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"حداثة إسرائيلية" 
أم "حداثة في إسرائيل"

 Modernism ن��ق��ول  ك��ي��ف  ال��ك��ت��اب:  اس���م 
بالعبرية؟

احمل�������رران: م��ي��خ��ائ��ي��ل ل��ي��ف��ن وع��ودي��د 
هايلبرونر

امل��درس��ة  مب��ش��ارك��ة  ريسلينغ  ال��ن��اش��ر: 
العليا للهندسة والتصميم - شنكار

عدد الصفحات: 334 صفحة
احلداثة هي تسمية ملجموعة متنوعة من 
احلركات الثقافية واالجتماعية األكثر أهمية 

القرن  خللال  الغربية  الثقافة  على  وتأثيرا 
األخير. وعبرت هذه احلركات لدى صعودها 
فللي نللهللايللة الللقللرن الللتللاسللع عللشللر عللن متللرد 
واحتجاج ضد أوروبا البرجوازية - التقليدية 
عالم  مجال  من  ردا  ومنحت  والرومانسية، 
الثقافة والروح للحركات احملدثة واإلبداعية 

والصناعية والتكنولوجية األوروبية.
من  مجموعة  فللي  الكتاب  هللذا  يبحث 
مللواقللع احلللداثللة اإلسللرائلليللللليللة ويللحللاول 
اإلجللابللة عللن الللسللؤال حللول مللا إذا كان 
هللنللاك إنللتللاج حللداثللي أصلللللي بللاإلمللكللان 
تسميته "حداثة إسرائيلية" في الفترات 
أو  إسللرائلليللل  قلليللام  قللبللل  املختلفة سلللواء 
مللجللمللوعللة األسللاللليللب  أن  أم  ذلللللك،  بللعللد 
على   نفسها  اعللتللبللرت  الللتللي  واحلللركللات 
أكثر  تكن  لم  إسرائيلية"  "حللداثللة  أنها 
مللن اسللتلليللراد أوروبللللي أو أملليللركللي إلى 
إسللرائلليللل، ولللذلللك فللإنللهللا ليست سللوى 

"حداثة في إسرائيل".
Modern-  ويكشف كتاب "كيف نقول

ism بالعبرية؟"، ألول مرة، عن شبكات 

الثقافية  للللألوسلللاط  واإلبلللللداع  التنظيم 
الصهيونية في فلسطني حول األسلوب 
واألجواء احلداثية. ويتوقف عند مميزات 
أشخاص وحركات "حداثية" في الثقافة 
إسللرائلليللل،  قلليللام  وبللعللد  قبل  الصهيونية 
أوروبية  ظواهر  مع  مقارنتها  خال  من 
ثقافية  وحركات  فنانني  وتأثر  مشابهة، 
الفترة من احلداثة  في فلسطني في هذه 

األوروبية واحلداثة األميركية. 
احملرران: الدكتور عوديد هايلبرونر، هو 
كلية  في  الثقافية  للدراسات  كبير  محاضر 
التصميم في شنكار. ويدرس في اجلامعة  
الللعللبللريللة فللي الللقللدس وفلللي املللركللز املتعدد 
املجاالت في هرتسليا. ونشر مؤخرا مؤلفات 

بلغات عدة حول الثقافة الكاثوليكية األملانية 
والللبللرجللوازيللة األملللانلليللة فللي الللقللرن التاسع 
عشر، وحول فريق الل "بيتلز" )اخلنافس( 

وثقافة سنوات الستني في بريطانيا.
أّما البروفسور ميخائيل ليفني فهو مؤرخ 
واملعاصرة.  العصرية  والهندسة  للفنون 
املجاالت  املللتللعللددة  الفنون  قسم  ويلللرأس 
التصميم   كلية  فللي  الثقافية  والللدراسللات 
- شنكار. وكان أمني التحف الرئيس في 

متحف تل أبيب للفنون ومديره. 
ملللللن مللللواضلللليللللع الللللكللللتللللاب: خلللللفلليللة 
وإشكاليات أساسية، احلداثة في املرحلة 
والثاثني،  العشرين  األولى - سنوات 
سنوات   - الثانية  املرحلة  في  احلداثة 
الستني، احلداثة املتأخرة واالنتقال إلى 

ما بعد احلداثة.  

سيرة "مناضل" ضد 
عقلية التقوقع اليهودية

اسم الكتاب: صهيونية املهزومن - رحلة 
آبا هيلل سيلفر إلى ما وراء القومية

املؤلف: عوفر شيف
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 534 صفحة
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كان آبا هيلل سيلفر )1893 - 1963( 

أحد أبرز زعماء احلركة الصهيونية حتى 

 .1948 العام  في  إسرائيل  دولللة  إقامة 

مناسباً  وريثاً  الكثيرين  نظر  في  واعتُبر 

حلللايلليللم وايلللزملللان فللي رئللاسللة احلللركللة 

الصهيونية، ومنافسا يحمل وجهة نظر 

التي  لتلك  بديلة  أيديولوجية  صهيونية 

كان يحملها دافيد بن غوريون والقيادة 

قوته،  أوج  في  وهو  وكللان  اإلسرائيلية. 

الللزعلليللم  يعتبر  إسللرائلليللل،  قلليللام  عللشلليللة 

اليهودي األميركي األكثر شعبية ونفوذا 

"النضال  لل  املركزيني  املهندسني  وأحللد 

السياسي" من أجل االعتراف بل "دولة 

اليهود".  

لكن، وبشكل متناقض، أدى جناح هذا 

مستقبله  انتهاء  إلى  بالذات  "النضال" 

تكون  تكاد  بللصللورة   الللواعللد  السياسي 

مفاجئة، وفي بداية العام 1949 اضطر 

في  مناصبه  جميع  مللن  االسللتللقللالللة  إلللى 

القيادة الصهيونية.

يسعى مؤلف الكتاب، عوفر شيف، إلى 

حل لغز السقوط السياسي املفاجئ آلبا 

هيلل سيلفر. وهو يفسر ذلك بالصعوبات 

الكامنة في نضال سيلفر من أجل منظور 

يهودي شتاتي في فترة ما بعد قيام دولة 

أولللى  املنظور  هللذا  أن  إسللرائلليللل. ورغلللم 

أهمية بالغة لقيام إسرائيل، لكنه اشترط 

السيادي  الللواقللع  بتحويل  األهمية  هللذه 

إلى رافعة ومرحلة جتاه ثورة  اليهودي 

في الوعي اليهودي تصارع ليس فقط من 

أجل حتصني احلدود اجلمعية اليهودية، 

التقوقع  عقلية  تصحيح  أجللل  من  وإمنللا 

اليهودية أيضا.    

كانت  إسرائيل  إقللامللة  أن  سيلفر  ورأى 

بناء  األسلللاس  هدفها  أسلللوار  بللنللاء  مبثابة 

انفتاح  إلللى  يللقللودان  ذاتلليللني  شرعية وأمللن 

ومد جسور والسعي إلى وضع مثالي يتم 

أسوار  وجود  إلى  احلاجة  إلغاء  خاله  من 

قومية أو ثقافية. 

وهللللللزم سلليلللللفللر هلللزميلللة نللللكللللراء فللي 

مللللحللللاوالتلللله لللتللغلليلليللر أجللللنللللدة احللللركلللة 

الصهيونية. ورغم ذلك فقد استمر نضاله 

األيديولوجي حتى نهاية حياته. ويركز 

من  سيلفر،  نضال  حتليل  على  الكتاب 

خال استعراض املصاعب التي واجهها 

نقاط  جانب  إلى  الداخلية،  واإلخفاقات 

قوته. وُيبني أنه رغم الهزمية السياسية 

ما  صهيونيا  بديا  كانت  أفللكللاره  إن  إال 

زال في إمكانها أن تكون واقعية ملواجهة 

ودولة  اليهود  يواجهها  التي  املعضات 

إسرائيل. 

مؤلف الكتاب، الدكتور عوفر شيف، 

هو عضو هيئة الباحثني في معهد بن 

ودولة  الصهيونية  لدراسة  غوريون 

إسرائيل في  جامعة بن غوريون في 

بئر السبع، وتولى رئاسة املعهد بني  

السنوات 2001 - 2004. وتتمحور 

مللؤلللفللاتلله وملللقلللاالتللله حللللول الللبللحللث 

واليهود  إسللرائلليللل  ملللواجللهللة  املللقللارن 

األميركيني مع تبعات الهولوكوست، 

ومواجهة احلركة  اليهودية األميركية 

وإقامة  الصهيونية  مللع  اإلصللاحلليللة 

حول  تتمحور  كما  إسللرائلليللل،  دوللللة 

في  ]الصوفية[  احلسيدية  احلللركللة  

فترة الهولوكوست.  
                     

عقوبة اإلعدام كمرآة تعكس
وجه الواليات املتحدة

اسم الكتاب: حتى تزهق روحك - عقوبة 

اإلعدام في الواليات املتحدة

املؤلفة: إيفون كوزلوفسكي - غوالن

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 310 صفحات

ال تزال عقوبة اإلعدام متبعة في الواليات 

العقوبة  هلللذه. وهللي  أيللامللنللا  املللتللحللدة حتى 

بإمكان  التي  العقوبات  كتاب  في  األخطر 

وهي  مواطنيها.  على  تفرضها  أن  حكومة 

أيضا عقوبة يصعب النجاح في االستئناف 

عليها. كذلك فإن تكلفة تنفيذ حكم اإلعدام 

هللي أقلللل بكثير مللن سللجللن شللخللص مللدى 

احلياة. ويدل استخدام عقوبة اإلعدام على 
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التسامح  من  متدن  ومستوى  مطلق  حكم 

من اجلهاز السياسي جتاه اجلرمية، علما 

هذه  وجللوهللر  فيها.  مشكوك  جناعتها  أن 

إلهي  وإمنللا  وحسب  دنيويا  ليس  العقوبة 

أيللضللا. وبللنللود الللدسللتللور األملليللركللي توفر 

حتليا زمنيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا.

حني  من  اإلعللدام  تنفيذ  أساليب  وتتغير 

إلى آخر، وتتطور باسم اإلنسانية و"املوت 

السريع والسهل". وال تعفي عقوبة اإلعدام 

أحلللللدا، حللتللى للللو كلللان احمللللكلللوم مللخللتللا أو 

أو  قللاصللرة  أو  قللاصللرا  أو  عقليا  متخلفا 

السود  امرأة. وضحاياها األساسيون هم 

واملهاجرون من جنوب أميركا. 

وتكتسب هذه الظاهرة اخلاصة لعقوبة 

اإلعدام في  دولة غربية أهمية لدى التعاطي 

وتشكل  السينما.  شاشات  على  من  معها 

عقوبة اإلعللللدام فللكللرة مللركللزيللة فللي أفللام 

كللثلليللرة وتللسللتللخللدم كلللملللرآة تللعللكللس وجلله 

الواليات املتحدة. وقد عشقت السينما فكرة 

للجمهور  وجللاذب  مثير  كموضوع  املللوت 

ولللهللذا فللإنلله يللضللمللن جنللاحللهللا فللي شباك 

معلقات  نساء  مشاهد  وأضحت  التذاكر. 

علللللى  املللشللانللق، اعللتللداءات دمللويللة، ملكات 

ومجرمات  جاسوسات  مقدسات،  ونساء 

قصصا  واألدب،  الثقافة  أبطال  جانب  إلى 

رائدة تكرر نفسها.    

وكللتللاب "حللتللى تللزهللق روحلللك" يتناول 

بالبحث التاريخي السينمائي عقوبة اإلعدام 

تاريخها  ودراسللللات  املتحدة  الللواليللات  فللي 

القانوني ويسأل حول ما إذا كانت "عقوبة 

اإلعدام هي أميركا أم إن أميركا هي عقوبة 

اإلعدام؟"، إلى جانب من يتأثر من اآلخر - 

السينما والتلفزيون من احملاكم أم احملاكم من 

امليديا؟ ويتضمن الكتاب استعراضا شاما 

لرواية األفام التي تتناول القانون واإلعدام 

منذ فترة السينما الصامتة وحتى أيامنا.   

ملللؤللللفلللة الللللكللللتللللاب، الللللدكللللتللللوره إيلللفلللون 

محاضرة  هللي  غللللوالن،   - كللوزلللوفللسللكللي 

كلية  في  واإلعلللام   السينما  موضوع  في 

تل   الكيبوتسات في  ساّبير وفي سيمينار 

أبيب وفي  جامعة حيفا. وهي متخصصة 

في  وتناوله  األميركي  القانون  تاريخ  في 

السينما وامليديا. وهي تبحث منذ سنوات 

فللي الللعللاقللة بللني الللقللانللون والللنللظللام وبللني 

والدينية  والثقافية  االجتماعية  الظواهر 

األميركية  السينما  فللي  تللنللاولللهللا  وشللكللل 

ونشرات األخبار واملسلسات التلفزيونية.  
                   

رحلة حانا أرندت إلى قلب
ظالم القرن العشرين

اسم الكتاب: أسس التوتاليتارية
املؤلفة: حانا أرندت

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد
ترجمة وحترير وتقدمي: عيديت زرطال

عدد الصفحات: 744 صفحة

كان العام 1951 عاما دراماتيكيا في  حياة 

وإنتاج الفيلسوفة األميركية اليهودية حانا 

أرنللدت. فقد صدرت في هذا العام النسخة 

التوتاليتارية"  األصلية من كتابها "أسس 

فللي اللللواليلللات املللتللحللدة، وفلللي الللعللام نفسه 

حصلت على اجلنسية األميركية بعد عشر 

سنوات من عيشها في القارة اجلديدة. 

واحتل الكتاب مكانة في الفكر السياسي 

قليلة،  غير  سنوات  بعد  املعاصرة  للفترة 

ذلك  حتى  معروفة  تكن  لم  التي  واملؤلفة 

احلني، باستثناء بني مجموعة من املهاجرين 

األصدقاء  من  قليل  وعللدد  مثلها  أملانيا  من 

ضمها  مت  نيويورك،  في  اليهود  واملثقفني 

إلللللى الللقللمللة امللللرملللوقلللة- الللرجللوللليللة- من 

القرن  في  املؤثرين  السياسيني  الفاسفة 

الللعللشللريللن. وسلللويلللة ملللع حللصللولللهللا على 

منح  الكتاب  هذا  فإن  األميركية،  اجلنسية 

تقريبا  حياتها  نصف  مللرت  التي  مؤلفته، 

املواطن،  حقوق  إلللى  تفتقر  كاجئة  عليها 

أرضا صلبة ومكانا وصوتا في هذا العالم.

شهرة  األكثر  الفصول  أحد  في  وكتبت 

واقتباسا اليوم في كتابها حول االستبدادية 

أنه "مت التعبير عن املس األساس بحقوق 

اإلنسان، قبل أي شيء آخر، بسلب املكان 

في العالم، املكان الذي يجعل األفكار مهمة، 

ما  أمللر  وثمة  مللؤثللرة.  النشاطات  ويجعل 

أساسي للغاية أكثر من احلرية والعدالة، هو 

وينبغي حتمل مسؤوليته  املواطن،  حقوق 

عندما لم يعد االنتماء إلى مجتمع ُولد فيه 

وعدم  ذاتلله،  تلقاء  من  مفهوما  أمرا  إنسان 

االنتماء إليه لم يعد أمرا اختياريا".      
في  الكامن  التناقض  أن  أرنللدت  وتللرى 

فقدان حقوق اإلنسان هو كون هذا الفقدان 
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إلى  فيها  يتحول  التي  اللحظة  في  يحدث 
مواطنة  وال  مهنة  بللدون  إنساني  مخلوق 
وال رأي وإلى إنسان ال ينتج شيئا باستثناء 
فللرديللتلله املللتللملليللزة املللطلللللقللة، والللتللي ملجرد 
العالم  داخللل  التعبير  مللن  ممنوعة  كونها 
ومن التأثير على العالم فإنها تفقد أهميتها 

بصورة مطلقة.    
أن  زرطلللال،  عيديت  احمللللررة،  وكتبت 
كتاب أرندت ال يشبه أي كتاب صدر قبله 
أو  بعده. فهي انطلقت في رحلة إلى قلب 
للبحث  قرنها-  العشرين-  القرن  ظام 
فلللي مللركللبللات وقللللوى الللعللصللر احلللديللث 
تبلورت  الللتللي  وتركيباتها  ونشاطاتها 
سللويللة لللنللشللوء الللظللاهللرة االسللتللبللداديللة. 
يكن  لم  البشري  التاريخ  في  شلليء  فا 
عصرنا  في  البشرية  يهيئ  أن  مبقدوره 
لتدمير  اجلللديللدة  االسللتللبللداديللة  للفكرة 
للبشر  الللامللتللنللاهللي  الللتللزايللد والللتللنللويللع 
والتصفيات اجلسدية املنهجية والعقانية 
الفكر  أي  ذاتللهللا،  بحد  اإلنسانية  ومحو 
وشعور  والللتللجللدد  والعفوية  والللنللشللاط 

املشاركة بأن نكون سوية في العالم. 
رغللم ذلللك اعتبرت أرنللدت أنلله لم يكن 
إبللادة  إلللى  أدى  ما  بني  الفصل  باإلمكان 
العشرين  الللقللرن  فللي  اللليللهللودي  الشعب 
وبلللني الللسلليللطللرة املللنللهللجلليللة علللللى ذوات 
بأكملها، وتصفية املايني من بني البشر 
االستعمارية   العظمى  الللدول  أيللدي  على 
فللي الللقللرن الللتللاسللع عللشللر. وهللكللذا أدى 
انللتللشللار اإلمللبللريللاللليللة اللللا مللحللدود إلللى 
أمام  واملساواة  املواطنة  مشروع  تدمير 
السياسية  املؤسسات  وانهيار  القانون، 
في دول أوروبا، وجتسد الطمع وإمكانية 

السيطرة العاملية.  

النساء وأبناء األقليات وانخراطهم في 
مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية

اسم الكتاب: اجلندر والعرقية في 
التعليم العالي في إسرائيل

احملرران: راحيل هيرتس - الزاروفيتش 
ويزهار أوبلتيكا
الناشر: برديس

اعتبرت األكادمييا املعاصرة طوال معظم 
سللنللوات وجلللودهلللا علللللى أنللهللا مللجللال عمل 
للرجال، بينما لم يسمع صوت النساء في 
العلم وفي مجاالت اآلداب والفكر والثقافة، 
في العالم الغربي. وأدت التغيرات في مكانة 
إلللى جانب  املللعللاصللر  املجتمع  فللي  الللنللسللاء 
الدول  إلى  مختلفة  عرقية  أقليات  هجرات 
النساء  ارتفاع في عدد  إلى  الغنية  الغربية 
وأبناء األقليات العرقية في الدراسات العليا.

في  والعرقية  "اجلللنللدر  كللتللاب  ويسلط 
التعليم  العالي في إسرائيل" الضوء على 
جوانب عدة مرتبطة بدخول النساء وأبناء 
وانخراطهم  العليا  الدراسات  إلى  األقليات 
كأعضاء في طاقم التدريس األكادميي في 

مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية.    
ويتبني من الكتاب أن محاولة الكشف عن 

صوت النساء وأبناء األقليات في األكادمييا 
أدت إلى التدقيق في املبنى والثقافة األكادميية 
في  اجلامعات والكليات، التي يرى الكثيرون 
لطبيعتهن  التنكر  علللللى  الللنللسللاء  تللرغللم  أنللهللا 

"اجلندرية" وتبني الفكر الرجولي.
راحيل  )املتقاعدة(  البروفسور  احملرران: 
علم  في  متخصصة  الزاروفيتش  هيرتس- 
النفس  االجتماعي - التربوي وتعمل في كلية 
التربية في  جامعة حيفا، وبني مجاالت أبحاثها 

العاقات  بني اليهود والعرب في إسرائيل.
والبروفسور يزهار أوبلتيكا هو محاضر 
في  كلية التربية في جامعة تل أبيب وبني 
تربوية،  أجهزة  في  العمل  أبحاثه  مجاالت 
مؤسسات  وتسويق  والللقلليللادة،  واإلدارة 

تربوية.

نظرية ماو وتأثيرها
على حرب األنصار

اسم الكتاب: حرب األنصار ومواجهتها 
- تراث ماو العسكري

املؤلف: طال طوبي
الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 230 صفحة
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يعتبر ماو تسي تونغ أهم منظر حلرب 

األنصار املعاصرة. وقد أرشدت مؤلفاته 

في  ثللوريللة  أنللصللار  منظمات  العسكرية 

جميع أنحاء العالم وأضحت فكرا موجها 

بعد  حدثت  التي  األنللصللار،  كفاحات  في 

احلرب العاملية الثانية.

ويلللهلللدف كلللتلللاب "حلللللرب األنلللصلللار 

العسكري"  مللاو  تللراث   - ومواجهتها 

إلى حتليل نظرية األنصار التي وضعها 

في  نشبت  فقد  تأثيرها.  وإظللهللار  مللاو 

احلرب  أعقاب  في  الثالث  العالم  أنحاء 

أنصار، حاولت  الثانية حروب  العاملية 

قلللوى قللوملليللة مللن خللالللهللا الللتللحللرر من 

من  ويتبني  الغربية.  اإلمبريالية  نير 

حتليل احلروب أن القوى املقاتلة عملت 

مبوجب مبادئ منظمات األنصار التي 

وضعها ماو.

الكتاب  من  الثاني  القسم  ويتناول 

النظرية املضادة التي وضعها الغرب، 

اللللذي يللواجلله اللليللوم نللوعللا مللن القتال 

املللتللأثللر، وإن كلللان ذللللك بلللدون وعللي، 

أن كتابه  املؤلف  مللاو. ويللرى  مببادئ 

يخدم جمهورا واسعا مهتما مبسائل 

مللثللل اإلرهلللللللاب، مللنللظللمللات األنللصللار 

واحلرب ضدها وارتباط ذلك بالواقع 

اإلسرائيلي.

املللؤلللف طلللال طللوبللي هللو محاضر 

جامعة  فللي   العام  التاريخ  قسم   في 

بللللار إيلللللان، وقللللد أصللللدر فلللي الللعللام 

2006 كتابا بعنوان "تناول احلساء 

بالسكني: التجربة األميركية في فيتنام 

  ."1973 - 1959

ذوو العسر التعليمي
ومصاعب اندماجهم في العمل

اسم الكتاب: هبوط صعب -  ذوو العسر 
التعليمي في حلبة العمل

املؤلفة: عمياله عينات
الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 176 صفحة
املاضي  حتى  التعليمي،  العسر  اعتبر 
القريب، محدودية يتم أخذها باالعتبار في 
سنوات التعليم الرسمية فقط. لكن يتضح 
يعانون  الللذيللن  البالغني  مللن  الكثيرين  أن 
تأهيلهم  بنجاح  وينهون  العارض  هذا  من 
خطيرة  صعوبات  يصادفون  األكللادميللي 
الللعللمللل. وهناك  فللي  انللدمللاجللهللم  فللي عملية 
ضدهم  التمييز  ويتم  محدوديتهم  تطفو 
رغم قدراتهم وثقافتهم واحملفزات العالية 

التي متيزهم.
ويلللتلللضلللملللن كلللتلللاب "هللللبللللوط صللعللب" 
من  يعانون  أكادمييني  خريجني  شهادات 
العسر التعليمي، وارتباكهم ومعاناتهم مع 
مشغليهم، الذين هم بغالبيتهم غير مطلعني 

على املوضوع.  
إلى أن  الكتاب  البحث في  وتشير نتائج 
إشكالية العسر التعليمي متيز وضع نحو 

إسرائيل،  في  العاملني  السكان  من   %15
ليس فقط على  تؤثر بصورة هدامة  وهي 
اجلهاز  على  وإمنلللا  منها،  يعانون  الللذيللن  

االجتماعي برمته أيضا. 

حتليل دور اإلعالم
السياسي في إسرائيل

اس��م ال��ك��ت��اب: امل��ك��ت��وب ف��ي اجل��ري��دة - 
اللغة، اإلعالم واأليديولوجيا

املؤلفة: تانيا رينهارت
الناشر: برديس

عدد الصفحات: 140 صفحة
دّرسلللللت عللاملللة اللللللسللانلليللات والللنللاشللطللة 
ريللنللهللارت  تللانلليللا  الللبللروفللسللور  السياسية 
جامعة  في  اجلريدة"  في  "املكتوب  دورة 
تل أبيب، وذلك منذ التوقيع على  اتفاقيات 
الللعللام 1993، وعلللللى مللدار  أوسلللللللو، فللي 
في  "املللكللتللوب  كتابها  ويستند  عللامللا.   15
اجلريدة - اللغة، اإلعام واأليديولوجيا" 
والتي  الللدورة،  هذه  في  محاضراتها  على 
السياسي.  اإلعللام  حتليل  حللول  تتمحور 
وكانت رينهارت  وطابها يحللون في كل 
درس الصحافة اإلسرائيلية  في األسبوع 
الذي يجري فيه الدرس، إضافة إلى خلفية 
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النقد اإلعامي وأداء املجتمع  نظرية حول 

الدميقراطي.

التي جرى  املبدئية  املسائل  تزال  وال 

صلة  ذات  احملللللاضللللرات  فلللي  تللنللاولللهللا 

بالواقع اإلسرائيلي رغم  مرور السنني، 

ومن بينها: معنى واقع أن أقلية  صغيرة 

املللال  رأس  على  تسيطر  املللواطللنللني  مللن 

الكبير وصناعة  اإلعام، أو شكل تعاون  

عام  رأي  بلورة  في  احلكم  مع  اإلعللام 

منصاع. 

أيضا،  والكتاب  احملللاضللرات،  وتناولت 

التغطية اإلعامية لبعض األحداث العينية، 

في  سقطت  التي  الله  حزب  صواريخ  مثل 

مدينة  كريات شمونا في شمال إسرائيل، 

أو عملية سام ال نهائية ومتعثرة إلى جانب 

احتال متصاعد.

ويلللوضلللح هللللذا اللللكلللتلللاب وهللللو األخلليللر 

للبروفسور رينهارت، التي توفيت في العام 

2007، بصورة منهجية وحوارية مبادئ 

في  للجمهور  املللعللروف  السياسي  فكرها 

إسرائيل من مقاالتها الكثيرة في الصحف 

مثل  السابقة  السياسية   وكتبها  اليومية 

"أكاذيب حول السام" و"خريطة الطريق 

إلى ال مكان".   

وتللتللنللاول فللصللول الللكللتللاب املللواضلليللع 

الذات؛  على  احلفاظ  أيديولوجيا  التالية: 

املللنللهللج الللتللشللومللسللكلليللانللي )نللسللبللة إلللى 

الشبكة   اإلعلللام؛  تشومسكي(؛  نللوعللام 

حللول الثقب - حللول أسللطللورة اإلعللام 

 - االنتفاضة  متآمرة؛  قللراءة  اليساري؛ 

استغراب محاربة األيديولوجيا املركزية 

فللي إسللرائلليللل؛ يللوم الللهللولللوكللوسللت في 

الصحافة اإلسرائيلية. 

حروب اليهود األهلية 
منذ فجر التاريخ

ضد  اليهود  ح��رب  تاريخ  الكتاب:  اس��م 
الرومان

]معروف  متتياهو  بن  يوسف  املؤلف: 
أيضا باسم يوسيفوس فيالفيوس[

الناشر: كرمل
عدد الصفحات: 754 صفحة

للمؤرخ  حديثة  ترجمة  هو  الكتاب  هللذا 
اليهودي يوسيفوس فيافيوس، أو يوسف 
األول  القرن  في  عللاش  الللذي  متتياهو،  بن 
امليادي. ومتت ترجمته عن اللغة اليونانية 
بلغة عصرية. وكان قد متت ترجمة الكتاب 
إللللى الللعللبللريللة قللبللل عللشللرات الللسللنللني، لكن 
للعصر  مائمة  تعد  لللم  القدمية  الترجمة 
احلديث. وزاد باحثون ومحررون مداخات 
وماحظات جديدة على الترجمة العبرية.  

إن أي مؤلَف تاريخي هو في الواقع حتليل 
لألحداث الواردة فيه. وحتى املؤلفون الذين 
يضمنون مؤلفاتهم مستندات توثق حقائق 
مجردة لألحداث فإنهم يقترحون في الواقع 
حتليا ذاتيا من خال استخدام املستندات. 
تاريخي  لوصف  وجللود  ال  فإنه  وعموما 

موضوعي بشكل مطلق.

ويوضح فيافيوس في بداية الكتاب أنه 

بني  الداخلي  الصراع  قصة  روايللة  يعتزم 

اليهود، ويرى أن هذا الصراع كان املسبب 

املباشر للتمرد على احلكم الروماني واألداء 

املأساوية.  ونهايته  التمرد  لهذا  الفاشل 

وهلللو يللوجلله اللللقلللارئ فلللي جللملليللع فللصللول 

أن احلللرب  أدعلللي  بللالللقللول: "إنللنللي  الكتاب 

أخضعت  الللتللي  هلللي   ]stasis[ األهللللليللة  

حسموا  الللرومللان  وأن  )الللقللدس(،  املدينة 

احلرب األهلية، التي كانت أقسى بكثير من  

األسوار". 

ويبدأ فيافيوس كتابه بسرد قصة مترد 

احلشمونائيم ]طائفة يهودية[، وذلك ألنه 

يظهر فيها منوذج من احلرب األهلية التي 

أدت إلى تدخل  إمبراطورية كبيرة وقوية 

فللي  شلللؤون اللليللهللود. وهللكللذا يفسر أيضا 

الروماني  القائد  يللد  على  الللقللدس  احللتللال 

الكبير جاليونيوس بومبيوس ودخوله إلى 

املباشر  الروماني  احلكم  وفرض  الهيكل، 

وما أعقب ذلك من فوضى عارمة في الباد 

]حاكم  األول  أغريبيس  مللوت  أعللقللاب  فللي 

يهودي - روماني من نسل هيرودوس[. 

األحللداث  هللذه  جميع  فيافيوس  ويصف 

الفئات  بني  احلللروب  عن  ناجمة  أنها  على 

اليهودية. 

ويللتللطللور ملللوضلللوع احلللللرب األهللللليللة 

بلللني الللليلللهلللود- الللللل "سللتللاسلليللس"- مع 

التاريخية.  األحلللداث  وصللف  في  التقدم 

وكللانللت اللللل "سللتللاسلليللس" عللامللة ومتيز 

كافة فئات الشعب، حتى نشوب احلرب 

مع الرومان. ويصور فيافيوس منطقة 

اليهود  يسميها   التي  واخلليل،  القدس 

"بللللاد يلللهلللودا"، علللللى أنللهللا كللانللت تعج 
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بالفوضى على مدار عقدين قبل احلرب، 
من  ينتقل  "الللتللهللاب  مبثابة  أنللهللا  وكللتللب 
عضو إلى آخر  في جسد مريض". ومنذ 
الللل "ستاسيس"  كللانللت  انلللدالع احللللرب 
اجلليل  منطقة  وفللي  حسمتها،  التي  هي 
أحبطت جهود فيافيوس، الذي كان قائدا 
عسكريا بنفسه، في الدفاع عن املنطقة في 

وجه  الرومان.     

حرب 1948 لم تنته

اسم الكتاب: في فخ اخلط األخضر
املؤلف: يهودا شنهاف

الناشر: عام عوفيد
عدد الصفحات: 230 صفحة

يؤكد أستاذ علم االجتماع في جامعة 
تلللل أبلليللب والللبللاحللث فلللي مللعللهللد "فلللان 
يهودا  البروفسور  الللقللدس،  فللي  لير" 
شللنللهللاف، أن اخلللط األخللضللر هللو خط 
بللجللرة  رسللملله  مت  اسلللتلللبلللدادي  إداري 
العام  في  رودس  اتفاقيات  خللال  قلم 
أساسيا  ركللنللا  أضللحللى  ولكنه   1949
أن  ويللرى  اإلسرائيلية.  السياسة  فللي 
وفلسطني،  إسللرائلليللل  الللدولللتللني،  حللل 
اللتني تعيشان جنبا إلى جنب على كا 

جانبي اخلط األخضر، هو "األرنب في 

يقفز  الذي  اإلسرائيلي،  اليسار  قبعة" 

حاما رواياته املختلفة، مثل "الفصل" 

و"تللعللديللل احلللللللدود"، بللني الللعللواصللم 

األوروبلليللة وأملليللركللا كحل سللحللري أو 

وهم جميل.  

فمؤمترات السام، من مدريد وأوسلو 

فشلت  وأنللابللوللليللس،  ديفيد  كللامللب  حتى 

اللللواحلللد تلللللو اآلخللللر. وإسللرائلليللل تسوغ 

الفشل دائما بشعار "عدم وجود شريك". 

ويللوضللح شللنللهللاف فللي مللؤلللفلله، بللصللورة 

منهجية  وواضحة، أسسا لفهم الصراع 

اإلسرائيلي - الفلسطيني بشكل مختلف. 

ويللبللني  إللللى  أي ملللدى يسفر الللنللظللر إلللى 

الصراع من نقطة حرب العام 1967 عن 

جتاهل وجهة النظر الفلسطينية، املتوجهة 

تنته  لم  كحرب   1948 العام  حللرب  نحو 

حتى اآلن. 

ويلللعلللتلللبلللر شلللنلللهلللاف أنلللللله تلللكلللملللن فللي 

يطرح  وهللو  لليهود.  كبيرة  قللوة  موقفه 

األخللاقللي  اجلللانللب  حللول  صعبة  أسئلة 

فلللي إخلللللاء امللللسلللتلللوطلللنلللات، واملللطللالللبللة 

الكامنة  الدينية  بالترسبات  باالعتراف 

فللللي  الللصللهلليللونلليللة، ويلللصلللرف األنللظللار 

ويكشف  املللكللان.  في  اليهود  حقوق  إلللى 

كتابه عن حتالفات محتملة  شنهاف في 

واليمني،  اليسار  بني  ومفاجئة،  جديدة 

إعللادة  أمللام  املجال  تفتح  حتالفات  وهللي 

إسرائيل  في  السياسية  اخلريطة  تنظيم 

وزعزعة التمييز املتعارف عليه بني يسار 

وميني.     
       

"السياسة وهم خطير"

اسم الكتاب: إنهاء الصراع
املؤلف: أفينداف بيغن
الناشر: أحوزات َباِيت

عدد الصفحات: 154 صفحة
صلللدر هلللذا الللكللتللاب بللاللللللغللتللني الللعللبللريللة 
واللللعلللربللليلللة. وملللؤللللفللله هلللو جنلللل اللللوزيلللر 
اإلسللرائلليلللللي وأحللللد رمللللوز اللليللمللني، بيني 
األسللبللق،  احلللكللومللة  رئلليللس  وحفيد  بيغن، 

مناحيم بيغن. 
وكللتللب أفلليللنللداف بلليللغللن فلللي كللتللابلله أنلله 
شعبا،  أو  دولللة  املللرء  يحب  أن  "يستحيل 
وطنيا،  نشيدا  أو  بلدا  يحب  أن  يستحيل 
إنها  ومتلك؛  سيادة  وإمنللا  حبا  ليس  فهذا 
األمللن،  ومتنحها  بها  تلتصق  التي  الللروح 
ُمفسدة  القوة  إن  والعظمة.  القوة  وضمان 
تولد  وإمنللا  اجلمال  متيز  ال  فالقوة  للقلب، 

األلم وحسب".   
ويحاول أفينداف بيغن في كتابه "إنهاء 
الصراع" البحث بعني مفتوحة وفكر متحرر 
في جذور الصراع في املنطقة. ويطلب من 
اجلانبني، الفلسطيني واإلسرائيلي، نسيان 
جانبا  نضع  و"أن  إيللاه"  علمونا  ما  "كللل 
األفكار القدمية التي قادتنا مرة تلو األخرى 
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إلى طريق مسدودة، كي ندقق في مدى املس 
الذي تلحقه السياسة بحياتنا". 

آخر  تنظيمي  إطلللار  أي  مثل  أنلله  ويلللرى 
أوجده البشر )الدين، القومية، األيديولوجيا 
ومللا إلللى ذللللك(، فللإن السياسة أيللضللا هي 
وهم خطير يكرس التفكير في اجتاه مسار 
نهايته معروفة سلفا. وأي تفكير سياسي 
التاريخ  أثبت   مثلما  بالضرورة،  سيجرنا 
وحروب  صراعات  إلى  األخللرى،  تلو  مرة 

ودمار وموت. 
وملللن خلللال فللصللول الللكللتللاب اللللل 57 
ونتائجه  الللعللنللف  جلللذور  بيغن  يللامللس 
ويللفللكللك الللكللللليللشلليللهللات، مللثللل الللقللوانللني، 
املللراسلليللم، الللتللعللابلليللر، الللهللويللة وغلليللرهللا، 
ويقترح "طريقا إنسانية تطالب بالتنازل 
عن الصهيونية ومواجهة ضرورة التنازل 

عن احلدود".   
 

من الكيبوتس إلى 
املستعمرة االحتاللية

اسم الكتاب: خصخصة - نظرة من 
قلب الكيبوتس

املؤلف: يهودا هارئيل
الناشر: كرمل

هذا الكتاب هو مبثابة وداع واع وأليم 

التعاونية  )الللقللريللة  الكيبوتس  "حلللللم  لللل 

اإلسللرائلليللللليللة( وأحلللللام جلليللل كللامللل". 

التي  لألوهام  مفصا  حتليا  ويتضمن 

حولت القرن العشرين ليكون قرنا مروعا 

حتقيق  مللحللاوالت  خلفية  علللللى  وقللاتللا، 

اليوتوبيا.

األيديولوجيات  املؤلف  ويستعرض 

ووجلللللهلللللات اللللنلللظلللر الللللتللللي يللصللفللهللا بللل 

"العمياء"، والتي قادت إلى خيبة األمل 

وامللللأسلللاة. ويللتللنللاول "تللضللللليللل" علوم 

ووهم  واالجتماع،  واالقتصاد  التاريخ 

"التخطيط العلمي" لاقتصاد، املجتمع، 

برمجة  وحتى  الطبيعة  العلوم،  الثقافة، 

مقابل  املبرمج  االقتصاد  إنلله  اإلنللسللان. 

اقتصاد السوق. 

ويتناول أيضا مملكة الكيبوتس، احلركة 

وألغته،  الللفللرد  استعبدت  الللتللي  اجلماعية 

وحرية الدولة واألمة واملكانة التي استبدلت 

حللريللة اإلنلللسلللان، وامللللسلللاواة بللني أعللضللاء 

الللكلليللبللوتللس ومللحللو االخلللتلللاف واملللتللملليللز 

الللكللتللاب مواضيع  ويللتللنللاول  واإلنللسللانللي. 

أخرى تقلق اإلسرائيليني. 

امللللؤللللف،  يللهللودا هللارئلليللل، كلللان عضوا 

إسرائيل،  شمال  في  منارة،  كيبوتس  في  

الللعللام 1967 أصبح  أعللقللاب حلللرب  وفلللي 

مستوطنا في هضبة اجلوالن وناشطا في 

إقامة املستوطنات فيها. كذلك كان هارئيل 

الثالثة"  "الللطللريللق  حلللزب  مللؤسللسللي  بللني 

قبل هذا احلزب.  وكان عضو كنيست من 

ويدير اليوم وحدة التخطيط اإلستراتيجي 

للجوالن. 

   سر "السبط املفقود"

اسم الكتاب: سر سيسرا 
املؤلف: آدم زرطال

الناشر: دفير
عدد الصفحات: 382 صفحة

الكتاب اإلجللابللة عللن أسئلة  يللحللاول هللذا 
مثيرة مثل: من هو سيسرا؟ ما هي القصة 
احلقيقية من وراء أنشودة دفوراه؟ من هو 

"السبط املفقود"؟
يذكر أنه في العام 1992 اكتشفت في 
قلب حرش يقع على تلة مطلة على وادي 
عارة مدينة كبيرة وغير معروفة، اسمها 
احلواط. ورغم أنها بنيت في كنعان قبل 
3200 عام، إال إن مبانيها املتميزة غريبة 
عن ثقافة الشرق األوسط في تلك الفترة. 
أين  مللن  الغامضون؟  سكانها  كللان  فمن 
جللاؤوا؟ وملللاذا متت مغادرتها فجأة بعد 
باستثمارات  إقللامللتللهللا  مللن  قصير  وقلللت 

وجهود هائلة؟ 
كتاب "سر سيسرا" هو رحلة أثرية - 
تاريخية - توراتية، حتاول حل الغموض. 
إلى مصر وسورية  القارئ  الكتاب  ويقود 
الللقللدميللتللني وإلللللى سللرديللنلليللا وكللورسلليللكللا 
الللطللريللق يلتقي أسللبللاط  احلللديللثللتللني. وفلللي 
إسرائيل مع أغيار البحر، وهم أبناء الدول 
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املفقود  السبط  ويظهر  الللقللدميللة،  العظمى 
"ساردانا" في املنطقة. 

ويسلط مقاتلوه، الذين يضعون اخلوذات 
ذات القرون، ضوءا جديدا على أحد األحداث 
املهمة في تاريخ اليهود، وهي املعركة بني 
"دفوراه النبية" وباراك بن أفينوعام وبني 
سيسرا وجيشه. ويسعى املؤلف إلى سرد 
في  املثيرة  األثللريللة  املكتشفات  أحللد  قصة 
عصرنا ويكشف جوانب غير معروفة من 

تاريخ اليهود.
في  بروفسور  هو  زرطللال  آدم  املؤلف 
علم آثار الشرق القدمي، من جامعة حيفا 
طاقم  ويللرأس  هيردين".  "عيمق  وكلية 
مسحا  عللامللا  ثللاثللني  منذ  يللجللري  باحثني 
وغور  الغربية  الضفة  شمال  في  لآلثار 

األردن.

رواية حالوتس ل� "حرب 
لبنان الثانية"

اسم الكتاب: نظرة صريحة
املؤلف: دان حالوتس

سيفري  أح��رون��وت-  يديعوت  الناشر: 
حيمد

عدد الصفحات: 564 صفحة

خدم اجلنرال دان حالوتس أربعني عاما 
أعوام  أربعة  بينها  في اجليش اإلسرائيلي 
كرئيس  شهرا  و18  اجلللو  لللسللاح   كقائد 
حالوتس  وخلللرج  الللعللامللة.  األركللللان  لهيئة 
حرب  أعللقللاب  فللي  العسكرية  اخلللدمللة  مللن 
لبنان الثانية، فيما كان اجلدل في إسرائيل 
احلللرب وإخفاقات  نتائج  أوجلله حللول  فللي 
خالها،  والسياسية  العسكرية  القيادتني 
مستبقا استنتاجات جلنة حتقيق في أدائه 

خال احلرب. 
ويلللسلللرد حلللاللللوتلللس فلللي كللتللابلله سلليللرة 
للجيش  قيادته  وحتى  طفولته  منذ  حياته 
اإلسرائيلي، ويجري حسابا للذات مع نفسه 
ويوجه انتقادات لضباط كبار وشخصيات 

سياسية. 
خدمته  بللدايللة  عللن  حالوتس  ويتحدث 
العسكرية عندما كان طيارا حربيا خال 
 .1973 العام  وحللرب  االستنزاف  حرب 
وبللعللد ذلللك تللرقللى فللي سلم قلليللادة ساح 
إلللى قلليللادة الساح.  اجلللو حتى وصللوللله 
أركللان  لهيئة  رئيس  أول  هللو  وحالوتس 
يأتي من ساح اجلو. وقاد كرئيس لهذه 
الهيئة تنفيذ خطة فك االرتباط عن قطاع 
غزة، سواء إخاء املستوطنني أو انسحاب 
وإعللادة  القطاع  مللن  اإلسرائيلي  اجليش 

انتشاره حوله.   
لللكللن حلللرب لللبللنللان رمبلللا تللكللون أهللم  
العسكرية،  حالوتس  حياة  في  مرحلة 
باإلخفاق  اتهامه  ضوء  على  خصوصا 
في إدارة احلرب. ويدعي حالوتس في 
كتابه أن احلرب كشفت "ثقافة عسكرية 
برية تنطوي على خلل" وأن هذا اخللل 
ساهم في اإلخفاقات العديدة. رغم ذلك 

على  احللللرب  أن  يعتبر  حللالللوتللس  فلللإن 
حققت   ،2006 العام  صيف  في  لبنان، 
ذلك  على  الدليل  أن  يرى  أهدافها. وهو 
هو أنه منذ وقف إطاق النار يسود هدوء 
مطلق عند حدود إسرائيل الشمالية وأن 
مقابل  الللردع  قللوة  استعادت  إسرائيل 

حزب الله. 
ويلللللللهلللللللاجلللللللم حلللللللاللللللللوتلللللللس "جلللللنللللة 
الللتللي حققت فللي إخللفللاقللات  فلليللنللوغللراد" 
لبنان  حللرب  خللال  اإلسرائيلية  القيادة 
مصطلح  شللوهللت  أنللهللا  ويعتبر  الللثللانلليللة، 
مللداوالتللهللا  خللال  مللن  الطبيعية  الللعللدالللة 
واستنتاجاتها ولم تدرس بشكل صحيح 
الللغللايللات الللتللي مت وضللعللهللا ومللقللارنللتللهللا 

باإلجنازات الفعلية، على حد تعبيره.
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صدر عن مدار حديثًا
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صدر عن مدار حديثًا



169

صدر عن مدار حديثًا
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يصدر عن مدار قريبًا


