عــى طــول حــدود الدولــة وتلــك التــي كان مــن املقــرر إنشــاؤها، 
ــاط(، يف  ــود االحتي ــس جن ــى عك ــني )ع ــة كمدني ــات املدنيّ ــج الهيئ ــو دم ــا ه ــدف منه كان اله
نظــام قتــال الجيــش اإلرسائيــي. نظــًرا ألنــه كان عبــارة عــن مزيــج مــن منطقتــني مختلفتــني 
ــش  ــة للجي ــتجابة التخطيطي ــاول االس ــا أن تتن ــرتض أيًض ــن املف ــكري - كان م ــي وعس - مدن
ــكان  ــوع الّس ــة، ون ــة يف كل منطق ــّوة البرشيّ ــدار الق ــكري )مق ــني العس ــي كا الجانب اإلرسائي
ــة األســلحة، والتدريــب، ومــا إىل ذلــك( والجوانــب  الذيــن ســوف يســكنون املســتوطنات، وكميّ

املدنية)موقــع املســتوطنات، هيكلهــا الداخــي، تحصيناتهــا، ســياجها، إلــخ(.
لكــن، عــى الرغــم مــن املعايــر الواضحــة، لــم يســتثمر الجيــش اإلرسائيــي يف املســتوطنات 
ــة والتدريــب واألســلحة. ونتيجــة لذلــك،  ــة القتاليّ مــا حــدده بنفســه مــن حيــث القــوة البرشيّ
ــات التــي ال تلبــي االحتياجــات األمنيــة وال تتوافــق مــع مبــادئ  تــم إنشــاء العديــد مــن املحليّ
نظــام الدفــاع املكانــي. وهكــذا وصلــت مســتوطنات نظــام الدفــاع املكانــي إىل حالــة أدركــت 
فيهــا املســتويات العليــا يف الجيــش أن هــذا النظــام غــر فّعــال يف وقــت الســلم، واألهــّم مــن 
ــه  ــي نفس ــاع اإلرسائي ــش الدف ــازل جي ــم يتن ــرب. ل ــن الح ــاالً يف زم ــون فع ــن يك ــه ل ــك أن ذل
ــا، تــاىش  بشــكل كامــل ورصيــح عــن املســتوطنات كجــزء مــن نظامــه القتــايل، ولكــن عمليً
هــذا املفهــوم تدريجيــاً عــى مــّر الســنني كجــزء مــن الواقــع األمنــّي   والعســكرّي واالســتيطانّي.

اسم الكتاب: مقاالت في يسار-يسار 2020-2015

تأليف: ميخائيل بار

اشر: نيف
ّ
الن

شر: 2020/11
ّ
تاريخ الن

عدد الّصفحات: 262

يجمــع هــذا الكتــاب خمســة وســتني مقــاالً، جميعهــا مخّصصــة يف موضــوع واحــد: رضورة 
إزالــة االحتــال اإلرسائيــيّ عــن »املناطــق« مــن جــدول األعمــال. ويُقصــد ُهنــا مناطــق الضّفــة 
ــا  ــاراك أوبام ــرتة ب ــد ف ــف عن ــة، ويتوّق ــف الدوليّ ــرارات واملواق ــاب الق ــاول الكت ــة.  يتن الغربيّ
الرئاســيّة وموقــف البيــت األبيــض مــن االســتيطان واســتمرار االحتــال، ال ســيّما بعــد رفــض 
الواليــات امُلتحــدة اســتخدام حــق النقــض الفيتــو ضــد قــرار مجلــس األمــن بإدانــة االســتيطان 

اإلرسائيــي يف األرايض التابعــة للُســلطة الفلســطينيّة.
ــة  ــوم الدقيق ــم العل ــن عال ــادم م ــاب ق ــف الكت ــار مؤّل ــل ب ــارة إىل أّن ميخائي ــدر اإلش تج
ــوراه يف  ــات ودكت ــاء والرياضي ــتر يف الفيزي ــة املاجس ــى درج ــل ع ــه حاص ــة، إذ إنّ التطبيقيّ
ــاء النوويــة( مــن الجامعــة العربيــة يف القــدس.  ــة )مــع الرتكيــز عــى الكيمي ــاء النظريّ الكيمي
حصــل الحًقــا عــى درجــة األســتاذيّة مــن لجنــة أبحــاث الّدفــاع العليــا )بدعــم مــن األكاديميـّـة 
ــا  ــَل 38 عاًم ــد َعِم ــني. وق ــت يف برل ــوم( وأســتاذ باحــث مــن جامعــة هومبول ــة للعل اإلرسائيليّ
ــا  ــة، جميعه ــة علميّ ــر مــن 350 ورق ــة ونــرش أكث يف مركــز ناحــال ســوريك لألبحــاث النووي
ــا يف  ــة وألــف كتابً ــاء النظريّ ــة امُلحّكمــة، كمــا حــرر ســتة كتــب يف الكيمي ــات العلميّ يف الدوريّ

ــام 2006. ــرشه WILEY يف ع ــة ن ــاء الرياضي الكيمي
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اسم الكتاب: »جيل 1940«: ُمنتحرون ومرضى نفسّيون في الُمجتمع اإلسرائيلّي

تأليف: عوديد هيلبرونر

اشر: كرمل
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/10

عدد الّصفحات: 210

يقــوم هــذا الكتــاب املعــروض ألّول مــرة بكشــف اللثــام عــن القّصــة املأســاوية لـــ »جيــل 
ــايض،  ــرن امل ــات الق ــات وثاثيني ــد يف عرشيني ــذي ُوِل ــل ال ــب، الجي ــه الكات ــا يصف 1940« كم
والــذي عــاش يف صغــره، ثُــّم بُلوغــه، األحــداث الصعبــة يف األربعينيــات وأوائــل الخمســينيات 
ــة  ــة الثاني ــرب العاملي ــداث الح ــوال أح ــل أه ــطني. يف ظ ــا وفلس ــايض يف أوروب ــرن امل ــن الق م
ــة والضيــق، وبــدأ  واللقــاءات متعــددة الثقافــات يف هــذه الســنوات، تراكمــت التوتــرات العقليّ
ــق  ــن القل ــض م ــى البع ــم، وعان ــر بعضه ــة. انتح ــات عقليّ ــن صعوب ــون م ــرون يعان الكث

ــيّة. ــات نفس ــًرا، يف مصّح ــا أو ق ــهم، طوًع ــدوا أنفس ــس، ووج والكوابي
يصــف الكتــاب التاريــخ االجتماعــّي والثقــايفّ للمصابــني بأمــراض عقليـّـة ورّد فعــل الجمهور 
ــك الفــرتة،  ــا مــن تل ــز عــى فصــل غــر معــروف إىل حــّد م ــم. هــذا ويرّك ــيّ تجاهه اإلرسائي
وبالتــايل يقــّدم مســاهمة حقيقيــة يف توثيقهــا. كمــا أنــه يــيء للمــرة األوىل الجانــب املظلــم 

لقصــة »النجــاح« اإلرسائيــي يف العقــود األوىل مــن قيــام الّدولــة.
عوديــد هيلربونــر أســتاذ الدراســات الثقافيـّـة والتاريخيـّـة يف كليــة شــنكار والجامعــة العربيّة 
ــرتا  ــا وإنجل ــة أملاني ــخ ثقاف ــه تاري ــاول أبحاث ــليا. تتن ــات يف هرتس ــّدد التخّصص ــز متع واملرك

وأوروبــا وإرسائيــل.
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ــّدم رسًدا  ــي.  ويق ــاد« اإلرٍسائي ــاء يف »املوس ــكري للنس ــخ العس ــاب التاري ــذا الكت ــاول ه يتن
لعــدد مــن العمليـّـات التــي قامــت بهــا نســاء، مثــل اغتيــال الشــهيد أبــو عــي ســامة يف بــروت 
ونحوهــا. يبــدأ الكتــاب مــن بــاط امللــك فــاروق ويمــّر باألرشــيف النــووي اإليرانــّي ووصــواًل 
للجاسوســات اإلرسائيليـّـات يف الــدول العربيــة واألوروبيـّـة.  يســعى هــذا الكتــاب لخلــق رسديـّـة 
ــة باعتبارهــا مرشوًعــا للتباهــي واالّفتخــار. ــات االغتيــال والجاسوســيّة اإلرسائيليّ نســوية لعمليّ

املؤّلــف األّول ميخائيــل بــار زوهــر هــو عضــو ســابق يف الكنيســت ومــن خــرباء التجســس يف 
إرسائيــل. لــه مــا يزيــد عــن أربعــني كتابـًـا يف موضوعــات األمــن والتاريخ الســيايّس.
 وامُلؤّلف الثاني نيسيم مشعل رجل إعام واملدير العام الّسابق للتلفزيون اإلرسائيي.


