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االعتدال في حركة العمل الصهيونية

املعتدل  التوجه  االعتدال-  الكتاب:  اسم 
في هبوعيل هتسعير ومباي 1905 

1945 –

املؤلف: مائير حزان
ومعهد  عوفيد  ع��ام  النشر  دار  ال��ن��اش��ر: 
الصهيونية على اسم حاييم  دراسة 

وايزمان في جامعة تل أبيب 
عدد الصفحات: 536 صفحة

مائير  الدكتور  اإلسرائيلي  امل���ؤرخ  ي��رى 
ح����زان، م��ؤل��ف ك��ت��اب "االع���ت���دال- التوجه 
املعتدل في هبوعيل هتسعير ومباي 1905- 
داخل  "ي��دور  أنه  مؤخرا،  الصادر   "1945
متواصل  نقاش  اإلسرائيلية  العمل  حركة 
عملية  خ��الل  ال��ق��وة  اس��ت��خ��دام  مكانة  ح��ول 
إس��رائ��ي��ل".  أرض  ف��ي  الصهيونية  حتقيق 
وأش����ار إل���ى أن���ه ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��ني ترسخ 
هما  التوجهني،  بني  التمييز  بهدف  تعريفان 
"ال��ص��رام��ة" و"االع����ت����دال". وع��ب��ر ه��ذان 
حيال  مختلفني  تعامل  منطي  عن  التعريفان 
وغاياتها  وحجمها  القوة  استخدام  ضرورة 
وعلى  عليها.  والسيطرة  ممارستها  وشكل 
ال��رغ��م م��ن أن ال��ت��اري��خ ال��ص��ه��ي��ون��ي، ال��ذي 
الصهيونية  ال��ع��م��ل  ح��رك��ة  ع��ل��ي��ه  س��ي��ط��رت 
ضد  العنف  بأعمال  مليء  أساسية،  بصورة 
الفلسطينيني ومخططات ترحيلهم عن وطنهم، 
إال أن املؤلف يعتبر أن "التوجه الصارم حظي 
بتعظيم وإبراز كبيرين في التأريخ، بينما بقي 

التوجه املعتدل في الهامش".   
تاريخ  ح��زان، احملاضر في قسم  ويركز 
أب��ي��ب، في  ت��ل  ف��ي جامعة  إس��رائ��ي��ل  شعب 
ك��ت��اب��ه ه����ذا ع��ل��ى وص����ف وحت��ل��ي��ل ت��ب��ل��ور 
في  – س��ي��اس��ي  ف��ك��ري  االع���ت���دال كمنظور 
حزب "هبوعيل هتسعير" بداية وبعد ذلك 
املنظور  هذا  أن  وي��رى  "مباي".  حزب  في 
إق��ام��ة دول��ة يهودية  إل��ى  التطلع  ب��ني  مي��زج 
وجلم األفكار الثورية التي تضمنت نزعات 
مسيحانية ]سلفية غيبية[ أحيانا. ويشير إلى 
أن ثمة عوامل أخرى لالعتدال، بينها أولوية 
العمل واالبتعاد عن العسكرية والتحفظ من 
العنف خالل املواجهات الداخلية في احلركة 
مع  للحوار  االستعداد  وتنمية  الصهيونية 

البريطانيني والعرب.  
وب��ني أق��ط��اب "م��ح��ور االع��ت��دال" داخ��ل 
مثل  أسماء  جند  الصهيونية  العمل  حركة 
يوسف شبرينتساك، اليعازر كابالن، دافيد 
رميز، حاييم أرلوزوروف، بنحاس لوبيانيكر 
ويتسحاق لوفبان. لكن هؤالء وجدوا أنفسهم 
في أحيان كثيرة في موقع األقلية. ومع ذلك، 
فإن تقاربهم الفكري مع رئيس الهستدروت 
الصهيونية، حاييم وايزمان، وإحلاح الواقع، 
أحيانا، الذي أرغم زعيمي "مباي"، دافيد بن 
اختيار  على  كتسنلسون،  وبيرل  غوريون 
ضعف  بسبب  العامة  احل��ي��اة  ف��ي  االع��ت��دال 
الييشوف، عززا تأثير أولئك الذين يؤيدون 
االعتدال وكانوا يؤدون دورا كبيرا ومتميزا 

في مواقع اتخاذ القرارات.
من هنا، يعتبر حزان أن "االعتدال كان عامال 
مركزيا في جناح حركة العمل في أن تختار املرة 
لتحقيق  واقعية  ووسائل  أهدافا  األخ��رى  تلو 
حلمها األخالقي واالجتماعي والسياسي في 
م��ن حياة  ب��ال��ع��واص��ف وال��ه��زات  ف��ت��رة مليئة 

الشعب اليهودي في القرن العشرين".         
محاولة تفسير الهوية اليهودية

اسم الكتاب: لغة لألوفياء – أفكار حول 
التراث

املؤلف: مائير بوزاغلو
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الناشر: دار النشر كيتر وصندوق مندل
عدد الصفحات: 231 صفحة

يحاول الدكتور مائير بوزاغلو، احملاضر 
في  العبرية  اجلامعة  في  الفلسفة  قسم  في 
القدس، في كتابه "لغة لألوفياء – أفكار حول 
"مجاالت  في  أجوبة  عن  البحث  ال��ت��راث"، 
فكرية غير اعتيادية" عن السؤال حول مكانة 
اليهودية في الصيرورة اإلسرائيلية اآلنية. 
ي��ه��ودي، مبن في ذلك  أن أي مثقف  وي��رى 
اليهودية،  الدراسات  في  املتخصصني  غير 
في  اليهودية  معنى  حول  السؤال  يصادف 
هذا  عن  اإلجابة  وتعبر  العصري.  املجتمع 
غالب  في  اإلسرائيلي،  السياق  في  السؤال 
اليهودية  أساسيني،  توجهني  عن  األحيان، 
ك��ق��وم��ي��ة وال��ي��ه��ودي��ة ك��ط��ري��ق��ة ح��ي��اة وفقا 

للشريعة اليهودية.   
وي��س��ع��ى امل��ؤل��ف إل���ى ال��ت��ع��ام��ل ب��اح��ت��رام 
اليهود، وذلك على  مع كافة االجتاهات بني 
"املتدين"  بني  السائد  التناقض  من  الرغم 
إلى توجه مبتكر في  و"العلماني". ويدعو 
يستند  والذي  ومكانتها،  باليهودية  التفكير 
إلى فكرة التراث. ويستعرض الكتاب مسألة 
الوفاء، املقرونة بفكرة التراث، كأساس مثمر 
للحوار مع املاضي ومرساة لتفسير حديث 

للهوية اليهودية في احلاضر.  
               

الصحافة اليهودية في ظل احملرقة

اسم الكتاب: قراءة في العجز – الصحافة 
إس���رائ���ي���ل  أرض  ف�����ي  ال����ي����ه����ودي����ة 
وب���ري���ط���ان���ي���ا وال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
واالحتاد السوفييتي في ظل احملرقة 

خالل السنوات 1939 – 1945
املؤلف: يوسف غورني

الناشر: دار النشر هكيبوتس هميئوحاد 
وم��ع��ه��د دراس������ة ص��ح��اف��ة ال��ش��ع��ب 

اليهودي في جامعة تل أبيب
عدد الصفحات: 320 صفحة

البروفسور  اإلسرائيلي  امل���ؤرخ  ي��ق��ارن 
يوسف غ��ورن��ي ف��ي كتابه اجل��دي��د "ق��راءة 
اليهودية  الصحافة  العجز" بني موقف  في 
امل��ت��ح��دة  ف��ي ك��ل م��ن فلسطني وال���والي���ات 
باللغات  السوفييتي  واالحت���اد  وبريطانيا 
ظل  ف��ي  واإلي���دي���ش،  واالن��ك��ل��ي��زي��ة  العبرية 
احمل��رق��ة ال��ت��ي وق��ع��ت خ���الل ف��ت��رة احل��رب 
مواقف  في  غورني  ويدقق  الثانية.  العاملية 
األول��ى  الفترة  فترتني،  ف��ي  الصحف  ه��ذه 
مت��ت��د م��ن ن��ش��وب احل���رب ف��ي أي��ل��ول ال��ع��ام 
 ،1942 العام  األول  تشرين  وحتى   1939
الثاني  تشرين  من  الثانية  الفترة  متتد  فيما 
أيار  في  احل��رب  نهاية  وحتى   1942 العام 

العام 1945. 

ويكشف البحث عن أنه في الفترة األولى 
إلى  اليقني  انعدام  اليهودية  الصحف  س��اد 
يتعلق  فيما  احل��ذر  التفاؤل  إلى  امليل  جانب 
لالحتالل  اخلاضعة  أوروب��ا  يهود  مبصير 
وبعد  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ف��ت��رة  ف��ي  بينما  ال���ن���ازي. 
أن ات��ض��ح ح��ج��م أع���م���ال ال��ق��ت��ل اجل��م��اع��ي��ة 
غورني  ُيبرز  النازي،  النظام  اقترفها  التي 
االعتراف بالعجز السياسي – القومي الذي 
عبرت عنه الصحافة اليهودية بشكل صارخ 

على ضوء تعامل "الدول احلرة".   
ويتبني من البحث أن الصحافة اليهودية 
ف���ي ه���ذه ال�����دول، وع��ل��ى اخ���ت���الف ال��ل��غ��ات 
موثوقا  مصدرا  شكلت  بها،  ص��درت  التي 
للمعلومات املنشورة فيها حول ما كان يحدث 
النازي.  االحتالل  الرازحة حتت  ال��دول  في 
املعلومات  ي��ص��دق  ل��م  ال��ق��راء  جمهور  لكن 
الواردة، خصوصا في الفترة األولى، لكون 
ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر حت��دث��ت ع��ن أح���داث قاسية 
الصحف  ه��ذه  إن  غ��ورن��ي  وي��ق��ول  للغاية. 
تشكل مصدرا مهما لفهم واقع حياة اليهود 

في الدول احملتلة والدول احلرة.  
               

مجتمع مهاجرين متخم بالتوترات

اسم الكتاب: األوالد املشردون- الساحة 
اخللفية لتل أبيب االنتدابية
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املؤلفة: تامي رازي
الناشر: دار النشر "عام عوفيد"

عدد الصفحات: 410 صفحات
صدر هذا الكتاب مبناسبة الذكرى املئوية 
 –  1909 أبيب  تل  مدينة  لتأسيس  األول��ى 
2009. ويتحدث عن آالف األوالد املشردين 
وامل��ه��م��ل��ني ال���ذي���ن أزع���ج���وا س��ك��ان امل��دي��ن��ة 
اليهودية األولى في فلسطني، خالل سنوات 
فقد  املاضي.  القرن  من  واألربعني  الثالثني 
م��ّس��ت ال��ه��ج��رة ال��ي��ه��ودي��ة وال��ف��ق��ر وال��ع��وز 
بآالف العائالت في املدينة، ومت تسليم عدد 
كبير من األوالد إلى عناية مؤسسات الرفاه 
أب��ن��اء تلك  أب��ي��ب. وك���ان  ت��ل  ف��ي  االجتماعي 
الفترة، وخصوصا أولئك الذين أوكلوا مبهمة 
إليها  ونظروا  املشكلة  عمق  يعون  الرعاية، 
وتكشف  املجتمع.  استقرار  تهدد  أنها  على 
مديني  مجتمع  عن  املشردين  األوالد  قصة 
بالتوترات  ومتخم  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  م��ؤل��ف 

االجتماعية والثقافية.   
تامي  ال��دك��ت��ورة  الكتاب،  مؤلفة  وتشير 
رازي، احملاضرة في قسم اإلعالم في كلية 
أن��ه على  إل��ى  ف��ي مدينة س��دي��روت،  سابير 
املشردين  األوالد  ظاهرة  حجم  من  الرغم 
ال��ك��ب��ي��رة ف��ي ت��ل أب��ي��ب إال أن امل��ؤرخ��ني لم 
اآلن،  حتى  وتبعاتها  الظاهرة  هذه  يتناولوا 
النخب في  أبحاثهم حياة  تناولوا في  وإمنا 

الييشوف. 
من جهة ثانية تكشف رازي عن اجلهود 
التي مت بذلها للعناية باألوالد املشردين في 
تل أبيب، التي شملت أساليب كان لها تأثير 

على بلورة املجتمع في املدينة. 
ويشار قي هذا السياق إلى أن النظريات 
البحثية السائدة تتطرق إلى الناحية العرقية، 
أي اليهود "الشرقيني" مقابل "األشكناز"، 
أي اليهود الغربيني، خصوصا خالل سنوات 

اخلمسني، والتي نتجت عن الهجرة اليهودية 
م��ن ال����دول اإلس��الم��ي��ة. وت��ن��ق��د رازي ه��ذه 
ال��ن��ظ��ري��ات وت��ب��ني إل��ى أي ح��د ب��ل��ورت هذه 
مع  أبيب  ت��ل  ف��ي  املجتمع  عالقة  النظريات 
عاما.  بعشرين  ذلك  قبل  املشردين  األوالد 
وتكشف عن التمييز بني اجلنسني واألفكار 

احملافظة التي كانت سائدة. 

األقلية العربية داخل اخلط األخضر

اسم الكتاب: املجتمع العربي في إسرائيل 
)2(: السكان، املجتمع واالقتصاد

املؤلف: عادل مناع )محرر(
الناشر: "هكيبوتس هميئوحاد" ومعهد 

فان لير
عدد الصفحات: 438 صفحة

إسرائيل  ف��ي  ال��ع��رب  املواطنني  ع��دد  بلغ 
في نهاية العام 2008 أكثر من 2ر1 مليون 
نسمة، فيما بلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 
س��ب��ع��ة م��الي��ني. وج����رت ف��ي ح��ي��اة األق��ل��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة حت����والت ك��ث��ي��رة ف���ي ال��ع��دي��د من 
املجاالت. إال أنه على الرغم من ذلك ال تزال 
األقلية العربية داخل اخلط األخضر تعاني 
من ضائقة كبيرة، باإلضافة إلى أن الفجوات 
الكبيرة بينها وبني املواطنني اليهود ما زالت 

على حالها.  

ويلقي كتاب "املجتمع العربي في إسرائيل 
)2(" الضوء على التركيبة املتميزة لألقلية 
رسم  إل��ى  ويسعى  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  العربية 

صورة واضحة وموثوقة لواقع حياتها. 
ه���ذا ال��ك��ت��اب ه���و ث��م��رة ع��م��ل ط��اق��م من 
والعلوم  اآلداب  علوم  في  العرب  الباحثني 
عادل  الدكتور  امل��ؤرخ  برئاسة  االجتماعية، 
رمسيس  برئاسة  إحصائي  وطاقم  مناع، 
ال��ك��ت��اب م��واض��ي��ع مركزية  غ���را. وي��ت��ن��اول 
الدميغرافية،  العربية، مثل  األقلية  في حياة 
والتعليم  التعليم  املعيشة،  مستوى  العمل، 

العالي، الصحة واحلكم احمللي.   
ويتضمن القسم األول من الكتاب جداول 
إحصائية مفصلة ومعطيات جديدة، ومقارنة 
مع معطيات الكتاب األول في هذه السلسلة 
ما ميكن القارئ من اإلطالع على التطورات 
والتحوالت التي طرأت على املجتمع العربي. 
ويشمل اجلزء الثاني خمسة مقاالت تتناول 
واالقتصادية  االجتماعية  النواحي  بتوسع 

والسياسية في سياق إحصائي.   

أسباب جتّدد االهتمام باالشتراكية

اس��م ال��ك��ت��اب: االش��ت��راك��ي��ة ب��ني الطريق 
السياسية واليوتوبيا

املؤلف: يفتاح غولدمان
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الناشر: دفير
عدد الصفحات: 382 صفحة

ال��دك��ت��ور يفتاح  ال��ك��ت��اب  ي��ش��ي��ر م��ؤل��ف 
السياسية  الفلسفة  أستاذ  وه��و  غولدمان، 
وفلسفة التربية والتعليم في جامعة تل أبيب 
منذ  أن��ه  إل��ى  ال��ق��دس،  في  يلني  دافيد  وكلية 
وستني  مئة  قبل  الشيوعي"  "البيان  نشر 
ع��ام��ا، ح��اول��ت ح��رك��ات وأح����زاب سياسية 
بطرق  االشتراكية  حتقيق  العالم  أنحاء  في 
شتى. لكن "بدا في نهاية القرن العشرين أن 
جميع احملاوالت االشتراكية لتحرير اإلنسان 
واملجتمع قد وصلت إلى طريق مسدود، بينما 
بقيت الرأسمالية، بصورتها املتطورة املتمثلة 
]االق��ت��ص��ادي��ة['،  التنظيمات  'ح��ك��م  ف��ي 

الوحيدة في امليدان".   
إال أن املؤلف لفت إلى أنه في بداية القرن 
الواحد والعشرين انخفض عدد األشخاص 
الذين يثقون بالرأسمالية. وتبني أن احلقيقة 
التنظيمات  حكم  أن  هي  باالتضاح  اآلخ��ذة 
األقصى  احلد  حتقيق  ومنطق  االقتصادية 
من الربح ال ميكنهما مواجهة املخاطر البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية، التي تهدد سكان 
الكرة األرضية. ولهذا السبب جتدد االهتمام 

باالشتراكية.   
الطريق  ويحاول كتاب "االشتراكية بني 
السياسية واليوتوبيا" اإلجابة عن السؤال: 
الطريق نحو حتقيق  في  الذي تشوش  "ما 
في  التدقيق  بواسطة  وذلك  االشتراكية؟"، 
العصرية،  لالشتراكية  مبدئيتني  طريقني 
اليوتوبية.  هما الطريق السياسية والطريق 
– الدميقراطية  االشتراكية  أحزاب  وتشكل 
الغربية  أوروب���ا  ف��ي  الشيوعية  واألح����زاب 
السياسية.  للطريق  ب��ارزا  مثاال  والشرقية 
وكارل ماركس هو املنظر األبرز لهذا التوجه. 
الكومونية  احل��رك��ات  ف��إن  ثانية،  جهة  م��ن 

ال��ت��ع��اون��ي��ة، م��ث��ل ح��رك��ة ال��ك��ي��ب��وت��س��ات في 
إسرائيل، تنتمي إلى الطريقة اليوتوبية. 

في  بتوسع  البحث  بعد  املؤلف  وتوصل 
الطريقني إلى أن كلتيهما فشلتا، وخصوصا 
بسبب كون كل طريق منهما أحادية اجلانب. 
ويطرح املؤلف إمكانية إعادة توحيد السياسة 
واليوتوبيا من أجل إعادة إحياء االشتراكية 
ف���ي ال���ع���ال���م ال���غ���رب���ي ع��م��وم��ا وإس���رائ���ي���ل 

خصوصا. 
                     

اإلنسان كأداة
اسم الكتاب: مسرح سارتر- متثيل اآلخر 

واآلخرين في خمس مسرحيات
املؤلف: يافه فولفمان

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 239 صفحة

مسرحيات  خمس  في  الكتاب  هذا  يبحث 
بول  ج��ان  الفرنسي  الفيلسوف  تأليف  من 
سارتر، هي "الذباب" و"األبواب املغلقة" 
و"ال��ش��ي��ط��ان واإلل����ه ال��ط��ي��ب" و"س��ج��ن��اء 
التونا" و"نساء طروادة"، وذلك من وجهة 
الفلسفية  مؤلفاته  في  عنها  عبر  التي  نظره 
"اآلخ���ر"  تغيّر  البحث  ويتتبع  واألدب���ي���ة. 
االح��ت��الل  مثل  التاريخية،  ل��ألح��داث  وف��ق��ا 
النازي لفرنسا وقيام حكومة فيشي، وحرب 
الباردة، وسلوك األقوياء  اجلزائر واحلرب 

وأصحاب النفوذ واملقموعني.
وجتري فولفمان، احملاضرة في موضوعي 
بار  جامعة  في  الفرنسيني  والفلسفة  األدب 
إيالن، حتليال شامال لعدد كبير من املقابالت 
التي أجريت مع سارتر بعد متثيل مسرحياته 
إل��ى ج��ان��ب اس��ت��ع��راض تعامل س��ارت��ر مع 
ن��ظ��ري��ات م��س��رح��ي��ة. وت��ظ��ه��ر ك��ي��ف يتقدم 
سارتر نحو جدلية ال يسيطر فيها اإلنسان 
على أفعاله، وإمنا يكون أداة في خدمة القوى 

الوطنية والدولية التي تبقيه عاجزا، ما يعني 
إليها  سارتر  دعا  طاملا  التي  الفرد  حرية  أن 
األخيرة.  مسرحياته  في  مؤكدة  غير  باتت 
وهو يحذر في مسرحيته "نساء طروادة" 
إلى  اإلنسان وستؤدي  بها  يقوم  أفعال  من 

القضاء على البشرية. 
   

الفوضوية- نفي للسلطة

اسم الكتاب: الفوضوية- أنتولوجيا
املؤلف: أبراهام يسعور )محرر(

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 251 صفحة

يجمع هذا الكتاب بني دفتيه أبرز الفلسفات 
خالل  ظهرت  التي  الكالسيكية،  الفوضوية 
ويشير  والعشرين.  عشر  التاسع  القرنني 
خالل  ال��غ��رب��ي  الفكر  فهم  يصعب  أن��ه  إل��ى 
األع����وام امل��ئ��ة وخ��م��س��ني امل��اض��ي��ة، وب��وج��ه 
األخذ  دون  من  ال��دول��ة"،  "سياسة  خ��اص 
املتنوع،  الفوضوي  الفكر  تراث  باحلسبان 
م��ث��ل ال��ف��وض��وي��ة ال��ي��س��اري��ة، ال��ف��وض��وي��ة 
الفوضوية  الشيوعية،  الفوضوية  اليمينية، 
اليوتوبية، الفوضوية اإلرهابية، الفوضوية 

املثالية وغيرها.  
ويشير الكتاب إلى أن القاسم املشترك بني 
فلسفة ونشاط جميع التيارات الفوضوية هو 
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نفي السلطة، وخصوصا نفي الدولة، كونها، 
برأيهم، مصدر الشر. 

ويرى الفوضويون في الدولة أنها جتسيد 
ال��ف��رد  تقمع  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ات��ي��ة  للسيطرة 
وحريته. ويعتبرون أن أية سلطة، مهما يكن 
منطق  فيما  شرعي،  غير  كيان  هي  شكلها، 
قوانني الدولة واملبنى الذي يسن القوانني هما 
انعكاس صادق للعالقات املليئة بالتناقضات 
املوجودة في املجتمع الهرمي، ولكون أنظمة 
الدولة أداة في خدمة احلكام الذين ال يرون 

سوى مصلحتهم الشخصية.   
الفوضوية  فإن  األخ��رى،  لكن من اجلهة 
بطبيعتها ال ميكنها أن تشكل نظرية متكاملة 
أنه  الكتاب  وي��رى  دائمة.  بصورة  ومقبولة 
وخصوصا  الفوضوية،  ضعف  جانب  إلى 
في صراعها الفكري مع التيارات االشتراكية 
األخرى، إال أنه تكمن فيها أفضلية، تتمثل في 
إمكان فهم املجتمع في احلاضر لدى التدقيق 
الفوضوية.  للفلسفة  املتعددة  اجلوانب  في 
وفي العصر احلاضر، الذي تبرز فيه مخاطر 
ب��اإلم��ك��ان  ال��ب��ي��ئ��ي،  وال��ت��ل��وث  التكنولوجيا 
مالحظة التشديد احلاصل على الوعي جتاه 
حتسني حال البيئة واملطالب الراديكالية في 

هذا املجال والقلق على الصحة العامة. 
ويشدد الكتاب على أنه ال توجد صعوبة 
في الربط بني هذه املطالب والتعريف األوسع 
إليها  تدعو  التي  الشاملة  باحلرية  املتعلق 

الفوضوية.  
                       

الشيعة والصراع في الشرق األوسط

اسم الكتاب: الطريق إلى القوة- الشيعة 
في العالم املعاصر
املؤلف: إسحاق نقاش

الناشر: دفير
عدد الصفحات: 285 صفحة

يتناول هذا الكتاب ملؤلفه إسحاق نقاش، 
احمل���اض���ر ف���ي ت���اري���خ اإلس�����الم وال���ش���رق 
األوسط في جامعة براندايس في نيويورك، 
ال��ش��رق  ف��ي  ال��ص��راع  ف��ي  الشيعة ك��ط��رف 
األوسط. ويرى أن املذهب الشيعي يخوض 
ل��ه��ا، ف��ي املستقبل،  ف��ك��ري��ة س��ت��ك��ون  ح��رب��ا 
انعكاسات بعيدة املدى على شعوب الشرق 
املجتمعات  ب��ني  ال��ع��الق��ات  األوس����ط وع��ل��ى 

اإلسالمية والغربية. 
مدة  بحثه  على  عمل  إن��ه  ن��ق��اش  وي��ق��ول 
كبير  عدد  مع  خاللها  التقى  سنوات،  عشر 
من النشطاء والكتاب الشيعة الذين يحملون 
أفكارا سياسية متنوعة وهم من عدد كبير من 
الدول، وإن الكثيرين منهم اضطروا للعيش 
في دول أجنبية ونشر أعمالهم فيها. ويتتبع 
في  الشيعة  والكتاب  النشطاء  دور  نقاش 
الصراع الدائر في الشرق األوسط والعالم.

العسكرة  عكس  "على  أن��ه  نقاش  وي��رى 
التسعني  سنوات  منذ  السنة  لدى  املتزايدة 

عن  انحرفوا  الشيعة  ف��إن  امل��اض��ي،  للقرن 
باجتاه  الغربي  العالم  مع  املواجهة  طريق 
التأقلم معه. وبكونهم يشكلون نسبة ستني 
باملئة من سكان العراق، فإن الشيعة مينحون 
الرامية  جلهودهم  داعما  سندا  األميركيني 
لتحقيق الدميقراطية في هذه الدولة". ومن 
اجلهة األخرى فإن نقاش يحذر من "تعاظم 

املشاعر القومية لدى الشيعة".
ويستعرض نقاش تاريخ املذهب الشيعي 
م��ن��ذ ن��ش��وئ��ه ف��ي ال��ق��رن ال��س��اب��ع امل��ي��الدي 
في  إي��ران  في  اإلسالمية  بالثورة  وم���رورا 
إل��ى دور  ال��ع��ام 1978- 1979 ووص���وال 
ال��ش��ي��ع��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج���رت في 
الكتاب،  ويتناول   .2005 العام  في  العراق 
استنادا إلى مصادر عربية، التأثير املتبادل 
التطورات السياسية في كل من  الذي بلور 
العراق والسعودية والبحرين ولبنان، ويحلل 
"تبعات االنبعاث الشيعي على العالم العربي 
ك��ل��ه"، وي��ح��اول اس��ت��ش��راف "االح��ت��م��االت 
واملخاطر املرتبطة بصعود قوة الشيعة في 
تأدية  املتحدة  الواليات  ومحاوالت  العراق 

دور نشط في الشرق األوسط". 

النوادي الليلية في إسرائيل
وتأثيرها االجتماعي

اس���م ال��ك��ت��اب: ال��رق��ص ب��ع��ي��ون دام��ع��ة- 
في  الليلية  ال���ن���وادي  ث��ق��اف��ة  ت��اري��خ 

إسرائيل
املؤلف: نيسان شور
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الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 542 صفحة

يبحث هذا الكتاب في أعماق ثقافة النوادي 
الليلية ونوادي "الديسكوتيك" في إسرائيل 
ع��ل��ى م����دار خ��م��س��ني ع��ام��ا، وي��ت��ن��اول ه��ذه 
التفاصيل، "في خط متواز،  الظاهرة بأدق 
تاريخ  مع  نفسه،  الوقت  في  يصطدم  لكن 
الدولة". ويتناول الكتاب بداية هذه الظاهرة 
في مطلع سنوات اخلمسني وإقامة أول نادي 
موسيقى  بحمى  م����رورا  "دي��س��ك��وت��ي��ك"، 
ون���وادي  السبعني،  س��ن��وات  ف��ي  الديسكو 
املوجة املوسيقية الغربية اجلديدة التي غمرت 
"ال��ت��ران��س"  موسيقى  ووالدة  أب��ي��ب،  ت��ل 
موسيقية-  إسرائيلية  كظاهرة  الصاخبة، 
اجتماعية خاصة ووصوال إلى االزدهار غير 

املعهود للموسيقى االلكترونية الراقصة.  
جنسيا  املثليني  ن��وادي  الكتاب  ويتناول 
وتعاطي مخدر "االكستازي" وظاهرة "أمة 
الدانس ]الرقص["، التي يعتبر املؤلف أنها 
الظاهرة الثقافية األبرز في العقد األخير من 
القرن العشرين والتي كان لها التأثير الكبير 
ب��ل��ورة شكل  على ح��ي��اة جيل ك��ام��ل وع��ل��ى 
الشخصية  القصص  املؤلف  ويورد  حياته. 
ل� "أبطال" الكتاب، وهم أشخاص يعيشون 
الصهيونية  الطباع  "لرفضهم  الهامش  في 
الراسخة  النكبوية[  ]أو  الكارثية  والطبيعة 
احملرقة.  لتخليد  اإلسرائيلي"  املجتمع  في 
فقد جعلت هذه الشخصيات، مثل أصحاب 
املشاركني  من  وغيرهم  ورواده���ا  ال��ن��وادي 
والفرح  بيتهم  الليل  حياة  الثقافة،  هذه  في 
غايتهم، وخلقوا خالل ذلك كونا ذا استقالل 

ذاتي من املتع.
املعقدة  "العالقات  إلى  الكتاب  ويتعرض 
وال��ش��ائ��ك��ة وال���ص���راع ب��ني ث��ق��اف��ة ال��ن��وادي 
الذي  القومي  واملشهد  إسرائيل  في  الليلية 

الرقص  إسرائيل في ظله، وسياسة  تعيش 
احمللي  ب��ني  التوتر  جانب  إل��ى  اإلسرائيلية 
حلبات  في  عنه  التعبير  يتم  مثلما  والكوني 

الرقص". 
]جت���در اإلش�����ارة إل���ى أن رئ��ي��س��ة ح��زب 
إط��ار  ف��ي  ارت����ادت  ليفني،  تسيبي  ك��دمي��ا، 
حملتها االنتخابية، خالل االنتخابات العامة 
 ،2009 ش��ب��اط  ف��ي  األخ��ي��رة،  اإلسرائيلية 
سوية  وشاركت  الليلية،  النوادي  من  ع��ددا 
مع بعض أقطاب احلزب، رواد النوادي في 

الرقص والشرب[.   

ف�روي�د واليهودي�ة

واليهودية،  الدين  الثقافة،  الكتاب:  اسم 
مؤلفات مختارة

املؤلف: زيغمون��د فروي��د
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 249 صفحة
زيغموند  الشهير  النفس  عالم  يبحث  لم 
فرويد في نفس الفرد فقط وإمنا بحث أيضا 
كتب  فقد  واجلماعية.  البشرية  النفس  في 
"التي  القصيرة  املؤلفات  ع��ش��رات  ف��روي��د 
تدور، مثل أقمار اصطناعية، حول املؤلفات 
ويجمع  لها".  فهمنا  تعمق  والتي  الكبيرة 
الكتاب الصادر مؤخرا في إسرائيل بترجمة 

إلى العبرية جميع املقاالت التي كتبها فرويد 
والدين  بالثقافة  تتعلق  فيها قضايا  وتناول 

واليهودية. 
وتبرز في الكتاب عالقة فرويد مع ديانته، 
اليهودية، حيث أوضح في إحدى مالحظاته 
الشخصية أن "ما يربطني باليهودية، وأنا 
أعترف بالذنب، لم يكن اإلميان، وال االعتزاز 
أب��دا،  متدينا  أك��ن  لم  أن��ي  إذ  أيضا،  الوطني 

وتربيت من دون دين". 
فرويد  أن  إل��ى  الكتاب،  يشير  ذل��ك،  رغ��م 
الدينية  أو  الوطنية  للهوية  خاضعا  ليس 
في  شريكا  نفسه  ف��ي  ي��رى  لكن  اليهودية 
الذاكرة اليهودية والضائقة النابعة من العداء 
املتزايد للسامية خالل السنوات األخيرة من 

حياته. 
ويشير الكتاب إلى أن فرويد وجد مناسبة 
في هذه املقاالت القصيرة لتوضيح نظريته 
حول "عقدة أوديب" ]املتعلقة بأحاسيس 
للعالقة  ونظرته  أم��ه[  جتاه  اجلنسية  االب��ن 

الشائكة بني اإلنسان ونزعاته اجلنسية.   
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