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خالفات اإلسرائيليين حول حل الصراع

اسم الكتاب: فخ 67

المؤلف: ميخا غودمان

الناشر: دفير

عدد الصفحات: 224 صفحة

ــالف بني  يــتــنــاول هـــذا الــكــتــاب اخلـ

الغربية  الــضــفــة  حـــول  اإلســرائــيــلــيــني 

نابع  أن هذا اخلالف  ويعتبر  ومستقبلها. 

مغّيبة  كانت  فكرية  تــيــارات  وجــود  من 

واخترقت اخلطاب العام في أعقاب حرب 

حزيران العام 1967، واصطدمت ببعضها 

إلى  اإلسرائيلي  املجتمع  »ومزقت«  بقوة 

الفائتة  األعوام اخلمسني   أشالء. وخالل 

من  اخلالف  هذا  احلرب، حتول  تلك  منذ 

الهويات،  على  حــرب  إلــى  فكري  نقاش 

وانهار معه احلوار بني اإلسرائيليني.

البحث  إلــى  الكتاب  مؤلف  ويسعى 

في  والغوص  والهويات،  األفكار  هذه  في 

السياسة  أســاس  في  الكامنة  الفلسفة 

احلوار  محاولة إلصالح  في  اإلسرائيلية، 

بني اإلسرائيليني.

واعــتــبــر رئـــيـــس أركـــــان اجلــيــش 

اإلسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، أن 

»ميخا غودمان جنح في فعل ما يكاد يكون 

مستحيال، أن يكتب بسالسة عن موضوع 

مشحون ومعقد، وأن يخرج من موضوع 

تدعو  مفاجئة  باستنتاجات  ومبتذل  مؤلم 

التفكير فيه. ومن شأن العمق  إلى إعادة 

الفلسفي لـ"فخ 67" أن يجعل الكتاب رافعة 

لتجديد احلوار السياسي اإلسرائيلي«. 

البروفسور  القانونية،  اخلبيرة  ورأت 

كتاب  هو   "67 »"فــخ  أن  َغبيزون،  روت 

ساحر  حتليل  وبواسطة  ومهم.  طموح 

لتاريخ األفكار اإلسرائيلية، يعطي غودمان 

أمثلة على كيف باإلمكان استبدال اخلطاب 

جانب  مــن  فضولي  بــإنــصــات  املنفلت 

األطراف املختلفة في حرب األفكار«.   

في  غــودمــان،  ميخا  املــؤلــف،  وبحث 

ثالثة كتب أصدرها حتى اآلن في األفكار 

ووفقا  اليهودية.  للقناعات  األساسية 

للناشر، فإنه في كتابه اجلديد يتعمق في 

األفكار األساسية التي تغذي إحدى أكثر 

القضايا املؤملة للمجتمع اإلسرائيلي. 

أسرار حرب حزيران العام 1967

اسم الكتاب: الشهر األطول

المؤلف: ميخائيل بار زوهار

الناشر: يديعوت

عدد الصفحات: 296 صفحة

الكتاب،  هذا  بحسب  األطول،  الشهر 

هو ذلك الشهر الواقع بني 12 أيار العام 

1967، عندما بدأت قوات اجليش املصري 

حزيران  و10  سيناء،  داخــل  بالتحرك 

أكملت  الــذي  اليوم  وهــو   ،1967 العام 

قوات  وانتشرت  احتاللها،  إسرائيل  فيه 

جيشها على طول قناة السويس والضفة 

الغربية لنهر األردن وفي هضبة اجلوالن.

زوهار،  بار  ميخائيل  املؤلف،  ويصف 

يــوم،  بعد  يوما  الشهر،  هــذا  تفاصيل 

وراء  تقف  دفينة  أســـرار  عــن  ويكشف 

احلرب  عشية  وعسكرية  سياسية  أحداث 

وخاللها، ويتناول القرارات املصيرية التي 

والقرارات  اإلسرائيلية  القيادة  اتخذتها 

مواطنني  قصص  معها  ويدمج  الدولية، 

املجتمع  برأيه  ميثلون  وعسكريني  عاديني 

واجليش في إسرائيل في تلك الفترة.

التي  البارزة  والقضايا  األحداث  وبني 

اخلارجية  وزيــر  لقاء  الكتاب،  يتناولها 

الرئيس  مــع  إيــبــان،  ــا  آب اإلسرائيلية، 

الفرنسي، شارل ديغول؛ خطوات سياسية 

معقدة أقرتها احلكومة اإلسرائيلية، عشية 

تشكيل حكومة الوحدة؛ تخبطات الرئيس 

األميركي، ليندون جونسون، وتردد رئيس 

احلكومة اإلسرائيلية ليفي أشكول، وحسم 

قرارات من جانب وزير الدفاع اإلسرائيلي 

موشيه دّيان. 

األطول«  »الشهر  أن  الناشر  ويعتبر 

هو كتاب مختلف عن جميع الكتب التي 

صدرت في إسرائيل حول حرب حزيران 

1967. والكتاب هو ثمرة بحث تاريخي، 

وقد صدر في الواليات املتحدة وأوروبا 

أيضا. 

بار  ميخائيل  البروفسور  الكتاب،  مؤلف 
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زوهار، هو مؤرخ وكاتب، وكان عضو كنيست 

عن حزب العمل، ومتحدث باسم وزارة الدفاع 

حيفا  جامعة  في  محاضر  وهو  اإلسرائيلية، 

وجامعة أموري األميركية. وأصدر بار زوهار 

الذاتية  السَير  بينها  كتابا،  ثالثني  من  أكثر 

ورئيس  بيريس  وشمعون  غوريون  بن  لدافيد 

عن  وكتب  هرئيل،  إيسار  األسبق،  املوساد 

عن  وأيضا  اإلسرائيلي  واجليش  املوساد 

إلى  املظليني،  مثل وحدة  وحدات في اجليش 

جانب عدد من الروايات.

لغة االحتالل

إفــادة  مصطلحا،   50 الكتاب:  اســم 

واستعراضا لالحتالل

المحرر: يشاي مينوحين 

الناشر: كتب نوفمبر

ــاب، يشاي  ــكــت يـــرى مــؤلــف هـــذا ال

إسرائيلي،  يساري  ناشط  وهو  مينوحني، 

أنه توجد لالحتالل لغة خاصة به، هي لغة 

ولغة اخلطاب  والقمع  العسكرية  احلواجز 

لغة  هي  والعبرية  إسرائيل.  في  العام 

في  عليها  تغييرات  طــرأت  التي  احملتل 

السنوات اخلمسني األخيرة. 

ولفت املؤلف إلى أنه »نستخدم تعابير 

كثيرة من أجل فهرست وفهم وتفسير ما 

لدى  بعضها  واكتسبنا  حولنا.  من  حدث 

اكتسابنا لغة األم، بينما اكتسبنا بعضها 

القومي  والتعليم  التربية  جهاز  من  اآلخر 

ــروي  ــعــام. ونــتــواصــل ون ــن احلــيــز ال وم

ونصف العالم من حولنا مبساعدة تعابير 

"الصحيح"  ومبوجب  ــة  دالل ذات  وجمل 

و"اجلدير"، وهي تعابير تستند إلى نظرية 

كما  قصيرة،  وذاكــرة  وقيم  وأيديولوجية 

أنها تستند إلى النسيان«.

التي  املــقــاالت  مجموعة  ــاول  ــن ــت وت

على  تــركــز  تعابير  الــكــتــاب  يتضمنها 

في  بــاألســاس  مركزية  وهــي  االحــتــالل. 

تلك  أي  العام،  اخلطاب  يتضمنها  تعابير 

التعابير اليومية التي تستخدم في الوصف 

والنقاش حول االحتالل وتبرير ممارساته. 

اخلطاب  في  معانيها  تغيرت  تعابير  وهي 

اإلسرائيلي وتبلورت في األعوام اخلمسني 

ومقاومة  القمع  االحتالل،  جراء  األخيرة 

املجتمع الفلسطيني. 

المستوطنون ومحاولة نهب الضفة

اسم الكتاب: خمسون 1967 – 2017

ومايكل  فالدمان  أييليت  المحرران: 

شايبون

الناشر: يديعوت

عدد الصفحات: 496 صفحة

باللغات  »خــمــســون«  كــتــاب  صـــدر 

وقت  في  والعربية  والعبرية  االجنليزية 

واحد، وسيصدر قريبا بتسع لغات أخرى. 

من  وكاتبا  كاتبة   26 كتابته  في  وشارك 

زوجان  وحــرره  العالم،  في  مختلفة  دول 

كاتبان أميركيان، وكالهما يهوديان و«من 

محبي إسرائيل«. ويشمل الكتاب 26 نظرة 

إلى ما حدث منذ خمسني عاما في ساحة 

إسرائيل اخللفية، أي »املناطق« احملتلة.

ومن بني املشاركات في هذا املشروع، 

أنيتا دساي، التي زارت  اليهودية  األديبة 

اخلليل،  في  أربــع«  »كــريــات  مستوطنة 

ليست  )املستوطنة(  املدينة  »هذه  وكتبت: 

في  تلمع  ضاحية  هــي  وإمنـــا  حصنا، 

مدينة. توجد لشققها شرفات عليها ورود، 

وأشجار في الساحات. والسيارات تخرج 

مشرقة.  الشمس  بواباتها.  من  وتدخل 

كم هو طبيعي كل هذا. لكن توجد نوافذ 

النوافذ  هــذه  ومــن  الشقق،  لهذه  طبعا 

يشاهدوا  وأن  النظر  السكان  بإمكان 

من اجلهة األخرى للشارع البلدة القدمية 

يفكرون  مــاذا  األشباح.  مدينة  للخليل، 

أنهم  رمبا  أو  هناك؟  إلى  ينظرون  عندما 

أنها  يأملون  ببساطة  وإمنا  يفكرون،  ال 

ستختفي في سحابة غبار، مثل شبح؟«.

مايكل  األمــيــركــي  األديـــب  ووصـــف 

في  صابون  مصنع  إلى  زيارته  شايبون 

حديث  ــى  إل »أصغيت  وكــتــب:  نابلس، 

مثلما  أفكر  نفسي  ووجدت  طبيلة،  السيد 

في  فيها  تولت  التي  ــام  األي في  فكرت 

مستوطنون  يوجد  الشرقية، حيث  القدس 

سكان  إخــراج  ويحاولون  جيدا  ممولون 

سلوان، أو في اخلليل، حيث مُينع السكان 

العرب احملليون من الدخول إلى الشارع 

سوسيا،  أو  حوانيتهم،  وإلــى  الرئيسي 

حيث يلجأ السكان إلى اخليام بعدما ُنهبت 

القرية كلها منهم. وما فكرت فيه هو: هؤالء 

الناس ال يذهبون إلى أي مكان«. 
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»الصهيونية المتنورة«

اسم الكتاب: االشتراكية الصهيونية 

– حلم مكسور، الجدلية السلبية للنقد 

ما بعد الصهيوني

المؤلف: أودي أديب

الناشر: جابيتا

عدد الصفحات: 222 صفحة

موضوع هذا الكتاب هو ما يسميه 

مؤلفه، أودي أديب، الناشط وأحد قادة 

الراديكالية  اليسارية  »متسبني«  حركة 

يــانــوس«  »رأس  ــرر،  احملــ ــر  ــي واألس

به  مّرت  الذي  التحول  أي  الصهيونية. 

تأسيسها من  منذ  الصهيونية،  احلركة 

قبل مجموعة صغيرة من اليهود الروس 

»من  إسرائيل،  ــة  دول تأسيس  وحتى 

العام  في  وحشية  احتالل  حرب  خالل 

 .»1948

ويرى أديب أن »إقامة دولة إسرائيل، 

بواسطة حرب 1948، كانت حقا النهاية 

املتنورة  الصهيونية  لــروح  التراجيدية 

التي كانت في بدايتها«. ويعتبر أنه لذلك 

ينبغي النظر إلى املفكرين واالشتراكيني 

ــى أنــهــم »األبـــطـــال  ــل ــة ع ــن الــصــهــاي

إذ  الصهيوني.  للتاريخ  التراجيديون 

إنه منذ بداية احلركة الصهيونية وحتى 

 ،1948 العام  حــرب  في  الــدولــة  قيام 

الرومانسية  أفكارهم  أجل  من  ناضلوا 

واالشتراكية ضد كل الصعاب«.     

أولئك  أن  إظهار  إلى  الكتاب  ويسعى 

أثــاروا  الصهاينة  واالشتراكيني  املفكرين 

تناقضا سياسيا شّق احلركة الصهيونية منذ 

منظمات  أربع  بني  هو  والتناقض  بداياتها. 

يسارية اشتراكية وبني حزب مباي وأحزاب 

الصهيونية.  احلركة  في  ــرى  األخ اليمني 

الداخلي هو  التناقض  واالدعاء هو أن هذا 

منوذج  عن  الصهيونية  احلركة  مّيز  الــذي 

احلركات الكولونيالية واألوروبية األخرى. 

محاولة  ــة  رؤي باإلمكان  الحقا،  لكن 

املفكرين واالشتراكيني الصهاينة بتحقيق 

حلمهم كأنها قصة فشل معلن. وكان هذا 

»مسرحية«  في  األحــداث  تسلسل  منطق 

»النوايا  على  تغلب  ــذي  ال الصهيونية، 

احلسنة لالشتراكيني واملفكرين الصهاينة، 

وحسم مصيرهم في نهاية املطاف كأبطال 

تراجيديني للتاريخ الصهيوني«.  

»الربيع العربي«

اسم الكتاب: الشرق األوسط – األزمة 

الكبرى منذ محمد

المؤلف: حغاي إرليخ

الناشر: يديعوت

عدد الصفحات: 312 صفحة

يعتبر مؤلف الكتاب، البروفسور حغاي 

إرليخ، أن الشرق األوسط مّر بثالثة عشر 

الفوضى  حالة  إلى  وصل  حتى  انعطافا 

الراهنة. ويصف الوضع احلالي بـ«األزمة 

األكبر« منذ النبي محمد، وأن هذه األزمة 

األوسط  للشرق  العاصف  التاريخ  تختزل 

»الربيع  إلى  وصوال  متعرجة  طريق  عبر 

العربي«.   

استشراف  إلى  الكتاب  يتطلع  وال 

وتفسير  فهم  محاولة  وإمنا  املستقبل، 

جذور  هي  وما  حدث،  كيف  حدث،  ما 

في  حدثت  أي حتوالت  الراهنة.  احلالة 

وكيف  واإلسالمية،  العربية  املجتمعات 

وكيف  آخر  إلى  انعطاف  من  تأرجحت 

قادوا أنفسهم إلى التيه الوحشي الذي 

وصلوا إليه اآلن؟.   

ويستعرض املؤلف، مبساعدة جملة من 

العصر  فصول  والتبصر،  االستنتاجات 

احلديث، بدءا من بداية احلداثة املعاصرة، 

مرورا بتوقعات هائلة لغد مجيد، ووصوال 

إلى مجتمعات تنكل بنفسها ووجهتها نحو 

األمس.  

ويعتبر املؤلف أن تأمل مالمح املاضي 

القريب ال تزيل سحب الغبار في املنطقة 

املسار  وحسب  يوضح  وإمنا  العربية، 

يسمح  ورمبا  املنطقة،  فيه  مّرت  الذي 

األزمة احلالية.  بفهم أفضل لشدة  ذلك 

الدمار  مشاهد  خــالل  من  أنــه  ــرى  وي

وأعماق اليأس يخرج أيضا شعاع من 

األمل، باإلمكان رؤيته أيضا على خلفية 

تعرجات املسار. 

حغاي  البروفيسور  الكتاب،  مؤلف 

قسم  من  متقاعد  محاضر  هو  إيرليخ، 

تاريخ الشرق األوسط وأفريقيا في جامعة 

وأصدر  تدريس  كتب  ومؤلف  أبيب،  تل 

العديد من الكتب البحثية، وبينها »أجيال 

الشرق  في  وجامعات  طالب  التمرد،  من 

األوسط«. 
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غير  العربيات  األمــهــات  تحديات 

المتزوجات في إسرائيل

اسم الكتاب: هامشية كبيرة – أمهات 

وحيدات في المجتمع الفلسطيني في 

إسرائيل

المؤلفة: طل ميلر

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 220 صفحة 

ــي حــيــاة  ــذا الــكــتــاب فـ ــ ــبــحــث ه ي

واملطلقات  األرامــل  الوحيدات،  األمهات 

الفلسطيني  املجتمع  في  واملنفصالت، 

السنوات  في  جــرت  وقــد  إسرائيل.  في 

متيز  التي  التعقيدات  ــة  دراس األخــيــرة 

املواطنات  الفلسطينيات  النساء  حياة 

مليئة  حياتهن  أن  والشعور  إسرائيل  في 

جانب  إلى  احملافظة،  والتقاليد  بالقمع 

لكن حتى  للتحرر،  والبحث طرق  املقاومة 

األمهات  حياة  واقع  دراسة  لم تر  اآلن 

الفلسطينيات الوحيدات. 

مقابالت  إلــى  الكتاب  هــذا  يستند 

نسوية  نظر  وجهة  من  أجريت  عميقة 

في  فلسطينيات  وحيدات  أمهات  مع 

املقابالت  حتليل  ويكشف  إسرائيل. 

الديناميكية  النساء  هــؤالء  هوية  عن 

حيز  فــي  يعشن  الــلــواتــي  واملــركــبــة، 

تقاطع  دراسة  ذلك  خالل  ومن  هجني، 

مكانتهم الهامشية والطبقية واإلثنية - 

القومية في تاربهن احلياتية. وارتفاع 

املجتمع  في  الوحيدات  األمهات  نسبة 

منط  وتشكل  إسرائيل  في  الفلسطيني 

تغير  مــوازاة  في  طرأ  »جديد«  عائلي 

منوذج دولة الرفاه في إسرائيل، الذي 

وتبني  الثمانني،  ســنــوات  فــي  حــدث 

النموذج النيو - ليبرالي. ويضاف إلى 

من  والنابعة  اخلاصة  الثقافية  العوامل 

مجتمعاتهن،  في  النساء  هؤالء  مكانة 

تقليص تدخل الدولة، إلى جانب املكانة 

املدنية للفلسطينيني في إسرائيل. 

على  الــضــوء  الكتاب  هــذا  ويسلط 

القوى  مراكز  مع  النساء  هؤالء  اتصال 

حلياتهن.  ــرا  أط متلي  التي  الكثيرة 

متعدد  فهم  على  الكتاب  هذا  ويساعد 

اجلوانب، سواء للجوانب املختلفة للرقابة 

فيما  أو  عليهن  متــارس  التي  املكثفة 

يتعلق بالطرق التي بواسطتها يتواصلن 

التي  القضايا  وبــني  الــقــوى.  هــذه  مع 

سكن  ترتيبات  قضية  الكتاب،  يتناولها 

األوالد،  نسب  مسألة  النساء،  هــؤالء 

وقضية العمل وإمكانية زواج ثاٍن. 

ويسهم هذا الكتاب في فهم اتاهات 

التغيير -واحلفاظ في اآلن نفسه- احلاصل 

في املجتمع الفلسطيني مبجمله، وتوضيح 

االتاهات املتناقضة احلاصلة اليوم لدى 

أي  إسرائيل،  في  الفلسطينية  العائالت 

جانب  إلى  احملافظة  التقاليد  اتاهات 

اتاهات التجديد والقوة.

ميلر،  طل  الدكتوره  الكتاب،  مؤلفة 

خريجة قسم اجلنوسة في جامعة تل أبيب، 

الفلسطينيات  النساء  أبحاثها  وتتناول 

العائلية  والقوالب  إسرائيل  مواطنات 

في  الفلسطيني  املجتمع  فــي  احلالية 

الكلية  في  محاضرة  وتعمل  إسرائيل. 

األكادميية صفد.

ظهورها  ــاب  وأســب الــوســط  أحـــزاب 

واختفائها

ــم الــكــتــاب: أحـــزاب الــوســط في  اس

إسرائيل – بين اليمين واليسار

المؤلف: أوفرات كنولر

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 245 صفحة

في  السياسية  املؤسسة  تتشكل 

ــزاب  وأح ميــني  أحـــزاب  مــن  إسرائيل 

وأحزاب  يهودية  دينية  وأحــزاب  يسار 

وسط. وتظهر عشية أي معركة انتخابية 

نسبة  بعضها  يتجاوز  وســط،  أحــزاب 

احلسم، لكن معظمها يختفي بعد والية 

واحدة أو اثنتني.  

الكتاب عن 11 حزبا  هذا  ويتحدث 

وسطيا في إسرائيل، ظهرت منذ العام 

وهــذه   ،2006 الــعــام  وحتى   1948

األحزاب هي: احلزب التقدمي، احلزب 

املستقل،  الليبرالي  احلزب  الليبرالي، 

أوميتس،  ياحد،  تيلم،  داش،  ــي،  راف

وحزب  الوسط  حزب  الثالثة،  الطريق 

شينوي.

على  اإلجــابــة  إلــى  الكتاب  ويسعى 

أسئلة، بينها: هل باإلمكان متييز أحزاب 

أن  أم  عابرة  وسطية  هذه  هل  الوسط؟ 

هذه أحزابا وسطية أيديولوجية، وسطية 
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على  مطروح  مركزي  ملوضوع  بالنسبة 

بني  عالقة  توجد  هل  العامة؟  األجندة 

بنية املؤسسة السياسية وظهور واختفاء 

الناخبون  هــم  مــن  ــوســط؟  ال ــزاب  أحـ

القيادة  الوسط؟ هل  التقليديون ألحزاب 

إلضــعــاف  عــامــال  تشكل  السياسية 

األحزاب واختفائها؟   

هذه  على  إجــابــات  الكتاب  ويــوفــر 

ــن خـــالل وصـــف أحـــداث  األســئــلــة م

وذلك  إسرائيل،  في  حدثت  سياسية 

أحزاب  ظاهر  في  التدقيق  جانب  إلى 

الوسط في املؤسسة السياسية املتعددة 

تبقى  مركزي  حزب  وبوجود  األحــزاب، 

األمر  هو  مثلما  الوسط،  أحــزاب  فيه 

األحــزاب  متعددة  مؤسسة  في  أيضا 

متعددة  مؤسسة  وفي  كتلتني،  وتشمل 

أحزاب  فيها  تظهر  وموزعة  ــزاب  األح

وسطية ولكنها ال تبقى. 

احلزبي  املستوى  على  الكتاب  ويحلل 

بن  دافيد  كــول،  موشيه  من  كل  ــع  دواف

غوريون، يغئال يدين، موشيه ديان، يغئال 

إسحق  كهالني،  أفيغدور  هوروفيتس، 

ــادوا  ق الــذيــن  لبيد،  ويــوســف  مــردخــاي 

إلى ذلك  وأقاموا أحزابا وسطية. إضافة 

الشخصية،  الصراعات  الكتاب  يتابع 

والصراعات  األجيال  بني  والصراعات 

اختفاء  ــى  إل أدت  التي  األيديولوجية، 

األحزاب الوسطية. 

مؤلفة الكتاب، الدكتوره أوفرات كنولر، 

هي رئيس قسم ومحاضرة في كلية صفد 

األكادميية وجامعة بار إيالن، ومتخصصة 

في السياسة اإلسرائيلية. 

السينما اإلسرائيلية واالحتالل

اسم الكتاب: صدمة المحتل، السينما، 

االنتفاضة

المؤلف: رعايا موراغ

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 335 صفحة

الكتاب منوذجا نظريا  يستعرض هذا 

العصر  في  احلــروب  في  للبحث  جديدا 

احملتل«.  »صدمة  بأنه  ويصفه  احلالي، 

والتمييز بني صدمة الضحية، وهي صدمة 

صدمة  وهــي  احملــتــل،  وصــدمــة  نفسية، 

ملوجة  شامل  حتليل  إلى  تقود  أخالقية، 

االنتفاضة  أجنبتها  التي  اجلديدة  األفالم 

الفلسطينية الثانية.

الوثائقية  السينما  أن  الكتاب  ويــرى 

الفترة  هذه  في  نشأت  التي  اإلسرائيلية 

مؤامرة  بكسر  جمهورها  وتطالب  جريئة 

وهذه  االحــتــالل.  ملظالم  والنفي  الصمت 

سينما متميزة بأنها تسلط الضوء ليس فقط 

االحتالل  حتت  الفلسطينيني  مأساة  على 

اجلنود  على  أيضا  الضوء  تسلط  وإمنــا 

يشاركون  الذين  اإلسرائيليات  واملجندات 

حقوق  انتهاكات  تسبب  التي  املواجهة  في 

أخالقية«،  قتالية  »صدمة  فيها  اإلنسان 

صدمة قيمية، من دون عالج.

صدمة  وصف  أن  كيف  املؤلفة  وتبني 

املطالبة  تعني  أخالقية  كصدمة  احملتل 

الالحق  بالظلم  واالعــتــراف  باملسؤولية 

موجهة  مطالبة  وهي  الفلسطيني،  باآلخر 

الذي  املجتمع  إلــى  وأيضا  اجلنود  إلــى 

بوليسية  عمليات  لتنفيذ  باسمه  أرسلهم 

بتأسيس  ومبطالبته  احملتلة.  املناطق  في 

الوثائقية  السينما  تفكك  االعتراف،  هذا 

في  السائد  الضحية  دور  تقمص  موقف 

ما  مرحلة  في  اإلسرائيلي  العام  اخلطاب 

ترسم  ذلك  ومن خالل  الهولوكوست،  بعد 

إلى  بعد الصدمة  املرحلة ما  االنتقال من 

الصدمة.  بعد  ما  الظالم  االحتالل  عصر 

أن  لإلسرائيليني  الوثائقية  األفالم  وتظهر 

دور  تقمص  موقف  على  التغلب  عليهم 

كظاملني  بأنفسهم  واالعــتــراف  الضحية 

من أجل أن يتمكنوا من حتقيق التزامهم 

هو  مثلما  اآلخر  تاه  العميق  األخالقي 

االلتزام تاه أنفسهم.   

مؤلفة الكتاب، البروفسور ِرعايا موراغ، 

السينما  في مجال  وباحثة  هي محاضرة 

في  والصحافة  اإلعالم  قسم  في  والثقافة 

وتتناول  الــقــدس.  في  العبرية  اجلامعة 

والصدمة  السينما  بني  العالقات  أبحاثها 

واألخالق في سياق احلرب واإلرهاب. 
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