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غياب إسرائيل
سيناريو محتمل

اسم الكتاب: إسرائيل- مستقبل مشكوك 
فيه

وأول��ي��ف��ي��ي��ه  الوب  ري���ش���ار  امل���ؤل���ف���ان: 
بوروخوفيتش
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 200 صفحة
أي��ار  شهر  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون  يحتفل 
يحيي  فيما  االستقالل  بيوم  ع��ام  كل  من 
ذك��رى  نفسه  الشهر  ف��ي  الفلسطينيون 
خاللها  مت  التي   1948 العام  في  النكبة 
تهجير غالبية الفلسطينيني وتدمير املئات 
أن  إلى  الكتاب  مؤلفا  ويشير  قراهم.  من 
ق��درة  ع��دم  ه��و  بالتعاظم  اآلخ��ذ  الشعور 
الزعماء السياسيني على التوصل إلى اتفاق 

الشعبني.  بني  حقيقية  ومصاحلة  س��الم 
ويتساءالن في هذا السياق حول املدة التي 
بإمكان دولة إسرائيل أن تستمر  فيها في 

عدم أخذ جيرانها باحلسبان؟.
ك����ذل����ك ي����س����أل امل����ؤل����ف����ان: ف����ي ح���ال 
اس��ت��م��رار ال��ص��راع م��ع ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، 
ه���ل س��ي��ك��ون حت���ت ت���ص���رف إس��رائ��ي��ل 
ال��وس��ائ��ل ال���الزم���ة ل��ك��ب��ح امل��خ��اط��ر التي 
يتعني  أال  امل��ط��اف،  نهاية  وف��ي  تتهددها؟ 
مهتمني،  ي��ك��ون��وا  أن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  على 
ليس أقل من الفلسطينيني، بالتوقيع على 
مع  عالقاتهم  وبتطبيع  دائم  سالم  اتفاق 
واإلذالل  الكراهية  وهل  جيرانهم؟  جميع 
من  املتراكمة  الدبلوماسية  واإلخ��ف��اق��ات 
لتشكل  فتحة  أبقت  ج��دا  طويلة  س��ن��وات 
الوقت  يعد  أل��م  ال��س��الم؟  باجتاه  مخرجا 

متأخرا؟ 
ويحذر املؤلفان من أنه من وراء صورة 
ولديها  إقليمية،  عظمى  كدولة  إسرائيل 
جيش ال يهزم، تختبئ عمليا دولة وجودها 
ه���ش. وب��ع��ي��دا ع��ن ال��ش��ع��ارات واألف��ك��ار 
امل��س��ب��ق��ة ي��ح��ل��ل امل���ؤل���ف���ان ب��دق��ة وج��دي��ة 
العميقة  س��ي��اس��ي��ة  اجل��ي��و-  االجت���اه���ات 
والتطورات اجلديدة في الشرق األوسط، 
ويثبتان في كتابهما أن غياب إسرائيل بات 
اليوم سيناريو محتمال بل ورمبا حقيقي.
من  جامعيا  لقبا  يحمل  الوب  ري��ش��ار 
اجل��ام��ع��ة احل����رة ف���ي ب��روك��س��ل وم��ع��ه��د 
"كارنيغي ميلون" في الواليات املتحدة. 
وأول��ي��ف��ي��ي��ه ب��وروخ��وف��ي��ت��ش ي��ح��م��ل لقبا 
جامعيا من اجلامعة الكاثوليكية في لوفني، 
وع��م��ل ع��ل��ى م����دار ع��ق��د م���ح���ررا للمجلة 
الشهرية البلجيكية  Regards املتخصصة 

في احلوار اإلسرائيلي - الفلسطيني.

تصورات االستعمار
والتعامل مع العرب

اس���م ال��ك��ت��اب: اس��ت��ش��راق ع��ل��ى احمل��ك: 
االس���ت���ش���راق ال��ب��ري��ط��ان��ي، ص���ورة 
ال���ع���رب���ي وت��ص��م��ي��م وج����ه ال��ش��رق 

األوسط احلديث
املؤلف: أوري روسط

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 270 صفحة

يركز كتاب أوري روسط، "استشراق 
على احملك"، على فترة مصيرية في تاريخ 
العصر احلديث، بني  الشرق األوسط في 
ه��ذه  ف��ف��ي   .1922  –  1914 ال��س��ن��وات 
العثمانية،  اإلمبراطورية  انهارت  الفترة 
ونشأت كيانات سياسية جديدة، وُرسمت 
حدود، وتبلور أسلوب االنتداب ومت منح 
االستقالل ملصر التي كانت حتت السيطرة 

البريطانية.
وق����د ك���ان���ت ال��س��ي��اس��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، 
ب����األس����اس، ث���م���رة ن���ت���اج "األش���خ���اص 
أو  امل����ي����دان����ي����ني" و"امل����س����ت����ش����رق����ني" 
"امل���س���ت���ع���رب���ني"، م���ن أم���ث���ال ل���وران���س 
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"ال����ع����رب" وم�����ارك س��اي��ك��س وروالن�����د 
ستورس وغرترود بيل وآخرين. وهؤالء، 
إل����ى ج��ان��ب س��ي��اس��ي��ني م��ث��ل وي��ن��س��ت��ون 
تشرتشل وألفرد ميلنر، استخدموا صورة 
اعتبر  م��ا  أي  م��ت��واص��ل،  بشكل  ال��ع��رب��ي 
بنظرهم دليال على مميزات خاصة بالعرب، 
في إطار عملية صناعة القرارات في قضايا 

الشرق األوسط.  
ويسعى مؤلف كتاب "استشراق على 
األح��داث  خفايا  ف��ي  التغلغل  إل��ى  احمل��ك" 
التاريخية، وخالل ذلك يدقق في املفاهيم 
ال��ق��رارات  خلفية  في  املاثلة  وال��ت��ص��ورات 
مواد  إلى  باالستناد  هذا  وكل  السياسية، 
متنوعة، أرشيفية باألساس. وخالل هذه 
العملية يتناول الكتاب عدة قضايا: صورة 
عرب الصحراء في مقابل صورة املصريني 
بالفرنسية  )ل��ي��ف��ان��ت،  "الليفانتينيني" 
وثقافي  جغرافي  مصطلح  هو   ،Levant

ي��ت��ط��رق إل���ى ال��ق��س��م ال��ش��رق��ي م��ن البحر 
تضم  التي  املنطقة  أي  املتوسط،  األبيض 
سورية ولبنان وفلسطني واألردن، ووفقا 
لتعريف أوسع فإن هذه املنطقة تضم مصر 
وتركيا واليونان وقبرص أيضا(؛ صورة 
العرب الفلسطينيني؛ أساليب سيطرة فعالة 
خصوصا؛  وال��ع��رب  عموما  ال��ش��رق  على 
في  الشرف  على  واحل��ف��اظ  املظهر  أهمية 

املجتمعات الشرقية، وقضايا أخرى. 
من  كبيرا  ج��زءا  أن  إلى  املؤلف  ويشير 
لدى  س���ادت  ال��ت��ي  ال��ت��ص��ورات  مجموعة 
البريطانيني في الفترة التي يتناولها الكتاب 
استمرت في التأثير على األجيال القادمة، 
وحتى أن بعضها تغلغل إلى املصطلحات 
التي يتم استخدامها اليوم. ووفقا للمؤلف 
مثال،  سيكتشف  اإلسرائيلي  القارئ  فإن 

إسرائيل  في  السائدة  التفسيرات  أحد  أن 
األول��ى  الفلسطينية  االنتفاضة  الن���دالع 
واستمرارها، هو عدم اإلصرار اإلسرائيلي 
فور  لقمعها  املفرط  العنف  استخدام  على 
استخدمه  نفسه  التفسير  وهذا  اندالعها، 
 ،1919 العام  في  مصر  في  البريطانيون 
ف��ي أع��ق��اب ال��ه��ب��ة امل��ص��ري��ة ال��ت��ي ج��اءت 
امل���ص���ري ف���ي مخيلة  ل���ص���ورة  م��ن��اق��ض��ة 

البريطانيني بأنه مريح وخنوع. 
تاريخ  ي��درس  روس��ط  أوري  الدكتور 
في  والسياسة  واحلكم  األوس��ط  الشرق 

كلية سابير االسرائيلية.      

تاريخ إيران القدمي

 – والعالم  السيء  اجليد،  الكتاب:  اسم 
رحلة إلى إيران ما قبل اإلسالم

املؤلف: متار عيالم غيندين
ال����ن����اش����ر: م��������ودان وإذاع���������ة اجل��ي��ش 

اإلسرائيلي
يتناول هذا الكتاب تاريخ إيران في فترة 
ما قبل اعتناقها اإلسالم، ويتعرض قليال 
إلى التاريخ، وكثيرا إلى املواضيع الدينية 

والثقافية، ويسعى إلى مرافقة اآلريني لدى 
إل��ى "ب��الد اآلري���ني"، أال وهي  وصولهم 
إيران، ويتعقب تطورات لغتهم. كذلك يوثق 
الكتاب زراتوشترا )أي احلكيم زرادشت( 
منذ نشوئه ومرورا بوالدته وحتى وفاته، 
وت��أث��ي��ر ال��ث��ق��اف��ة اإلي��ران��ي��ة ع��ل��ى ال��دي��ان��ة 

اليهودية والعرب. 
العام 2011  في  فإنه  املؤلفة  وبحسب 
العام  املرشد  بني  التوتر  يبرز  بدأ  احلالي 
علي  إي����ران،  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  للجمهورية 
اإلي���ران���ي، محمود  خ��ام��ن��ئ��ي، وال��رئ��ي��س 
التوتر يجري  هذا  أحمدي جن��اد. وخ��الل 
العقيدة  يؤيد  ال  بأنه  جناد  أحمدي  اتهام 
وأن  اإلي��ران��ي��ة،  العقيدة  وإمن��ا  اإلسالمية 
الدليل على ذلك متجيده للملك كورش )أو 
اإلمبراطورية  مؤسس  العظيم،  ق��ورش( 
األخمينية في القرن السادس قبل امليالد. 

وعمليا فإن مملكة فارس اإليرانية كانت 
مركزا إلمبراطوريتني كبيرتني قبل والدة 
النبي محمد )ص( بوقت طويل، والثقافة 
أّثرت  اإلس��الم  قبل  ما  فترة  في  اإليرانية 
ثقافات  وعلى  واملسيحية  اليهودية  على 

أخرى في العالم. 
االط��الع  يتم  عندما  أن��ه  املؤلفة  وت��رى 
الفهم بشكل  باإلمكان  فإن  اجل��ذور،  على 
لنمو  أرض���ا خصبة  إي����ران  ك���ون  أف��ض��ل 
و"التيار  الصوفية  مثل  إسالمية  تيارات 
بني  أزم��ة  حاليا  يسبب  ال��ذي  املنحرف"، 
باإلمكان  كذلك  وخامنئي.  جن��اد  أحمدي 
الشيعي مثل زواج  فهم مميزات اإلسالم 
املتعة، وامليل اإليراني اآلني إلى تصنيف أي 
شيء وأي شخص على أنه جيد أو سيء. 
الدكتوره متار عيالم غيندين هي عاملة 
اإليرانية  اللغات  لسانيات متخصصة في 
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واالتصال  اليهودية  واللهجات  "امليتة" 
بينهما. 

"معالم في الطريق" لسيد 
قطب بالعبرية

اسم الكتاب: بيان اإلسالم الراديكالي
املؤلف: سيد قطب

– آري،  ب��ن  ال��دك��ت��ورة ش��وش  ترجمة: 
إسحق  للبروفسور  علمي  بإشراف 

فايسمان
عدد الصفحات: 199 صفحة 

ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ع��ن��وان "ب��ي��ان اإلس���الم 
الراديكالي" عبارة عن ترجمة إلى العبرية 
للمفكر  ال���ط���ري���ق"  ف���ي  ل��ك��ت��اب "م��ع��ال��م 
اإلخ��وان  حركة  في  والقيادي  اإلس��الم��ي 
املسلمني، سيد قطب. وكان قطب قد ألف 
 1964 ال��ع��ام  ف��ي  السجن  ف��ي  ه��ذا  كتابه 
الفكري  وامل��ص��در  فكره  ملخص  ويعتبر 
وفاته،  بعد  املتطرفة  اإلسالمية  للحركات 
وخصوصا منذ سبعينيات القرن املاضي 

وحتى اليوم. 
فإن  العبرية  الترجمة  مللخص  ووف��ق��ا 

ال��ف��ك��رة األس����اس ف��ي أي��دي��ول��وج��ي��ا قطب 
الراديكالية هي مصطلح "اجلاهلية"، الذي 
ال يعني فقط فترة ما قبل اإلسالم، وإمنا هو 
حالة وجودية تتكرر في كل مرة ينحرف 
املجتمع عن اإلس��الم. ويطالب قطب  فيها 
بالعودة إلى فترة صدر اإلسالم والصراع 

األولي بني اإلسالم واجلاهلية.
أن  العبرية  الترجمة  ملخص  ويضيف 
األمر األساس الذي استحدثه قطب هو أنه 
ليس فقط الغرب الرأسمالي واالشتراكي، 
نفسها  تصف  التي  العربية  ال��دول  وإمن��ا 
باإلسالمية أيضا، ال تعترف بسيادة الله. 
طليعي،  جيش  إقامة  إلى  يدعو  فإنه  لذلك 
"جيل قرآني جديد"، ليخوض جهادا ضد 
األنظمة اإلسالمية أوال، مثل نظام الرئيس 
املصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي 
العربية  األن��ظ��م��ة  ك��س��ائ��ر  ق��ط��ب  اع��ت��ب��ره 

ووصفها بأنها أعداء اإلسالم. 
أن  إلى  العبرية  الترجمة  ملخص  ولفت 
قطب يعتبر أحد أبرز املفكرين اإلسالميني 
وأكثرهم تأثيرا في  القرن العشرين. وكان 
الليبراليني  املثقفني  أوس��اط  إلى  انضم  قد 
احلربني  ب��ني  م��ا  فترة  خ��الل  القاهرة  ف��ي 
ال��ع��امل��ي��ت��ني وُع����رف ك��أدي��ب ون��اق��د أدب��ي 

موهوب. 
يقترب  ق��ط��ب  ب���دأ   1945 ال��ع��ام  وف���ي 
من  عودته  وبعد  السياسي،  اإلس��الم  من 
رح��ل��ة إل���ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ان��ض��م إل��ى 
رئاسة  وتولى  املسلمني،  اإلخ��وان  حركة 
بثورة  قطب  ورح��ب  اإلع��الم��ي.  جهازها 
الضباط األحرار في العام 1952، لكنه في 
للمالحقة والسجن  مرحلة الحقة تعرض 
عبد  نظام  على  بالتآمر  واتهم  والتعذيب 

الناصر ومت إعدامه. 

سينما نشطة ووطنية

– اجل��ن��وس��ة  ال��ك��ت��اب: ق��ت��ل األب  اس���م 
والقومية في السينما الفلسطينية

تأليف: ياعيل بن تسفي موراد
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 245 صفحة
ليست  اإلس��رائ��ي��ل��ي  اجل��م��ه��ور  غالبية 
رغم  الفلسطينية،  السينما  على  مطلعة 
عن  بعيدة  ليست  مناطق  في  تصنع  أنها 
والناصرة  الله  ورام  غزة  مثل  إسرائيل، 
ول����ب����ن����ان. وت���ص���ف امل���ؤل���ف���ة ال��س��ي��ن��م��ا 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��أن��ه��ا م��ت��ن��وع��ة وم��ن��ت��ج��ة 
مهرجانات  في  مرموقة  بجوائز  وتفوز 
دولية. وأشارت إلى وجود عدد كبير من 
املخرجات الفلسطينيات وكل واحدة منهن 

تبدع بطريقتها املتميزة.
ويركز الكتاب "قتل األب – اجلنوسة 
الفلسطينية"  ال��س��ي��ن��م��ا  ف��ي  وال��ق��وم��ي��ة 
والقومية.  اجلنسني  ب��ني  ال��ع��الق��ة   على 
وي��س��ت��ع��رض ال��ك��ت��اب ال��ن��ض��ال ال��ق��وم��ي 
فلسطينيني  ل��ش��ب��ان  رج���ول���ي  ك��ط��ق��س 
وعلى  "اخل��ن��وع"  أبيهم  على  يتمردون 

السيطرة اإلسرائيلية.
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انخراط  ط��رق  في  الكتاب  يدقق  كذلك 
النضال النسوي )فامينيزم( في النضال 
السينما  ف���إن  للمؤلفة  ووف��ق��ا  ال��وط��ن��ي. 
يحملن  كمن  النساء  تعرض  الفلسطينية 
بشرى التحرير الوطني، سواء كّن مقاتالت 
شابات من أجل احلرية، يصطدمن بصورة 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  مباشرة مع 
ف��ي س��ن مختلفة  أو ك��أم��ه��ات وزوج����ات 
وي��ن��ج��ح��ن ف���ي أن ي��ح��ق��ق��ن، م����ن  خ��الل 
مبادئ  معظم  العائلة،  داخ��ل  حضورهن 
التمسك  م��ن  ب��دءا  الفلسطينية،  الوطنية 
الشعب  وت��وح��ي��د  ال��ص��م��ود،  ب�����األرض، 
على  احلفاظ  وحتى  الوطن  إلى  والعودة 
الذاكرة  حفظ  خالل  من  الوطني،  التراث 
التاريخية وغرس الوعي القومي والتطلع 

إلى االستقالل في اجليل الصغير.
السينما متنح منصة  أن  املؤلفة  ورأت 
مركزية ملكانة النساء في النضال الوطني. 
العامة  بالقيمة  تعترف  أن��ه��ا  وح��ت��ى  ب��ل 
النساء  مت��ارس��ه  ال���ذي  العائلي  للنشاط 
واالم��ت��ن��اع ع��ن إح����داث ت��ن��اق��ض، يسود 
البيتي  احليز  بني  أخ��رى،  مجتمعات  في 

واحليز العام.
من  مجموعة  ويحلل  الكتاب  ويكشف 
جوانب السينما الفلسطينية، بينها العالقة 
السينمائية،  اللغة  العائلة،  اجلنسني،  بني 
صورة  ويبني  واحل��ي��ز.  الدين  الوطنية، 
مركبة للتيارات املختلفة واملتناقضة التي 
اجلوانب  عند  ويقف  السينما  هذه  تكّون 
الكتاب، من  االجتماعية والفنية. ويقترح 
حتليال  السينما،  في  عميق  تدقيق  خالل 

للتوجهات في املجتمع الفلسطيني.
م���وراد هي  ب��ن تسفي  ياعيل  امل��ؤل��ف��ة، 
زميلة لصندوق كرايتمان للدراسة للقب 

في  العبري  األدب  قسم  ف��ي  ال��دك��ت��وراه 
ودّرست  النقب.  في  غوريون  بن  جامعة 
في  والفلسطينية  اإلسرائيلية  السينما 
جامعة تل أبيب واجلامعة املفتوحة وكلية 
هذا  في  عديدة  مقاالت  ونشرت  سابير، 

املجال.     

جنل شارون ميجد والده

اسم الكتاب: شارون، حياة قائد
املؤلف: غلعاد شارون

الناشر: مطر
عدد الصفحات: 608 صفحات

ك��ت��ب ال��ن��اش��ر ع��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب: "ك��ان 
أريئيل شارون طوال ستني عاما في واجهة 
األحداث في إسرائيل، وخالل ذلك شارك 
فيها بصورة نشطة ومركزية. وال يوجد 
مكان في إسرائيل ال يعرف بصمة أصابعه، 
مثل أكثر من مئة بلدة مزدهرة في جميع 
ف��ي حياة  ال��ب��الد، وال يوجد مجال  أن��ح��اء 
وترك  عليه  وأث��ر  فيه،  يضطلع  لم  الدولة 
طويلة  س��ن��وات  مسيرة  م��ن  فيه.  بصمته 
في اجليش اإلسرائيلي، مرورا بنشاط عام 
عديدة،  وزاري��ة  مناصب  وتوليه  متشعب 

وصوال إلى ديوان رئيس احلكومة".
ه���ذا ال��ك��ت��اب ه���و س��ي��رة ح��ي��اة رئ��ي��س 
أريئيل  األس��ب��ق،  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
شارون، الذي ما زال يغط في غيبوبة منذ 
مطلع العام 2006. وهي من تأليف جنله 
األصغر، غلعاد شارون، الذي يعتبر أقرب 

شخص من والده.
ووفقا للناشر فإن الكتاب يتضمن كشفا 
ألمور كثيرة باالستناد إلى ذكريات غلعاد 
والده  أرشيف  من  كثيرة  أصلية  ووثائق 
الشخصي ومحادثات مع أشخاص رافقوا 
والده طوال حياته. ويرسم غلعاد شارون 
من خالل هذا الكتاب صورة عائلية وعامة 
من  شخصية  مالحظات  تتضمن  لوالده، 

املؤلف.   

سيرة زعيم حركة "حباد"

اسم الكتاب: احلاخام ميلوفافيتش – في 
حياته واحلياة بعد حياته

وشموئيل  ف��ري��دم��ان  مناحيم  امل��ؤل��ف: 
هايلمان

الناشر: دفير بالتعاون مع مركز شزار 
لدراسة فكر إسرائيل
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ي��ع��ت��ب��ر احل�����اخ�����ام م��ي��ل��وف��اف��ي��ت��ش 
)م���ن���اح���ي���م م���ي���ن���دل س���ن���ي���ئ���ورس���ون( 
بالنسبة لليهود احلريدمي، أي املتزمتني 
دي��ن��ي��ا، وخ��ص��وص��ا أت��ب��اع��ه م��ن حركة 
"ح���ب���اد" امل��س��ي��ح��ان��ي��ة، ق��ص��ة درام��ي��ة 
حتول  وقد  وانتصارا.  ومأساة  كبيرة 
احلاخام ميلوفافيتش إلى أسطورة وهو 
وفاته.  وبعد  احلياة،  قيد  على  ي��زال  ال 
حّول  احلاخام  فإن  الكتاب  لهذا  ووفقا 
صغيرة،  )أص��ول��ي��ة(  حسيدية  طائفة 
كثيرا  عانت  التي  "حباد"،  حركة  هي 
جراء قمع النظام الشيوعي في أوروبا 
واحدة  إلى  النازية،  واإلب��ادة  الشرقية 
اليهودية  الدينية  احل��رك��ات  أب���رز  م��ن 
املشهورة في العصر احلديث، وانتشر 
مبعوثو احلركة في جميع أنحاء العالم 

بهدف نشر العقيدة املسيحانية. 
البروفسور  الكتاب،  مؤلفا  واستند 
مناحيم فريدمان والبروفسور شموئيل 
م��ق��اب��الت  إل���ى  عملهما  ف��ي  ه��اي��ل��م��ان، 
وأبحاث أرشيفية واسعة جدا، كما أجريا 
عن  الكتاب  ويكشف  سرية.  حتقيقات 
كيفية جناح الرجل، الذي تطلع إلى أن 
يتحول  بأن  يفكر  ولم  مهندسا  يصبح 
بشعبية  تتمتع  دي��ن��ي��ة  شخصية  إل���ى 
متدينا  دينيا  زعيما  يكون  بأن  واسعة، 

وكاريزماتيا.
وك�����ان احل���اخ���ام م��ي��ل��وف��اف��ي��ت��ش قد 
ول��د وت��رع��رع ف��ي أط���راف "امل��وش��اف 
ال���ي���ه���ودي" ف���ي روس���ي���ا ال��ق��ي��ص��ري��ة، 
ومت��ك��ن م���ن جت����اوز احل������دود، س��وي��ة 
م��ع ح��م��اه وس��ل��ف��ه ف��ي رئ��اس��ة حركة 
"حباد"، والوصول إلى أوروبا الغربية 
والدراسة في جامعتي برلني وباريس. 

ووفقا للكتاب فإنه خالل احلرب العاملية 
وانضم  حلمه  عن  الرجل  تخلى  الثانية 
إلى حماه، زعيم "حباد"، في ضاحية 
وبعد  ن��ي��وي��ورك،  مدينة  ف��ي  ب��روك��ل��ني 
 ،1951 العام  في  "حباد"،  تزعم  ذلك 

بعد صراع عائلي.
إض��اف��ة إل���ى ذل���ك ف���إن س��ي��رة حياة 
قصة  أيضا  هي  ميلوفافيتش  احلاخام 
تؤمن  – مسيحانية  دينية  حركة  حياة 
ميلوفافيتش،  السابع،  حاخامها  ب��أن 
واجليل احلالي، "اجليل السابع"، "هم 
آمال خالص  بتحقيق  الذين سيحظون 
للشعب اليهودي وبناء الهيكل، وخالل 
ذلك تنفي املوت، انطالقا من الثقة بأن 
حاخامها هو املسيح الذي سيعيش إلى 
أتباع  الكثيرين من  األب��د". ولذلك فإن 
"حباد" لم يتقبلوا بشكل اعتيادي وفاة 

احلاخام في العام 1994. 
ال���ب���روف���س���ور م��ن��اح��ي��م ف���ري���دم���ان 
ه���و أح���د أب����رز ال��ب��اح��ث��ني ف���ي دراس���ة 
احلديث،  العصر  في  اليهودي  املجتمع 
املجتمع  دراس�����ة  ف���ي  ك��ث��ي��را  وس���اه���م 
احلريدي واملتدينني العصريني، وتطور 
وفهم  اليهودية  األص��ول��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
ظ��اه��رة ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي. وف��ري��دم��ان 
العلوم  هو بروفسور متقاعد في قسم 

االجتماعية في جامعة بار إيالن.
هو  هايلمان  شموئيل  والبروفسور 
على  اليهودية  الدراسات  معهد  رئيس 
كلية  ف��ي  فروشينسكي  ه��ارول��د  اس��م 
"غراديوويت سنتر" وأستاذ في قسم 
العلوم االجتماعية في "كوينز كوليج" 
في جامعة نيويورك، وعمل أستاذا زائرا 
في قسم العلوم االجتماعية في اجلامعة 
العبرية في القدس وجامعة تل  أبيب.      

تاريخ القدس عبر مبانيها

سيرة   – املقدسي  املثلث  الكتاب:  اس��م 
متدن

املؤلف: دافيد كرويانكير
الناشر: كيتر بالتعاون مع معهد القدس 

لدراسة إسرائيل
عدد الصفحات: 496 صفحة

يحاول املهندس دافيد كرويانكير في 
التغيرات "املتطرفة"  هذا الكتاب رصد 
مدينة  م��رك��ز  منطقة  على  ط���رأت  ال��ت��ي 
املؤلف،  بحسب  يشكل،  ال��ذي  ال��ق��دس، 
ال��ق��ل��ب ال��ن��اب��ض ل��ل��ح��ي��اة ف���ي ال���ق���دس. 
متعددة  مت��دن  سيرة  امل��ؤل��ف  وي��ع��رض 
امل����ج����االت م��س��ت��خ��دم��ا م���ئ���ات ال��ص��ور 
واخل��رائ��ط  واملخطوطات  وال��رس��وم��ات 
لتوضيح التغيرات التاريخية وتطورات 
ال��ت��م��دن وال��ب��ن��اء واالق��ت��ص��اد واحل��ي��اة 
العثماني،  العهد  نهاية  منذ  االجتماعية، 
وف��ت��رة االن���ت���داب ال��ب��ري��ط��ان��ي وال��ف��ت��رة 
يتناول  كما  إسرائيل.  قيام  من  األول��ى 
األدائ��ي  "التدهور  ب�  يصفه  ما  الكتاب 
والطبيعي منذ بداية السبعينيات وحتى 
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الواحد  القرن  بداية  في  التجدد  ب��وادر 
والعشرين". 

مسارات  خمسة  الكتاب  ويستعرض 
جتول تشمل عشرات كثيرة من املباني. 
سلسلة  في  ال��س��ادس  هو  الكتاب  وه��ذا 
ك��ت��ب ن��ش��ره��ا امل��ؤل��ف وت��ت��ن��اول بشكل 
مفصل تاريخ األحياء والشوارع املركزية 
في القدس وتطورها، وصدرت عن دار 
النشر  كيتر بالتعاون مع معهد القدس 

لدراسة إسرائيل. 
واملهندس دافيد كرويانكير متخصص 
في حفظ وترميم أحياء ومبان تاريخية 
وبحث وتوثيق تراث التمدن والهندسة 
في القدس، داخل وخارج البلدة القدمية، 
وأمناط  مختلفة  فترات  في  بنيت  والتي 

متنوعة. 

توثيق االحتجاجات 
االجتماعية في إسرائيل

اس�����م ال���ك���ت���اب: ال���ش���ع���ب ه�����ّب ف���ج���أة: 
صيف  في  االجتماعية  االحتجاجات 

2011
تصوير: إلداد رفائيلي

نصوص: أورلي فيلنائي وغاي ماروز
عدد الصفحات: من دون ترقيم

ي����وث����ق امل�����ص�����ور إل���������داد رف���ائ���ي���ل���ي 
وغ��اي  فيلنائي  أورل����ي  وال��ص��ح��اف��ي��ان 
ماروز، بصور ونصوص، االحتجاجات 
االجتماعية التي عصفت بإسرائيل، ملدة 

شهر ونصف الشهر تقريبا. 
ويقول رفائيلي إنه "فجأة هّب الشعب، 
واالنفعال  التصوير  من  أسابيع  وبعد 
والبحث، صدر كتاب – اجلزء األول حول 
هذه االحتجاجات املهمة واملعقدة، حقيقة 

كبرى خرجت إلى النور". 
وج�����اء ف���ي أح����د ن���ص���وص ال��ك��ت��اب: 
ت��ص��ح��ي��ح غنب  أم  ال���ت���اري���خ  "ص��ن��اع��ة 
ت��اري��خ��ي؟. ليس واض��ح��ا م��ا ه��و األم��ر 
األهم، لكن بشكل ما يخيل أنه في صيف 
العام 2011 وفي جادة روتشيلد )في 
وسط تل أبيب( سنحت الفرصة للقيام 
صغير،  بحجم  ه���ذا  ب���دأ  ف��ق��د  بكليهما. 
)احتجاجات ضد ارتفاع أسعار( الوقود 
واجل��ب��ن��ة، وب��ض��ع خ��ي��ام ف���ي اجل����ادة، 
لم  احتجاجات  إل��ى  حتولت  ما  سرعان 
شأنها  م��ن  احتجاجات  أح���د،  يتوقعها 

تغيير وجه املجتمع في إسرائيل". 

مركبات الهوية
اإلسرائيلية احلديثة

 – اإلسرائيلية  الشيفرة  الكتاب:  اس��م 
الوصايا العشر لسنوات األلفني 

املؤلف: غاد يائير
الناشر: كيتر

عدد الصفحات: 212 صفحة
اإلسرائيلية  "الشيفرة  ك��ت��اب  يسعى 
األل��ف��ني"  ل��س��ن��وات  ال��ع��ش��ر  – ال��وص��اي��ا 
للهوية  العميقة  املركبات  عن  الكشف  إلى 
والتناقضات  التوترات  أي  اإلسرائيلية، 
واملخاوف التي فوق سطح األرض وحتته. 
وي���ق���ول امل���ؤل���ف أن����ه ب��االس��ت��ن��اد إل��ى 
إفادات مت جمعها من خالل مناذج أسئلة 
وبإضافة  عميقة،  ومقابالت  ومشاهدات 
مجموعة من الوقائع اليومية، فإنه يتمعن 
ب��اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني مت��ع��ن��ا ش��ام��ال وي��ع��رض 
تنوعها:  بكافة  اإلسرائيلية  ال��ص��ي��رورة 
ع��ن��ي��ف��ة وم��ع��ان��ق��ة، ع��دوان��ي��ة وح��س��اس��ة، 
مريضة  وباختصار،  وخ��ائ��ف��ة.  إنسانية 
نفسيا. "وملن يفتحون هذا الكتاب ال مفر 
إل��ى  ب��ال��ق��ادم��ني  ل��ه��م: م��رح��ب��ا  التمني  م��ن 
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إسرائيل".
واألسئلة التي تشغل املؤلف تشغل أي 
إسرائيلي، الذي يتساءل من هو وماذا هو، 
وأيضا ملاذا هو. "ملاذا نبقى دائما معزولني 
بني جميع الشعوب؟ ملاذا بدال من التخطيط 
نقوم باختالق األمور؟ ملاذا الشارع )كأنه( 
ملك ألبينا؟ ملاذا جميعنا هنا إخوة؟ ملاذا ال 

أحد هنا ال يسد فمه؟". 
البروفسور غاد يائير،  ويشير املؤلف، 
إلى أنه لم يتلق اللوحني اللذين كتبت عليهما 
الوصايا العشر من الرب في جبل سيناء، 
وإمنا حصل عليهما من شعب إسرائيل، في 
مطلع القرن الواحد والعشرين. ووصاياه 
ودينية  أخ��الق��ي��ة  ف��رائ��ض  ليست  العشر 
عشرة  وإمن���ا  ال��ي��ه��ودي��ة  صلب  ف��ي  ماثلة 
للصيرورة  األس��اس��ي��ة  للطبيعة  خ��ط��وط 
اإلسرائيلية. وبدال من "ال تسرق" وضع 
أب��اك  "أك���رم  م��ن  وب��دال  تكن طيّعا"،  "ال 
وبدال  الهرمية"،  "احتقر  وض��ع  وأم��ك" 
زور"  شهادة  قريبك  على  تشهد  "ال  من 

وضع "هيا، خفيف، اختلق". 
املؤلف  وضعها  التي  العشر  والوصايا 
األول��ى  الوصية  ه��ي:  الكتاب  فصول  في 
اخل��وف  وتعكس  اخل���وف،  م��ن  ارت��ع��د   –
الوصية  ل��دى اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني؛  ال��وج��ودي 
الوقوف  وتعكس  للتلوي،  – كفى  الثانية 
باعتزاز ووقاحة؛ الوصية الثالثة – انهض 
الشعور  وتعكس  ال��ب��الد،  على  واس��ت��وِل 
ب��احل��ق وامل��ل��ك��ي��ة؛ ال��وص��ي��ة ال��راب��ع��ة – إذا 
املساهمة  وتعكس  س��ت��أخ��ذون،  أعطيتم 
ال���دول���ة؛ الوصية  امل���ش���روط م��ع  وال��ع��ق��د 
اخلامسة – ال تكن طيّعا، وتعكس الصخب 
واإلذالل؛ الوصية السادسة – أنا أحتدث 
الكلمة  ع���راك  وتعكس  م��وج��ود،  أن��ا  إذن 

هيا   – السابعة  الوصية  ال���رأي؛  وح���رب 
وانعدام  االبتكار  اختلق، وتعكس  خفيف، 
اجل��دي��ة؛ ال��وص��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة – أال ي��ق��رروا 
بشأنك، وتعكس العداء للهرمية واملساواة؛ 
الوصية التاسعة – مصلحتك التجارية هي 
مصلحتنا، وتعكس اجلماعية واحلشرية؛ 
الوصية العاشرة – معاشرة لكن ليس حبا، 
وتعكس وضعية قريبني جدا وبعيدين جدا. 
اجل��دي��ر  ب��ال��ذك��ر أن ال��ب��روف��س��ور غ��اد 
االجتماعية  العلوم  قسم  رئيس  هو  يائير 
واألنثروبولوجيا في اجلامعة العبرية في 
القدس. وتتناول أبحاثه حل الكود الثقافي 
الذي يؤسس للفكر الفلسفي واالجتماعي 
أملانيا  ف��ي  والسينمائي  األدب���ي  وال��ن��ت��اج 
وفرنسا والواليات املتحدة. وكتابه احلالي 
ال��راب��ع وي��ط��رح م��ن خالله ألول مرة  ه��و 
نظرة إلى الذات وإلى احلياة  اليومية في 

إسرائيل.       

حرب أكتوبر... 
املخفي أعظم

اسم الكتاب: القوات النظامية ستكبح؟ 
في  للحسم  الفرصة  إه���دار  مت  هكذا 

حرب يوم الغفران
املؤلف: عمانوئيل سكال
الناشر: مكتبة معاريف

عدد الصفحات: 466 صفحة
رغم مرور 38 عاما على حرب أكتوبر 
تشغل  زل����ت  م���ا  أن���ه���ا  إال   1973 ال���ع���ام 
املاضي.  العام  وقعت  كأنها  اإلسرائيليني 
بل إن مؤلف هذا الكتاب يعتقد أن اجلوانب 
يتعلق  ما  بكل  املكشوفة  من  أكثر  اخلفية 
بهذه احلرب، وأن األسئلة الصعبة حولها 
املعارك  الكتاب  ويحلل  كثيرة.  زال��ت  م��ا 
ال��ت��ي ح����اول اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي فيها 
القوات املصرية في سيناء في  كبح تقدم 
األول من احلرب، ويكشف عن  األسبوع 
اإلخفاقات واألخطاء القاسية التي ارتكبتها 
القيادة العليا للجيش اإلسرائيلي والقيادة 

السياسية اإلسرائيلية.
وي��ن��ت��ق��د امل����ؤل����ف س���ي���اس���ة احل��ك��وم��ة 
واجليش، التي يرى أنها لم متنح اجليش 
النظامي أي احتمال للنجاح في كبح اجليش 
املصري، وعدم توجيه ضربة جوية مسبقة 
اجلسور  عتاد  تدمير  أجل  من  موازية  أو 
والعبور املصرية عند الضفة الغربية لقناة 
أرك��ان  هيئة  رئيس  ينتقد  كما  السويس، 
ألنه  إل��ع��ازار،  دافيد  اإلسرائيلي،  اجليش 
لم يكن يعرف سيناء وخطط الدفاع عنها 

بالشكل الكافي.
ال��وض��وح  ان��ع��دام  امل��ؤل��ف  ك��ذل��ك ينتقد 
بشأن  واألوام����ر  التخطيط  ف��ي  والبلبلة 
ال���ه���ج���وم امل����ض����اد ال���ف���اش���ل وإدارت���������ه، 
وامل��ص��ادق��ات غ��ي��ر امل���دروس���ة م��ن جانب 
قائد اجلبهة  لطلبات  األرك��ان  رئيس هيئة 
بإجراء تغييرات في خطة الهجوم، وإرسال 
قائد اجلبهة فرقة عسكرية بأكملها من أجل  
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جسور  استخدام  خ��الل  من  القناة  عبور 
مصرية غير موجودة، وسالح اجلو الذي 
ومطارات،  صواريخ  أهدافا،  يهاجم  أخذ 
بدال من القوات املصرية التي تنفذ العبور.  
وم���ؤل���ف ه����ذا ال��ك��ت��اب ه���و ال���ل���واء في 
أحد  سكال،  عمانوئيل  الدكتور  االحتياط 
كبار الضباط في القوات البرية، وحاصل 
على وسام البطولة على كبحه تقدم اجليش 
املصري في سيناء. وألف سكال كتابه هذا 

في إطار رسالة الدكتوراه التي قدمها.    

األصولية اليهودية

اسم الكتاب: نشوة اخلالص
املؤلف: ميخا ريغف

الناشر: يديعوت سفارمي
عدد الصفحات: 303 صفحات

ريغف،  ميخا   الكتاب،  ه��ذا  مؤلف  ُول��د 
في عائلة صهيونية – متدينة، وعندما بلغ 
املشروع  سحره  ع��شرة  اخلامسة  س��ن 
االس��ت��ي��ط��ان��ي وق����ادة امل��س��ت��وط��ن��ني، من 
أم���ث���ال ح��ن��ان ب�����ورات، وان��ك��ش��ف على 
الفكر الديني املسيحاني األصولي الذي 
يعتبر أن قيام دولة إسرائيل هي  بداية 

اخلالص، فتحول إلى فتى مجند. وطوال 
عشرين عاما رأى بنفسه تابعا ل� "حركة 
اخلالص" التي أسسها احلاخام كوك في 
اليشيفاة )أي املدرسة الدينية اليهودية( 
الثانوية وفي "ييشيفاة ِمركاز هراف" 
في القدس ووحدة الكوماندوس التابعة 

للواء "غوالني". 
وباسم احلركة شارك ريغف في إقامة 
مستوطنات، حتى من دون احلصول على 
واصطدم  إس��رائ��ي��ل،  حكومة  مصادقة 
اإلسرائيليني،  في مواجهات مع اجلنود 
ومت إرساله ليمثل حركته األصولية في 
كان  التي  النخبوية  الكوماندوس  وحدة 
احلني  ذل��ك  حتى  ب��األس��اس  لها  يتجند 
أبناء الكيبوتسات. لكن مع مرور السنني 
ب��دأ ري��غ��ف  يصحو م��ن فكرة اخل��الص 
معتدلة  مواقف  أخيرا  وتبنى  األصولية 

ونقدية.
ويستعرض ريغف، الذي يحمل  رتبة 
رحلته  كتابه  ف��ي  االح��ت��ي��اط،  ف��ي  عقيد 
وتبنيه  املتطرفة  األصولية  األف��ك��ار  مع 
كذلك  معتدلة.  ألف��ك��ار  الح��ق  وق��ت  ف��ي 
حول  شخصية  ش��ه��ادة  كتابه  يتضمن 
حلركة  وال��ش��ب��ان  الفتية  جتنيد  عملية 
والتي  االستيطانية  األصولية  اخلالص 
ي��ق��ع م��رك��زه��ا ال��ي��وم ف��ي امل��س��ت��وط��ن��ات 
ويدعو  الغربية.  الضفة  ف��ي  العقائدية 
ريغف احلاخامني وقادة اجلمهور بشكل 
يدعو  ك��م��ا  للمخاطر،  التيقظ  إل���ى  ع���ام 
عن  التخلي  إل��ى  الدينية   – الصهيونية 
املتطرفة  األصولية  املسيحانية  األفكار 
تشرذم  مخاطر  طياتها  بني  حتمل  التي 

املجتمع اإلسرائيلي ودماره.       

أحزاب "اليسار" زرعت 
جذور الرأسمالية

إسرائيل  أصبحت  كيف  ال��ك��ت��اب:  اس��م 
رأسمالية؟

املؤلف: أمير بن بورات
الناشر: برديس 

عدد الصفحات: 255 صفحة
ب����دأت  أن إس���رائ���ي���ل  ل��ل��ب��ع��ض  ي��خ��ي��ل 
اش��ت��راك��ي حمله حت��ال��ف من  ك��م��ش��روع 
األحزاب ذات الطابع اليساري من الناحية 
االق��ت��ص��ادي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا ح���زب مباي 
بقيادة دافيد بن غوريون. لكن بحسب هذا 
الكتاب فإن إسرائيل، ومنذ يومها األول، 
كانت مشروعا صهيونيا – قوميا بناه هذا 
التحالف أكثر من أية جهة أخرى، بينما مت 
دفع االشتراكية شيئا فشيئا نحو الهامش 
إلى أن مت دفنها. ومثلما هي حال أي عمل 
الذين يصنعون  تاريخي، فإن األفراد هم 
حرية  فيها  يضيقون  ظروف  في  التاريخ 

عملهم ولكن يكون بأيديهم خيار معني. 
حينه  ف��ي  احلاكمة  النخبة  أم��ام  وك��ان 
االختيار بني منوذج رأسمالي رسخ جذورا 
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اشتراكي  من��وذج  وب��ني  الغرب،  في  قوية 
ف��ي االحت��اد  امل��ش��وه��ة  انعكست ص��ورت��ه 
أوروبا   له في  التابعة  السوفياتي والدول 
الشرقية. وبني هذا وذاك كان هناك منوذج 
آخر، وهو منوذج االشتراكية الدميقراطية 

الذي كان ناجحا في الدول الدميقراطية.
ويبدو كأنه مت اختيار النموذج األخير. 
بدأ  إسرائيل  دول��ة  قيام  منذ  فإنه  وعمليا 
الصهاينة – االشتراكيون في تنمية ظروف 
قيام النموذج الرأسمالي فيما هم يبررون 
عملية  وتفضيل  احلتمية  بالظروف  ذل��ك 
بناء الشعب والدولة. وعمليا فإنهم صنعوا 
أنفسهم مسؤولون عن  بينما هم  التاريخ 
توفير الظروف التي أملت حرية عملهم.   

احلكم  انتقل  عندما  الح��ق،  وق��ت  وف��ي 
اليمني،  إل��ى  "اليسار"  من  إسرائيل  في 
في انتخابات  العام 1977، لم يكن األخير 
بحاجة إلى  مبررات ألن النيو ليبرالية كانت 
لم  أن��ه  كما  إسرائيل.  في  دائما  م��وج��ودة 
يتعني على اليمني أن يبذل جهدا ألن سلفه 
"اليساري" مّهد الطريق لتحويل إسرائيل 

إلى رأسمالية. 
ويؤكد املؤلف على أن "دولة إسرائيل 
الكلمة  ف��ي  م��ا  بكل  رأسمالية  ه��ي  ال��ي��وم 
من معنى، من حيث تقاسم العمل الطبقي 
واالجت��ار  االقتصادية  امل��س��اواة   وانعدام 
املتسارع بالثقافة وغير ذلك. وثمة  من هم 
راضون من ذلك وثمة من هم غير مرتاحني 
من هذا الوضع. لكن اآلن هذا هو املوجود، 
واملستقبل لشدة السعادة أو األسف، يبدو 

مثل احلاضر". 
عمل  ب���ورات،  ب��ن  أمير  الكتاب،  مؤلف 
في  السلوكيات  علم  قسم  ف��ي  محاضرا 
النقب وفي كلية  جامعة  بن غوريون في 

اإلدارة في "ريشون لتسيون".    

سلوكيات الساسة
وراء الكواليس

اسم الكتاب: ُسمح بالنشر
املؤلف: نيسيم مشعال

الناشر: يديعوت سفارمي
عدد الصفحات: 335 صفحة

مؤلف هذا الكتاب، نيسيم مشعال، هو 
إسرائيل،  في  الصحافيني  أبرز  من  واحد 
الذي أجرى مقابالت تلفزيونية مع العديد 
في  السياسية  والشخصيات  الزعماء  من 
إسرائيل. وكمقدم برامج حوارية يكشف 
رئيس  يستعد  ك��ي��ف  ك��ت��اب��ه  ف��ي  م��ش��ع��ال 
للمشاركة  نتنياهو،  بنيامني  احل��ك��وم��ة، 
ب��ب��ث ح���ي؟ ومل����اذا استلقى  ف��ي ب��رن��ام��ج 
مستشفى  في  العظام  قسم  أرضية  على 
"ش��ع��اري ت��س��ي��دك" )ال���ق���دس(؟ وكيف 
أريئيل  )زوج��ه��ا(  ب�  ش��ارون  ليلي  اعتنت 

في  غرفة املاكياج؟ 
ايهود  دف��ع  عما  مشعل  يكشف  ك��ذل��ك 
االستوديو  مب��غ��ادرة  التهديد  إل��ى  ب���اراك 
قبل مقابلة حول كارثة قاعدة "تسيئيليم" 

للتدريبات البرية واتهامه بأنه عندما كان 
اإلسرائيلي  اجليش  أرك��ان  لهيئة  رئيسا 
إخ���الء ج��ث��ث خمسة جنود  ق��ب��ل  غ��ادره��ا 
وإصابة آخرين كانوا يتدربون على اغتيال 

الرئيس العراقي صدام حسني.
الصحافية  القصص  ه��ذه  إل��ى  إض��اف��ة 
يكشف مشعال توثيقا حملادثات شخصية 
أجراها مع شخصيات   مركزية في احللبة  
السياسية اإلسرائيلية، على خلفية أزمات 
عن  بتغطيتها  ق���ام  سياسية  وع��واص��ف 
كثب  على م��دار أكثر من ثالثني عاما من 
من  مشعال  ويهدف  الصحافية.  سيرته 
وراء كتابه إلى توفير وجهة نظر متميزة 
يقدمها للقارئ ممزوجة بلقاءات شخصية 
مع سياسيني في مكاتب الوزراء ومقصف 
املاكياج  وغ��رف��ة  واالس��ت��ودي��و  الكنيست 

والبيوت.     


