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محاكمة ليبرمان

اسم الكتاب: ملف ليبرمان – الئحة 

قدم
ُ

اتهام لم ت

المؤلفة: أفيا إلف

الناشر: كنيرت، زمورا بيتان

عدد الصفحات: 324 صفحة

منصبه  من  ليبرمان  أفيغدور  استقال 

في  احلكومة،  رئيس  مكتب  عام  كمدير 

أيار العام 1997، وتوجه إلى مجال األعمال 

وكسب املال، وصرح في حينه أن »نصائحي 

تساوي الكثير من املال«.  منذ ذلك احلني، 

وعلى مدار قرابة 20 عاما، دخل ليبرمان إلى 

احلياة السياسية وخرج منها، وخالل الفترات 

التي لم يتوَل فيها مناصب عامة كان يؤسس 

شركات جتارية أو يتملك شركات كهذه. خالل 

إلى  الدوالرات  ماليني  دخلت  السنني،  هذه 

حسابات هذه الشركات. 

بأعمال  اإلسرائيلية  الشرطة  اشتبهت 

ليبرمان وبجوهر عالقاته التجارية، وتراكمت 

في النيابة العامة جبال من الوثائق واألدلة 

حتقيق  عملية  خالل  جمعها  جرى  التي 

الكتاب،  هذا  مؤلفة  كانت  ضده.  متشعبة 

احملامية أفيا إلف، املسؤولة عن ملف ليبرمان 

من قبل النيابة العامة. وكانت تقضي مهمتها 

الشرطة  جمعتها  التي  القرائن  بتحويل 

إلى قصة واضحة حول األداء الغريب لهذه 

الشخصية العامة الرفيعة والصارمة. وتدور 

حول  الكتاب،  يسردها  التي  القصة،  هذه 

عالم شائك ومثير، مليء بالغرائز واألنانية، 

التنظيمية  السياسة  واملصالح،  الدسائس 

والنهج السياسي.

للحكومة،  القانوني  املستشار  أن  إال 

في  واليته  انتهت  الذي  فاينشطاين،  يهودا 

ليست  القصة  أن  قرر  احلالي،  العام  بداية 

امللف  إغالق  وقرر  الكفاية.  فيه  مبا  مقنعة 

أن  إلف  أفيا  املدعية  وتعتقد  ليبرمان.  ضد 

قرار املستشار كان خاطئا وبائسا. وعليه، 

يشكل هذا الكتاب فرصة للقارئ لكي يبلور 

موقفا حول ليبرمان. وهو يتحدث أيضا عن 

امللف الذي لم حتَظ احملكمة باإلطالع عليه. 

ومحاضرة  محامية  هي  الكتاب  مؤلفة 

في موضوع مخالفات ذوي الياقات البيضاء 

وتبييض األموال في كلية احلقوق في اجلامعة 

العبرية في القدس وجامعة تل أبيب، وهي 

وعملت  متنوعة.  مهنية  هيئات  في  عضو 

تعالج  التي  االقتصادية  للدائرة  كمديرة 

مخالفات ذوي الياقات البيضاء في النيابة 

العامة اإلسرائيلية، حتى نيسان العام 2013. 

 تولت املؤلفة عدة مناصب خالل 26 عاما 

من عملها في النيابة العامة، وعاجلت قضايا 

جنائية – اقتصادية وفساد سلطوي ورافقت 

حتقيقات واسعة النطاق، مثل قضية الرئيس 

قضية  وايزمان،  عيزر  األسبق  اإلسرائيلي 

التعيينات في سلطة الضرائب، قضية رئيس 

احلكومة السابق ايهود أوملرت. 

الشباب العلمانيون في إسرائيل

اسم الكتاب: جيل ال�Y وكأنه ال يوجد غد

المؤلفان: تمار وعوز ألموغ

الناشر: مودان

عدد الصفحات: 388 صفحة

�Y اإلسرائيلي في ثمانينيات  وًلد جيل ال

وتسعينيات القرن املاضي. وهو يشير إلى 

شبان علمانيني وُلدوا وتبلوروا في فترة منو 

املجتمع  بات  وفيما  متسارع،  اقتصادي 

وإعالميا  واستهالكيا  مبادرا  اإلسرائيلي 

وفرديا وعامليا أكثر. 

متسامح  بأنه  اجليل  هذا  الكتاب  ويصف 

ومنفتح  اإلطراءات  ويوجه  بالفكاهة  ومليء 

بلوغه  في  يتأخر  أن هذا اجليل  كما  ويتقدم. 

ويعيش في مجتمعات في املدن، ويتردد جتاه 

ذاته  على  ويركز  املسؤولية،  وحتمل  االلتزام 

أوالد  وهم  غد.  يوجد  ال  وكأنه  حياته  ويعيش 

وأميرات،  كأمراء  ُولدوا  )ديجيتال(  رقميون 

بأنه  لهم  وتعهدوا  ومحبة.  بدفء  محضونون 

أرادوا  إن  نحو أحالمهم  يحلقوا  أن  بإمكانهم 

ذلك.

إال أن هذا اجليل ال يسارع إلى فتح جناحيه 

ألن العالم من حوله أصبح استغالليا وساخرا 

االلتزام  من  التخوف  وبسبب  مستقر،  وغير 
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والكليات  اجلامعات  إلى  يذهب  الرسمي.. 

من أجل احلصول على لقب أكادميي تتراجع 

قيمته في سوق العمل وقيمته الثقافية. 

وحياة أبناء هذا اجليل مليئة بالصدمات 

الصواريخ  ظل  في  كبروا  ألنهم  النفسية، 

اإلعالم  وسائل  وألن  املسلحة  والعمليات 

وقوعها.  واملآسي حلظة  الكوارث  أنباء  تبث 

وهم مثقلون باملخاوف ومرتبكون ويواجهون 

لثقيلة  ا األعباء  حتمل  في  صعوبات 

ومستعبدون للمعلومات واحملفزات السريعة. 

�Y يكاد يكون مختلفا بكافة  إن جيل ال

املعايير عن األجيال التي سبقته. إنهم يعملون 

مختلف،  بشكل  ويتعلمون  مختلف،  بشكل 

ويستهلكون اإلعالم واألخبار بشكل مختلف، 

ويقضون أوقات الفراغ بشكل مختلف ويربون 

على  وتأثيرهم  مختلف.  بشكل  أوالدهم 

املجتمع اإلسرائيلي يتزايد، ويقوض املفاهيم 

السائدة ويستوجب التفكير خارج الصندوق.  

إلى  يستند  الذي  الكتاب،  هذا  ويحاول 

بحث علمي واسع، اإلجابة على أسئلة مثل: 

ما هو ال،DNA الثقافي لشبان اليوم؟ ملاذا 

نشأ وكيف يؤثر على دولة إسرائيل؟
 

حياة العرب واليهود في البالد

اسم الكتاب: مرتبطون – قصة أبناء البالد

اسم المؤلف: مناحيم كالين

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 355 صفحة

يأخذ هذا الكتاب القارئ إلى رحلة ممتعة 

وتبدأ  واخلليل.  والقدس  يافا  شوارع  في 

هذه الرحلة قبل 150 عاما، إلى الفترة التي 

كان فيها اليهود والعرب الذين عاشوا في 

البالد شركاء في هوية فوق قومية وواسعة 

وحاوية، ومكنتهم من أن يروا أنفسهم، وأن 

يرى الواحد منهم اآلخر، أنهم »أبناء املكان«.

مختلطة،  أحياء  في  يسكنون  كانوا 

وقضوا أوقات فراغهم سوية وأرسلوا أوالدهم 

من  تزوجوا  وأحيانا  نفسها.  املدارس  إلى 

بعضهم. ويتابع القسم األول من هذا الكتاب 

التفتت التدريجي واملؤلم لهذا الواقع حتى 

اندثاره الفعلي والرمزي عشية قيام إسرائيل.

وصف  على  فيه  الثاني  القسم  ويركز 

العام  منذ  تطورت  التي  للعالقات  قريب 

1948 وحتى اليوم بني اليهود والفلسطينيني. 

مذكرات  إلى  باألساس  املؤلف  ويستند 

ذاتية  وسير  وذكريات  أشخاص  دونها 

وشهادات، ويطرح نظرة إنسانية نحو الصراع 

اإلسرائيلي – الفلسطيني مثلما ينعكس في 

عالم كامل وشخصي وأحيانا يكون خفيا 

عن العني، التصاالت يومية بني سكان املدن 

الساحلية التي يسكنها العرب واليهود.

ومن شأن الصورة املركبة التي تتعالى 

من الكتاب االعتراض على املفهوم السائد 

بأن »الفصل« هو احلل الوحيد للصراع بني 

شعبني ربطهما مصيرهما في بلد واحد. 

مؤلف الكتاب، البروفسور مناحيم كالين، 

السياسية  العلوم  قسم  في  محاضر  هو 

حول  كتبه  ومنحته  إيالن.  بار  جامعة  في 

القدس وعالقات اإلسرائيليني والفلسطينيني 

للوفد  اسما عامليا. وكان كالين مستشارا 

اإلسرائيلي في احملادثات مع الفلسطينيني 

�«مبادرة  حول اتفاق دائم وهو أحد املبادرين ل

جنيف«.

 عقيدة أمنية جديدة إلسرائيل

اسم الكتاب: الشجاعة باالنتصار – سياسة 
أمنية إلسرائيل

المؤلف: عوفر شيلح

الناشر: ميسكال )يديعوت أحرونوت(

عدد الصفحات: 311 صفحة

العقد  نهاية  في  إسرائيل،  في  توجد  ال 

معدلة  أمنية  عقيدة  تأسيسها،  على  السابع 

وتوجه بناء القوة العسكرية وتفعيلها. فقد كان 

مؤسسها ورئيس حكومتها ووزير دفاعها األول، 

األخير  اإلسرائيلي  الزعيم  غوريون،  بن  دافيد 

اجليش.  وجه  وحدد  أمنيا  مفهوما  بلور  الذي 

ويرى مؤلف الكتاب أنه منذئذ تقاعست القيادة 

بقيادة  واجبها  حيال  اإلسرائيلية  السياسية 

بالنسبة لإلسرائيليني، كما  هذا املجال األهم 

على  تنطوي  املوضوع  هذا  حول  املداوالت  أن 

قرارات  واسفرت  األمد،  قصيرة  ونظرة  خلل، 

غير مثابرة. 

الثانية  لبنان  منذ حرب  إسرائيل،  وتواجه 

وحتى احلرب على غزة في صيف العام 2014، 

صعوبة في التأقلم مع الطبيعة املركبة لعدوها 

والتغيرات الدراماتيكية احلاصلة في محيطها. 

ووفقا للكتاب فإن النتيجة لهذا األداء اإلسرائيلي 

كانت »هدامة«. ومتثل ذلك بجوالت قتالية متكررة 

خالل فترات زمنية آخذة بالتقارب، كما أن مدة 

عليه  كانت  مما  أطول  أصبحت  احلروب  هذه 
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في املاضي. ولفت مؤلف الكتاب، عوفر شيلح، 

إلى »تهرب رؤساء احلكومات ووزراء الدفاع من 

اإلسرائيلي  بقدرة اجليش  التحدي ميس  هذا 

على االنتصار في احلرب املقبلة، على الرغم 

من حزم املقاتلني وإنفاق أموال طائلة والتفوق 

التكنولوجي الهائل«. 

وأشار الناشر في التقدمي للكتاب إلى أن 

هذه هي املرة األولى التي يرسم فيها عضو 

تفاصيل  في  وخبير  واليته،  أثناء  كنيست 

املوضوع، صورة كاملة، »ثورية ولكنها قابلة 

للتحقيق«، للتغييرات املطلوبة ألمن إسرائيل، 

بدءا من تعريف أهداف اجليش وحتى إشراف 

الكابينيت )املجلس الوزاري األمني املصغر( 

عليه، وكل ما يتوجب على القيادة السياسية 

أن تنفذه في املدى الفوري، وكل ما هو مطلوب 

من أجل منح األمن إلسرائيل لسنني مقبلة.  

مؤلف هذا الكتاب، عوفر شيلح، هو رئيس 

كتلة »ييش عتيد« في الكنيست، وعضو في 

الثامن  الكتاب  جلنة اخلارجية واألمن. وهذا 

الذي يصدره، وتناولت ثالثة كتب سابقة له 

حروبا خاضتها إسرائيل في السنوات األخيرة 

والتغيرات املطلوب إجراؤها في جهاز األمن. 

 أوري أفنيري: السيرة الذاتية

اسم الكتاب: متفائل – المجلد الثاني

المؤلف: أوري أفنيري

الناشر: ميسكال )يديعوت أحرونوت(

عدد الصفحات: 609 صفحات

أفنيري  وأوري  عاما  الثمانني  قرابة  منذ 

في  السياسية  احلياة  في  بدور  يضطلع 

»الييشوف  فترة  في  ذلك  وقبل  إسرائيل، 

اليهودي« في فلسطني، كمن شارك في أحداث 

أثارها أو راقبها عن كثب.  

وصف أفنيري في املجلد األول من سيرته 

أملانيا،  في  طفولته  »متفائل«،  بعنوان  الذاتي، 

إلى  وانضمامه  فلسطني  في  األولى  سنواته 

منظمة »إيتسل« املسلحة في سن 15 عاما، 

في حرب  ومشاركته  عمله كصحافي،  وبداية 

العام 1948 في وحدة الكوماندوز األولى التي 

أقامها اجليش اإلسرائيلي، وإصابته اخلطيرة 

أثناء احلرب. لكنه خصص معظم املجلد األول 

حاول  التي  هزيه«،  »هعوالم  األسبوعية  ملجلته 

أفنيري من خاللها التأثير على صورة إسرائيل 

»من دون خوف أو نفاق« كما تعهد على غالفها، 

أسلوبا صحافيا،  استحدث  ذلك  موازاة  وفي 

تلخص في كونه غير حزبي وكتابة مختصرة 

ولكنها مثيرة. 

بقراره خوض  الثاني  املجلد  أفنيري  ويبدأ 

من   ،1965 العام  في  للكنيست  االنتخابات 

إسكات  أو  جلم  محاولة  ضد  الكفاح  أجل 

صوت »هعوالم هزيه«. ويصف بتوسع نشاطه 

البرملاني، الذي كان طالئعيا في عدة مجاالت. 

وكان أفنيري قد دعا منذ العام 1949 إلى 

إسرائيل.  جانب  إلى  فلسطينية  دولة  إقامة 

أنه  اعتبر   ،1967 العام  حرب  أعقاب  وفي 

احلل،  هذا  تطبيق  أجل  من  الظروف  نشأت 

طليعيا  جعله  اإلدراك  وهذا  الدولتني،  حل 

التحرير  منظمة  مع  السرية  االتصاالت  في 

إسرائيليني  قادة  أبلغ  لكنه  الفلسطينية، 

بشأنها، وبينهم إسحق رابني. 

ويقول أفنيري أنه بسبب هذه االتصاالت، 

التحرير  منظمة  قادة  من  اثنني  اغتيال  جرى 

على أيدي عناصر من تنظيم أبو نضال، الذي 

عارض أي تسوية مع إسرائيل. وكانت لقاءات 

أفنيري مع الفلسطينيني، وخاصة لقاءه مع قائد 

املنظمة، ياسر عرفات، في بيروت أثناء حرب 

لبنان األولى التي بدأت باالجتياح اإلسرائيلي 

في العام 1982، قد أثارت غضبا وحتى كراهية 

جتاه أفنيري، الذي لم يرتدع جراء ذلك، وواصل 

طريقه حتى يومنا هذا.   

وفي موازاة ذلك، يتحدث أفنيري عن عالقاته 

الوثيقة، وبعضها سرية، مع سياسيني وضباط 

شارون  أريئيل  وبينهم  إسرائيليني،  كبار 

ورحبعام زئيفي. كما يتحدث عن اخلالف بينه 

وبني شريكه، في اخلدمة العسكرية واملجلة وفي 

السياسة أيضا، شالوم كوهني، وقراره بعد ذلك 

مستثمرين  مجموعة  إلى  هزيه«  »هعوالم  بيع 

يرأسهم أحد املقربني من شارون. 

سيرته  من  الثاني  املجلد  أفنيري  ويصدر 

الذاتية وقد بلغ 92 عاما من عمره. وهي سيرة 

ذاتية جتذب املهتمني بتاريخ الصراع اإلسرائيلي 

إسرائيل.  وتاريخ  خصوصا  الفلسطيني   –
ويبدو أفنيري في سنه هذه أنه ال يزال متفائال. 

 

العالقات اإلسرائيلية - الصينية

اسم الكتاب: الصين وإسرائيل

المؤلف: أهرون شاي

الناشر: ميسكال )يديعوت أحرونوت(

عدد الصفحات: 248 صفحة

يتح���دث ه���ذا الكت���اب ع���ن العالق���ات 

الدبلوماسية والثقافية بني إسرائيل والصني، 



132

عدد 61

وكذلك عن العالقات التجارية بني الدولتني في 

أنحاء العالم. ويرس���م الكتاب صورة واسعة 

للعالقات الصينية – اإلسرائيلية من الناحية 

التاريخي���ة والسياس���ية، من وجه���ة النظر 

اليهودية واإلسرائيلية ومن وجهة نظر املؤلف، 

وهو باح���ث خبير يتابع األحداث في الصني 

طوال األعوام اخلمسني املاضية.   

ويتضمن الكتاب وثائق نادرة ومواد أرشيفية 

وإسرائيلية  يهودية  شخصيات  مع  ومقابالت 

كانت نشطة في بلورة العالقات بني الدولتني، 

كما يتضمن قصص أشخاص تنشر ألول مرة. 

قصة  الكتاب  يروي  اإلطار  هذا  وفي 

صون  مساعد  كان  الذي  كوهني،  موشيه 

كان  الذي  آيزنبرغ،  شاؤل  وقصة  يات-صن، 

الكتاب  ويخصص  الصني«.  ب«ملك  يلقب 

لرجال  املعقدة  التجربة  لوصف  خاصا  مكانا 

أعمال إسرائيليني بارزين في سنوات الثمانني 

احتماالت  ويستعرض  الصني،  في  والتسعني 

حتتية  لبنى  صينية  جهات  شراء  و«مخاطر 

إسرائيلية وطنية«.
 

الخطاب اليهودي والمسألة العربية

القيادة   – والقومية  الدين  الكتاب:  اسم 
والفكر اليهودي حيال المسألة العربية

المؤلف: أفرايم الفي )محرر(

الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 269 صفحة

اليهود، منذ  ارتداع  الكتاب أن  يعتبر هذا 

من  كوخفا،  بار  ومترد  »الهيكل«  خراب  فترة 

»أرض  على  للسيطرة  املسلحة  الصراعات 

دولة  بقيام  نهايته  إلى  وصل  إسرائيل«، 

إسرائيل. وتغير توجهات األوساط الدينية حيال 

فكرة استخدام القوة كان له تأثير على »تعاملهم 

هذا  وبحسب  العرب«.  جتاه  أيضا  األخالقي 

الكتاب، فإن »عدم مباالة الكثيرين من معلمي 

على ضوء  أشكالهم،  على  اليهودية  الشريعة 

التوتر احلاصل بني حق الشعب اليهودي بدولة 

واإلجحاف الالحق بالسكان العرب داخل حدود 

الدولة وخارجها، خالل تطبيق هذا احلق، يثير 

تساؤالت«.

كيف  يطرحها:  التي  األسئلة  بني  ومن 

ميكن فهم ظواهر كهذه التي تتنكر للمشاعر 

أدبيات  في  بدايتها  التي  اليهودية  األخالقية 

والفلسفة  الشريعة  في  واستمرارها  النبوءة 

اليهودية في الفترة احلديثة؟ ما هو موقف زعماء 

األخالقي  اإلجحاف  ضوء  على  يهود  دينيني 

أيضا  اآلخر  باجلانب  حلقت  التي  واملعاناة 

هل  البالد؟  على  املسلح  الصراع  أعقاب  في 

احلساسية األخالقية اليهودية للمعاناة تنحصر 

فقط مبعاناة اليهود؟ وهل توجد حساسية دينية 

للمظالم األخالقية الالحقة بالعرب انطالقا من 

مكانتهم كغرباء أو كأقلية بني اليهود؟ 

باحثني  لعشرة  مقاالت  الكتاب  ويحتوي   

الضوء  تسلط  مختلفة،  مجاالت  في  كبار 

في  والعاملية  بني احمللية  العالقة  على مسألة 

املصادر اليهودية. وتبحث املقاالت في املواقف 

حريدية،  مواقف  مقابل  القومية   – الدينية 

وبني  بينها  واملقارنة  وسفارادية،  أشكنازية 

مفاهيم يهودية بديلة. 

ويستكمل هذا الكتاب مشرعا بحثيا يجريه 

في  السالم  ألبحاث  تامي شتاينميتس  مركز 

جامعة تل أبيب بهدف دراسة اخلطاب القومي 

– الصهيوني واخلطاب اليهودي – الديني في 
املسألة العربية. وصدر كتاب آخر في إطار هذا 

املشروع، بعنوان »القومية واألخالق – اخلطاب 

الصهيوني واملسألة العربية«. 

                          

حرب عالمية

عتبة  إل��ى  رحلة   – داع��ش  الكتاب:  اس��م 
الشيطان

اسم المؤلف: تسور شيزاف

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 362 صفحة

االنطالقة السريعة، السيطرة على مناطق 

املصورة،  اإلعدام  عمليات  القسوة،  واسعة، 

الديني  التعصب  التعذيب،  االغتصاب، 

جهة  من  اإلسالمية  األساطير  واستخدام 

واستخدام التقنيات اإلعالمية احلديثة، أدى 

والقدرات  وخطير.  مخيف  وحش  نشوء  إلى 

التنظيمية العسكرية واملدنية، ليونة وتضليل 

وإقامة خالفة إسالمية سنية، هي الظاهرة 

األكبر واألكثر إذهاال في بداية العقد الثاني 

من األلفية الثالثة.  

ويتساءل الكتاب: من هي هذه الظاهرة؟ 

وكيف ومن أين ولدت؟ من ينظم هذه الدولة 

التي ال تشبه أي شيء آخر ومن يقف وراءها؟

وعدا اإلجابة على هذه األسئلة، يجلب مؤلف 

الكتاب، تسور شيزاف، وهو كاتب وصحافي 

فيها  مناطق حتدث  في  طويلة  فترات  قضى 
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املعارك، في سورية والعراق واألردن والباكستان 

واليمن وتركيا وسيناء وليبيا وتونس، شهادات 

أجانب  ومتطوعني  وأيزيديني  أكراد  ملقاتلني 

وشهادات الالعبني اخلفيني الذين يقفون وراء 

صعود وانطالق »الدولة اإلسالمية«.

والصورة التي يرسمها شيزاف ال تشمل 

واالحتالل  واالغتصاب  القتل  أعمال  فقط 

دينيني  ومعارضني  أقليات  وإبادة  والنهب 

»الدولة  فكرة  ونشر  متطوعني  وجتنيد 

أيضا  تشمل  وإمنا  العالم،  في  اإلسالمية« 

الصورة األكبر واألوسع يستمدها من عشرات 

املصادر من املعلومات الصحفية واجلغرافية 

والثقافية واألدبية واإلعالمية.

هذه  كبير،  »بقدر  أنه  شيزاف  ويعتبر 

حرب  الثالثة،  لأللفية  األولى  العاملية  احلرب 

على املصالح، األرض، الهوية، مصادر الطاقة، 

الدين، وعلى من سيحكم العالم بعد سنوات 

ليست بعيدة. واالستنتاجات مفاجئة«.

 السينما العربية التاريخية

اسم الكتاب: العودة إلى الماضي – تاريخ 
مصور في السينما العربية

المؤلف: شريئيل بيرنبويم

الناشر: ماغنس

عدد الصفحات: 249 صفحة

يعتبر فن السينما األكثر دميقراطية بني 

الفنون، لكونه متعلقا بأذواق ماليني املشاهدين 

الوجود.  في  للفيلم  حق  ال  بدونهم  الذين 

السينمائي  اخلطاب  فإن  املؤلف،  نظر  وفي 

التاريخي في العالم العربي هو عالم فكري 

مع  متواصل  حوار  حالة  في  ومتنوع  غني 

السلطات والرقابة وجمهور املشاهدين.   

ويستدعي هذا الكتاب القراء إلى التعرف 

على صناعة السينما العربية، وخاصة املصرية، 

األفالم  مركزه  وفي  التاريخية  األفالم  بواسطة 

تدور  التي  األفالم  هذه  وفي  »القروسطية«. 

قصتها حول أحداث في القرون الوسطى، تظهر 

وشعراء  ومقاتلون  مثيرة  قيادية  شخصيات 

وقادة عسكريون، ومؤسسون للديانة اإلسالمية، 

إلى جانب شخصيات محتلني صليبيني ومغول، 

عبيد وجوارٍ، مماليك ويهود.

صرف  من  السينمائي  اإلبداع  وميكن 

املاضي،  إلى  اآلنية  املشاكل  عن  األنظار 

بطولي  أو  أفضل  كواقع  ُيعرض  الذي 

أكثر من احلاضر، وهو واقع مينح جمهور 

املشاهدين أساسا للتعاطف والتكتل القومي. 

ويستعرض الكتاب أيضا االنتقال من خطاب 

سينمائي مصري ُمصدر إلى احليز العربي، 

إلى عصر مسلسالت الفضائيات املنتجة في 

حيز اخلطاب العربي العام. 

اسم الكتاب: على شفا 

الهاوية

المؤلفة: طاليا ساسون

الناشر: كيتر

عدد الصفحات: 310 صفحات

العامة  بة  النيا في  احملامية  تلقت 

شهر  في  ساسون،  طاليا  اإلسرائيلية، 

من  هاتفيا  اتصاال   ،2004 العام  متوز 

مكتب  مدير  فايسغالس،  دوف  احملامي 

وطلب  شارون.  أريئيل  احلكومة،  رئيس 

االتصال  في هذا  فايسغالس من ساسون 

إعداد تقرير حول ظاهرة البؤر االستيطانية 

وعملت  الغربية.  الضفة  في  العشوائية 

التقرير،  إعداد  في  طويلة  لشهور  ساسون 

في  العميقني  والتحقيق  البحث  خالل  من 

ظاهرة البؤر االستيطانية، التي توصف بأنها 

»غير قانونية« -رغم أن جميع املستوطنات 

كتابها  في  ساسون  وتقول  قانونية-  غير 

واجهت  املوضوع  هذا  في  عملها  خالل  إنه 

معارضة علنية وخفية من جانب املستويات 

احلكومية كلها. 

التقرير،  إعداد هذا  الكتاب قصة  ويروي هذا 

بدءا من كتابته وحتى االستنتاجات التي توصلت 

إليها. واستنادا إلى القرائن واالستنتاجات التي 

الشخص  وهي  ساسون،  تصف  إليها،  توصلت 

للتحقيق  إسرائيلية  حكومة  عينته  الذي  الوحيد 

في ظاهرة البؤر االستيطانية العشوائية وحجمها، 

الذي  والسياسي،  العسكري  القانوني،  اجلهاز 

يسمح بإقامة املستوطنات وازدهارها. 

ويتضمن الكتاب تفاصيل وشرحا دقيقا 

العامة  النيابة  ونقديا من جانب موظفة في 

احلكم  أروقة  في  مهمة  مراحل  في  تواجدت 

ومكتب رئيس احلكومة، واطلعت على طبيعة 

سير جهاز احلكم في إسرائيل وعمل قيادة 

الدولة وعالقاتهم مع دول العالم. وتستعرض 

ساسون ما تصفه بأنه االجتاه اخلطير الذي 

تقود املستوطنات دولة إسرائيل إليه، وحتذر 

إلى  اإلسرائيلي  املجتمع  مخاطر حتول  من 

مجتمع قومي متشدد وعنصري. كما يبحث 

والتبعات  العليا  الكتاب في قرارات احملكمة 

مكانة  تقويض  من  ويحذر  مكانتها،  على 

وإقصائها  الدولي  املجتمع  بنظر  إسرائيل 

األذى  ويستعرض  الشعوب  عائلة  خارج 

وحقوق  بالفلسطينيني  الالحق  املتواصل 

اإلنسان لديهم.

الواضح  »اخلطر  من  ساسون  وحتذر 

كدولة  إسرائيل  دولة  على صبغة  وامللموس 

جميع  وكدولة  اليهودي،  للشعب  قومية 

للمبادئ  وفقا  دميقراطية،  ودولة  مواطنيها 

األساسية التي وضعها مؤسسو الدولة في 

دولة  اخلطر  هذا  ويضع  االستقالل.  وثيقة 

إسرائيل على شفا الهاوية«. 
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ّول من قبل هذا التقرير ممُ

عّبر بالضرورة عن رأي املمول( )مضمون هذا التقرير هو مسؤولية »مدار«  وال يمُ

�أ. هّمت زعبي

)المشهد السياسي الحزبي الداخلي(

)
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رافقت  التي  والحيثّيات  املعلومات  من  الكثري  عن  هذا  كتابه  يف  عميت  غيش  ملتوية من الكتب وترقية مكانتها العلمّية والبحثّية: جلب أكرب كمّية ممكنة من الكنوز الثقافّية ثالث »عملّيات« كبرية ضلعت فيها املكتبة الوطنّية اإلرسائيلّية، من أجل زيادة مخزونها يكشف  النازّية؛ واالستيالء بطرق  املحرقة  املقتولون يف  أوروبا  يهود  التي خّلفها  إىل اليهودّية  هجرتهم  يف  اليمن  يهود  معهم  جلبها  التي  والدينّية  الثقافّية  الكنوز  عىل  الضوء عىل بعد  احتاللها يف النكبة. والالفت أّن هذه القضايا الثالث تتشابه فيام بينها بإرصار إدارة إرسائيل الفتّية؛ وعملية »جمع« عرشات آالف الكتب من املكتبات الفلسطينّية يف القدس وجنائّية  ُيسقط  ما  بأّي مثن،  القّيمة،  الكتب  االستيالء عىل هذه  الوطنّية عىل  بقّوة عىل تداخل البحث األكادميّي بالسياسة والحرب والقّوة، إىل جانب الخداع والتضليل الرصاعات الداخلّية والخارجّية التي رافقت هذه العمليات الثالث، وهي رصاعات تشهد املكتبة 
االسترشاق، بتسمية »األشكناز«. لقد كان الغرب األورويّب الكولونيايّل يتعامل مع اليهود الذين يعيشون أّن مصطلح »الرشقّي« التصق بيهود أوروبا، وخصوًصا الرشقّية، رغم أنهم ُيعرفون اليوم عقدة »الرشقّي« التي الزمت يهود أوروبا قبل وبعد إنشاء دولة إرسائيل. فعميت يوضح ومن بني األمور التي رّكز عليها عميت يف مقّدمة كتابه املمتاز، التطرّق وببعض اإلسهاب، إىل والتنافس املحموم. يف  الواردة  والصور  اللغوي  القاموس  »كان  خالصني:  رشقّيني  باعتبارهم  الداخيّل«. كخطاب أورويّب مسيحّي عمره مئات السنوات، هو الذي جمع بني العرب واليهود سوّية، فيه  باعتبارهم ممثيل »اآلخر  الخارجّي« ألوروبا، واليهود  العرب »اآلخر  أنفسهم بشكل مستميت عن اليهود »الرشقّيني«.ويفسّ هذا النزعة التي ال تُقاوم )حتى اليوم( لدى يهود أوروبا الغربيّة والرشقيّة لفصل فيام مّثل 
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س بالنسبة للفلسطينيني، وطّور كل من اليهود العريب وتعرّض لإلهانة، وما تزال هذه االنتكاسة ترافق العامل العريب منذ سنوات، كام أن العام الذي تأسست فيه دولة إرسائيل هو العام الذي ُهزم فيه العامل التي ستصمم عىل مدى أجيال عديدة ُمجرّد وجود ووعي الشعب اليهودي. البعض. ويشري إىل أن »املحرقة« و »قيام إرسائيل« هام من األحداث التأسيسية و »قيام إرسائيل« و »النكبة«، بوصفها ثالث نقاط هندسية مرتبطة ببعضها حقائق تاريخية أخرى، وإمنا إىل تقديم قراءة جديدة تشمل ثالوث »املحرقة« يلفت املؤلف منذ البداية إىل أنه ال يسعى يف بحثه هذا إىل كشف النقاب عن  من دون أن يعرتف الفلسطينيون باملحرقة ومغزاها، ليس مثة احتامل لتحقيق دون أن يعرتفوا بآثار هذه الجرائم املستمرة يف املجتمع الفلسطيني، وبالتوازي دون أن يعلم اإلرسائيليون بالجرائم التي ارتكبها قادة الدولة العام 1948، ومن وبناء عىل ذلك يصل املؤلف إىل االستنتاج الرئيس لهذا الكتاب، وهو أنه من هوية يف مركزها املحرقة طّور الفلسطينيون هوية يف مركزها النكبة.والفلسطينيني هوية يشكل عامل الضحية عنرصاً مهاًم فيها، وبينام طّور اليهود وتحّولت النكبة إىل حدث مؤسِّ
الفلسطيني للتكفري عن هذه الخطيئة بداية عرب االعرتاف باقرتافها من دون قيد أو رشط، هو رؤية أن قيام إرسائيل  نشأ بخطيئة النكبة، وأنه تبقى مثة حاجة أواًل ودامئاً إن ما ينقص املقولة الرئيسة لهذا الكتاب أمر جوهري شديد األهمية والداللة، دربهم اآلن أكرث من أداة أو »خشبة قفز«. املحرقة بكثري، كام مل تكن املحرقة يف ُعرف اآلباء املؤّسسني إلرسائيل ومكميل تظل القضية كامنة يف هذا االستنتاج الخطأ. فمساعي إقامة إرسائيل سبقت مصالحة حقيقية بني الشعبني.  القومي  الحّق  ومن ثم تحّمل املسؤولية األخالقية عن حّل يعيد 

إىل أصحابه.  



Parliamentary Elections period were politics was divided over Netanyahu’s ideology and performance. 
Thus, by identifying these tracks and their underlying impact, Netanyahu’s remarks and political steps 
fall within a systematic context that transcend being mere “electoral opportunism,” and fit into his desired 
changes in the Israeli government  regime. 

In “Israel’s Gas: Billions for the Oligarchy and the Pretexts are “Political and Security”,” Journalist 
Barhoum Jraisi outlines the controversy taking place in Israel regarding the terms of the natural gas 
development deals which Israel controls in the Mediterranean sea. At the center of this controversy is 
the tens of billions of dollars that monopolizing companies will be making in profit while the public 
treasury’s share will be significantly less. The article monitors the development of this case in recent years 
and explains their long-term political and economic impact on the Israeli society and on relations with 
regional countries. 

This issue is publishing the third part of Yousef Shayeb’s study “The “New Directors” in Israel: Revealing 
the Unseen,” which centers around the unique and rich cinematic experience of Israeli director critic 
Amos Gitai, who could be considered amongst the most prominent “New Directors” in Israel. What 
distinguishes these directors is their attempt at deconstructing the Zionist tale through their films, a tale 
that has been creeping into the Israeli society in recent years. The third part of Shayeb’s study analyzes 
some of Gitai’s best films such as Ana Arabia, Thulathiyat Al-Wadi, and Thulathiyat Al-Taharror and 
others in order to highlight the director’s change in vision for the future of Israeli society. While his earlier 
films depicted an optimistic view of the future characterized by the possibility of co-existence and respect 
for diversity, his latest films reveal that he has given up on this vision. 

The issue is also presenting an exclusive interview carried out by Anton Shulhut and  Belal Daher with 
Yagil Levy, an Israeli lecturer and writer on the relationship between the Israeli army, politics, and society. 
The interview addresses emerging trends in Israeli society such as the ‘theocratization’ of the Israeli 
military in recent years through the increasing presence of national-religious Israeli Jews in the ranks of the 
military, and which in turn resulted in Rabbis’ active interference in military decisions; the militarization 
of Israeli life and thought; and the role of the Israel security establishment—most notably the Shabak, 
Mossad, and police—in political life. When asked about the possibilities of change in this current political 
situation, Levy asserts that “change will occur when occupation becomes costly, and it will become costly 
when Palestinians change their modes of action, or when the world takes a different stance on Israel. But 
this is not something I wish upon because the price will be too costly. We are witnessing what could be 
seen as some indicators of hope; and not necessarily from the BDS movement alone, but from greater 
European pressures and from Americans placing conditions on their support to Israel.”

As always, each issue contains fixed sections: Selections from the Zionist Archive, Book Reviews, and 
a Library. In the Zionist Archive the reader will find an exclusive translation of an essay by David Ben 
Gurion in 1915 on the future of the Zionist project. Two books were reviewed for this issue: Talia Sasson’s 
“At the Edge of the Abyss” by Ali Haydar, and “Barak. Wars of My Life,” a biography of former Israeli 
Prime Minister Ehud, by Maher Daoud. Finally, the library includes ten new Israeli publications covering 
a range of political, economic, and social topics in Israel.  



 The theme of the 61st issue of the Israeli Affairs Quarterly Journal is centered around the millet system, 
sectarian division, and personal status within Israeli law and society. Many regard this subject marginal 
on the political level as it concerns matters in the private sphere such as marriage, divorce, alimony, and 
inheritance. Hence, situating this subject at the heart of this issue is an attempt to draw attention to its 
centrality in political discourse, and to assert that it is not possible to understand the nature of the state, law, 
and society , and to grasp basic notions such as citizenship, identity, and nationalism, without addressing 
the millet system and matters of personal status laws. 

This issue contains several articles and research studies that examine the subject of the millet system from 
several angles. Researcher Gal Amir offers us a historical  overview of the millet system beginning with 
its Ottoman roots and through its transformations during the British Mandate in Palestine, and down to the 
period of the state of Israel. The researcher explain the logic behind the establishment of the millet system 
and its basic structures. 

Professor Michael Karayanni presents us with an extensive article about the Adoption of Children Law 
in Israel which prohibits parents from adopting a child from a different religious sect. While the article 
posits that this law is, in essence, an expression of the Jewish fear of integrating with other religious sects, 
it further describes how this fear was transmitted to the entire Israeli society where the law also prohibits a 
Christian family from adopting a Muslim child.

Moussa Abou Ramadan’s article is a historical-legal study that illustrates the role of law in the formulation 
of identities and in drawing their boundaries by taking the case of the Druze experience in Israel. In 
particular, he analyzes the formation process of what is referred to as the “Druze Particularity” throughout 
the state-building period.    

Researcher Areen Hawwari demonstrates in her article the links between national questions and Feminist 
questions and their intersecting agendas when discussing matters in Personal Status Laws. She highlights 
the various considerations that affect the formulation of the Palestinian women’s movement within Israel 
and the many challenges it faces in its practices and choices.  

In his article, Alif Sabbagh presents us with a case study that sheds light on the conflicting relationship 
between the Orthodox Church and the Greek Patriarchate, the Orthodox Arab-Christian community, and 
the State of Israel. The study reveals the nature of the alliances that the Greek Patriarchate establishment 
forms with the state of Israel in confrontation with the Arab-Christian community. 

This issue also contains several studies and articles addressing important topics that mirror critical 
developments taking place in the Israeli society. Readers will also find that these articles offer tools that 
serve to assist in analyzing basic trends and the course of change in this society. 

Majd Kayyal explores in “Nashat Melhem and the Mosaics of the American Dream”  how the Israeli media 
coverage of Nashaat Melhem’s shooting attack could be seen as a reflection of two competing tracks in 
Israeli policy. While these tracks may appear as contradictory, they are in fact harmonious in their essence. 
Moreover, Kayyal considers that the media coverage of the attack constituted a continuation of the last 
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