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إعداد: عبد القادر  بدوي

بة
كت

لم
ا

اسم الكتاب: من الواقع إلى اللغة: الصهيونية الدينية وحرب يوم الغفران

تأليف: داف شفارتس وآفي سغيه

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: ٢0٢٢

عدد الصفحات: ٢96

ــمية  ــق التس ــران« وف ــوم الغف ــر ٧3، )»ي ــرب أوكتوب ــّرق إىل ح ــم التط ــاب، يت ــذا الكت يف ه
اإلرسائيليــة(، ليــس باعتبارهــا حدثـًـا صادًمــا ليــس يف الذاكــرة اإلرسائيليــة فســحب؛ بــل أيًضــا 
كونهــا محــّدًدا اجتماعيًــا وسياســيًا ودينيًــا. يتنــاول الكاتبــان تأثُّــر الصهيونيــة الدينيــة بهــذه 
الحــرب باعتبارهــم جــزًءا مــن املجتمــع اإلرسائيــيل، بــل مجموعــة فريــدة منــه مــن حيــث التأثُّــر 
ــم تجــد وجههــا الســابق مــرة  ــة ل ــة الديني ــأن الصهيوني ــان ب ــق لدرجــة يصفهــا الكاتب العمي
ــي  ــي الدين ــع الصهيون ــى املجتم ــا ع ــرب ونتائجه ــى الح ــن معن ــان ع ــّدث الكاتب ــرى. يتح أخ
ــا،  ــة يف أعقابه ــة الديني ــت يف الصهيوني ــي حدث ــة الت ــوالت العميق ــان التح ــودي، ويحّل واليه
ــاق  ــاب »أخ ــتكماالً لكت ــاب اس ــار الكت ــن اعتب ــذا، ويُمك ــا ه ــى يومن ــا حت ــان آثاره ويفحص

ــام الســتة«. ــة -حــرب األي ــة الديني املســيح: الصهيوني

فتح فيه األرشيفات 
ُ

اسم الكتاب: سيأتي يوم وت

تأليف: حجاي تسورف ومائير بويمبليد 

الناشر: كرمل

سنة النشر: ٢0٢٢

عدد الصفحات: 440

يكشــف الكاتبــان يف هــذا الكتــاب الصــادر يف ذكــرى حــرب أكتوبــر، باالســتناد إىل مذكــرات 
ــن  ــرة، ع ــًرا، ألول م ــا مؤخ ــف عنه ــرى ُكش ــق أخ ــيل ووثائ ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــب رئي مكت
ــاذ  ــا اتخ ــدا وحكومته ــى غول ــا كان ع ــوزراء، عندم ــس ال ــب رئي ــهدها مكت ــي ش ــا الت الدرام
قــرارات مصريــة- عســكرية وسياســية وإسراتيجية. ويســّلط الضــوء عــى أنمــاط قيادتهــم يف 
التعامــل مــع الجيــش، إىل جانــب الصعــود والهبــوط يف التعــاون الحاســم مــع القيــادة األمركيــة 
بقيــادة هنــري كيســنجر. يتطــّرق الكاتبــان إىل الفــرة التــي ســبقت الحــرب، وصّحــة االّدعــاء 
ــرب  ــدالع ح ــبّبت يف ان ــوية وتس ــراح للتس ــت أي اق ــر رفض ــدا مئ ــة غول ــأن حكوم ــعبي ب الش
ــو  ــدم نح ــة للتق ــا الخاص ــت مقرحاته ــل قّدم ــوع: ه ــن ن ــئلة م ــاوالن أس ــوم الغفران، ويتن ي
ــة  ــة صارم ــى سياس ــه تبنّ ــام أم أن ــل الس ــن أج ــة م ــد املصالح ــادات ي ــّد الس ــام؟ هل م الس
ــدالع  ــذي أدى إىل ان ــود ال ــني يف الرك ــو دور األمركي ــا ه ــادات وم ــو دور الس ــا ه ومتطّرفة؟ م
الحــرب؟ يتنــاول الكاتبــان هــذه األســئلة يف ضــوء العديــد مــن الوثائــق األصليــة التــي توثّــق 
يف الوقــت الحقيقــي األنشــطة السياســية لحكومــة غولــدا مائــر قبــل الحــرب وتكشــف حقيقــة 

مختلفــة عــن تلــك املعروفــة املنقولــة ســابًقا للجمهــور.
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لتنا الصراعات؟
ّ

اسم الكتاب: الحرب: كيف شك

تأليف: مارغريت ماكميالن 

الناشر: عام عوفيد

سنة النشر: ٢0٢٢

عدد الصفحات: ٢88

ــك  ــا يف ذل ــة، بم ــا املتنوع ــن القضاي ــد م ــاب العدي ــذا الكت ــان يف ه ــة ماكمي ــاول الكاتب تتن
كيــف أثـّـرت الحــروب عــى املجتمــع البــري، وكيــف شــّكلتهم التحــوالت يف التنظيــم الســيايس 
ــا.  ــروب وغره ــوض الح ــع خ ــروب ودواف ــاط الح ــات وأنم ــوع األيديولوجي ــا وتن والتكنولوجي
ــئلة  ــن أس ــة ع ــه براوير اإلجاب ــة آي ــه للعربي ــذي ترجمت ــاب ال ــذا الكت ــان يف ه ــاول ماكمي تح
ــم  ــال بعضه ــر يف قت ــدأ الب ــى ب ــال: مت ــرب األجي ــرون ع ــون واملفك ــا املؤرخ ــل معه تعام
ــاذا  ــا البعض؟ مل ــد بعضه ــة ض ــرب أبدي ــي بح ــة تق ــة البري ــت الطبيع ــل كان البعض؟ ه
وصفــت الحــرب منــذ األزل بأنهــا الفعــل االجتماعــي الــذي يكشــف عــن ذروة قــدرات املجتمــع 
ــاًء؟  ــوا نس ــاالً وليس ــادًة رج ــون ع ــون املقاتل ــاذا يك ــه وموارده؟ مل ــم نفس ــري يف تنظي الب
وغرها...وتســتمّد ماكميــان أفكارهــا مــن مجموعــة متنوعــة وكبــرة مــن املصــادر بــدًءا مــن 

ــن. ــرن العري ــة يف الق ــروب املرّوع ــاًء بالح ــيكي وانته ــم الكاس ــروب العال ح

اسم الكتاب: حين ُيصبح الحريديم أغلبية

تأليف: إتسيك كرومبي  

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: ٢0٢٢/٢0٢3

عدد الصفحات: 354

يحــاول الكاتــب اتســيك كرومبــي يف هــذا الكتــاب اإلجابــة عــن ســؤال: كيــف ســتكون دولــة 
ــر  ــوء تحذي ــو ض ــؤال ه ــذا الس ــرًا إىل أن ه ــة؟ ُمش ــم أغلبي ــح الحريدي ــا يُصب ــل حينم إرسائي
لوجــود اإلرسائيليــني اليهــود كشــعب وكدولــة. يتنــاول الكاتــب تعقيــدات املجتمــع األرثوذكــي 
املتطــّرف، والتحّديــات، الحلــول املوجــودة بالفعــل، أمــام صانعــي القــرار يف إرسائيــل حينمــا 
ــن  ــة ع ــرح، اإلجاب ــا يط ــب، كم ــاول الكات ــل. يح ــة إرسائي ــة يف دول ــم أغلبي ــيُصبح الحريدي س
ــون  ــم يُعارض ــا والحريدي ــون طبيبً ــن ميم ــيه ب ــام موش ــف كان الحاخ ــل: كي ــن قبي ــئلة م أس
ــون عندمــا أعفــى الحريديــني مــن الخدمــة  ــن غوري ــه ب ــر في ــذي كان يُفّك ــا؟ مــا ال األكاديمي
ــوق  ــة يف س ــم أغلبي ــح الحريدي ــا يُصب ــني حينم ــني الجنس ــل ب ــيتم الفص ــل س ــكرية؟ ه العس
العمــل؟ كل هــذه األســئلة يحــاول الكاتــب اإلجابــة عنهــا مــن موقعــه كرجــل أعمــال حريــدي يف 

ــدرس املجتمــع األرثوذكــي املتطــّرف. ــك ي مجــال الهايت
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اسم الكتاب: كشف خفايا من الموساد: قصص حقيقة من عالم الظالل

تأليف: أورلي شرف

الناشر: كنيرت زمورا دفير 

سنة النشر: ٢0٢٢

عدد الصفحات: ٢٢4

يتحــّدث الكاتــب عــن تجربتــه يف جهــاز املوســاد اإلرسائيــيل، ويكشــف عــن قصــص عديــدة 
مــن وحــي هــذه التجربــة مثــل: كيــف أوقعــت »أمانــدا« الضابــط العربــي يف باريــس؟ وكيــف 
ــم الصواريــخ األملانــي الــذي ســاعد املريــني؟ مــا الــذي  نجــح املوســاد يف القضــاء عــى عال
أحبــط عمليــة تجنيــد بّحــارة مــن الــدول العربيــة؟ مــا عاقــة رئيــس ســاحل العــاج بالفرصــة 
التاريخيــة الضائعــة للســام مــع مــر؟ مــن هــو الســاحر الــذي هــّدأ رجــل املوســاد امُلعتقــل 
ــن؟  ــود اليم ــي ويه ــفر األمرك ــة الس ــني زوج ــة ب ــي العاق ــا ه ــريالون؟ وم ــة س يف جمهوري
ومتــى بالضبــط بــدأ البحــث حــول العالــم عــن الطفــل املخطــوف يوســا شــوخمر؟ علًمــا أن 
الكاتــب كان قــد خــدم يف جهــاز املوســاد ســنوات طويلــة شــهد فيهــا أحداثــاً مؤسســة يف تاريــخ 

الجهــاز وتــرأس ثاثــة أقســام مختلفــة فيــه.

اسم الكتاب: نيران قواتنا 

تأليف: عامي أيالون 

الناشر: يديعوت أحرنوت 

سنة النشر: ٢0٢٢

عدد الصفحات: ٢70

يســتعرض عامــي أيالــون يف هــذا الكتــاب مشــواره يف الحيــاة السياســية واألمنيــة، ويُشــر 
كيــف أن هــذه الحيــاة جعلتــه أعمــى عــن الطريقــة التــي قّوضــت بهــا العمليــات السياســية 
املجتمــع املدنــي يف إرسائيــل، ويف الوقــت نفســه، مارســت االضطهــاد واإلذالل بحق الفلســطينيني. 
ــا  ــل وم ــورج أوروي ــبة إىل ج ــة- نس ــتوبيا أوريلي ــل إىل ديس ــت إرسائي ــون »إذا تحول ــول أيال يق
ــن  ــني الذي ــن الاهوتي ــة م ــبب حفن ــون بس ــن يك ــذا ل ــروف ١٩8٤- فه ــه املع ــه يف كتاب طرح
ــاك  ــة التــي ســتقودنا إىل هن ــة العلماني ــم، بــل بســبب األغلبي ــا إىل املــايض امُلظل ــون بجّرن يرغب
بصمتهــا وخوفهــا...«. يســتعرض أيالــون يف هــذا الكتــاب اســتنتاجاته املتعّلقــة باملســار الــذي 
يجــب أن تتبنـّـاه إرسائيــل مــن أجــل »تحقيــق الســام واألمــن النســبي، والحفــاظ عــى نفســها 

ــة ليرباليــة«. باعتبارهــا ديمقراطي
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اسم الكتاب: إشارات تنبيه: قصور االستخبارات في القيادة الجنوبية في حرب يوم 

الغفران

تأليف: تسفي نيتع

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: ٢0٢٢

عدد الصفحات: ٢00

يصــف نيتــع يف كتابــه هــذا، الســنة التــي ســبقت حــرب أوكتوبــر ٧3 )»يــوم الغفــران« وفــق 
التســمية اإلرسائيليــة( مــن منصبــه كنائــب للمــازم أول بنيامــني ســيمان تــوف الوحيــد الــذي 
حــّذر كتابيـًـا وشــفهيًا مــن هــذه الحــرب. يتطــّرق نيتــع إىل تسلســل التحذيــرات االســتخباراتية 
التــي تــم تجاهلهــا جميًعــا، ومصــادر االســتخبارات، ومئــات عامــات التحذيــر، والعمــى الــذي 
ــة. يف  ــر الصحيح ــتخباراتي غ ــل االس ــة العم ــة، وطريق ــا اإلرسائيلي ــادة العلي ــه القي ــت من عان
هــذا الكتــاب، يُحّطــم نيتــع بعــض الحقائــق التاريخيــة بالنســبة إلرسائيــل، التــي تجــّذرت دون 
مــربّر، بمــا يف ذلــك توصيــات لجنــة أغرانــات التــي لــم تُنّفذ. يحتــوي الكتــاب عــى شــهادات 
ــة الســؤال  لــم تُنــر حتــى اليــوم، ورؤى واســتنتاجات، كل ذلــك يتناولــه الكاتــب تحــت مظّل

الــذي يطرحــه باســتمرار: هــل يمكــن أن يحــدث هــذا مــرة أخــرى؟


