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اسم الكتاب: عنف من جانب الدولة – ألمانيا النازية في السنوات 1938 – 1941

تأليف: إمانويل ماركس

ترجمة: تامي إيلون – أورتال

الناشر: ريسلينج

سنة النشر: 2021

عدد الصفخات: 211
يحلــل عالــم األنثروبولوجيــا، إيمانويــل ماركــس، العنــف النــازي بوصفــه عنــف دولــة وهــو 
مــا يشــكل فعليًــا تحديًــا للنظريــات املختلفــة التــي حللتــه باعتبــاره حالــة اســتثنائية . يركــز 
الباحــث عــى ثــاث ســنوات زاخــرة باألحــداث يف  ظــل الحكــم النــازي مــن العــام 1938 وحتى 
1941 والتــي شــهدت »ليلــة البلــور«، احتــال بولنــدا وغــزو روســيا الســوفييتية، ويعتــرب أن 
هــذه األحــداث هــي جــزء مــن املــروع النــازي لتحويــل أوروبــا الرقيــة إىل مســتعمرة أملانية، 

وإفــراغ مناطــق واســعة مــن ســكانها وإســكان مســتوطنني مــن أصــول أملانيــة مكانهــم. 
وُقتــل يف أعقــاب االجتيــاح األملانــي لبولنــدا، يف أيلــول العــام 1939، مئــات آالف املواطنــني 
ــام 1941،  ــران الع ــوفييتية، يف حزي ــيا الس ــزو روس ــد غ ــك. وبع ــود والكاثولي ــني، اليه البولندي
اتســعت أعمــال القتــل الجماعيــة ألرسى الحــرب واملواطنــني. إال أنــه بعــد نحــو شــهرين مــن 
ــه ليــس بمقدورهــا االنتصــار يف  ــة أن ــادة النازي هــذا الغــزو، يف آب العــام 1941، اتضــح للقي
الحــرب؛ وعندهــا طرحــوا إبــادة اليهــود كهــدف للحــرب، وكجــزء مــن إخــاء املنطقــة لصالــح 

املســتوطنني وكــيء مــن االنتصــار، بينمــا تأجــل اســتيطان املنطقــة إىل فــرة ســلم. 
ويســتند املؤلــف إىل إعــادة دراســة أدبيــات التاريــخ وعلــم االجتمــاع حــول الحــرب العامليــة 
ــك الفــرة وشــهادات ناجــني. واســتنتج أن  ــة يف تل ــب الصحاف ــة والهولوكوســت، إىل جان الثاني
ــه أم  القــوات النازيــة اســتخدمت العنــف املتطــرف باســتمرار، ســواء أكانــت هنــاك حاجــة ل
لــم تكــن. واعتــرب النازيــون العنــف مصــدر القــوة، وهــم بذلــك مشــابهون لــدول أخــرى، غــر 

أنهــم اســتخدموا العنــف بشــكل مكثــف أكثــر. 
ــادة  واتضــح أن وجــود الجيــوش واملنظمــات املســلحة األخــرى تســبب ذلــك، وأن لــدى قي
ــي  ــائل الت ــة، بالوس ــات متنوع ــلحة بمهم ــوات املس ــف الق ــأن تكل ــم ب ــراء الدائ ــة اإلغ الدول

ــف.  ــا العن ــا، ويف مقدمته بحوزته
ووصــل النظــام النــازي إىل حــد ممارســة عنــف قاتــل ضــد اليهــود وباقــي املواطنــني بقــدر 

متشــابه تقريبـًـا، علمــا أن أي دولــة يمكــن أن تنزلــق يف ظــروف معينــة إىل وضــع كهــذا.    
ــاع،  ــم االجتم ــاث عل ــل« يف أبح ــزة إرسائي ــى »جائ ــل ع ــس، حاص ــوي مارك ــف إيمان املؤل
ومتقاعــد مــن قســم األنثروبولوجيــا االجتماعــي يف جامعــة تــل أبيــب. ومــن مؤلفاتــه: »البــدو يف 

جبــل ســيناء«، »املجتمــع البــدوي يف النقــب« و«الســياق االجتماعــي للتــرف العنيــف«.
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اسم الكتاب: سالم ترامب – اتفاقيات أبراهام واالنقالب في الشرق األوسط

تأليف: باراك رافيد

الناشر: يديعوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 368
يعتــرب هــذا الكتــاب أن الرئيــس األمركــي الســابق دونالــد ترامــب، غــّر خــال واليتــه وجــه 
الــرق األوســط. فقــد انســحب مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، نقــل الســفارة األمركيــة إىل 
القــدس، اعــرف بهضبــة الجــوالن كجــزء مــن إرسائيــل، طــرح خطــة لحــل الــراع اإلرسائيــي 
– الفلســطيني، وكانــت الــذروة يف اتفاقيــات التحالــف وتطبيــع العاقــات بــني إرسائيــل وأربــع 
ــم تكــن  ــات أبراهــام« بأنهــا إنجــاز ترامــب األكــرب، ول ــاب »اتفاقي ــة. ويصــف الكت دول عربي

لتتحقــق مــن دونــه، عــى الرغــم مــن - وربمــا بســبب - شــخصيته املختلــف حولهــا. 
يكشــف الكتــاب عــن أن العاقــة بــني ترامــب ونتنياهــو - وعــى عكــس االعتقــاد الســائد - 
كانــت عاقــة متوتــرة، وأن ترامــب لــم يكــن يثــق بنوايــا نتنياهــو تجــاه الســام، وأن نتنياهــو 
ُدفــع إىل الســام اإلبراهيمــي ولــم يكــن مبــادًرا لــه، ويتنــاول الكتــاب بشــكل مفصــل العاقــات 
بــني املثلــث األمركــي واإلرسائيــي وبعــض دول الخليــج خاصــة اإلمــارات والبحريــن، ويخــوض 

يف تفاصيــل التواصــل والتحالــف وخلفيــات االتفــاق.
يحتــوي الكتــاب عــى قصــص حريــة مــن مقابــات مــع عــرات املســؤولني اإلرسائيليــني 
ــذي  ــب ال ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس األمرك ــع الرئي ــة م ــى مقابل ــرب، وع ــني والع واألمركي

صــب خالهــا أيًضــا غضبــه عــى بنيامــني نتنياهــو وكشــف عــن عاقتــه املتوتــرة بــه. 

اسم الكتاب: الهوة

تأليف: إيلي أفيدار

الناشر: أغام

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 260
يدعــي مؤلــف الكتــاب أن قــادة إرسائيليــني »يســاريني« حاولــوا منــذ تأســيس الدولــة البحث 
ــون  ــادة يميني ــق ق ــا أطل ــاء«، بينم ــفك الدم ــاب وس ــوا بـــ »اإلره ــام وقوبل ــن س ــاس ع بحم
ــن  ــق كل م ــني حق ــا الحالت ــه يف كلت ــرب أن ــف. ويعت ــواء ضع ــوا أج ــددة، بث ــات متش تريح

ــا.  ــوا به ــي أمل ــك الت ــة لتل ــة املعاكس ــني النتيج الطرف
يحــاول املؤلــف اإلجابــة عــى أســئلة، مثــل: ملــاذا حدثــت األمــور بهــذا الشــكل؟ مــا الــذي 
ــد  ــا ال يوج ــل حًق ــي؟ ه ــم العرب ــل والعال ــني إرسائي ــوار ب ــذا الح ــر كه ــكل خط ــل بش يعرق
ــل إيهــود  ــر عرفــات املفاوضــات مقاب ــاذا فّج ــه؟ مل ــك، أم أن اإلرسائيليــني ال يعرفــون لغت رشي
بــاراك يف كامــب ديفيــد؟ ملــاذا تلــزم االتفاقــات الريــة الجانــب العربــي أقــل مــن التريحــات 
ــحاب  ــل االنس ــب مث ــة الجان ــوات أحادي ــي خط ــم العرب ــر العال ــف يف ــام؟ كي ــائل اإلع لوس
مــن لبنــان وخطــة االنفصــال؟ هــل اإلســام هــو مشــكلة إرسائيــل، أم أنــه، ربمــا، جــزء مــن 
الحــل؟ هــل اتفاقيــات الســام املترعــة التــي ُوقعــت مــع دول الخليــج، نهايــة العــام 2020، 

ســتطول؟ 
ويصــف املؤلــف الكتــاب، بانتقــاد مبطــن، بأنــه »إلزامــي ألي إرسائيــي يســعى إىل فهــم مــا 

لــم يدركــه السياســيون بعــد لــدى إقدامهــم عــى إنشــاء ’رشق أوســط جديــد’ هنــا«. 
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اسم الكتاب: المواجهة في غزة 2021 – حماس، إسرائيل و11 يوًما من المواجهة

تأليف: يعقوب نيغل وجونثان شانزير

الناشر: يديعوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 256
ــار  ــاس يف أي ــة حم ــل وحرك ــني إرسائي ــرب ب ــول الح ــم ح ــرة يف العال ــر كث ــرت تقاري نُ
العــام 2021. ويعتــرب هــذا الكتــاب أن قســًما كبــرًا مــن هــذه التقاريــر تجاهــل تاريــخ تطــور 
ــا  ــة، وحراكه ــاعدات إيراني ــل ومس ــى تموي ــا ع ــل، وحصوله ــع إرسائي ــا م ــاس ومواجهته حم
الســيايس وعنــارص مركزيــة وجوهريــة أخــرى. وبحســب املؤلفــني، فــإن حمــاس تبــادر مــرة 
كل بضــع ســنوات إىل مواجهــة مــع إرسائيــل، لكــن التقاريــر اإلعاميــة ال تتحســن، ويف عــر 

الشــبكات االجتماعيــة بــات املشــهد أكثــر إشــكالية.   
ــة  ــها، يف نهاي ــذ تأسيس ــاس من ــايس لحم ــي األس ــي الراع ــران ه ــاب أن إي ــرب الكت ويعت
ــاول  ــذه دول تح ــا، وه ــا وماليزي ــر وتركي ــن قط ــاعدات م ــاس مس ــى حم ــات. وتتلق الثمانيني
ــه.  ــاول تقليص ــن، تح ــارات والبحري ــر واإلم ــل م ــرى، مث ــا دول أخ ــراع، بينم ــة ال تغذي
ــتقبل.   ــط يف املس ــرق األوس ــتقرار ال ــى اس ــراع ع ــز ال ــها يف مرك ــزة نفس ــد غ ــذا تج وهك
ويقــول الكتــاب: منــذ بدايــة واليــة إدارة بايــدن، هنــاك قــرارات مهمــة عــدة ســتؤثر عــى 
ــران،  ــع إي ــووي م ــاق الن ــودة إىل االتف ــدة الع ــات املتح ــزم الوالي ــا. إذ تعت ــة كله ــزة واملنطق غ
وربمــا إىل اتفــاق أســوأ مــن الســابق، ويوجــد لذلــك تبعــات مهمــة، خاصــة يف حــال تخفيــف 

العقوبــات عــى إيــران وضــخ أمــوال إىل حمــاس ومنظمــات أخــرى تدعمهــا إيــران. 

اسم الكتاب: كارل ماركس – فلسفة وثورة

تأليف: شلومو أفينيري

الناشر: عام عوفيد

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 329
ــني يف  ــني االقتصادي ــفة واملؤرخ ــم الفاس ــد أه ــس )1818 – 1883( أح ــرب كارل مارك يعت
ــة  ــت األنظم ــد وّل ــث. لق ــر الحدي ــورة يف الع ــم الث ــرب يف عال ــر األك ــو ذو التأث ــره، وه ع
التــي تبنــت نظريتــه حــول العالــم، لكــن يف فرتنــا بالــذات، وفيمــا يواجــه املجتمــع مشــاكل 
اقتصاديــة صعبــة، ومــع تزايــد تعّمــق انعــدام املســاواة بــني الفقــراء واألغنيــاء، وبــني مناطــق 
منكوبــة وعالــم آخــذ بالتطــور، يتجــه الكثــرون إىل فلســفته، حتــى مــن دون تقبلهــا بكافــة 
ــس،  ــر مارك ــول فك ــرة ح ــدارات الكث ــن اإلص ــم م ــى الرغ ــه ع ــف أن ــرب املؤل ــا. يعت تفاصيله
ــا  ــة لســرته، كم ــة اليهودي ــوا بتوســع الخلفي ــم يتناول ــاده، فإنهــم ل وخاصــة مــن جانــب نُق
أن الكثريــن الذيــن تناولــوا هــذه القضيــة قامــوا بتشــويهها بشــكل عــام. ويضــع أفينــري، 
ــاة اليهوديــة« ملاركــس يف مكانتهــا الائقــة  يف ســرة موجــزة ومعمقــة ملاركــس، وضــع »الحي
واملتوازنــة. ويتطــرق إىل محطــات يف حياتــه وإىل فصــول فكــره عــى خلفيــة التطــورات الثقافية 

ــره.  ــية يف ع ــة والسياس والتاريخي
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اسم الكتاب: رسائل إلى الجار الفلسطيني – مع رسائل جوابية من قراء فلسطينيين

تأليف: يوسي كالين هليفي

الناشر: كرمل

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 177
ــن  ــرح م ــة ل ــطيني يف محاول ــائل، إىل الفلس ــال رس ــن خ ــي، م ــب اإلرسائي ــه الكات يتوج
هــو شــعب إرسائيــل، وملــاذا »عــاد« إىل هــذه البــاد. ويتضمــن الكتــاب رســائل جوابيــة مــن 
قــراء فلســطينيني. مــن رشفــة منزلــه يف أطــراف مســتوطنة التلــة الفرنســية يف القــدس، يشــاهد 
املؤلــف الجــدار الفاصــل بينــه وبــني قريتــني فلســطينيتني مقابــل املســتوطنة. ويبــادر هليفــي 
ــوة  ــن ه ــدودة، لك ــار مع ــافة أمت ــن مس ــم م ــرون إىل بعضه ــران ينظ ــني ج ــات »ب إىل مراس
ــطينية،  ــة والفلس ــني الصهيوني ــرم الروايت ــه يح ــف أن ــي املؤل ــم«. ويدع ــل بينه ــحيقة تفص س
وأنــه يبحــث عــن مخــرج مــن الطريــق املســدود لحــل الــراع. إال أن »رســائله« تتنــاول رشح 

السياســة اإلرسائيليــة، أي االحتــال املســتمر والســيطرة اإلرسائيليــة عــى الفلســطينيني. 

اسم الكتاب: والدة الصراع – الخلفية التاريخية للصراع اليهودي – العربي في أرض 

إسرائيل 1882 - 1914

تأليف: أفشالوم أربيل

الناشر: ريسلينغ

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 250 
يســعى املــؤرخ اإلرسائيــي، أفشــالوم أربيــل، إىل رشح جوهــر الــراع اليهــودي – العربــي 
ووالدتــه مــن خــال تبــرات حاليــة مــن شــأنها أن تســلط ضــوًءا مختلًفــا عــى اللقــاء األويل 
بــني الحركــة الصهيونيــة والفلســطينيني، يف الواقــع الــذي كان ســائًدا يف نهايــة القــرن التاســع 
عــر وبدايــة القــرن العريــن، يف هــذه الســنوات التــي نشــأت خالهــا العاقــات وترســخت 
بــني الجانبــني، وأثـّـرت عــى مســتقبل املــروع الصهيونــي، إىل جانــب املأســاة العربيــة املحلية. 
وباإلمــكان مــن خــال دراســة هــذه الســنوات فهــم طبيعــة الهــوة بــني الجانبــني، اللذيــن مــن 

الناحيــة التاريخيــة – التوراتيــة عــى األقــل همــا أبنــاء األب نفســه.  
ــة  ــل للحرك ــتوطنون األوائ ــا إذا كان املس ــول م ــك ح ــة ش ــه ثم ــاب، فإن ــب الكت وبحس
ــم  ــل أنه ــتوطنون األوائ ــد املس ــطينيني، إذ اعتق ــع الفلس ــة م ــتعدين للمواجه ــة مس الصهيوني
جــاؤوا إىل بــاد خاليــة مــن البــر وتنتظــر الخــاص واالزدهــار، وفوجئــوا باكتشــافهم أنهــا 
ليــس خاليــة مــن البــر، وأنــه يوجــد فيهــا بشــكل دائــم ســكان كثــرون ال يتقبلــون كأمــر 
ــر  ــزًوا غ ــي غ ــتيطان الصهيون ــم، ورأوا باالس ــدد إىل مناطقه ــكان ج ــل س ــه توغ ــروغ من مف

ــم.  ــا رزقه ــكنهم ونهبً ــة س ــي ملنطق رشع
ــني، إىل  ــن الجانب ــة م ــن دون رغب ــعبني أدت، م ــني الش ــاء ب ــة اللق ــف أن نتيج ــرب املؤل ويعت
ــب: تجاهــل الييشــوف اليهــودي  ــة جوان ــف ثاث ــة املواجهــة والــراع. ويســتعرض املؤل بداي
ســكان البــاد القدامــى؛ اللقــاء بينهمــا مــن دون إمكانيــة ملنعــه؛ والــراع عــى األرايض الــذي 

يســتمر يف ماحقــة ســكان البــاد حتــى اآلن. 


