
130

بة
كت
م

القضاء في إسرائيل

اسم الكتاب: صانع القبعات، نقاش 

مع أهارون باراك

املؤلف: أريئيل بندور وزئيف سيغال

الناشر: كينيرت - زمورا بيتان

عدد الصفحات: 352 صفحة

اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  رئيس  أث��ار 

ب��اراك،  أه��ارون  املتقاعد  القاضي  السابق، 

ضجة في إسرائيل، مؤخرا، في أعقاب قوله 

حال  إن  أبيب  تل  جامعة  في  مؤمتر  خ��الل 

الفلسطينية  األراض��ي  في  اإلنسان  حقوق 

"دول��ة  بفكرة  م��ؤم��ن  وإن���ه  م��ت��رد،  احملتلة 

"إذا  إن��ه  أي��ض��ا  وق���ال  مواطنيها".  جميع 

سألت يهوديا، هل تؤيد املساواة مع العرب؟ 

إذا  ما  وإذا سألته  ’بالتأكيد’.  فإنه سيقول 

كان يؤيد طرد العرب من هنا؟ فهو سيقول 

بني  تناقضا  يرى  ال  فهو  أيضا،  ’بالتأكيد’ 

األمرين".

وال���س���ؤال ال����ذي ي��ط��رح��ه ال��ك��ت��اب ه��و: 

القانون  ب���اراك رج��ل  أه���ارون  مل��اذا أصبح 

ت��أث��ي��را واألك��ث��ر م��ث��ارا للجدل منذ  األك��ث��ر 

في  الكثيرون  ح��اول  وقد  إسرائيل؟.  قيام 

أن  ال��س��ؤال منذ  ه��ذا  إسرائيل اإلج��اب��ة عن 

قانونيا  مستشارا  ُعني  عندما  جنمه  سطع 

عالم  سلم  ف��ي  بسرعة  وارت��ق��ى  للحكومة 

في  قاضيا   وأصبح  اإلسرائيلي،  القضاء 

احملكمة العليا ومن ثم رئيسها. وكان باراك 

طوال هذه السنني في مركز السجال العام، 

رئاسته  فترة  وفي  والسياسي.  القانوني 

أيضا،  النقاش يدور،  العليا أصبح  احملكمة 

وم��دى  العليا  احملكمة  وق���وة  مكانة  ح��ول 

ورغم  اإلسرائيلي.  املجتمع  على  تأثيرها 

أن باراك كان محل جدل إال أن اجلميع كان 

يترقب رأيه، حتى بعد اعتزاله وخروجه إلى 

التقاعد في نهاية العام 2006.  

ويقول املؤلفان، وهما أستاذان جامعيان 

الكتاب هو ثمرة  القانون، إن  وخبيران في 

نقاش ومحادثات على مدار ساعات طويلة 

بينهما وبني باراك، الذي يصفانه ب� "رجل 

كذلك  إسرائيل.  في  واح��د"  رق��م  القانون 

ي��زال يؤثر في  ب��اراك ال  أن  املؤلفان  يعتبر 

باراك  ويتحدث  اإلسرائيلي.  القضاء  عالم 

بينها  م����رة،  ألول  ع���دي���دة،  م��واض��ي��ع  ع��ن 

اعتباراته لدى اختياره قضاة احملكمة العليا 

بالندم  ويشعر  أص��دره��ا  حكم  وق����رارات 

إلصدارها.   

ويؤكد باراك على أن "القاضي هو جزء 

من الشعب، وهو يعرف الشعب ومشاكله، 

العامة  ت��ن��درج ض��م��ن األف���ك���ار  وق���رارات���ه 

للشعب. وأنا مثال ال ميكنني أن أكون قاضيا 

أتولى  ألن  مستعدا  لست  إسرائيل.  في  إال 

منصب قاض سوى في إسرائيل". وحول 

االنتقادات ضده قال باراك "كان يحدوني 

األم��ل دائ��م��ا، وال ي���زال، أن تتضح األم��ور 

مع مرور الوقت، وأنه عندما يتم النظر إلى 

تكون  وأن  األم��ور مختلفة،  ال��وراء ستبدو 

املئة  أوض��ح. وقد يحدث هذا بعد سنواتي 

وعشرين، لكن هذه مسألة أخرى. ال يهمني. 

اليوم ينتقدونني، فلينتقدوا".  

الشرق األوسط في عيني دبلوماسي أميركي

اسم الكتاب: سالم أميركي
املؤلف: مارتني إنديك

الناشر: عام عوفيد
عدد الصفحات: 471 صفحة
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العبرية، ويصدر  الطبعة  الكتاب هو  هذا 
بالتزامن مع الطبعة االجنليزية في الواليات 
املتحدة، والتي صدرت بعنوان "أبرياء في 
اخل����ارج". وإن��دي��ك، األم��ي��رك��ي ال��ي��ه��ودي، 
تولى منصب السفير األميركي في تل أبيب 
العبرية  الطبعة  م��ح��ررو  وي��رى  لواليتني. 
للكتاب أنه سيتعني على الرئيس األميركي، 
ب����اراك أوب���ام���ا، أن ي����درس ج��ي��دا اجل��ه��ود 
األميركية التي مت بذلها في املاضي، والتي 
يسردها ويحللها إنديك في كتابه، كونه جنح 
واملجتمع  السياسة  تعقيدات  استيعاب  في 

في إسرائيل.  
ويسرد إنديك في كتابه التاريخ وذكرياته 
الشخصية خالل فترة توليه منصب السفير 
تناقضا  ث��م��ة  أن  وي��ع��ت��ب��ر  إس���رائ���ي���ل.  ف���ي 
"السذاجة"  بني  اللقاء  خ��الل  من  حاصال 
في  السوقية"  "السياسة  وبني  األميركية 
إنه أدرك أسباب  الشرق األوس��ط. ويدعي 
بيل  السابقني،  األميركيني  الرئيسني  فشل 
الشرق  فهم  في  ب��وش،  وج��ورج  كلينتون 
أميركي، كمكان  األوسط من خالل منظار 
ب��اإلم��ك��ان إح����الل ال��س��الم ف��ي��ه وت��ص��دي��ر 

الدميقراطية إليه.   
لكن إنديك يكشف تفاصيل جديدة حول 
انهيار احملادثات بني إسرائيل والفلسطينيني 
ال���ع���ام 2000 وف��ش��ل  دي��ف��ي��د  ك��ام��ب  ف���ي 
إضافة  وسورية،  إسرائيل  بني  احملادثات 
إلى فشل جهود اإلطاحة بالرئيس العراقي 
السابق صدام حسني، ومحاوالت الواليات 
للتفاوض  قوله،  املتكررة على حد  املتحدة، 

مع إيران.  
           

إعادة كتابة تاريخ الهولوكوست

اسم الكتاب: املعركة األخيرة - مترد 
غيتو وارسو: القصة احلقيقية

املؤلف: إيتمار ليفني وشوالميت الن
الناشر: يديعوت أحرونوت

عدد الصفحات: 416 صفحة
من  الرغم  على  إن��ه  الكتاب  مؤلفا  يقول 
أن كتبا عديدة تناولت موضوع مترد غيتو 
واحلقيقية  الكاملة  القصة  أن  إال  وارس��و، 
بعد.  روايتها  تتم  لم  التمرد  لهذا  واملركبة 
ويشيران إلى أن الوصف املألوف ألحداث 
التمرد مليئة باالختزاالت واألخطاء، وحتى 
بالتضليل. واملتبع هو القول إن املنتصرين 
هم الذين كتبوا التاريخ، لكن في هذه احلالة 

فإنه مت توثيق التاريخ بواسطة الناجني.  
وأض����اف امل��ؤل��ف��ان أن "احل��ق��ي��ق��ة ح��ول 
الكبيرة  وال��ب��ط��ول��ة  الشخصية  التضحية 
م��زج��ه��ا  وال����ت����ي ال مي���ك���ن زع���زع���ت���ه���ا، مت 
السياسية  والتأثيرات  واملبالغات  باألخطاء 
والشخصية. وباألساس، غاب عنها، بشكل 
الشعبية  امل��ق��اوم��ة  ت��وث��ي��ق  ت��ق��ري��ب��ا،  ك��ام��ل 
الواسعة لألملان، وفي إطارها، نزل عشرات 
آالف اليهود إلى حتت سطح األرض ورفضوا 

االستسالم للمصير الذي ُفرض عليهم". 
ويصف كتاب "املعركة األخيرة" التمرد من 
منظار املشاركني فيه والذين كانوا شاهدين 
غير  واملقاتلني  املنظمني  املتمردين  من  عليه، 
املنظمني واليهود الذين اختبأوا في املالجئ 
وهمية  شخصيات  تقمصوا  الذين  وأول��ئ��ك 
ورج��ال  وارس���و،  م��ن  البولندي  القسم  ف��ي 
وعسكريني  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال��س��ري��ة  امليليشيا 
وعناصر ال� "إس- إس" ]أي األمن النازي 
اخلاص[ األملاني. وينتزع الكتاب من أوصاف 
التمرد املألوفة انعدام الدقة التي التصقت بها 
طوال السنوات املاضية، ويضع وصفا حيا 

وموثوقا ومثيرا للمشاعر.   
هو  ليفني  ايتمار  ف��إن  امل��ؤل��ف��ني،  وح���ول 
الهولوكوست  تاريخ  صحافي وباحث في 
وأل�����ف ع���ش���رة ك��ت��ب وع����ش����رات امل���ق���االت 
املنشورة في إسرائيل وصحف عاملية. أما 
جريدة  في  صحافية  فهي  الن  شوالميت 

"غلوبس" االقتصادية.  

من كتب مخطوطات قمران؟

سر  والنسيان،  الذاكرة  الكتاب:  اسم 
مخطوطات صحراء يهودا

املؤلف: راحيل إليئور
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الناشر: هكيبوتس هميئوحاد ومعهد 
فان لير

عدد الصفحات: 342 صفحة
حول  شامال  وصفا  الكتاب  هذا  يتناول 
"مخطوطات  باسم  املعروفة  املخطوطات 
قمران" التي عثر عليها في سنوات األربعني 
من القرن املاضي في مغارات قمران قبالة 
البحر امليت وجنوبي مدينة أريحا. ويبحث 
ال��ك��ت��اب ف��ي ح��وال��ي 930 م��خ��ط��وط��ة من 
مخطوطات قمران، التي ُحفظت، بأكملها أو 

بصورة جزئية. 
وتقول املؤلفة إن هذه املخطوطات كتبتها 
ط��ائ��ف��ة م���ن ال��ك��ه��ن��ة مت ف��ق��دان��ه��ا ف���ي ه��وة 
النسيان، في أعقاب صراعات عاصفة بني 
سبقت  التي  القرون  في  متنافسة  طوائف 
ويشار  وب��ع��ده.  ال��ث��ان��ي"  الهيكل  "خ���راب 
تضمنتها  ال��ت��ي  الدينية  ال��ك��ت��اب��ات  أن  إل��ى 
نص  من  أق��رب  هي  قمران"  "مخطوطات 
اإلجنيل منها إلى التوراة، رغم أن االعتقاد 
امل��خ��ط��وط��ات ه��م م��ن طائفة  ه��و أن ك��ت��ب��ة 
الزمن  مثل  مسائل  مع  وتتعاطى  يهودية، 

واملكان والطقوس الدينية وبداية الكهانة. 
وي���ب���ح���ث ال���ك���ت���اب ف����ي ال�����ص�����راع ب��ني 
والكهنة  الصدوقيني"  ال��الوي��ني  "الكهنة 
قبل  األخيرين  القرنني  في  احلشمونائيني 
أس��ب��اب  امل��ؤل��ف��ة تفسير  امل��ي��الد. وحت����اول 
جعل بعض كتب الكهنة الصدوقيني، الذين 
كتبا  املكتوبة،  ال��ت��وراة  حافظي  يعتبرون 
خ��ارج��ي��ة ويحظر ق��راءت��ه��ا. ك��ذل��ك حت��اول 
الكهنة  م��ؤل��ف��ات  ت��غ��ي��ي��ب  أس���ب���اب  ت��ف��س��ي��ر 
اكتشافها  مت  حتى  ونسيانها  الصدوقيني 
األع��وام  بني  قمران  م��غ��ارات  في  مصادفة 

1947 و1956.
لكن في هذه النقطة حتديدا، يتبني أن هذا 
الكتاب يسعى إلى نفي األبحاث التي سبقته. 
إذ أن كتب التاريخ التي تناولت "مخطوطات 

طائفة  كهنة  أن  إل��ى  تشير  كانت  ق��م��ران" 
تقول  بينما  ك��ت��ب��وه��ا،  ال��ذي��ن  ه��م  األس��ي��ني 
إليئور،  راحيل  البروفسور  الكتاب،  مؤلفة 
وهي محاضرة في قسم التاريخ والفلسفة 
القدس،  في  العبرية  اجلامعة  في  اليهودية 
اآلن، إن كهنة طائفة الصدوقيني هم الذين 
الكتاب  ويتمحور  املخطوطات.  هذه  كتبوا 
بني  الهيمنة  على  الصراع  حول  باألساس 

الطوائف اليهودية في التاريخ القدمي.

القيادة احلريدية غير التقليدية
اسم الكتاب: القيادة والنفوذ في املجتمع 

احلريدي في إسرائيل: حتديات وبدائل
املؤلف: كيمي كبالن ونوريت شتدلر 

)محرران(
الناشر: هكيبوتس هميئوحاد ومعهد 

فان لير
عدد الصفحات: 229 صفحة

حلركة  التابع  ال��ت��وراة"  كبار  "مجلس 
أغ������ودات ي��س��رائ��ي��ل، و"م��ج��ل��س ح��ك��م��اء 
التوراة" التابع حلركة شاس، واحلاخامات 
يوسف شالوم إلياشيف وعوفاديا يوسيف 
مندل  وم��ن��اح��ي��م  ش���اخ  مناحيم  وإل��ي��ع��ازر 
شنيئيرسون- كل هذه هي أسماء معروفة 
امل��ت��ك��رر في  ف��ي إس��رائ��ي��ل بسبب ذك��ره��ا 
وسائل اإلعالم. وميثل هؤالء احلاخامات، 
والكثيرون غيرهم وأعضاء اللجان املركزية 
في األحزاب احلريدية ]أي اليهودية املتزمتة 
للمجتمع  واملُمأسسة  العليا  القيادة  دينيا[، 
ال�����ذي يستمد  إس���رائ���ي���ل،  ف���ي  احل���ري���دي 

صالحياته من مصادر دينية متنوعة.  
لكن في العقود األخيرة أخذت تتشكل في 
املجتمع احلريدي مستويات ثانوية من القيادة، 
مصادر  م��ن  ون��ف��وذه��ا  صالحياتها  تستمد 
والتربوية  الطبية  اخلبرات  بينها  دينية،  غير 
بالنسيج  وميزجونها  واألدبية،  والنفسانية 

احلياتي اليومي للحريدمي في إسرائيل. 

ويشمل الكتاب عددا من الدراسات التي 
عديدة  سنوات  منذ  ب��دأ  نشاط  إل��ى  تستند 
ملجموعة من الباحثني في معهد فان لير في 
القدس. وتكشف هذه الدراسات عن أمناط 
ونفوذها،  الثانوية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  متنوعة 
القيادة  جانب  إلى  موجودة  أصبحت  التي 
املعاصر.  احلريدي  املجتمع  في  التقليدية 
ويسعى الباحثون إلى البحث في شكل منو 
املجتمع  الثانوية ومكانتها في  القيادة  هذه 

احلريدي ووعيه.
ك��ذل��ك ي��دق��ق ال��ب��اح��ث��ون ف��ي ال��ل��ق��اء بني 
القيادة الثانوية اجلديدة والقيادة التقليدية 
املمأسسة في هذا املجتمع، والتبعات املترتبة 
ع��ن ذل���ك. وي���رى ال��ب��اح��ث��ون أن م��ن ش��أن 
اجلديدة  والنفوذ  القيادة  أمناط  في  البحث 
إل��ى داخ��ل  أن يفسح امل��ج��ال أم���ام إط��الل��ة 
خاصة  نظر  وجهة  من  احل��ري��دي  املجتمع 
في  عاما  ونقاشا  بحثا  تستدعي  وعصرية 
 ه���ذا امل��وض��وع امل��رك��ب وامل��ت��ع��دد األوج���ه.   

         عالقة الدين والدولة

اسم الكتاب: الدين والقانون
املؤلف: حاييم كوهني

الناشر: دفير
هذا الكتاب هو عبارة عن كتابات تركها، 
بعد وفاته، قاضي احملكمة العليا اإلسرائيلية 
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رجال  أهم  من  يعتبر  ال��ذي  كوهني،  حاييم 
ال��ق��ان��ون اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني، وخ��ص��وص��ا فيما 
والدولة.  الدين  بني  العالقة  بقضية  يتعلق 
وق���د ح���رر ال��ك��ت��اب، ال���ذي يشمل م��ق��االت 
منشورة لكوهني، وزير العدل اإلسرائيلي 
السابق، البروفسور دانيئيل فريدمان، الذي 
أشغل أيضا منصب عميد كلية احلقوق في 
وجهة  عن  الكتاب  ويعبر  أبيب.  تل  جامعة 

نظر كوهني في موضوع الدين والقانون. 
وي��ع��ال��ج ك��وه��ني امل���وض���وع م���ن ج��ان��ب 
الدين،  أحضان  في  تربى  كمن  شخصي، 
لكنه توصل إلى نتيجة مفادها أنه ال ميكنه 
امل��وض��وع من  ي��ت��ن��اول  ب��ه. ك��ذل��ك  التمسك 
اجلانب الثقافي العام املتعلق مبميزات الدين 
واخللفية التاريخية لتطور اإلميان والنفوذ 

والتعصب الديني.   
واجلانب الثالث الذي يتناوله كوهني في 
اإلسرائيلي  اليهودي-  اجلانب  هو  مؤلفه 
وم��س��أل��ة دم���ج ال���ت���راث ال��ي��ه��ودي ب��دول��ة 
إس��رائ��ي��ل، ب��اع��ت��ب��اره��ا دول���ة دمي��ق��راط��ي��ة، 
التي أقامتها احلركة الصهيونية العلمانية. 
ي��ت��ن��اول��ه كوهني  ال���ذي  األول  اجل��ان��ب  أم���ا 
عنه  التعبير  ويتم  الشخصي،  اجلانب  فهو 
سيرة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  شخصية،  مبقدمة 
لكتابه  مقدمة  لتشكل  كوهني  كتبها  ذاتية، 
"الدين والقانون"، لكن هذه السيرة الذاتية 

مت نشرها في كتاب منفصل. 
ويبحث كوهني بصورة عميقة، على خلفية 
في  مقارنات،  إج��راء  خ��الل  وم��ن  تاريخية، 
مواضيع شتى، بينها البعد الديني في مراسم 
والقانون  ال��دي��ن  ف��ي  األقلية  وآراء  ال���زواج 
مبا  املتنوعة  جوانبه  من  الديني  والتعصب 
في ذلك عقوبة التكفير واإلحلاد. وفي املقابل 
املتسامحة  نظره  وجهة  كوهني  يستعرض 
من  األخير  الفصل  ويخصص  والليبرالية. 

الكتاب للتراث اليهودي في دولة إسرائيل. 

وهذا الكتاب، "الدين والقانون"، هو الكتاب 
حاييم  القاضي  مؤلفات  سلسلة  في  الثالث 
"دفير"،  النشر  دار  تصدرها  التي  كوهني 
وسبقه كتابان هما "مقدمة شخصية - سيرة 

ذاتية" و"أن تكون يهوديا". 

حتوالت في عالقة
الصهيونية باليهودية

الصمت،  يلتزم  ل��ن  ال���رب  ال��ك��ت��اب:  اس��م 

احلداثة اليهودية والثيولوجيا السياسية
)محرر(  شميدت  كريستوف  املؤلف: 

وإيلي شاينفيلد )محرر مساعد(
وهكيبوتس  لير  ف��ان  معهد  ال��ن��اش��ر: 

هميئوحاد
ه���ذا ال��ك��ت��اب ه��و م��ح��اول��ة أول���ى لعرض 
احلداثة اليهودية والصهيونية من وجهة نظر 
ويسعى  السياسية.   - الثيولوجية  القضية 
الكتاب إلى سبر غور الثيولوجية - السياسية 
على  اليهودية  الثقافة  علمنة  أنشأتها  التي 
والدين  العلمنة  بني  الداخلي  التوتر  ض��وء 

والذي يتميز به املجتمع األوروبي. 
وال��ف��ك��رة األس��اس��ي��ة ف��ي الكتاب ه��ي أن 
علمنة الثقافة اليهودية تنطوي على اجتاهني، 
عن  االن��ق��ط��اع  إل��ى  العلمنة  أدت  جهة  فمن 

الديانة الشرعية احلاخامية، لكن من اجلهة 
األخرى أدت إلى االرتباط مع البعد املسياني 
التفسير  إلى  باالستناد  اليهودية،  للديانة 
السياسي للديانة. وعلى الرغم من أنه منذ 
حمل  العشرين  للقرن  العشرين  س��ن��وات 
الفكر اليهودي طابعا ثيولوجيا – سياسيا 
اآلون���ة األخيرة  ف��ي  أن��ه يالحظ  إال  ب���ارزا، 
وجود معارضة الستخدام هذا اخلطاب في 

السياق اليهودي – الصهيوني. 
وي��س��ع��ى ال��ك��ت��اب إل���ى إع����ادة ه���ذا البعد 
رسم  بواسطة  ال��ع��ام  النقاش  إل��ى  الفكري 
خطوط أولية خلارطة التراث الثيولوجي - 
السياسي اليهودي املعاصر بتنوعه، بدءا من 
األفكار التي عبر عنها الفيلسوف األوروبي 
اليهودي، باروخ سبينوزا، وحتى الفيلسوف 
واملفكر اإلسرائيلي يشعياهو ليبوفيتش. كما 
إسرائيل  مؤسس  شخصية  الكتاب  يتناول 
ورئيس حكومتها األول، دافيد بن غوريون، 
وقصائد الشاعر نتان ألترمان واألفكار التي 

عبر عنها قادة حركة العمل.   
وي��ق��ول احمل�����رران إن م��وض��وع ال��ك��ت��اب 
يتجانس مع التعاطي املتزايد مع هذا املوضوع 
العلمنة  أزم��ة  أعقاب  في  الغربي،  العالم  في 
احلداثة،  بعد  ما  لفترة  الثيولوجي  والتوجه 
وخصوصا في أعقاب هجمات 11 أيلول العام 

2001 وتنامي األصولية اإلسالمية.    

حركة احملللني النفسيني الدولية

السرية،  ف��روي��د  جلنة  ال��ك��ت��اب:  اس��م 
حتقيق في نظرية مجموعات بيون

املؤلف: دوريت شيكييرسكي
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 370 صفحة
"جلنة  ب�  يعرف  ما  الكتاب  ه��ذا  يتناول 
النفس  عالم  خ��رج  فقد  ال��س��ري��ة".  ف��روي��د 
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واحمللل النفسي، زيغموند فرويد، إلى إجازة 
في أيلول العام 1921، مع ستة من أعضاء 
اللجنة السرية، وهم ماكس إيتينغون، كارل 
أب���راه���ام، إرن��س��ت ج��ون��ز، ه��ان��س زاك���س، 
وتبحث  ران��ك.  وأوت��و  فرانتسي  شيندور 
السرية".  "اللجنة  هذه  طبيعة  في  املؤلفة 

هل كانت هذه "جلنة أخوة سعداء"، مثلما 
كتب جونز؟ أم أنها كانت "آلة قتل"، مثلما 
ادعى جون كير؟ وما هو الدور الذي قامت 
التحليل  أجل مأسسة حركة  اللجنة من  به 
االنشقاق  نتيجة  نشأت  وكيف  النفسي؟ 
بني فرويد ويونغ؟ وملاذا تفككت في أعقاب 
اخل���الف ب��ني ف��روي��د وران����ك؟ وك��ي��ف أّث��ر 
تفككها على التوترات السياسية في حركة 
احملللني النفسانيني الدولية، وما هو التراث 

السياسي الذي تركته وراءها؟ 
لقد أخذت "اللجنة السرية" على عاتقها، 
التحليل  ح��رك��ة  ن��ش��اط  تنسيق  وع���ي،  ع��ن 
جتنيدهم  مت  الذين  لكن  الدولية.  النفسي 
السرية"  "اللجنة  نشاطات  في  للمشاركة 
ك��ان��وا ال��زع��م��اء ال��ب��ارزي��ن حل��رك��ة احملللني 
النفسانيني. وكان الهدف من إشراكهم في 
"اللجنة السرية"، بدون أن يعوا ذلك، هو 
أن يشرف الواحد منهم على اآلخر، من أجل 

منع انقسامات أخرى على خلفية طموحات 
شخصية. 

إن م��ج��رد وج����ود "ال��ل��ج��ن��ة ال��س��ري��ة" 
كوريثة جماعية لفرويد أدى إلى جلم محفز 
لدى فرويد لتعيني وريث شخصي له وأزال 
تخوفه حيال مصير مشروعه. وهو تخوف 
تزايد في أعقاب ثالثة انقسامات جنمت عن 

محاولته الفاشلة تعيني يونغ وريثا له. 
وت��س��ت��خ��دم امل��ؤل��ف��ة، وه���ي خ��ب��ي��رة في 
ويلفرد  النفس  عالم  نظرية  النفسي،  الطب 
ب��ي��ون، ح���ول ال��ع��الق��ات ب��ني امل��ج��م��وع��ات. 
ومتكن هذه النظرية من اجلسر بني النظرة 
السياسية التي تركز على الواقع االجتماعي 
في  تبحث  ال��ت��ي  النفسي  التحليل  ون��ظ��رة 
الواقع النفسي. وتستفيد املؤلفة من نظرية 
إطار "شبكة  بيون من أجل أن جتمع، في 
واخلفية  السرية  اجل��وان��ب  مصطلحات"، 
لنشاط "اللجنة السرية"، بصفتها مجموعة 
أدت دورا حاسما في بداية حركة التحليل 
النفسي. ويتبني من معاينة نقدية، مبوجب 
نظرية بيون، أن جتاهل توترات جماعية، ال 
يدركها الوعي، يؤدي إلى انحراف منهجي 
املشاركني  األح��داث، ليس لدى  في تفسير 
في  وإمن��ا  وحسب،  السرية"  "اللجنة  في 
ال��ن��ق��اش ال���دائ���ر ب��ني ال��ب��اح��ث��ني واحمل��ل��ل��ني، 
الذين يسيرون مضللني خلف أوهام سائدة 
ومنتشرة في الوثائق التي توثق نشاطات 

التحليل النفسي. 
        

إغراء يهود العالم لزيارة إسرائيل

]اكتشاف[  "تغليت"  ال��ك��ت��اب:  اس��م 
ح��ي��ات��ي، ق��ص��ة ال���ص���راع م���ع امل��ؤس��س��ة 

اليهودية
املؤلف: يوسي بيلني

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

صدر هذا الكتاب حديثا ومؤلفه هو الوزير 
وعضو الكنيست السابق يوسي بيلني، الذي 
يعتبر أحد قادة اليسار الصهيوني. وتعني 
كلمة "تغليت" العبرية، اكتشاف. ويتحدث 
بادر  الذي  "تغليت"،  مشروع  عن  الكتاب 
إل��ي��ه ب��ي��ل��ني وه��دف��ه إح��ض��ار ش��ب��ان يهود 
إسرائيل  ل��زي��ارة  العالم  أن��ح��اء  جميع  م��ن 

"واكتشافها".
وي����روي ب��ي��ل��ني ف��ي ك��ت��اب��ه ع��ن اجل��ه��ود 
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ف��ي م��ج��االت تتعلق 
"باالستمرارية اليهودية وعالقات إسرائيل 
اقترح  ق��د  وك���ان  ال��ي��ه��ودي".  الشتات  م��ع 
ف��ك��رة م��ش��روع��ه، "ت��غ��ل��ي��ت"، ف���ي ال��ع��ام 
اخلارجية  لوزير  نائبا  كان  عندما   ،1994
اإلسرائيلية، ومفادها إحضار جميع الشبان 
اليهود في العالم إلى إسرائيل للزيارة وذلك 

"على حساب الشعب اليهودي".  
وتناول الكتاب مسائل عدة، بينها الصراع 
الذي خاضه بيلني مع املؤسسة اليهودية في 
إسرائيل والعالم، وبناء منوذج زيارة الشبان 

اليهودي، وحتى جناح هذا املشروع. 
ويتحدث بيلني عن طرحه لفكرة مشروعه 
هناك  كان  إذا  ما  حول  النقاش  خلفية  على 
مبرر ملواصلة املساعدات اليهودية إلسرائيل، 
وخيبة األمل البالغة جراء لقاءات عقدها مع 
قادة املنظمات اليهودية في الواليات املتحدة، 
وان��ع��دام ال��رغ��ب��ة ف��ي امل��س��اع��دة م��ن جانب 
التي  الكبيرة  وامل��ع��ارض��ة  ي��ه��ود  متبرعني 
اليهودية، وذلك  واجهها من جانب الوكالة 
حتى جنح في إقناع متبرعني وزعماء يهود 

أميركيني بفكرته. 
وي��ص��ف ب��ي��ل��ني، أي��ض��ا، امل��ص��اع��ب التي 
واجهها في إحضار مجموعات من الشبان 
اليهود إلى إسرائيل في أعقاب توتر األوضاع 
األم��ن��ي��ة، وخ��ص��وص��ا ان����دالع االن��ت��ف��اض��ة 

الفلسطينية الثانية في العام 2000. 


