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حال القيادة اإلسرائيلية

اسم الكتاب: الصحوة
املؤلف: دان مرغليت

الناشر: دار النشر زمورا بيتان
عدد الصفحات: 334 صفحة

مؤلف هذا الكتاب، دان مرغليت، هو واحد 
إضافة  اإلسرائيليني.  الصحافيني  أبرز  من 
أن��ه يعتبر أح��د األص��دق��اء املقربني جدا  إل��ى 
من رئيس احلكومة السابق، إيهود أوملرت. 
مبثابة  كتابه  جعل  إل��ى  مرغليت  ويسعى 
تقرير شامل حول الوضع في إسرائيل في 
العام 2009. وهو يستعرض أروقة صناعة 
القرار ومراكز القوة فيها، وهو املجال الذي 
السنوات  في  الصحافي  عمله  خ��ال  تابعه 
األربعني املاضية، وكان قريبا من األحداث 
والشخصيات التي صنعتها، سواء بنجاح أو 
فشل. كذلك فإن مرغليت مطلع على األجواء 
ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة، وع��ل��ى دواف���ع وأم��زج��ة 
السياسيني اإلسرائيليني، التي رافقت صناعة 

القرارات.  
تنامي  كتابه  ف��ي  مرغليت  ويستعرض 
الفساد السلطوي في إسرائيل، الذي وصل 
أوجه في فترة واليتي أريئيل شارون وإيهود 
الشرطة،  لتحقيقات  خضعا  اللذين  أوملرت، 
ومت مؤخرا تقدمي الئحة اتهام ضد أوملرت، 
في أول إجراء قانوني من نوعه ضد رئيس 

حكومة في إسرائيل.
ول��ع��ل اجل���ان���ب األخ���ط���ر ال����ذي ي��ت��ن��اول��ه 
م��رغ��ل��ي��ت ف���ي ال��ك��ت��اب ه���و ت��ع��رض سلطة 
القانون إلى "النيران" من اجتاهات متعددة، 
وخصوصا من وسائل اإلعام، التي يقول 
إن أجزاء واسعة فيها أصبحت تابعة طواعية 
غض  ذلك  عن  ونتج  السياسية،  للمؤسسة 
اخلطيرة،  القانونية  املخالفات  عن  الطرف 
وع���ن خ��ط��وات س��ي��اس��ي��ة، ن��ف��ذت��ه��ا ال��ق��ي��ادة 

السياسية.  
ويرى مرغليت، على سبيل املثال، أن الطريق 
املسدودة في الناحية السياسية وانهيار عملية 
أوسلو، بني إسرائيل والفلسطينيني، أدت إلى 
خطوات  "سلسلة  إسرائيليني  ق��ادة  تنفيذ 

أحادية اجلانب ومتسرعة ويائسة"، وصلت 
واالنسحاب  االرت��ب��اط  فك  خطة  في  أوجها 
أدت بدورها، في نظر  التي  من قطاع غزة، 
مرغليت، إلى الهجمات الفلسطينية بصواريخ 
القسام من القطاع في اجتاه جنوب إسرائيل. 
على  "التربية  أن  إل��ى  الكاتب  يشير  كذلك 
مبصداقية  الثقة  وفقدان  املتطرفة  الفردية 
املجتمع  الطريق أضعفا كثيرا قدرة صمود 
فوق  أن  مرغليت  يعتبر  كما  اإلسرائيلي". 
كل هذا تخيم على إسرائيل قضايا مصيرية 
البرنامج النووي اإليراني و"مستقبل  مثل 

الشعب اليهودي في باده". 
]في  القادم  "اجليل  بأن  مرغليت  ويأمل 
إسرائيل[ سيعرف كيف يصلح ما أفسدناه، 
التي  الصحيحة  األم��ور  وكيف يحافظ على 

نفذناها، والتمييز بني األمرين".  

األسرى واملفقودون اإلسرائيليون

اس��م ال��ك��ت��اب: دول��ة إس��رائ��ي��ل ستفعل 
كل شيء - احلرب السرية على األسرى 

واملفقودين
املؤلف: رونني برغمان

الناشر: يديعوت - سفارمي ]دار النشر 
التابعة ليديعوت أحرونوت[

عدد الصفحات: 638 صفحة
التي  العمليات  ع��ن  الكتاب  ه��ذا  يتحدث 
اإلسرائيلية  االستخبارات  أج��ه��زة  نفذتها 
الستعادة األسرى واملفقودين اإلسرائيليني، 
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أو استيضاح مصيرهم، وهي عمليات بقيت 
والسرية،  الكتمان  طي  العظمى  بغالبيتها 

ويكشف الكتاب عن قسم منها. 
أربعمائة  ح��وال��ي  إل���ى  ال��ك��ت��اب  ويستند 
م��ق��اب��ل��ة أج���راه���ا امل��ؤل��ف م��ع أش��خ��اص في 

عشرين دولة.
وي���ح���اول ال��ك��ت��اب اإلج���اب���ة ع��ن س��ؤال��ني 
م��رك��زي��ني ه��م��ا: ه��ل فعلت دول���ة إس��رائ��ي��ل، 
األسرى  استعادة  أجل  من  شيء،  كل  حقا، 
أن تفعل كل  واملفقودين؟ وهل يتعني عليها 

شيء من أجل ذلك؟.  
وي��راف��ق األس���رى وامل��ف��ق��ودون السكان 
اإلسرائيليني في كل مكان، وتنظم نشاطات 
ضخمة أحيانا حلث السلطات على إعادتهم 
وإطاق سراح أسرى فلسطينيني أو لبنانيني 
هي  قليلة  فإنه  الكتاب  وبحسب  مقابلهم. 
ال��ت��ي تثير غ��رائ��ز اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  ال��ق��ض��اي��ا 
والنقاشات بينهم مثلما يفعل ذلك موضوع 
قليل  عددهم  أن  رغم  واملفقودين،  األس��رى 

جدا. 
وي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب ع����ددا م���ن امل��واض��ي��ع 
وبينها:  م��رة،  ألول  القضية،  بهذه  املتعلقة 
الذي يجري  هوية الوسيط األملاني السري 
التي  واملنظمات  إسرائيل  ب��ني  امل��ف��اوض��ات 
بحوزتها  أو  اإلسرائيليني  األس��رى  حتتجز 
هذا  يبرم  وكيف  مفقودين  حول  معلومات 
صورة  األس���رى؛  تبادل  صفقات  الوسيط 
ح��ص��ري��ة مل��ن��ش��أة االس��ت��خ��ب��ارات األمل��ان��ي��ة 
ف���ي م��دي��ن��ة ك��ل��ن، ال��ت��ي ج���رى ف��ي��ه��ا تنفيذ 
ص��ف��ق��ات ت��ب��ادل األس�����رى؛ مل����اذا ل��م تنجح 
على  العثور  في  اإلسرائيلية  االستخبارات 
م��ك��ان اح��ت��ج��از اجل��ن��دي األس��ي��ر ف��ي قطاع 
أجهزة  اكتشفت  كيف  شاليت؛  غلعاد  غ��زة، 
اجلنود  مصير  اإلسرائيلية  االستخبارات 
السلطان  م��ع��رك��ة  م��ن  امل��ف��ق��ودي��ن  ال��ث��اث��ة 

ي��ع��ق��وب ف���ي ج��ن��وب ل��ب��ن��ان ومل�����اذا ت��رف��ض 
االستخبارات؛  استنتاجات  قبول  عائاتهم 
كيف جنحت شعبة االستخبارات العسكرية 
اب���ن شقيق زعيم  ف��ي خ��ط��ف  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني - القيادة 
العامة، أحمد جبريل، من قلب بيروت؛ ماذا 
حدث للدبلوماسيني اإليرانيني األربعة الذين 
تتهم إيران إسرائيل باختطافهم واحتجازهم؛ 
ملاذا اقترح رئيس حكومة إسرائيل األسبق، 
إسحق رابني، على مستشار النمسا، كورت 
فالدهامي، الصفح عنه على ماضيه النازي؛ 
أي���ن اخ��ت��ف��ت ج��ث��ة اجل��اس��وس اإلس��رائ��ي��ل��ي 
ال��ذي مت إع��دام��ه ف��ي دم��ش��ق، إيلي كوهني؛ 
كيف حتولت خطة إنقاذ الطيار اإلسرائيلي 
خطة  إل��ى  أراد،  رون  لبنان،  ف��ي  فقد  ال��ذي 
الغتيال أمني عام حزب الله السابق، عباس 
امل��وس��وي، وم��ا ه��و ح��ل لغز اخ��ت��ف��اء أراد؛ 
في  ال��س��ري  التحقيق  استنتاجات  ه��ي  م��ا 
نحشون  اإلسرائيلي،  اجلندي  قتل  مسألة 
كوماندو  وح���دة  أف���راد  بنيران  فاكسمان، 
اإلسرائيلية،  العامة  األرك���ان  هيئة  َس��ري��ة 
في  فلسطينيون  نشطاء  أس��ره  ال��ذي  وه��و 
اختطاف  ح��ول  تفاصيل  الغربية؛  الضفة 
اللبنانية، مصطفى  املسؤول في حركة أمل 
حول  وتفاصيل  إس��رائ��ي��ل  إل��ى  ال��دي��ران��ي، 
احملقق  ب��أن  واالدع���اء  معه  التحقيق  عملية 
اإلسرائيلي اغتصبه؛ كيف جنح حزب الله في 
تفجير هاتف محمول مفخخ في قلب وحدة 
اإلسرائيلي  للجيش  تابعة  سرية  مخابرات 

في تل أبيب.
برغمان،  رونني  الدكتور  الكتاب،  مؤلف 
هو صحافي ومحلل الشؤون اإلستراتيجية 
واالس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ف���ي ص��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت 

أحرونوت.       

النشاط الصهيوني في مصر

اس����م ال���ك���ت���اب: ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ف���ي ظل 
في  الصهيونية  احل��رك��ة   – األه���رام���ات 

مصر بني األعوام 1918 – 1948
املؤلف: روت كيمحي

الناشر: عام عوفيد
عدد الصفحات: 850 صفحة

كشفت صحيفة هآرتس، مؤخرا، عن أن 
هو  أبيب"  تل  في  احلكومة  رئيس  "مكتب 
الكنية الرسمية السرية ملقر جهاز املخابرات 
وُيعّرف  امل��وس��اد.  اخلارجية،  اإلسرائيلية 
الدكتوره  مؤلفته،  للكتاب  األخير  الغاف 
روت كيمحي، بأنها عملت مدة 32 عاما في 

مكتب رئيس احلكومة في تل أبيب. 
وي���س���رد ك���ت���اب "ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ف���ي ظل 
مصر  في  الصهيوني  النشاط  األه��رام��ات" 
العشرين.  ال��ق��رن  م��ن  األول  النصف  خ��ال 
وتستند كيمحي في كتابها إلى مجموعة كبيرة 
ألنشطة  تاريخية  ص��ورة  لبناء  املصادر  من 
وتكشف  م��ص��ر.  ف��ي  الصهيونية  احل��رك��ة 
الصهيوني  احملفل  أن  ع��ن  السياق  ه��ذا  ف��ي 
وصراعات  للدسائس  مركزا  كان  مصر  في 
الوصول  بهدف  واخلفية،  املكشوفة  القوى، 
إلى مكانة مرموقة وموقع تأثير بني الناشطني 
الصهيونيني احملليني وأيضا داخل مجموعات 

الناشطني اليهود الذي قدموا من فلسطني. 
ويستعرض الكتاب العاقات املميزة بني 
املجتمع اليهودي في مصر وبني مؤسسات 
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احلركة الصهيونية والييشوف في فلسطني، 
ثقافات  ب��ني  مشحون  التقاء  ع��ن  ويكشف 

ومفاهيم اجتماعية مختلفة. 
مجتمع  "بني  كان  بأنه  اللقاء  كيمحي  وتصف 
برجوازي ومثقف مييل إلى القيم واملفاهيم األوروبية 
البارزة وبني رجال الييشوف ومؤسساته، الذين 
جت��اه  واالس��ت��ع��اء  مسبقة  أف��ك��ار  بحمل  مت��ي��زوا 

املجتمعات اليهودية في الشرق". 
املجتمع  وض��ع  إل��ى  املؤلفة  تتعرض  كذلك 
اليهودي في مصر عشية قرار تقسيم فلسطني، 
في 29 تشرين الثاني من العام 1947، وهي 
فترة بالغة احلساسية، وترى أن الييشوف في 
فلسطني تخلى عن املجتمع اليهودي في مصر 

ولم يساعده لتخليصه من ضائقته. 
ويكشف الكتاب عن قضية سرية، لم يتم 
تناولها من قبل، وكان من شأنها أن تورط 
بتطور  وتتنبأ  مصر  في  اليهودي  املجتمع 
بعد  تفجرت  التي  املشني"،  "العمل  قضية 
اعان قيام إسرائيل ببضع سنوات، وكان في 
املصريني  اليهود  من  إرهابية  مركزها خلية 
الذين نفذوا عمليات تفجير في القاهرة، بأمر 
من االستخبارات اإلسرائيلية، بهدف إقناع 
التي  مصر،  من  االنسحاب  بعدم  بريطانيا 

أصبحت حتت قيادة جمال عبد الناصر.     

وثيقة عن املجتمع اإلسرائيلي  في الثمانينيات

اس���م ال��ك��ت��اب: ه��ن��ا وه��ن��اك ف��ي أرض 
إسرائيل

املؤلف: عاموس عوز
الناشر: كيتر

عدد الصفحات: 200 صفحة
ي��ع��ت��ب��ر ك��ت��اب "ه��ن��ا وه���ن���اك ف���ي أرض 
إسرائيل" وثيقة هزت املجتمع اإلسرائيلي، 
عندما صدر ألول مرة في العام 1983. ومت 
إص���داره ف��ي طبعة ج��دي��دة، م��ؤخ��را، لكون 
ويوثق  منذئذ.  قوًيا  زال  ما  الواسع  تأثيره 
األديب  مؤلفه،  عقدها  التي  اللقاءات  الكتاب 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ام��وس ع���وز، م��ع أش��خ��اص 
ال��ب��اد، بينهم م��واط��ن��ون  ي��ه��ود ف��ي أن��ح��اء 
وم��س��ت��وط��ن��ون وم���زارع���ون ون��ش��ط��اء من 
املتطرفة،  اليمينية  إميونيم"  حركة "غوش 
احلرية  إلى  تدعو  أفكار  إلى  منهم  واستمع 
والتحلي باألخاق اإلنسانية، وأخرى تدعو 

إلى العنصرية واملسيحانية األصولية.  
وي���رى ع��وز أن رحلته ه��ذه ك��ان��ت داخ��ل 
التي سادت في حينه،  مزيج مريع لألجواء 
ال��ي��وم، والتي تعبر عن ذل  زال��ت حتى  وم��ا 
وتخوفات وغضب ومتنيات وكراهية وأمل. 
ق��راءة  إل��ى  ال��ع��ودة  أن  ال��ن��اش��ر  يعتبر  كما 
الكتاب تكشف أنه يعكس الواقع احلالي أكثر 
من أي وقت مضى، وأن القدرات األدبية ملؤلفه 
للواقع  والسياسية  الوثائقية  األسس  تشحن 
اإلسرائيلي بقوة ال يزال صداها يتردد اليوم.  
وكتب األديب اإلسرائيلي دافيد غروسمان 
في خامتة الطبعة اجلديدة "إنني أذكر كيف 
قرأت الكتاب في املرة األولى. وفي كل مرة، 
كنت  فصل  ق���راءة  م��ن  فيها  أنتهي  تقريبا، 
مرغما على وضع الكتاب جانبا كي آخذ نفسا 
عميقا. وفكرت في نفسي مرة تلو األخرى أنه 
كفى، وال ميكن لألمور أن تنجح. ال يوجد أمل 
في أن نعيش مرة حياة طبيعية. مع مخاوف 
اخل��روج  في  أب��دا  ننجح  لن  كهذه  وكراهية 
بعد  اآلن،  القول  بإمكاني  ليت  احلرية.  إلى 

إذ  تغير،  شعوري  إن  سنة،  وعشرين  ست 
أن احلاصل هو العكس".   

                        
سيرة ذاتية للسيد املسيح

اسم الكتاب: يسوع
املؤلف: البروفسور دافيد بلوسير

الناشر: دارا النشر ماغنيس ودفير
عدد الصفحات: 256 صفحة

البروفسور دافيد بلوسير على كتابة  عمل 
أربعني  ط��وال  املسيح  للسيد  الذاتية  السيرة 
ع��ام��ا ع��ك��ف خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وم��راج��ع��ة 
هو  املسيح  أن  يعتبر  وه��و  املختلفة.  املصادر 
الشخصية األشهر من فترة "الهيكل الثاني". 
ويدعو املؤلف إلى تعديل شكل قراءة املصادر 

واألدبيات املتعلقة بتلك الفترة. 
واس��ت��ف��اد ب��ل��وس��ي��ر ف��ي ك��ت��اب��ه اجل��دي��د من 
امليادي،  األول  القرن  عن  اجلديدة  املعلومات 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اك��ت��ش��اف م��خ��ط��وط��ات ق��م��ران 
في  األثرية  واملكتشفات  احلديثة  وال��دراس��ات 
العقود األخ��ي��رة. ونتج عن ذل��ك رس��م صورة 
و"تسلط  أعمق  بأنها  وصفها  املسيح،  حلياة 
الضوء على العاقة الداخلية بني الفكر واحلياة 
اليهودية في القرن األول امليادي. ومما ال شك 
فيه أن القراء اليهود واملسيحيني، على حّد سواء، 

سيجدون حتديا في نتائج البحث احلالي".   
إلى  اجل��دي��د  كتابه  ف��ي  بلوسير  ويستند 
الكتاب الذي كان قد نشره في العام 1968 
الكتاب احلالي على ضوء  لكن قرر إص��دار 
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تراكمت  التي  اجلديدة  واألبحاث  املعلومات 
خال العقود األخيرة. وكان الكتاب اجلديد 
قد صدر باالنكليزية في العام 1998، ومتت 

ترجمته مؤخرا إلى العبرية. 
وي��ع��ت��ب��ر ال��ب��روف��س��ور ب��ل��وس��ي��ر، ال���ذي 
توفي في العام 2000، أحد أبرز املؤرخني 
وال��ب��اح��ث��ني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني ف��ي ال��ف��ت��رة التي 
تعرف في إسرائيل ب� "فترة الهيكل الثاني" 
قمران  مخطوطات  في  الباحثني  أهم  وأح��د 
طويلة  لسنوات  وعمل  القدمية.  واملسيحية 
القدس،  في  العبرية  اجلامعة  في  محاضرا 

وهو حاصل على "جائزة إسرائيل".  
                     

بن غوريون واملفاهيم املدنية

اسم الكتاب: الرسمية- املفهوم املدني 
لدى دافيد بن غوريون

املؤلف: نير كيدار
الناشر: يد إسحق بن تسفي - معهد بن 

غوريون للدراسات اإلسرائيلية
عدد الصفحات: 364 صفحة

الرسمية،  تاريخ فكرة  الكتاب  يتعقب هذا 
التي وضعها أبرز مؤسسي إسرائيل ورئيس 
كذلك  غ��وري��ون.  بن  دافيد  األول��ى  حكومتها 
يدقق بواسطة هذه الفكرة في فكر بن غوريون 
في الناحية السياسية - املدنية، خال واليته 
في رئاسة احلكومة، أي مواقفه فيما يتعلق 
ب��ق��ض��اي��ا: ال���دول���ة، امل��واط��ن��ة، ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

القانون والعاقة بني الدولة والفرد. 

زعيما  ب��األس��اس  غ��وري��ون  ب��ن  ويعتبر 
عماليا متشددا، وكمن قاد احلركة الصهيونية 
ن��ح��و إق���ام���ة دول����ة إس��رائ��ي��ل وان��ت��ص��اره��ا 
يعتبر  أن���ه  ك��م��ا   .1948 ال���ع���ام  ح���رب  ف���ي 
رئيس حكومة "أمنيا" متيز بعدم اهتمامه 
بالشؤون االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

واملدنية.
وبحسب الكتاب فإن بن غوريون هو "أوال 
انتخابه في  وقبل كل شيء زعيم مدني مت 
انتخابات دميقراطية وترأس دولة إسرائيل 
في العقد األول ونصف العقد الثاني لقيامها. 
وقد كان خال هذه السنوات املصيرية أحد 
أهم مهندسي النظام الدميقراطي فيها والذين 
القانون في  املدني وسلطة  املجتمع  أسسوا 
إسرائيل، واملؤسسات السياسية والسلطات 

اإلدارية والقانونية في الباد".
وي��ب��ح��ث ال��ك��ت��اب ف��ي "ال��ص��راع��ات على 
من  إسرائيل  قيام  لدى  الرسمية"  الصبغة 
استيعاب  جتاه  غوريون  بن  مواقف  خال 
وخصوصا  ال��ب��اد،  إل��ى  اليهودية  الهجرة 
واإلسامية،  العربية  ال��دول  من  املهاجرين 
وتعامله مع الدين واألحزاب الدينية اليهودية، 
وصراعاته من أجل تغيير طريقة االنتخابات، 
حركة  في  رفاقه  خاضها  التي  والنقاشات 
ال��ع��م��ل وامل��ث��ق��ف��ون وال��س��ي��اس��ي��ون ورج���ال 

القانون حول القضايا املدنية واالجتماعية.
الكتاب تعامل  يتناول  إلى ذلك  باإلضافة 
ب��ن غ��وري��ون م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ق��ان��ون، 
وفي النهاية مع "قضية الفون" أو "العمل 
يهودية  خ��اي��ا  بتفعيل  املتعلقة  امل��ش��ني"، 
إرهابية في مصر زرعت عبوات ناسفة في 
بعدم  بريطانيا  إقناع  أج��ل  من  عامة  أماكن 
االنسحاب من مصر بعد تولي الرئيس جمال 
عبد الناصر احلكم، واألزمات التي جنمت عن 
ذلك، وأخيرا استقالته من رئاسة احلكومة.     

احلروب السرية

اسم الكتاب: شريك في السر
املؤلف: داني ياتوم

الناشر: يديعوت - سفارمي
عدد الصفحات: 462 صفحة

ياتوم،  دان��ي  الكتاب،  ه��ذا  مؤلف  أشغل 
املستوى  رف��ي��ع��ة  رس��م��ي��ة  م��ن��اص��ب  بضعة 
وسرية وبالغة احلساسية في جهاز األمن 
وال��س��ل��ك احل��ك��وم��ي ف��ي إس��رائ��ي��ل. وك��ان 
اجليش  في  األه��م  الكوماندو  لوحدة  قائدا 
اإلسرائيلي وهي سرية هيئة األركان العامة، 
ل��واء،  برتبة  العسكرية  اخلدمة  من  وخ��رج 
وت���رأس ج��ه��از امل��وس��اد، وب��ع��د ذل��ك ت��رأس 
الطاقم السياسي - األمني في مكتب رئيس 

احلكومة اإلسرائيلية، إيهود باراك. 
وق����اد ي���ات���وم ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة س��ري��ة 
في  وشارك  إسرائيل"،  دولة  ألمن  "مهمة 
مفاوضات السام التي أجرتها إسرائيل مع 

كل من الفلسطينيني والسوريني. 
وكتب ياتوم عن نفسه "لقد كنت شريكا في 
وفي  واملعارك،  احلروب  في  املقاتلني  إصرار 
األخيرة  ه��ذه  أفضل  وكنت  بالسام.  اآلم��ال 
على األولى دائما. ولم أتخل قّط عن حلم منح 
أوالدي وأحفادي إمكان العيش في الدولة التي 
ولدت وعشت فيها، لكن شرط أن تكون مختلفة 
قليا، وأن تكون دولة يتم حترير األمهات فيها 
من اخلوف البالغ جراء قرع ضابط املدينة على 
الباب"، لإلباغ عن مقتل أبنائهن اجلنود.     
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ويكشف ياتوم في كتابه عن قضايا كانت ال 
أثارت  أنها  السرية، رغم  تزال حتت غطاء من 
عن  يتحدث  وه��و  كبيرة.  ضجة  حدوثها  ل��دى 
شخصيات تولت أرفع املناصب وعايشها عن 
قرب، بينها رؤساء حكومة ووزراء في إسرائيل، 
وزعماء دول عربية، ورؤساء وسياسيون من 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م. وه��و ي��وج��ه ان��ت��ق��ادات ش��دي��دة، 
والذعة أحيانا، إلى شخصيات إسرائيلية، من 
وزراء وضباط كبار في اجليش، حتى أنه يبدو 
في  ل��ه  انتقاداتهم  على  يحاسبهم  أن��ه  أحيانا 
محبته  عن  ياتوم  يعبر  املقابل  وف��ي  امل��اض��ي. 
ألشخاص عمل إلى جانبهم، وخصوصا رئيس 
راب��ني.   إسحق  األسبق  اإلسرائيلية   احلكومة 
ومن بني القضايا التي يكشف عنها ياتوم في 
كتابه، التفاهمات التي توصل إليها رجل األعمال 
كان  ال��ذي  ال��ي��ه��ودي، رون الودر،  األم��ي��رك��ي 
مبعوثا من قبل رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو 
السوري  الرئيس  في فترة واليته األولى، مع 
السابق، حافظ األسد. ويتضمن الكتاب رسالة 
بعث بها الودر إلى الرئيس األميركي في حينه، 
"إسرائيل  أن  على  فيها  وأك��د  كلينتون،  بيل 
ستنسحب إلى خط احلدود الذي سيتم االتفاق 
سيستند  وال��ذي  وإسرائيل،  سورية  بني  عليه 
إلى خط الرابع من حزيران 1967"، ما يعني 
أن نتنياهو وافق في العام 1999 على انسحاب 

إسرائيل الكامل من هضبة اجلوالن.  
                              

شاليت في األسر

اسم الكتاب: األسير -  نظرة من غزة

املؤلف:   سليمان الشافعي
الناشر: يديعوت - سفارمي

عدد الصفحات: 188 صفحة
ال ت������زال ت���ف���اع���ات ق��ض��ي��ة اجل���ن���دي 
اإلسرائيلي في قطاع غزة، غلعاد شاليت، 
ف���ي ت��ص��اع��د م��س��ت��م��ر ل���دى ص����دور ه��ذا 
سليمان  الصحافي  تأليف  م��ن  ال��ك��ت��اب، 
الشافعي، الذي يعمل مراسا للقناة الثانية 
وكانت  غ��زة.  في  اإلسرائيلي  للتلفزيون 
قد  الفلسطينيني  املسلحني  من  مجموعة 
هاجمت موقعا عسكريا عند كرم أبو سالم 
]أو "كيرم شالوم" بالعبرية[، في صبيحة 
ومتكنت   ،2006 العام  حزيران   25 يوم 
املجموعة  ت��درب��ت  أس��ر شاليت. وق��د  م��ن 
الفلسطينية على مدار شهور بأكملها على 
اإلسرائيلي،  اجل��ن��دي  أس��ر  عملية  تنفيذ 
وعندما عادت املجموعة إلى القطاع أبلغت 

قادتها "لقد عدنا بصيد ثمني". 
في  يعتبر  شاليت  إن  الشافعي  ويقول 
نظر حركة حماس ذخرا إستراتيجيا من 
ال��درج��ة األول����ى. إذ ي��أم��ل ق���ادة احل��رك��ة 
ألف  م��ن  أكثر  على  مقابله  يحصلوا  ب��أن 
السجون  ف��ي  يقبعون  فلسطيني  أس��ي��ر 
أس��رى  بعضهم  س��ي��ك��ون  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، 
"من العيار الثقيل"، أي أولئك احملكومني 
كما  امل��ؤب��دة.  األح��ك��ام  لعشرات  بالسجن 
يتطلع قادة حماس إلى احلصول على تأييد 
سياسي وشعبي واسع، في حال مت تنفيذ 
وأن  آلمالهم،  وفقا  أس��رى  ت��ب��ادل  عملية 
"يبرر ذلك التضحيات التي قدمها سكان 

قطاع غزة" منذ عملية األسر. 
وبحسب الشافعي فإن شاليت محتجز 
مكان  في  األرض،  سطح  حتت  ملجأ  في 
م���ا ف���ي ق��ط��اع غ����زة، وي��خ��ض��ع حل��راس��ة 
مشددة على مدار األربع وعشرين ساعة. 
ويتحدث في الكتاب عن "املعاناة البالغة" 
بعد  أس��ره،  منذ  شاليت  منها  يعاني  التي 

أنه  الكاتب  وأض���اف  ي��ده.  ف��ي  أصيب  أن 
على الرغم من خطورة إصابته إال أنه متت 
معاجلته على أيدي مسعف، وذلك حتسبا 
من أن يؤدي استدعاء طبيب ملداواته إلى 
أن  الشافعي  وتابع  مخبئه.  عن  الكشف 
تناول  ع��دي��دة  أي���ام  شاليت رف��ض ط���وال 
شرب  على  أرغ��م��وه  آس��ري��ه  وأن  الطعام 
املاء املمزوج بامللح. وأنه احتاج إلى حبوب 
تهدئة بكميات كبيرة، ومّر بني مرة وأخرى 
فترات  ف��ي  لكن  صعبة.  نفسية  ب��أزم��ات 

أخرى كان وضعه يتحسن بشكل كبير. 
إسرائيل جندت  أن  إلى  الكتاب  ويشير 
كل قوتها االستخباراتية والعسكرية في 
محاولة العثور على مكان احتجاز شاليت. 
ب��دءا  األس��ال��ي��ب،  كافة  جتربة  مت��ت  كذلك 
من األجهزة االلكترونية الدقيقة والبالغة 
من  ج��دا  كبير  ع��دد  تفعيل  وحتى  التطور 
املتعاونني. ورصدت جائزة قيمتها عشرة 
مايني دوالر ملن يزودها مبعلومات حول 

مكان وجود شاليت، لكن عبثا. 
املوجودة  املعلومات  الشافعي  وجمع 
ومن  حماس  ف��ي  نشطاء  م��ن  الكتاب  ف��ي 
م��ص��ادر أج��ن��ب��ي��ة، وح����اول أن ي��ص��ل من 
خالها إلى صورة توضح وضع شاليت 
وس��ي��ر ح��ي��ات��ه ف��ي األس���ر وع��اق��ات��ه مع 
آس����ري����ه. ك���م���ا أن امل����ؤل����ف ي��ك��ش��ف ع��ن 
ت��ف��اص��ي��ل ج���دي���دة ح���ول ت��خ��ط��ي��ط عملية 
األسر، والصراعات الداخلية في حماس، 
والصدام بني السلطة الفلسطينية وحماس، 
على  مباشرة  بصورة  وتؤثر  أّث��رت  التي 
غير  امل��ف��اوض��ات  وع��ل��ى  ش��ال��ي��ت  مصير 
 امل��ب��اش��رة ح���ول صفقة ت��ب��ادل األس���رى.
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السينما الصهيونية

كاميرا  ع��م��ل،  طالئعي،  ال��ك��ت��اب:  اس��م 
والفكرة  إسرائيلية  األرض  السينما   -

الصهيونية 1917 – 1939
املؤلف: أريئيل فيلدشتاين

الناشر: عام عوفيد
عدد الصفحات: 218 صفحة

إنتاجها  مت  التي  األف��ام  الكتاب  يتناول   
في فلسطني خال فترة االنتداب البريطاني 
وال���ت���ي ت��س��ت��ع��رض م���ا ي��ص��ف��ه ال���ك���ت���اب ب� 
"دراما تاريخ الوطنية اليهودية العائدة إلى 
موطنها"، منذ بداية االنتداب البريطاني في 
العاملية  احل��رب  بداية  وحتى   1917 العام 

الثانية في العام 1939. 
وي���دق���ق امل���ؤل���ف ف���ي م��س��أل��ت��ني، األول���ى 
خال  من  الصهيوني  الفكر  بعرض  تتعلق 
عدسة الكاميرا السينمائية، أي تكييف فكرة 
"تخليص  وعملية  ال��وط��ن"  إل��ى  "ال��ع��ودة 
ووالدة اليهودي اجلديد"؛ واملسألة الثانية 
تكمن في محاولة البحث في تأثير العمل في 

موازاة اتساع النشاط الصهيوني. 
ويفيد الكتاب بأنه خال تلك الفترة )1917 
املخرجني.  - 1937( عملت مجموعتان من 
هاجروا  مخرجني  األولى  املجموعة  وضمت 
الييشوف  حياة  في  وتغلغلوا  فلسطني  إل��ى 
وس���ع���وا إل���ى وص���ف األح������داث ف���ي داخ��ل��ه 
املجموعة  ضمت  فيما  سينمائية،  بوسائل 
الثانية مخرجني وعاملني في املجال السينمائي 

أرسلتهم مؤسسات وشركات، يهودية وغير 
يهودية، إلى الباد من أجل صنع أفام. 

عميقا  تاريخيا  حتليا  الكتاب  ويشمل 
ملصادر أرشيفية لم يتم تناولها حتى اآلن في 
مجال األبحاث، والتي ركزت باألساس على 
التحليل الفني لألفام التي مت استعراضها، 
كما أنه يطلع القارئ على "عالم مثير يشمل 

صورا ونغمات وأفكارا". 
ويشار إلى أن مؤلف الكتاب، البروفسور 
الكلية  في  محاضر  هو  فيلدشتاين،  أريئيل 
سديروت  مدينة  في  "سابير"  األكادميية 
اختصاصه  إسرائيل، ومجاالت  في جنوب 
الصهيونية  الصهيوني واحلركة  الفكر  هي 
ل��ه في  وق��د ص��در  الصهيونية.  وال��ق��ي��ادات 
العام 2006 كتاب باالنكليزية بعنوان "بن 
األميركيني  واليهود  والصهيونية  غوريون 

  ."1963 – 1948

اجلانب اإلسرائيلي للعدوان الثالثي

أساف   - االنتصار  بطل  الكتاب:  اس��م 
سيمحوني

املؤلف: عاموس كرمل
الناشر: يديعوت - سفارمي

عدد الصفحات: 424 صفحة
ي��ت��ح��دث ه���ذا ال��ك��ت��اب ع���ن ق��ائ��د اجلبهة 
اجلنوبية للجيش اإلسرائيلي، اللواء أساف 
سيمحوني، وقيادته القوات اإلسرائيلية، إلى 

جانب بريطانيا وفرنسا، في العدوان الثاثي 
على مصر في العام 1956. ويعتبر الكتاب 
يوم  صبيحة  سيمحوني،  اتخذه  ق��رارا  أن 
30 تشرين األول 1956، غير وجه احلرب، 
"وكان العامل احلاسم في االنتصار السريع 
للجيش اإلسرائيلي في تلك احلرب وأدى إلى 
القتال  نظرية  في  دراماتيكي  حتول  إحداث 

اإلسرائيلية". 
ويأتي الكتاب لتمجيد سيمحوني، ويقول 
عن  منفصا  يكن  ل��م  امل��ذك��ور  "ال��ق��رار  إن 
شخصية وحّدة حواس وعن اخلبرة القتالية 
الثانية،  اجلهة  من  لكن  اتخذه".  ملن  الغنية 
فإنه كان من شأن هذا القرار أن يدخله إلى 
انتقادات ال أساس  "عرين األس��د" وإث��ارة 

لها ضده.  
وكان مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها 
ألصق  الذي  هو  غوريون،  بن  دافيد  األول، 

بسيمحوني صفة "بطل االنتصار". 
ويتناول الكتاب حياة سيمحوني، املولود 
في القرية الزراعية ]موشاف[ نهال. وكان 
اليهودية  املليشيا  إل��ى  املنتسبني  أوائ��ل  من 
"البلماح" وشارك في حرب العام 1948، 
ال��ذي��ن  العسكريني  ال��ق��ادة  اب���رز  أح���د  وه���و 

بلوروا اجليش اإلسرائيلي. 
ويستعرض الكتاب صداقات سيمحوني 
و"حروب اليهود" التي خاضها، في إشارة 
اإلسرائيلية  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  ال��ص��راع��ات  إل���ى 
وخ���ص���وص���ا ق����ي����ادة اجل����ي����ش. وق�����د م���ات 
في  ط��ائ��رة  حت��ط��م  ح���ادث  ف��ي  سيمحوني 

نهاية العدوان الثاثي. 
كثيرة  وثائق  إلى  الكتاب  مؤلف  ويستند 
السرية  ل��ث��ام  إم��اط��ة  ب��ع��د  م��ؤخ��را  تكشفت 
ع��ن��ه��ا، ب��ع��د م���رور ع��ش��رات ال��س��ن��ني، وإل��ى 
شهادات العديد من األشخاص الذي عاصروا 
سيمحوني  عن  الكتاب  وينقل  سيمحوني. 
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قوله يوم 29 تشرين األول 1956 إن "ثمة 
متفوقون،  أننا  أدرك  يجعلني  واح���دا  أم��را 
وهو أنه عندما يستعد املصريون للرد على 
العملية العسكرية التي نفذناها، سنكون نحن 
في املرحلة املقبلة من العملية". وكان أريئيل 
األسبق  إسرائيل  حكومة  رئيس  ش���ارون، 
واللواء في اجليش اإلسرائيلي، قد رأى في 
العام 1997، أن "القرار الذي اتخذه أساف 
سيمحوني، بإدخال اللواء السابع مبكرا، هو 
]أي  ال��ق��رارات خال حرب سيناء  أهم  أحد 

العدوان الثاثي[".  

جوالت صحافي إسرائيلي
في دول عربية وإسالمية

اسم الكتاب: ما وراء احلدود
املؤلف: إلداد بيك

الناشر: يديعوت - سفارمي
عدد الصفحات: 350 صفحة

هذا الكتاب هو عبارة عن توثيق لرحات 
قام بها املؤلف، الصحافي اإلسرائيلي إلداد 
الشرق  ال��دول في  إلى مجموعة من  بيك، 
األوسط والدول اإلسامية، بغية تفحص 
م��دى االس��ت��ع��داد ال��ع��ام فيها ل��� »ال��س��ام 
م��ع إس��رائ��ي��ل«. وق��د تسببت إح��دى هذه 
الرحات، وكانت إلى إيران، في إخضاعه 
إلى التحقيق لدى الشرطة اإلسرائيلية، كما 

التحقيق جاء  هذا  أن  يشير. وهو يوضح 
يقضي  إسرائيل  في  ق��رار  اتخاذ  إث��ر  في 
ل��ل��زي��ارات، التي يقوم بها  »وض��ع ح��ّد  ب��� 
صحافيون إسرائيليون يحملون جنسيات 

أجنبية، إلى دول معادية«.
ويكشف بيك أنه قام، فضاً عن إيران، 
ب���زي���ارات إل���ى ك���ل م���ن ل��ب��ن��ان وس��وري��ة 
اخلليج  دول  وب��ع��ض  وال��ي��م��ن  وال���ع���راق 
والباكستان وأفغانستان، وقد زار بعض 
ي��ن��ّوه بأن  ال���دول بضع م���رات. كما  ه��ذه 
إلى  عامة  ص��ورة  »نقل  هي  الكتاب  غاية 
يجوز  ال  محظور  عالم  عن  اإلسرائيليني 
ل��ه��م زي���ارت���ه وق����ام مب��ح��اول��ة اك��ت��ش��اف��ه، 
بهدف إحاطتهم علًما مبا يدور فيما وراء 

احلدود«.
اللغة  ب��ي��ك ه��و خ��ري��ج ق��س��م  ي��ذك��ر أن 
ال��ع��رب��ي��ة وال�����دراس�����ات اإلس���ام���ي���ة في 
وقد عمل  باريس.  في  السوربون  جامعة 
العشرين،  القرن  من  الثمانينيات  خ��ال 
اجليش  ف��ي  العسكرية  خدمته  أث��ن��اء  ف��ي 
العربية  للشؤون  م��راس��اً  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
وفي  تساهل«.  »غالي  اجليش  إذاع��ة  في 
العام 2002 انتقل إلى العمل في صحيفة 
أملانيا  في  مراساً  أحرونوت«  »يديعوت 
ووسط أوروبا، وفي إطار وظيفته األخيرة 
هذه بدأ سلسلة جوالته في الدول العربية 

واإلسامية.
أن  إل��ى  وه��و يشير، على نحو خ��اص، 
جوالته هذه جعلته ينكشف على ما أسماه 
أوس��اط  ل��دى  القائمة  الكبيرة  »الكراهية 
واإلس��ام��ي  العربي  العاملني  ف��ي  واس��ع��ة 
إزاء اإلسرائيليني«، زاعًما أنها تنطوي على 

»كراهية لليهود ملجرد كونهم يهوًدا«.
ك��م��ا ي��ش��ي��ر إل���ى أن���ه »ام��ت��ن��ع« م���ن أن 
بضع  يوثق  خاًصا  فصاً  الكتاب  يشمل 

التسعينيات،  نهاية  في  بها،  ق��ام  ج��والت 
في »مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية«، 
وجعلته يكتشف أن »السلطة الفلسطينية، 
اإلط��اق  على  تقبل  ال  ك��اف��ة،  مبركباتها 
فكرة التعايش مع دولة يهودية وال تعمل 
ع��ل��ى دف��ع��ه��ا ق���دًم���ا ف���ي أوس�����اط الشعب 
على  ي���دور  حديثها  وأن  الفلسطيني... 

حترير فلسطني الكبرى«.

 التاريخ العسكري اليهودي من
القرن األول امليالدي وحتى اآلن

اسم الكتاب: جهاز األمن )اإلسرائيلي(- 
التاريخ، املبنى، السياسة

املؤلف: دوف بن مئير
الناشر: يديعوت - سفارمي

عدد الصفحات: 551

أشغل مؤلف هذا الكتاب، دوف بن مئير، 
فقد  إسرائيل،  في  رسمية  مناصب  بضعة 
العمل  حزب  عن  الكنيست  في  عضوا  كان 
وسكرتير احلزب في منطقة تل أبيب ومدير 
وحدة النشر في مكتب رئيس احلكومة بني 
السنوات 1954 و1962. ويتناول في كتابه 
العسكري  التاريخ  األم��ن«  »جهاز  اجلديد 
امليادي  ال��ق��رن األول  ب��دءا م��ن  ال��ي��ه��ودي، 
وحتى يومنا هذا. ويرى أن هذا التاريخ بدأ 
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في إثر اعتداءات متكررة تعرض لها اليهود 
االع��ت��داءات  ه��ذه  يسرد  وه��و  التاريخ،  عبر 

بالتفصيل.
ويركز املؤلف على سرد تاريخ العصابات 
ف���ي فلسطني  ت��ش��ك��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة 
األمن  جهاز  ويتناول  إسرائيل،  قيام  قبل 
وأجهزة  اجليش  يضم  ال��ذي  اإلسرائيلي، 
ويستعرض  واس��ع،  بشكل  االستخبارات، 
الوحدات داخل األجهزة األمنية وخصوصا 
ال��دف��اع  ب��ن��ي��ة وزارة  إل���ى  اجل��ي��ش إض��اف��ة 
ويشمل  العسكرية.  القضائية  واألج��ه��زة 
الكتاب وصفا ألنواع األسلحة التي بحوزة 
األسلحة  إل���ى  ال��ت��ط��رق  دون  م��ن  اجل��ي��ش، 

النووية.
ويخصص املؤلف حيزا واسعا من الكتاب 
ال��ع��س��ك��ري للجيش  امل��ن��ظ��ور  الس��ت��ع��راض 
هذا  في  احلاصلة  والتغيرات  اإلسرائيلي 

»الشيفرة  م��وض��وع  ي��ت��ن��اول  كما  امل��ج��ال. 
األخ���اق���ي���ة« ل��ل��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي، ال���ذي 
األخيرة،  السنوات  في  عنه  احلديث  تزايد 
)في  الثانية  لبنان  ح��رب  بعد  وخصوصا 
ص��ي��ف 2006( واحل����رب ع��ل��ى غ���زة )ف��ي 
هذين  ال��ك��ت��اب  وي��ت��ن��اول   .)2008 أواخ����ر 

احلربني أيضا. 
وي�����س�����رد امل�����ؤل�����ف ت�����اري�����خ احل������روب 
اإلسرائيلية - العربية من منظور إسرائيلي 
متعصب  التزام  خال  ومن  صهيوني،   –

من  الكثير  وتشويه  الصهيونية  بالرواية 
احلقائق. وقد جاء أحد فصول الكتاب حتت 
العسكرية  العدائية  أم��ام  »إسرائيل  عنوان 
العام  حرب  يعتبر  أنه  كما  العربي«.  للعالم 

1948 »حربا أهلية«. 
ويتناول الكتاب توازن القوى العسكري 
خال  ويستعرض  األوس����ط،  ال��ش��رق  ف��ي 

ذلك حجم قوة اجليوش العربية، من خال 
عدد اجلنود وكميات األسلحة على أنواعها 
امل��وج��ودة ب��ح��وزة ك��ل واح���د م��ن اجليوش 
أن  إل��ى  السياق  ه��ذا  ف��ي  ويشير  العربية. 
مثا،  اإلسرائيلي،  احلربي  الطيار  ق��درات 
ت��وازي ق��درات خمسة طيارين ع��رب، لكن 
ضد  العربية  العسكرية  القوى  اجتمعت  لو 
إسرائيل لتغلبت عليها ألن كميات الطائرات 
العربية  اجليوش  بحوزة  التي  واألسلحة 
تكسر توازن القوى القائم، أي أنه في هذه 
احلالة سيواجه كل طيار إسرائيلي أكثر من 

خمسة طيارين عرب!. 
اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  للكتاب  وق��ّدم 
ايهود باراك، الذي اعتبر أن الكتاب »يبلور 
تراثا ويشكل أساسا لفهم التحديات األمنية 
تبريراتها  وفهم  إسرائيل  دولة  أمام  املاثلة 

األخاقية«.    
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