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تشويه الواقع والتاريخ

اس����م ال���ك���ت���اب: ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون في 
إسرائيل

املؤلف: دان شيفتان
الناشر: زموراه – بيتان

عدد الصفحات: 844 صفحة

وسياسيون،  وكتاب  باحثون  تناول 
م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن خ��م��س��ني ع���ام���ا، قضية 
في  ال��ع��رب  املواطنني  ومستقبل  مكانة 
العسكري،  ب���دءا م��ن احل��ك��م  إس��رائ��ي��ل، 
الذي كان مفروضا على األقلية العربية 
– الفلسطينية، مرورا بيوم األرض وهبة 
ال��ع��ام 2000 وح��ت��ى س��ن��وات  أك��ت��وب��ر 
الدكتور  وي��ت��ن��اول  الثانية.  االنتفاضة 
دان شيفتان، احملاضر في جامعة حيفا، 
ف���ي ه����ذا ال��ك��ت��اب رؤي����ة م��ن��س��ج��م��ة مع 
يصفه  ما  ويستعرض  اليمينية  مواقفه 
سياسيا  وشاملة،  موثقة  "رؤي���ة  بأنه 
في  العرب  عن  واقتصاديا،  واجتماعيا 
البالد ونضالهم ضد الدولة اليهودية". 
التي  "العملية  ف��ي  شيفتان  ويبحث 
حّولت، في غضون جيلني أو ثالثة أجيال، 
الذي  العربي  للمجتمع  املهزومة  البقية 
بقي حتت حكم إسرائيل بعد العام 1948 
إلى أقلية قومية كبيرة وواثقة واختارت 
ورادي��ك��ال��ي��ة".  ص��ارم��ة  ق��ي��ادة  لنفسها 
العربية  ويعتبر املؤلف أن قيادة األقلية 
"رادي��ك��ال��ي��ة" ألن��ه��ا ت��رف��ض "ال��دول��ة 
"آالف  شيفتان  تتبع  وق��د  اليهودية". 
ترفض  ال��ت��ي  السياسية  التصريحات 
ب��ادع��اءات  والتمسك  اليهودية  ال��دول��ة 
ويشير  األس��اس".  من  شرعيتها  تنفي 
تفرض  التي  السياسية  "األج��ه��زة  إل��ى 
باسم  املتحدثني  بني  راديكالية  مواقف 
وإل��ى  ت��ن��وع��ه��ا،  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي،  املجتمع 
يجرؤون  قالئل  استثنائيني  متحدثني 

على التحدث بشكل مختلف".      
في  العربية  األقلية  شيفتان  ويحمل 
إسرائيل مسؤولية الضائقة االقتصادية 

أن "الضائقة  التي تعاني منها. ويعتبر 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��س��ائ��دة ل���دى اجل��م��ه��ور 
ال��ع��رب��ي ن��اب��ع��ة ب���األس���اس م��ن اخ��ت��ي��ار 
اجتماعي وثقافي لهذا املجتمع، وليس من 
مظاهر متييز قومي موجودة في سوق 
األخرى".  االقتصادية  واحملافل  العمل 
ويزعم أن املعطيات االقتصادية "تثبت 
االجتماعية   – االقتصادية  ال��ف��روق  أن 
بني  وإمن��ا  وال��ع��رب،  اليهود  ب��ني  ليست 
اليهود غير احلريدمي والعرب املسيحيني 
من جهة، والذين اختاروا حياة عصرية 
ومنتجة، وبني العرب املسلمني واليهود 

احلريدمي من اجلهة األخرى". 
في  "الفلسطينيون  ك��ت��اب  وي��ط��رح 
عمل  "خطة  استنتاجاته  في  إسرائيل" 
خطة  بأنها  امل��ؤل��ف  يصفها  محتملة"، 
"مراقبة األضرار"، غايتها "كبح القضم 
في املميزات اليهودية للدولة، وفي الوقت 
نفسه ضمان تعميق املساواة املدنية، وفق 
القيم الدميقراطية للجمهور اليهودي، من 
دون أن تكون هناك توقعات بأن يؤدي 

ذلك إلى ’حل’ املشاكل البنيوية". 
وي��ت��ول��ى ش��ي��ف��ت��ان رئ���اس���ة "م��رك��ز 
أبحاث األمن القومي" في جامعة حيفا 
العلوم  مدرسة  في  كبير  محاضر  وهو 
في  ال��ق��وم��ي  األم����ن   وك��ل��ي��ة  السياسية 
اجلامعة نفسها. كذلك ُيدّرس في جامعة 
تل أبيب وفي الكلية امللكية لدراسات األمن 
السبعني  سنوات  بداية  ومنذ  لندن.  في 
وقادة  القرار  لصناع  كمستشار  يعمل 
األجهزة األمنية في إسرائيل، ويشارك 
ق��ادة ه��ذه األج��ه��زة ويجري   في تأهيل 
سياسيني  مع  ومكثفة  دائمة  اتصاالت 



163

وجهات مهنية خارج إسرائيل فيما يتعلق 
أعضاء  وبضمنهم  األوس���ط،  بالشرق 
ومسؤولون  األميركي  الكونغرس  في 
وم��س��ؤول��ون  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  ف���ي 

سياسيون كبار في  دول أوروبية.  
وصدر للمؤلف في املاضي عدة كتب 
بينها، اخليار األردني، في العام 1986؛ 
حتمية  1989؛  ال��ع��ام  ف��ي  اس��ت��ن��زاف، 
في  وتناول   .1999 العام  في  الفصل، 
ال��ك��ت��ب ال��ق��ض��اي��ا ال��س��اخ��ن��ة ف��ي ال��ش��رق 
األوس�����ط، وخ��ص��وص��ا ال��ع��الق��ات بني 
إسرائيل والدول العربية، وضلوع الدول 
العظمى والعالقات  بني الدول العربية. 

حدود 67’ قابلة للحماية

اس���م ال��ك��ت��اب: وك��ي��ف س��ن��ع��رف؟ - 
استخبارات، عمليات، سياسة

املؤلفان: أهارون زئيفي فركش ودوف 
متاري

الناشر: يديعوت الكتب 
عدد الصفحات: 336 صفحة

ي��وج��د ف���ي إس��رائ��ي��ل أرب���ع���ة أج��ه��زة 
استخبارات. ويتناول هذا الكتاب كيفية 

ت��ن��س��ي��ق ال��ع��م��ل وامل��ع��ل��وم��ات ب���ني ه��ذه 
األجهزة، وتعامل هذه األجهزة مجتمعة، 
وكل جهاز منها على انفراد، مع صناع 
القرار والسياسيني، الذين يتعني عليهم 
دراس���ة أنشطة ه��ذه األج��ه��زة وات��خ��اذ 

القرارات بشأنها.
أسئلة  على  اإلجابة  املؤلفان  ويحاول 
هل  االستخبارات:  أجهزة  بعمل  تتعلق 
هذه األجهزة تزود املعلومات فقط؟ هل 
هي قادرة على تزويد القيادة السياسية 
كان  وإذا  األح����داث؟  مل��ج��رى  بتوقعات 
حول  معلومات  ت��زود  هل  كذلك،  األم��ر 
مواجهات وسيناريوهات احلرب، أم أنها 
تتعامل مع احتماالت السالم أيضا؟ ما 
هي مكانة أجهزة االستخبارات وما هو 
دورها في العصر الرقمي )الديجيتالي( 
اجلديد، الذي غير بالكامل وجه السرية  

التقليدية؟  
وي��س��ع��ى امل��ؤل��ف��ان، وه��م��ا ال��ل��واء في 
االح���ت���ي���اط أه�������ارون زئ��ي��ف��ي ف��رك��ش، 
العسكرية  االستخبارات  شعبة  رئيس 
والعميد  األس��ب��ق،  )أم���ان(  اإلسرائيلية 
فرقة  قائد  مت��اري،  دوف  االحتياط  في 
اإلسرائيلية  النخبوية  ال��ك��وم��ان��دوس 
)سييرت  العامة  األرك���ان  هيئة  س��ري��ة 
الرئيس،  امل��خ��اب��رات  وض��اب��ط  م��ت��ك��ال( 
إل�����ى جت��ن��ي��د خ��ب��رت��ه��م��ا ال���ك���ب���ي���رة م��ن 
أج��ه��زة  م��ح��ادث��ات معمقة ح���ول  خ���الل 
االس���ت���خ���ب���ارات  امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ع��م��ل��ي��ات 
االستخبارات  عمل  وأس��ل��وب  ال��س��ري��ة 
القيادة  أم��ام  عليها  املفروضة  والقيود 
العسكرية واملؤسسة السياسية وأجهزة 
االستخبارات األجنبية ووسائل اإلعالم.   

ويستعرض املؤلفان أنواع املعلومات 
أو  مبقدور،  التي  املختلفة  والتحذيرات 
ل��ي��س مب���ق���دور، أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات 
ت���زوي���ده���ا، وط��ب��ي��ع��ة ن��ش��اط ال���وح���دات 
اخل�����اص�����ة وإس����ه����ام����ه����ا ف�����ي اجل���ه���د 
يتناوالن  ذل��ك  وخ��الل  االستخباراتي. 
والعبر  العمليات  م��ن  كبيرة  مجموعة 
متت  التي  والتقارير  منها  املستخلصة 

كتابتها حولها.  
يرددها  التي  املقولة  املؤلفان  وينفي 
بنيامني  اإلسرائيلية،  احلكومة  رئيس 
غير   1967 العام  ح��دود  ب��أن  نتنياهو، 

قابلة للحماية. 
ف���ي مقابلة  ف��رك��ش ومت�����اري  وق����ال 
أج��رت��ه��ا م��ع��ه��م��ا ص��ح��ي��ف��ة "ي��دي��ع��وت 
أح����رون����وت" أن����ه "ب���اإلم���ك���ان ح��م��اي��ة 
إسرائيل من حدود 67". لكنهما يحذران 
من "أننا لسنا مستعدين للحرب القادمة، 
وعمليا لم ننتصر في أي حرب منذ حرب 
إسرائيل  إن  وي��ق��والن  ال��س��ت��ة".  األي���ام 
عن  اإلع��الن  ملواجهة  مستعدة  "ليست 
يتغير  "ح��ت��ى  وأن���ه  فلسطينية"  دول���ة 
فإن  )اإلسرائيلية(  القيادة  لدى  ش��يء  
أو خاليا  احل��دود  عند  السوريني  بعض 
تطلق أنابيب صفيح، سوف متلي وتيرة 
الشرق  في  األق��وى  اجليش  على  القتال 

األوسط".    
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الييشوف واحملرقة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اسم الكتاب: قهوة الصباح برائحة الدخان 
واملجتمع  الييشوف  بني  اللقاء  ح��ول   –

اإلسرائيلي وبني احملرقة والناجني منها
املؤلفة: دينا بورات

الناشر: عام عوفيد بالتعاون مع ياد َفاِشيم 
)متحف تخليد ذكرى ضحايا احملرقة(

عدد الصفحات: 502 صفحة

يتضمن هذا الكتاب مجموعة مقاالت 
موضوع  ح��ول  ب��ورات  دينا  تأليف  من 
اليهود  الييشوف  ب��ني  املشحون  اللقاء 
في فلسطني والسنوات األولى إلسرائيل 
بعد قيامها وبني الناجني اليهود من أيدي 
الثانية.  العاملية  احل��رب  خ��الل  النازيني 
وتستند هذه املقاالت إلى أبحاث املؤلفة 

على مدار 25 عاما.
أسئلة  الكتاب  ف��ي  امل��ق��االت  وتتناول 
البالد أن  بينها: كيف ومتى أدركوا في 
أوروبا؟  في  جرت  منهجية  إبادة  عملية 
وهل نفذ الييشوف ما كان بوسعه القيام 
به من أجل إنقاذ اليهود في أوروبا الذين 
واجهوا خطر الفناء؟ كيف كان التعامل 
مع الناجني من احملرقة في دولة إسرائيل 
خالل السنوات  األولى بعد قيامها وملاذا 
تغيّر هذا التعامل مع مرور الوقت؟ متى 
تطور علم التاريخ اإلسرائيلي للمحرقة؟ 
وترى بورات أن هذه األسئلة القاسية 
وغيرها ما زالت تقلق اجلمهور اليهودي 
تسليط  وحت��اول  والعالم،  إسرائيل  في 
ال���ض���وء ع��ل��ي��ه��ا وب��ح��ث��ه��ا ف���ي س��ي��اق��ه��ا 
التاريخي، أي في سياق حرب اضطلعت 
التأثير  ع��ن  ج��دا  بعيدة  كانت  ق��وى  بها 

الضئيل للييشوف والتطورات الداخلية 
في إسرائيل في  بداية تأسيسها.

وال����ب����روف����س����ور دي���ن���ا ب�������ورات ه��ي 
م��ح��اض��رة ف���ي ق��س��م "ت���اري���خ شعب 
إسرائيل" ومديرة مركز كانتور لدراسة 
في   الشرقية  أوروب��ا  في  اليهود  تاريخ 
أبحاث  معهد  وم��دي��رة  احلديث  العصر 
جامعة  في  والعنصرية  للسامية  العداء 
تل أبيب. وصدرت للمؤلفة عدة كتب في 
املاضي بينها كتاب "قيادة في الشرك" 
حول تعامل قيادة الييشوف مع  احملرقة 

خالل وقوعها.    

تأثير املنظمات االقتصادية 
على صناعة القرار

اسم الكتاب: قوى محركة؛ شارع عابر 
التحتية  البنى  وخصخصة  إسرائيل 

املدنية في إسرائيل
وإيتي  رابينوفيتش  دان��ي  املؤلفان: 
فاردي، سلسلة يحررها يهودا شنهاف
الناشر: هكيبوتس هميئوحاد ومعهد 

فان لير 
عدد الصفحات: 222 صفحة

ي���ت���ن���اول ه�����ذا ال����ك����ت����اب، م����ن خ���الل 
قضية ش���ارع ع��اب��ر إس��رائ��ي��ل )ش��ارع 
والبيئية  االجتماعية  االنعكاسات   ،)6
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة مل��وض��وع 
في  امل��دن��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى  خصخصة 
إسرائيل. ويشمل الكتاب توثيقا شامال 
ومفصال لعملية تخطيط وشق الشارع، 
ويبني بواسطة ذلك مدى تأثير منظمات 
اق��ت��ص��ادي��ة ل��دي��ه��ا م��ص��ال��ح ع��ل��ى عملية 
وأج��ه��زة  السياسية  ال��ق��رارات  صناعة 

التخطيط بحد ذاتها. 
من  نظرية  أدوات  الكتاب  ويستخدم 
املجالني االقتصادي والسياسي ويسلط 
بواسطتها الضوء على عدد من القضايا 
اجلوهرية التي مت جتاهلها خالل النقاش 
العام الذي دار حول شق شارع إسرائيل. 
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ش�����ارع ع��اب��ر 
إسرائيل، أو املعروف أيضا باسم شارع 
رقم 6، أو طريق إسحق  رابني، هو أول 
السير فيه مرهون  أن  أي  شارع أجرة، 
ب��دف��ع أج���رة س��ف��ر. وق���د مت إي����داع شق 
الشارع وصيانته بيدي منظمة اقتصادية 

خاصة هدفها حتقيق الربح. 
وتعكس هاتان احلقيقتان، كونه شارع 
أجرة وتديره منظمة اقتصادية، االنقالب 
إسرائيل  في  احلاصل  ليبرالي  النيو- 

خالل العقدين األخيرين.   
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اإلدمان

اسم الكتاب: جميعنا مدمنون
املؤلفان: بنحاس دانون

ونيطاع شاينفيلد
الناشر: راموت

عدد الصفحات: 184 صفحة

من املعلوم في أبحاث الدماغ أن دائرة 
متكررة  سلوكيات  إل��ى  تستند  احل��ي��اة 
غ��اي��ت��ه��ا خ��دم��ة ث���الث رغ��ب��ات أس��اس��ي��ة 
وضرورية من أجل البقاء وضمان وجود 
األجيال القادمة، وهي الطعام والشراب 
يسود  تنفيذها  يتم  وعندما  واجل��ن��س. 
شعور بالرضا واملتعة. كذلك فإن دماغ 
يعطي  بشكل  مبني  واحليوانات  البشر 
أوامر لتنفيذ نشاط ومينح مكافأة ومتعة 

بعد تنفيذ هذه األنشطة. 
ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ف���إن ال��ب��ش��ر ي��ول��دون 
أو  م��واد  اإلدم���ان على  إل��ى  ولديهم ميل 
حاجيات أو سلوكيات. فاإلنسان اجلائع 
لذيذا.  طعاما  ي��رى  عندما  شهيته  تثور 
وبعد انتهائه من تناول الطعام ال يشعر  
مزاجه  بتحسن  وإمن��ا  وحسب،  بالشبع 
االستمتاع  جهاز  تشغيل  مت  ألنه  أيضا، 

على  احلديث  ي��دور  هنا  حتى  واملكافأة. 
سلوك أساسي ومنوذجي.  

إنسان  يتطلع  عندما  اإلدم����ان  وي��ب��دأ 
حتى  املتعة  تلك  إلى  الوصول  إلى  معني 
اجل  م��ن  مطلوبا  األم���ر  ي��ك��ون  ال  عندما 
البقاء. وفي هذه احلالة ال ميكنه الوصول 
إل���ى ش��ع��ور امل��ت��ع��ة امل��ط��ل��وب. وع��ن��ده��ا، 
إلى الصورة عملية تعاطي مواد،  تدخل 
والقيام  مختلفة  ح���االت  ف��ي  وال��دخ��ول 
واملكافأة.  املتعة  جهاز  تثير  بسلوكيات 
وف��ي ه��ذا ال��وض��ع يتوقف اإلن��س��ان عن 
سيئة  بحالة  بالشعور  ويبدأ  التصرف 

وحتى باملرض. 
ومعروف اليوم للباحثني أن باإلمكان 
اإلدم�������ان ع��ل��ى أي ش����يء مي��ن��ح رض��ا 
وشعورا باملتعة، بدءا من تناول الطعام، 
ومرورا باملقامرات أو االنترنت، وانتهاء 
املشترك   والقاسم  واملخدرات.  باخلمور 
بني جميع  هذه األمور هو سلوك املدمن. 
سيفعل  املتعة  إل��ى  ال��وص��ول  أج��ل  فمن 
الوعود  ويطلق  يكذب  سوف  شيء،  كل 
ويستجدي وسيدعي أنه قادر عن التوقف 
متى يشاء وسيبيع أغراضا ثمينة من أجل 
احلصول على رغبته وحتى أنه سيصل 
بعض  في  جرائم  ارتكاب  أو  العنف  إلى 
احلاالت. واجلدير بالذكر أن اإلدمان هو 
مرض متعدد األجهزة، نفسي واجتماعي 
وج��س��م��ان��ي، ول��ي��س م��ج��رد س��ل��وك غير 

سليم للمدمن.
مدمنون"  "جميعنا  الكتاب  وي��وف��ر 
أشكال  جميع  ح��ول  ومعطيات  ش��رح��ا 
اإلدم������ان، وي��س��ت��ع��رض أم��ث��ل��ة حل���االت 
ومشاكل يتم طرحها في مجموعات في 

إي��ض��اح��ات حول  م��ع  االن��ت��رن��ت،  شبكة 
وكيفية  إدمان  حالة  على  التعرف  كيفية 

عالجها.
مؤلفا الكتاب هما البروفسور بنحاس 
الطب في  كلية  ال��ذي تخّرج من  دان��ون، 
في  قسم  م��دي��ر  ه��و  اسطنبول،  جامعة 
بئير  ف��ي  العقلية  األم����راض  مستشفى 
يعقوب وم��س��ؤول ع��ن وح���دة األب��ح��اث 
التجارب  جلنة  وي��رأس  الدماغ  ومختبر 
الطبية. وهو طبيب نفسي متخصص في 
اليأس والهلع وخبير دول��ي في  ح��االت 
معاجلة اإلدمان على املقامرات واخلمور 
أما  واجل��ن��س.  واملشتريات  وامل��خ��درات 
للقب  ت����درس  ف��إن��ه��ا  شاينفيلد  ن��ي��ط��اع 
املاجستير في العمل االجتماعي في مركز 
نيويورك وتشارك  آينشتاين في  ألبرت 
ف��ي أب��ح��اث ف��ي م��ج��ال ال��ط��ب ال��داخ��ل��ي 
وعلم النفس ونشطة في كتابة األبحاث 

حول اإلدمان.   
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تهجير اليهود الروس إلى إسرائيل

اسم الكتاب: حروب ضائعة
 – شهادة شخصية 

املؤلف: يعقوب )ياشا( كيدمي
الناشر: مطر

عدد الصفحات: 426 صفحة
كيدمي،  يعقوب  امل��ؤل��ف،  يستعرض 
ال����ذي ت��ول��ى رئ��اس��ة ج��ه��از "ن��ات��ي��ف" 
اإلس���رائ���ي���ل���ي ش��ب��ه االس���ت���خ���ب���ارات���ي، 
من  اليهود  تهجير  عملية  عن  امل��س��ؤول 
االحتاد السوفييتي، ومن روسيا الحقا، 
وبدأ  اجلهاز.  هذا  نشاط  إسرائيل،  إلى 
في  سوفييتي  كمواطن  نشاطه  كيدمي 
م��ج��ال ه��ذه ال��ه��ج��رة. واس��ت��م��ر ف��ي هذا 
النشاط، كموظف حكومي وناشط غير 
إلى  بنفسه  ه��و  هاجر  بعدما  حكومي، 
إسرائيل. ويتحدث في كتابه عن قرارات 
ويكشف  إسرائيلي،  كمسؤول  اتخذها، 
من خاللها عن حتكمه مبصير املهاجرين 

الروس إلى إسرائيل.
تفاصيل  م��رة  ألول  الكتاب  ويكشف 
في  القرارات  اتخاذ  طريقة  حول  كثيرة 
املؤسسة السياسية اإلسرائيلية. ويضع 
املؤلف في كتابه استنتاجات وتقييمات 

شخصيات  ح��ول  مألوفة  وغير  مثيرة 
وإسرائيلية،  روسية  مركزية،  سياسية 
م��ث��ل ف��الدمي��ي��ر ب��وت��ني وم��ن��اح��ي��م بيغن 
وإي����ه����ود ب�������اراك وش���م���ع���ون ب��ي��ري��س 
ويكشف  وغ��ي��ره��م.  نتنياهو  وبنيامني 
عن تفاصيل خفية تتعلق بأحداث وقعت 
يتعلق  فيما  االس��ت��خ��ب��ارات  أج��ه��زة  ف��ي 
والعالقات  اإليراني  النووي  بالبرنامج 

االستخباراتية بني روسيا وإسرائيل.
وكان تقرير صحافي إسرائيلي ُنشر 
في "يديعوت أحرونوت" بالتزامن مع 
صدور هذا الكتاب قد كشف النقاب عن 
أن إسرائيل احتالت على مليون مهاجر 
روسي في العام 1989 من خالل فرض 
قيود عليهم متنع هجرتهم إلى أية دولة 
ف��ي ال��ع��ال��م وخ��ص��وص��ا إل���ى ال��والي��ات 
من  وذل���ك  إس��رائ��ي��ل  باستثناء  امل��ت��ح��دة 
خالل دفع رشاوى للديكتاتور الروماني 
السابق نيكوالي تشاوشيسكو. وقالت 
الصحيفة: إن عملية االحتيال الكبرى هذه 
االستخباراتي  "ناتيف"  جهاز  نفذها 
اليهود في دول  الذي يركز نشاطه بني 
وأوروب���ا  السابق  السوفييتي  االحت���اد 
احلكومة  رئيس  ومب��ص��ادق��ة  الشرقية 
شامير.  إسحق  حينه  ف��ي  اإلسرائيلية 
وأش������رف ع��ل��ى ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة رئ��ي��س 
وتسعينيات  ثمانينيات  ف��ي  "ناتيف" 
ال��ذي  كيدمي،  يعقوب  امل��اض��ي،  ال��ق��رن 
عدد  إن  بقوله:  االحتيال  بعملية  اعترف 
إحضارهم  مت  ال��ذي  ال��روس  املهاجرين 
إل���ى إس��رائ��ي��ل ب��ل��غ "م��ل��ي��ون ش��خ��ص، 

وبرأيي أنهم أنقذوا الدولة".
ال��روس��ي��ة  ال���ه���ج���رة  إل����ى أن  ي���ش���ار 

الكبرى إلسرائيل في بداية التسعينيات 
العرب  بني  الدميغرافي  التوازن  غيّرت 
واليهود في إسرائيل وبني الفلسطينيني 
بني  الواقعة  املنطقة  في  واإلسرائيليني 

نهر األردن والبحر املتوسط.
وق��ال��ت "ي��دي��ع��وت أح���رون���وت": إن 
هدف احلملة التي نفذها "ناتيف" كان 
خ��رج��وا من  ال��ذي  ال���روس  اليهود  منع 
الهجرة  من  املنهار  السوفييتي  االحت��اد 
خلطة  وفقا  وذلك  املتحدة  الواليات  إلى 

وضعها كيدمي.
ث��ل��ث  ق����راب����ة  أن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
ليسوا  إسرائيل  إلى  ال��روس  املهاجرين 

يهودا وفقا لإلحصائيات اإلسرائيلية.
"احتيال  بداية  إن  الصحيفة:  وقالت 
موجة  في  بدأت  بظاهرة  كانت  ناتيف" 
في  األول����ى  السوفييت  ال��ي��ه��ود  ه��ج��رة 
بداية سبعينيات القرن املاضي والتي مت 
إطالق تسمية "تسرب" عليها ألنه بدال 
من هجرة هؤالء إلى إسرائيل "تسربوا" 
ب��ع��د وصولهم  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  إل���ى 
يهودية  منظمات  رعاية  حتت  فيينا  إلى 
نشطت في أوروبا الغربية مثل "ياس" 
إسرائيل  ح��اول��ت  بينما  و"ج��وي��ن��ت"، 
مواجهة هذه الظاهرة من دون أن تنجح 

في توجيه هؤالء املهاجرين إليها.
ومع بداية انهيار االحتاد السوفييتي 
كثيرون  ب���دأ   1989 ال��ع��ام  أي��ل��ول  ف��ي 
االحت���اد  مب��غ��ادرة  التفكير  ال��ي��ه��ود  م��ن 
ال��س��وف��ي��ي��ت��ي وال���ه���ج���رة م��ن��ه ل��ك��ن في 
إس��رائ��ي��ل ت��ع��ال��ت م���خ���اوف م���ن ت��زاي��د 

"التسرب".
وقال كيدمي في هذا السياق:  "هذه 
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ك��ان��ت ال��ل��ح��ظ��ة امل��ن��اس��ب��ة ألخ���ذ ه���ؤالء 
األش���خ���اص وت��وج��ي��ه��ه��م إل���ى ال��وج��ه��ة 
هذه  فّوتنا  ولو  لنا،  بالنسبة  الصحيحة 
إلى  فقط  ق��الئ��ل  أف���راد  ل��وص��ل  اللحظة 

إسرائيل".
غايتها  طريقة  كيدمي  ط��ّور  وعندها 
يرغبون  ال��ذي  اليهود  على  قيود  فرض 
املنهار  السوفييتي  االحت��اد  مغادرة  في 
وزرع شعور فيهم بأنه ال خيار أمامهم 

سوى الهجرة إلى إسرائيل.
أن  كانت  "الفكرة  إن  كيدمي:  وق��ال 
م��ن ح��ص��ل ف��ي م��وس��ك��و ع��ل��ى تصريح 
على  سيحصل  إس��رائ��ي��ل  إل���ى  خ����روج 
أيضا...  إلى إسرائيل  بالهجرة  تصريح 
ومن دون ذلك لم يكن بإمكانه أن يخرج 
من االحتاد السوفييتي، أو الدخول إلى 
إلى  أظهر تذكرة طائرة  إذا  إال  أية دولة 
هنغاريا أو رومانيا، وقد اهتممنا بأن ال 
تسمح الترتيبات في محطات العبور في 
بودابست أو بوخارست لهم بالوصول 

إلى أي مكان آخر باستثناء إسرائيل".
اخ��ت��ي��ار هاتني  أن  ك��ي��دم��ي  وأض����اف 
الدولتني لم يكن من قبيل الصدفة "ففي 
رومانيا اتفقنا مع تشاوشيسكو العزيز، 
الذين  اليهود  الله، على أن يذهب  رحمه 
يصلون إليه إلى مسار واحد فقط وهو 
إسرائيل وفي غالبية احلاالت ال يسمح 
إلى  توصلنا  كما  امل��ط��ار،  مب��غ��ادرة  لهم 

ترتيبات مشابهة في هنغاريا".
ل��دى  ال��ق��ط��ي��ع  "ط���اع���ة  أن  وأردف 
املهاجرين والضغوط النفسية والتربية 

السوفييتية عملت جميعها لصاحلنا".
على  احلصول  من  إسرائيل  ومتكنت 

تعاون تشاوشيسكو باملال، وقال كيدمي 
وأحد  اإلسرائيلي  املخابرات  ضابط  إن 
مؤسسي "ناتيف" شايكي دان "توصل 
إلى صفقة مع سيكريتيتا، أي املخابرات 
رومانيا  حتصل  ومبوجبها  الرومانية، 
على 100 مليون دوالر على شكل قرض 
م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وب��امل��ق��اب��ل يهتم 
باجتاه  اليهود  يخرج  ب��أن  الرومانيون 
واحد فقط وهو مطار بن غوريون" في 

تل أبيب.
وأك����د ك��ي��دم��ي أن رئ��ي��س احل��ك��وم��ة 
شامير  إس��ح��ق  حينه  ف��ي  اإلسرائيلية 
صادق على خطة االحتيال  هذه، وحتى 
أن���ه ع��ن��دم��ا أع���رب ع���دد م��ن امل��س��ؤول��ني 
عن  اإلسرائيلية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ف��ي 
دهشتهم من هذا األسلوب الذي وصفوه 
شامير  عليهم  رد  أخالقي"  "غير  بأنه 
بالقول "اهتموا بشؤونكم وال تزعجوا".
وقال كيدمي إنه "كان مرتاح الضمير 
حينذاك وأنه مرتاح اليوم أيضا حيال ما 
فعله في هذه احلملة من أجل الدولة، لكن 
فيما يتعلق مبصير األشخاص )املليون 

مهاجر( فإنه اليوم يشكك في األمر".
وأض������اف "ه����ل جت������اوزت احل����دود 
املسموح بها لبني البشر للتأثير بصورة 
آالف  مئات  مصير  على  كهذه  متطرفة 
األشخاص؟ ليس لدي جواب شاف على 

هذا السؤال الصعب".    
   

تغييب مشاعر النساء في التوراة

ومكروهات  محبوبات  الكتاب:  اس��م 
التوراة  التوراة وتفسير  – نساء في 

واألدب العبري احلديث
املؤلفة: عليزا شنهار

الناشر: برديس
عدد الصفحات: 248 صفحة

يحاول هذا الكتاب اإلجابة على أسئلة 
م��ث��ل: ه��ل ك��ان��ت ه��اج��ر زوج����ة سيدنا 
إبراهيم احملبوبة، أم أن سارة هي التي 
احلبيبة  امل��رأة  هي  من  مبحبته؟  حظيت 
العشيقة،  أم  الرسمية  الزوجة  حقيقة، 
احملبوبات  النساء  نسل  مصير  هو  وما 
مقارنة مبصير نسل النساء املكروهات؟ 
التوراة  كتبة  أن  إل��ى  الكتاب  ويشير 
انشغلوا كثيرا في موضوع احلب. ورمبا 
لكن مؤلفي  باحلب  مليئة  التوراة  تكون 
فصول التوراة كانوا دائما يبالغون في 
وصف حب الرجل للمرأة. وعلى سبيل 
املثال، تتحدث التوراة عن محبة يعقوب 
لراحيل بصورة مبالغ فيها لكن ال توجد 
التوراة عن محبة  واح��دة في  كلمة  ولو 
ال  أن��ه  املؤلفة  وت��ؤك��د  ليعقوب.  راح��ي��ل 
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ي��دل على مشاعر  ما  ال��ت��وراة  يوجد في 
النساء.

ك��ذل��ك ت��رى امل��ؤل��ف��ة أن��ه ال ي��وج��د في 
التوراة ما يدل على مشاعر الظلم الذي 
نعرف  ال  "نحن  وتضيف  بهن.  يلحق 
تتعرض  ال��ت��ي  دي��ن��ا  م��ش��اع��ر  ع��ن  شيئا 
بائسة  عشيقة  مشاعر  أو  لالغتصاب، 
ضحى بها مالكها من أجل أن ينقذ نفسه، 
ويبدو أن الصمت الذي تفرضه التوراة 

هو حكم إعدام مزدوج". 
وتشير املؤلفة إلى أن تفسير التوراة 
أي��ض��ا مت��س��ك "ب��س��ي��اس��ة اإلس���ك���ات" 
ال��ع��ب��ري  األدب  ل��ك��ن  ال��ن��س��اء،  مل��ش��اع��ر 
إل���ى إس��م��اع  امل��ع��اص��ر يشعر ب��احل��اج��ة 
في  إسكاتهن  مت  الالتي  النساء  ص��وت 
التوراة. وتخوض البروفسور شنهار في  
كتابها بتوسع في النصوص املعاصرة 
بالتعبير  ال��ف��راغ  "تعبئة  تتناول  ال��ت��ي  
في  النسائية  الشخصيات  مشاعر  عن 
من  لتظهر  صوتهن،  وإس��م��اع  ال��ت��وراة 
مجموعة النصوص التي تضمنها الكتاب 
شخصيات نسائية من حلم ودم تقريبا، 

كما أن عاملهن مليء باملشاعر". 
والبروفسور عليزا شنهار هي رئيسة 
يزراعيل"  "عيمق   األك��ادمي��ي��ة  الكلية 
ال��ع��ام 1997.  ف��ي م��رج ب��ن ع��ام��ر منذ 
عميدة  منصب  تتولى  كانت  ذل��ك  وقبل 
األول���ى في  امل���رأة  وك��ان��ت  جامعة حيفا 
إسرائيل التي تتولى منصبا كهذا. وتركز 
شنهار في أبحاثها على "قصص شعبية 

يهودية" من جميع الطوائف اليهودية.

        لنتعلم من جنوب إفريقيا

– جنوب  اسم الكتاب: هدف التعادل 
إفريقيا تبني أمة

املؤلف: ألون ليئيل
الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 220 صفحة

ي��ق��ول م��ؤل��ف ه���ذا ال��ك��ت��اب، ال��دك��ت��ور 
ألون ليئيل، سفير إسرائيل السابق في 
األسبق  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  إفريقيا  ج��ن��وب 
ل������وزارة اخل��ارج��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، إن 
"العالم املتنور، الذي من دونه ما كانت 
ستحدث الثورة الدميقراطية في جنوب 
م��وازاة  ال��ث��ورة في  إفريقيا، راف��ق ه��ذه 
القالئل  اعتقد  فقد  للغاية.  كبير  تخوف 
ينظم نفسه  اجل��دي��د س��وف  ب��أن احلكم 
ق��ادرة  تكون  منظمة،  دول��ة  إل��ى  ليصل 
الثقافة  رمز  املونديال،  استضافة  على 

الرياضية العاملية". 
لكن ما لم يصدق "العالم املتنور" أنه 
سيحدث، حدث فعال. وخالفا للتوقعات 
ورغم كفاحها ضد جراحها النازفة جراء 
نظام األبرتهايد الذي ما زال ينبض فيها، 
اس��ت��ض��اف��ت ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا م��ون��دي��اال 

رائ���ع���ا من���ا م���ن ق��ل��ب ال��ض��ائ��ق��ة وال��ف��ق��ر 
العارم والتوتر بني األعراق الذي يصعب 
أمام  إفريقيا  جنوب  وكشفت  إخ��م��اده. 
العالم وجها باسما وإنسانيا ومتسامحا. 
النظام  ف��ي  ق���رب  ع��ن  ال��ك��ت��اب  ويتمعن 
إفريقيا  جنوب  ف��ي  الفتي  الدميقراطي 

ويكتشف أن ثمة ما ميكن تعلمه منها. 
 

إسرائيل بحاجة إلى قيادة
من نوع جديد

اسم الكتاب: كن قائدا لنا!
املؤلف: يحزقئيل درور

الناشر: يديعوت سفارمي
عدد الصفحات: 814 صفحة

يحذر مؤلف هذا الكتاب، أستاذ العلوم 
السياسية في اجلامعة العبرية في القدس 
البروفسور يحزقئيل درور، من أنه على 
سجلت  إسرائيل  "دول���ة  أن  م��ن  ال��رغ��م 
خالل سنوات وجودها ال� 62 إجنازات 
بطولية، إال أنه يوجد خطر حقيقي على 
لم تقم فيها قيادة من نوع  إذا  غروبها، 
جديد". ويتطلع مؤلف "كن قائدا لنا!" 
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إلى أن يتم استخدام كتابه لتعليم وتأهيل 
ق���ادة إس��رائ��ي��ل، وم��س��اع��دة امل��واط��ن��ني 
امل��ت��رددي��ن ع��ل��ى ات��خ��اذ ق���رار ح���ول من 

يريدون أن يقودهم. 
القيادة  موضوع  في  البحث  وُيعتبر 
خصوصية  على  التشديد  خ��الل  وم��ن 
القائد – املؤسس، أي القائد الذي غايته 
وضع أسس ملستقبل مزدهر، بحثا فريدا 
من نوعه في األدب السياسي اإلسرائيلي 

والعاملي.
هو  الكتاب  ه��ذا  مييز  آخ��ر  أم��ر  وثمة 
التفكير،  يثير  ن��ظ��ري  بحث  ب��ني  ال��دم��ج 
مثل جوهر القرارات كتدخل في عمليات 
كذلك  عملية.  توصيات  وبني  تاريخية، 
يواجه الكتاب العالقة، وأحيانا التناقض، 
بني القيادة السياسية واألخالق واآلداب.    
وي���ت���ع���ام���ل ال���ك���ت���اب م����ع م���وض���وع 
أخالقي  "ضمير  م��ن  ان��ط��الق��ا  ال��ق��ي��ادة 
بلورة  سبل  مع  صهيوني"   – يهودي 
اليهود"  دول��ة  "حقيقة  وم��ع  السياسة 
مؤسس  قائد  م��ن  املطلوبة  والنوعيات 
الواحد  القرن  في  صهيوني   – يهودي 
ع��ل��ى نظرية  وال��ع��ش��ري��ن، وب��االع��ت��م��اد 
جتديدات  مع  املجاالت  متعددة  عصرية 
كثيرة للبروفسور درور، والتي تندمج 
في جتربته الشخصية الغنية في "أروقة 

القوة العظمى".  

آثار التراجع عن النظرية النقدية

اس���م ال��ك��ت��اب: م��ن ال��زم��ن إل���ى احليز 
وب��ال��ع��ك��س – س��ت��ة م��ق��االت ف��ي نقد 

الثقافة
املؤلف: درور ك. ليفي

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 202 صفحة

ي��ت��ن��اول ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ا ن��ش��ه��ده في 
عن  معني  تراجع  من  األخيرة  السنوات 
تفكيك  إلى  سعت  التي  النقدية  النظرية 
فروع املعرفة الفلسفية القدمية ووضع 
التي تشمل  املعرفة  أسلوب دمج فروع 
أنه  املؤلف  وي��رى  مكانها.  املعارف  كل 
بالعودة  الظاهرة  ه��ذه  عن  التعبير  يتم 
السياسية  والفلسفة  ال��دي��ن  علوم  إل��ى 
املتجدد  واالهتمام  املهنية  اآلداب  وإل��ى 
ب��ال��ش��خ��ص��ي وف��ك��رة امل��س��ؤول��ي��ة التي 

ترافقها.  
اآلداب  إحياء  أن  إل��ى  املؤلف  ويشير 
املهنية يتجاهل إجنازات ما بعد البنيوية 
اكتراث  ع��دم  ويبدي  النقدية  والنظرية 
في  وال��ت��ط��ورات  املاركسية  ب��إجن��ازات 

مجال التحليل النفسي. ويرى هذا الكتاب 
بهذا التراجع منطقا لعوارض الرأسمالية 
في تطورها األخير والذي تنهار خاللها 
املؤسسة إلى داخلها وتصل إلى أطراف 

حيّزها. 
ال��ت��ب��س��ي��ط  ذروة  إل����ى  وب���وص���ول���ه���ا 
واملواصفات اجلارية في كافة املجاالت 
البنيوية  ن��زع  عملية  هي  وه��ذه  تتفكك، 
عن املؤسسة، أي نقطة الذروة أو نقطة 

انصهارها. 
وي�����ح�����اول ال���ك���ت���اب م���ه���اج���م���ة ه���ذه 
القضية وتبعاتها من عدة وجهات نظر، 
تاريخية وماركسية، ومن خالل نظرية 
البحث  ذل��ك  وخ��الل  النفسي،  التحليل 
النقد.  مصطلح  ع��ل��ى  انعكاساتها  ف��ي 
ويتضمن الكتاب مقاالت تتمحور حول 
جوانب متعددة للثقافة في مجاالت األدب 

والفن والتصوير والهندسة املعمارية.
ال��دك��ت��ور درور ك.  ال��ك��ت��اب،  م��ؤل��ف 
الثقافة  مجاالت  في  محاضر  هو  ليفي، 
وفي  حيفا  جامعة  في  والنقد  والنظرية 
دار  في  ومحرر  النقب  في  سابير  كلية 

النشر "ريسلينغ".  


