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النساء في الحيز اإلسرائيلي  العام

اسم الكتاب: إشارات المرور – النسوية 
والحيز العام

تحرير: طوال عمير

الناشر: حرغول

عدد الصفحات: 235

مـــن بـــني جــمــيــع إشـــــارات املـــرور 

إشارة  توجد  إسرائيل،  في  املستخدمة 

شكل  على  حتذير  إشــارة  فقط،  واحــدة 

مثلث أبيض داخل إطار أحمر، يظهر فيها 

شكل امرأة. وتظهر في هذه اإلشارة فتاة 

شعرها طويل، ويسير وراءها رجل. وتقول 

محررة هذا الكتاب إن إشارات املرور في 

إسرائيل تتعامل مع الرجال فقط وتقلص 

صبياني  حضور  إلى  النسائي  احلضور 

ومتعلق بالرجل.

في  العام  احليز  الكتاب  هذا  ويتناول 

من  واحلــاضــر،  املاضي  في  إسرائيل، 

وجهة النظر النسوية. وهذه نظرة نسائية 

الرد  يتم  ولم  احليز  حول  أسئلة  تطرح 

الكتاب  محررة  تصفه  ما  ظل  في  عليها 

األعمى  يخطط،  الذي  الرجل  »حكم  بأنه 

من الناحية اجلندرية، والذي يتجاهل غالبا 

وضائقتهن  واحتياجاتهن  النساء  رؤيــة 

وقيودهن«.  

ويحتوي الكتاب مجموعة من املقاالت، 

كتبتها جميعها نساء، مهندسات وباحثات، 

والبناء  التخطيط  مواضيع  في  وتبحث 

والتصميم في حيز البيت واحلي واملدينة. 

ويقترحن حتليال هندسيا، ثقافيا، اجتماعيا 

واالستخدام  النسائي  للتخطيط  وحيزيا 

النسائي للحيزين اخلاص والعام. 

ويتضمن الكتاب 1٤ مقاال، بينها 12 

مقاال مكتوبا، ومقال واحد مصور ويحتوي 

نسوية،  فكرة  عن  تعبر  فنية  أعمال  على 

املرور  إشارات  إلى  يتطرق  بياني  ومقال 

بدائل  ويقترح  احمللي  العام  احليز  في 

للتمثيل النسائي في احليز العام.

قراءة جديدة في تاريخ حروب إسرائيل

اسم الكتاب: الصيغة األمنية والثقافة 
العبرية للحرب 

المؤلف:أوري ش. كوهين

الناشر: رسلينغ

عدد الصفحات: 434 صفحة

العبرية  الثقافة  الكتاب  هذا  يتناول 

األبعاد  متعددة  حرب  أنها  على  للحرب، 

كأنها  دائمة  حــرب  في  احلياة  وتصمم 

على  العبرية  »الدفاع«  وقوة  وقدر،  قضاء 

أنها »رد فعل طبيعي على العدوانية«. 

ويتحدث الكتاب عن األدب اإلسرائيلي 

وطريقة مشاركته في إنتاج اللغة والشعور 

اليسار  من  القوة  استخدام  يبرر  الــذي 

مفهوم  إلى  التطرق  خالل  ومن  واليمني. 

مؤلف  يذهب  ويبكون«،  النار  »يطلقون 

في  اآلن  حتى  حــدث  مما  أبعد  الكتاب 

القوة  مراكز  بني  التكافل  عن  الكشف 

في  التدقيق  وفــي  والثقافية  العسكرية 

املهام املعقدة التي أداها األدب في جتنيد 

اإلسرائيليني لتجربة احلرب.   

ويطرح كتاب »الصيغة األمنية« قراءة 

وفي  العنيف.  إسرائيل  تاريخ  في  جديدة 

كممثلة  للثقافة  الساذج  املفهوم  مقابل 

للحرب، يتعقب هذا الكتاب احلاالت التي 

تبلور فيها الثقافة احلرب، والعكس ايضا. 

إعادة  إلى  قرائه  دفع  إلى  املؤلف  ويرمي 

هذه،  اجلديدة  النظر  وجهة  من  النظر، 

للفترات احلاسمة في نشوء القوة اليهودية.  

امليليشيا  ــامــة  إق الــكــتــاب  ويتعقب 

يقود  الـــذي  العاطفي  ــوعــي  ال ــاج  ــت وإن

الييشوف اليهودي من اخلدمة في اجليش 

السرية،  باملنظمات  مــرورا  البريطاني، 

سيادي  نظامي  جيش  بناء  إلى  ووصوال 

ويعيد من جديدة  إلى شن حروب.  يبادر 

قراءة حرب العام 19٤8، مبا في ذلك من 

نتان  اإلسرائيلي  الشاعر  قصائد  خالل 

مختلفة  حروب  ثالث  بني  كنص  ألترمان، 

واحلرب  اإلسرائيليني.  بنظر  بطبيعتها 

هي  الثالث  احلــروب  هــذه  بني  األخــيــرة 

وتقود  إسرائيل  حدود  رسم  على  احلرب 

من العام 19٤9 إلى العدوان الثالثي على 

مصر في العام 1956، وهي حرب، بنظر 

كدولة  إسرائيل  مستقبل  حددت  املؤلف، 

إعداد: بالل ضاهر
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في حالة حرب دائمة. 

عن  املسؤول  اجلهاز  الكتاب  ويصف 

يدعي  الذي  لنا،  املعروف  التاريخ  بلورة 

حرب  من  تنتقل  دولــة  هي  إسرائيل  أن 

التحكم  على  قــدرة  دون  من  أخــرى  إلى 

وعملياتها  باحلرب،  رغبة  دون  ومن  بذلك 

الوطن«.  أجل  من  »حرب  هي  العسكرية 

واللقاء بني األدب ومشتقاته وبني التاريخ 

السرايا  من  ومصطلحاته،  العسكري 

امليدانية وحتى حرب »يوم الغفران« )حرب 

أكتوبر عام 197٣(، تخترق الفكرة الثابتة 

حول  العام  والنقاش  األمني  الواقع  حول 

استخدام القوة. 

ش.  أوري  البروفسور  الكتاب،  مؤلف 

في  األدب  قسم  في  محاضر  هو  كوهني، 

جامعة تل أبيب. 

»فن االحتالل« اإلسرائيلي

هندسة   – مجوفة  بــالد  الكتاب:  اســم 
االحتالل اإلسرائيلية

المؤلف: أيال وايزمان

الناشر: بابل

عدد الصفحات: 358 صفحة

ــيـــال مـــن الــعــســكــريــني،  غــطــت أجـ

املخططني،  املهندسني،  املستوطنني، 

نصف  خــالل  والقانونيني،  السياسيني 

القرن املاضي منذ أن احتلت إسرائيل في 

العام 1967 الضفة الغربية وشبه جزيرة 

اجلــوالن،  وهضبة  غــزة  وقــطــاع  سيناء 

وخطوط  بنقاط  احملتلة  األراضي  خرائط 

ومناطق. 

ويرى مؤلف الكتاب أن هذه األجيال 

ونــقــاط  عسكرية  ــد  ــواع ق ــت  »وضــع

استيطانية، ووضعوا عالمات على قرى 

وبيوت لهدمها، وأغلقوا طرقا وشوارع، 

ــدودا،  وحـ وجبهات  طرقا  ورســمــوا 

نصبوا حواجز وسياج وأسوار عازلة، 

حددوا مناطق عسكرية، أراضي دولة، 

مناطق نفوذ ومناطق معزولة. لقد غير 

وهندسة  كامل.  بشكل  البالد  وجــه 

االحتالل التي صنعوها هي مشروعهم 

املشترك«. 

أجل  من  أنه  الكتاب  مؤلف  ويبني 

الـــذي صنعته  ــد  اجلــدي احلــيــز  فــهــم 

إسرائيل في األراضي احملتلة بصورة 

عميقة، ال ينبغي االكتفاء باالستعراض 

أن  ــرى  وي ــعــادي.  ال األبــعــاد  الثنائي 

السيطرة  االحتالل،  مشروع  »هندسة 

واالستيطان الذي أسسته إسرائيل في 

األبعاد،  ثالثية  هي  احملتلة  األراضــي 

مظهرها  ورغم  ومتنوعة.  لّينة  وثيرة، 

بشكل  مخططة  أنها  إال  الفوضوي، 

كبير. وهي تنمو من بطن األرض، حيث 

وتبحث  االرتوازية،  املياه  آبار  ترضع 

عن ُلقى أثرية وحتفر األنفاق.   

األرض  وجــه  تصميم  تعيد  ــهــا  »إن

بقوانني  تتعلق  وتبني،  تهدم  جديد،  من 

األراضي العثمانية، تستغل الطوبوغرافيا 

الطبيعية، تغيرها وفقا الحتياجاتها وحتى 

أنها تصنع طوبوغرافيا اصطناعية جديدة 

احلواجز،  من  متشعبة  منظومة  بواسطة 

االلتفافية،  الشوارع  واألســوار،  العوائق 

اجلسور واألنفاق«.

الطبيعي  »من  أنه  املؤلف  ويضيف 

أنه في هذه البالد املتعددة املستويات، 

أيضا  جرى  االجتــاه،  األحادية  لكن 

مغناطيسي   – االلكترو  احليز  احتالل 

الذي ينصب شبكة هوائيات، ستتحول 

بسرعة إلى نقاط استيطانية، على وجه 

والفضائي  الهوائي  واحليز  األرض، 

طيار،  دون  مــن  بطائرات  املــزدحــم 

وأقمار  طــائــرات  مروحية،  طــائــرات 

عادية  حياة  على  حتافظ  اصطناعية 

واملراقبة  السيطرة  مــن  متواصلة 

والهجوم«.  

األفكار  تطور  الكتاب  هذا  ويتعقب 

جلب  فــي  ســاعــدت  الــتــي  الهندسية 

ضابط  كمقولة  اإلسرائيلي،  االحتالل 

فني«.  مستوى  »إلى  كبير،  إسرائيلي 

لكن املؤلف يشير إلى أنه خالل خمسني 

االستيطاني  املــشــروع  حتــول  عــامــا، 

اإلسرائيلي إلى صورة محكمة وناجعة 

ألبرتهايد.

وصـــدر كــتــاب »بـــالد مــجــوفــة« ألول 

وهو   .2007 العام  في  باالجنليزية،  مرة 

يدمج ما بني البحث املستند إلى حقائق، 

البحث النظري والتاريخي ونشاط ميداني 

اإلنسان.  حقوق  منظمات  مع  بالتعاون 

صدرت  التي  العبرية،  الطبعة  وتشمل 

هذا العام، فصال إضافيا يتناول تطورات 

املشروع االستيطاني خالل العقد الفائت، 

منذ صدور الطبعة االجنليزية، إذ تضاعف 

احملتلة  األراضــي  في  املستوطنني  عــدد 

خالل هذا العقد. 

أيال  البروفيسور  الكتاب،  ومؤلف 

موضوع  في  محاضرا  يعمل  وايــزمــان، 

كلية  فــي  واملكانية  البصرية  الثقافة 

يدير  حيث  لندن،  جامعة  في  غولدسميث 

هو  ووايــزمــان  الهندسة.  أبحاث  مركز 

برينستون  جامعة  في  زائر  أستاذ  أيضا 

األميركية.  
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نظرية في النظام الدولي 

استقرار   – الحرب  نظرية  الكتاب:  اسم 
النظام والنتاج اإلقليمي

المؤلف: عوفر يسرائيلي

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 230 صفحة  

باالستناد  بتوسع،  الكتاب  هذا  يبحث 

بني  الدولي،  التاريخ  من  عام   200 إلى 

النظام  فــي  و2016،   1816 العامني 

التي  القطبية،  العظمى  ــدول  ال الدولي، 

يصف عددها منوذج النظام الدولي، وفي 

خاضتها  التي  للحروب  اإلقليمي  النتاج 

التي  الفترة  القطبية خالل  الدول العظمى 

يتناولها الكتاب.  

ويقدم الكتاب استعراضا شامال ومعمقا 

للنظريات الرائدة في مجال العالقات الدولية. 

طّور  االستعراض،  هــذا  إلــى  وباالستناد 

الدولي،  النظام  حول  حديثة  نظرية  املؤلف 

كبير من  ويطبقها بصورة شاملة على عدد 

احلاالت التي يبحث فيها. 

في  حديثة  نظريات  بني  املؤلف  ويدمج 

العالقات الدولية، إلى جانب حتليالت تاريخية 

وآنية، في محاولة إلظهار قدرة النظريات على 

تفسير أحداث مركزية، مثل احلروب ومكانة 

ودور الدول في النظام العاملي. 

ــور عــوفــر  ــت ــدك ــاب، ال ــت ــك ــف ال ــؤل م

يسرائيلي، هو خبير في السياسة األمنية 

في  ومحاضر  األوســط،  والشرق  الدولية 

موضوع العالقات الدولية وصناعة القرار 

األوسط  والشرق  اخلارجية  السياسة  في 

في املركز املتعدد املجاالت في هرتسيليا 

في  يسرائيلي  ويعمل  حيفا.  وجامعة 

التخطيط  األمنية في مجال  وظائفه  إطار 

اإلستراتيجي وسياسة األمن القومي.

تيارات المجتمع الحريدي

اسم الكتاب: دليل للمجتمع الحريدي – 
معتقدات وتيارات

المؤلف: بنيامين براون

الناشر: عام عوفيد

عدد الصفحات: 451 صفحة

حتتل اليهودية احلريدية مكانا واضحا 

من  وحتولت  اإلسرائيلي.  املجتمع  في 

وتثير  طائفة  يعتبر  كان  صغير  مجتمع 

اهتمام قليل إلى أحد أكثر املجتمعات التي 

حتظى بتغطية إعالمية وإثارة للفضول في 

هذا  تبرر  أمــور  عــدة  وهناك  إسرائيل. 

الكبيرة،  الطبيعية  الزيادة  وتيرة  التحول: 

اختالف منط حياتها عن منط حياة أغلبية 

احليز  على  تأثيرها  إسرائيل،  في  اليهود 

العام والسياسة احلزبية اإلسرائيلية بارز 

اإلسرائيلية  األغلبية  مع  عالقاتها  للغاية، 

غير احلريدية يتميز بصعوبات بارزة. 

إلى استعراض  الكتاب  ويسعى مؤلف 

وعميق.  عرضي  بشكل  احلريدي  العالم 

احلريدية  اليهودية  »خــريــطــة«  ويــرســم 

والليتوانية  احلسيدية  املختلفة،  بتياراتها 

نظرة  ويتناول  )الشرقية(،  والسفارادية 

مركزية  أفــكــار  ــى  إل احلــريــدي  املجتمع 

بينها  كلهم،  اإلسرائيليني  بحياة  تتعلق 

الدميقراطي  والنظام  الدولة  إلى  نظرتهم 

في إسرائيل واخلدمة العسكرية. ويتطرق 

الكتاب  فصول  من  واحد  كل  في  بإيجاز 

للتيارات احلريدية،  التاريخية  إلى اجلذور 

خالل  من  عليها،  طرأت  التي  والتحوالت 

املوجودة  العديدة  التنوعات  بني  التمييز 

داخل اليهودية احلريدية في أمور شتى.     

ورغم أن املؤلف يتناول املجتمع احلريدي 

احترامه.  على  يحرص  لكنه  نقدي،  بشكل 

بأن  السائدة  الفكرة  نفي  إلى  يسعى  وهو 

وإلى  ومغلقة،  واحــدة  كتلة  هم  احلــريــدمي 

إظهار التنوع في هذا املجتمع، واإلشارة إلى 

العوامل املختلفة التي نتج منها هذا التنوع، 

بني الروحانية والواقعية. ويستند املؤلف في 

الكتاب إلى معطيات وأبحاث عميقة، لكنه ال 

يلزم القارئ مبعرفة بحثية مسبقة.   

بنيامني  البروفسور  الكتاب،  مؤلف 

تاريخ  قسم  فــي  محاضر  هــو  بـــراون، 

ــي اجلــامــعــة الــعــبــريــة في  ــل ف ــي إســرائ

اإلسرائيلي  »املعهد  في  وباحث  القدس 

اليهودية  في  خبير  وهو  للدميقراطية«. 

في  وخــاصــة  أشكالها،  على  احلريدية 

اليهودية،  الشريعة  الــتــوراتــي:  النتاج 

الفلسفة، األخالق، احلسيدية وغيرها.  

عرب النقب

اسم الكتاب: ساحتنا الخلفية

المؤلف: يغئال تساحور

الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 282 صفحة
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تظهر من أعالي برج في بلدة »َمتسبيه 

رافيفيم«، التي تأسست عام 19٤٣، واحة 

يظهر  الشمال  من  الصحراء.  قلب  في 

اخلضرة  في  الغارق  »رافيفيم«  كيبوتس 

الصحراء  ــدوء  وهـ ــق  واحلــدائ والــبــيــوت 

أي  يوجد  ال  الذين  البلدة  وسكينة سكان 

خطر على استمرار تواجدهم في البلدة.  

من  اجلنوب  إلــى  حجر  مرمى  وعلى 

هذا الكيبوتس، تقع قرية بير هداج، قرية 

متتد على عشرين ألف دومن، تنتشر فيها 

تفتقر  وخيام،  وأكواخ  الصفيح  من  بيوت 

ألي تنظيم وتخطيط، وتتميز حياة السكان 

فيها بالفقر والفاقة.

البعد  أن  على  الكتاب  مؤلف  ويؤكد 

اجلغرافي بني »رافيفيم« وبير هداج ال يدل 

على البعد العقلي والوجودي بني جتمعني 

باستثناء  بينهما،  يربط  شيء  ال  سكنيني 

الهوية  بطاقة  يحمالن  فيهما  السكان  أن 

الزرقاء نفسها. 

ويضيف أن الفجوة بني البلدة اليهودية 

املعترف  غير  العربية  والقرية  »رافيفيم« 

»عوِمر«  بلدة  بني  وكذلك  هداج،  بير  بها 

املعترف  غير  العربية  والقرية  اليهودية 

املجتمع  تعامل  يعكس  ــف،  ك ــو  أب بها 

اإلسرائيلي مع املجتمع البدوي في النقب. 

أداء  املؤلف،  بحسب  أيضا،  يعكس  لكنه 

السنني  عشرات  خــالل  البدوية  القيادة 

األخيرة، حيث رفضوا التكتل حول احللول 

التي اقترحت عليهم. 

السائدة  األفكار  الكتاب  هذا  ويرصد 

وضائقة  النقب،  في  البدوي  املجتمع  في 

الذي  الواقع  إلى  ونظرتهم  النقب،  عرب 

يعيشون فيه ومستقبلهم في إسرائيل.  

املؤلف، يغئال تساحور، هو عضو في 

وكاتب  وباحث  وكاتب  »رافيفيم«  كيبوتس 

مقالة. وصدرت له عدة كتب تناولت احلياة 

في النقب. 

ــة فـــي الــحــركــة  ــتــواصــل ــات م ــراعـ صـ
الصهيونية

صراعاته   – هرتسل  الــكــتــاب:  ــم  اس
الداخلية والخارجية

المؤلف: آدم راز ويغئال فاغنر

الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 779 صفحة

حلياة  ســيــرة  ليس  الــكــتــاب  ــذا  ه

هرتسل.  ثيودور  الصهيونية،  مؤسس 

إعادة  ويقترح  مشروعه  يتناول  إمنا 

الهرتسلية«،  »الصهيونية  في  النظر 

قيادته  وطبيعة  السياسي  ونشاطه 

الكتاب  ويتحدث  الصهيونية.  للحركة 

فكره  خــالل  من  هرتسل  »متّيز«  عن 

السياسية  وقــدرتــه  املثابر  النظري 

والقيادية. 

ــّرف املــؤلــفــان »الــصــهــيــونــيــة  ــعـ ويـ

اجتماعي  »حركة جتدد  بأنها  الهرتسلية« 

التي  اليهودي،  لإلنسان  ــي  ذات وتغيير 

املعاصرة  الفترة  في  أن حتدث  بإمكانها 

فقط في إطار مجتمع منظم كدولة قومية. 

وسيلة  هي  القومية  السيادة  فإن  ولذلك، 

فيها،  اليهود  بإمكان  التي  الظروف  خللق 

املثل  يحققوا  أن  ذلك،  إلى  يتوقون  الذين 

الصهيونية، أي بناء ’املجتمع اجلديد ’وفقا 

لهرتسل«.   

هرتسل  نشاط  فــإن  للكتاب،  ووفقا 

االجتماعي  ــه  إدراك من  نابع  السياسي 

االجتماعي  واملضمون  االقــتــصــادي   –

بتحوالت  وثيق  بشكل  مرتبط  للصهيونية 

في  االقتصادي   – االجتماعي  اإلصــالح 

النضال من أجل إصالح  فترته، وخاصة 

أنظمة النقد واالعتماد. 

ويعتبر الكتاب أن هرتسل أدرك أن 

حركة قومية نشطة ملزمة بأن توحد في 

اليهودية  واملنظمات  التيارات  داخلها 

ــصــورة دميــقــراطــيــة،  املــتــخــاصــمــة ب

دميقراطي.  وطني  مجتمع  وتأسيس 

هرتسل  قــيــادة  الكتاب  ويستعرض 

للحركة الصهيونية، التي كانت قصيرة، 

متواصلة،  داخلية  صراعات  أنها  على 

داخل اجلمهور اليهودي وداخل احلركة 

تتوقف  لم  صراعات  وهي  الصهيونية، 

حتى يومنا هذا. 

سياسة  بتوسع  الكتاب  ويتناول 

القوى  إلى  ونظرته  اخلارجية  هرتسل 

في  لالستعمار  املــعــاديــة  التقدمية 

األثرياء  العظمى، وصراعه ضد  الدول 

حتليالت  ــى  إل يتطرق  كما  الــيــهــود. 

وإلى  الرأسمالي،  لالقتصاد  هرتسل 

في  الــوصــايــة  لنظام  الــشــديــد  نــقــده 

الكتاب  ويستعرض  املــســتــعــمــرات. 

في  وقياديني  هرتسل  بني  اخلــالفــات 

هعام  أحاد  بينهم  الصهيونية،  احلركة 

للعداء  وحتليله  أوسيشكني،  ومناحيم 

إلى  يتطرق  كما  املعاصر.  للسامية 

ــذي خاضه  الـ الــســيــاســي  ــصــراع  ال

لليهود  إقامة دولة  هرتسل حول قضية 

لنشاطه  مختلفة  أوغندا، وحتليالت  في 

وقضايا  الوطنية  لالحتادية  ومفهومه 

أخرى. 
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المستوطنون وتأثيرهم في إسرائيل

اسم الكتاب: المستوطنون في القلوب

المؤلفة: نعيمة برزيل

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 610 صفحات

مجموعتني  عن  الكتاب  هــذا  يتحدث 

املستوطنني.  صفوف  فــي  الشبان  مــن 

مقاتلني  شبانا  ــى  األول املجموعة  تضم 

والثانية شبانا متدينني، وترسمان صورة 

أعقاب  في  اجلديد«،  اليهودي  »الطليعي 

احتالل األراضي الفلسطينية والعربية في 

حرب حزيران العام 1967.  

ويتطرق الكتاب إلى عدة أسئلة، بينها 

ما إذا كان املستوطنون يواصلون طريق 

الصهيونية،  العمل  حركة  في  أسالفهم 

وفكرها االستيطاني وحاخاماتها وحلمها 

فترة  الكتاب  ويتناول  األرض«.  بـ«إنقاذ 

زمنية متتد من منتصف الستينيات حتى 

املاضي.  القرن  من  الثمانينيات  منتصف 

وأحد األسئلة املركزية في الكتاب هو ما 

إذا كانت »هذه النقطة الزمنية تشير إلى 

في  السياسي  الوضع  تغّير  إمكانية  عدم 

املناطق احملتلة؟«. 

املصطلحات  في  الكتاب  يبحث  كذلك 

خلفية  على  نــشــأت  الــتــي  اإلسرائيلية 

أيديولوجية املستوطنني من خالل املفاهيم 

الصهيونية واليهودية. وبهدف حتليل بناء 

الكتاب  مؤلفة  تتناول  املصطلحات،  هذه 

يعتمرون  الــذيــن  املستوطنني،  مسعى 

إلى  الوصول  إلى  املنسوجة،  القلنسوات 

مركز السيرورة اإلسرائيلية اجلديدة.    

مؤلفة الكتاب، البروفسور نعيمة برزيل 

هي محاضرة في موضوع التاريخ، وتدرس 

وتولت  حيفا.  وجامعة  »أورانيم«  كلية  في 

املتقدمة  الدراسات  كلية  عميدة  منصب 

للدراسة  املدرسة  ورئيس  »أورانيم«  في 

للقب املاجستير في الكلية. وأجرت أبحاثا 

وأصدرت كتبا وكتبت مقاالت في موضوع 

الهولوكوست وثقافة الذاكرة. 

محطات في حياة إسحق رابين 

اسم الكتاب: إسحق رابين سيرة حياة

المؤلف: إيتمار رابينوفيتش

الناشر: ْدفير

عدد الصفحات: 304 صفحات

حياة  في  محطات  الكتاب  هذا  يروي 

األسبق،  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس 

الذي اغتيل على يد يغئال  إسحق رابني، 

الكتاب  ويصف   .1995 العام  في  عمير، 

بأنه »السياسي املقاتل اإلسرائيلي  رابني 

حياته  خصص  الذي  الكاريزما،  صاحب 

الشرق  في  السالم  أجل  من  كبير  بجهد 

األوسط«.

ويضيف أن  »رابينوفيتش كرئيس لوفد 

رابني إلى محادثات السالم بني إسرائيل 

وسورية وكسفير إلسرائيل في واشنطن، 

كان إلى جانب رابني في األوقات املصيرية 

في تاريخ دولة إسرائيل«. 

واملؤلف، البروفسور إيتمار رابينوفيتش، 

بينها  مرموقة،  مناصب  املاضي  في  تولى 

ويتولى  أبيب،  تل  جلامعة  السابق  الرئيس 

ــدراســات  ال معهد  رئيس  منصب  حاليا 

اإلسرائيلية في واشنطن وتل أبيب، ونائب 

رئيس معهد دراسات األمن قرب جامعة تل 

نيويورك،  جامعة  في  محاضر  وهو  أبيب، 

وأشغل في املاضي منصب سفير إسرائيل 

املفاوضات  طاقم  وتــرأس  واشنطن  في 

اإلسرائيلي مع سورية. 

مجزر دير ياسين – رواية إسرائيلية

نهاية   – ياسين  ديــر  الكتاب:  اســم 
األسطورة

المؤلف: إليعزر طاوبر

الناشر: كنيرت زمورة – بيتان

عدد الصفحات: 282 صفحة

يعتبر مؤلف هذا الكتاب أنه ال خالف 

على بعض احلقائق حول ما حدث في دير 
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ياسني، لدى ارتكاب امليليشيات الصهيونية 

القريبة  القرية  هذه  في  الشهيرة  املجزرة 

العام  نيسان  من  التاسع  في  القدس  من 

السريني  التنظيمني  أن  ويضيف   .19٤8

هاجما  و»ليحي«،  »إيتسل«  اليهوديني، 

القرية في الصباح، وُقتال عددا كبيرا من 

السكان. 

»في هذا الصباح وقع حدث مأساوي، 

رمز  وإلى  الطريق،  في  عالمة  إلى  حتول 

وعالمة جتارية. لكن ما زال هناك خالف 

حول حقائق كثيرة: هل ارتكب املهاجمون 

مجزرة؟ هكذا ادعى العرب وهكذا ادعى 

أفراد ’الهاغاناة’، وهكذا ُكتب في تقارير 

هذه  كانت  هل  العالم.  في  ُنشرت  كثيرة 

حتمي  ــوت  مب انتهت  شــرعــيــة،  معركة 

ــراد إيتسل  ملــواطــنــني؟ هــكــذا ادعـــى أفـ

وليحي«.     

ينبغي  هذا  كتابه  أن  املؤلف  ويدعي 

بأدق  وّثق  وأنه  للخالف،  نهاية  يضع  أن 

ياسني،  ــر  دي فــي  ــدث  ح مــا  التفاصيل 

آخر،  بعد  تفجيرا  أخرى،  بعد  »رصاصة 

وكذلك قتيال بعد آخر«.  

ويدعي املؤلف أيضا أنه يعرف كل واحد 

املجزرة  ارتكاب  في  شاركوا  الذين  من 

ياسني  دير  سكان  من  واحد  كل  وكذلك 

أنه  ويضيف  املــجــزرة.  في  ُقتلوا  الذين 

واملراجع  والروايات  الشهادات  بني  قارن 

واألرقام، ليتوصل إلى استنتاج مفاده أنه 

»ال يوجد فرق كبير بني شهادات املقاتلني 

اليهود وشهادات الناجني العرب«.  

  



صدر عن "مـدار"

يلفت املؤلف منذ البداية إىل أنه ال يسعى يف بحثه هذا إىل كشف النقاب عن 

حقائق تاريخية أخرى، وإمنا إىل تقديم قراءة جديدة تشمل ثالوث »املحرقة« 

و »قيام إرسائيل« و »النكبة«، بوصفها ثالث نقاط هندسية مرتبطة ببعضها 

البعض. ويشري إىل أن »املحرقة« و »قيام إرسائيل« هام من األحداث التأسيسية 

التي ستصمم عىل مدى أجيال عديدة ُمجرّد وجود ووعي الشعب اليهودي. 

كام أن العام الذي تأسست فيه دولة إرسائيل هو العام الذي ُهزم فيه العامل 

العريب وتعرّض لإلهانة، وما تزال هذه االنتكاسة ترافق العامل العريب منذ سنوات، 

س بالنسبة للفلسطينيني، وطّور كل من اليهود  وتحّولت النكبة إىل حدث مؤسِّ

والفلسطينيني هوية يشكل عامل الضحية عنرصاً مهاًم فيها، وبينام طّور اليهود 

هوية يف مركزها املحرقة طّور الفلسطينيون هوية يف مركزها النكبة.

وبناء عىل ذلك يصل املؤلف إىل االستنتاج الرئيس لهذا الكتاب، وهو أنه من 

دون أن يعلم اإلرسائيليون بالجرائم التي ارتكبها قادة الدولة العام 1948، ومن 

دون أن يعرتفوا بآثار هذه الجرائم املستمرة يف املجتمع الفلسطيني، وبالتوازي 

من دون أن يعرتف الفلسطينيون باملحرقة ومغزاها، ليس مثة احتامل لتحقيق 

مصالحة حقيقية بني الشعبني. 

تظل القضية كامنة يف هذا االستنتاج الخطأ. فمساعي إقامة إرسائيل سبقت 

املحرقة بكثري، كام مل تكن املحرقة يف ُعرف اآلباء املؤّسسني إلرسائيل ومكميل 

دربهم اآلن أكرث من أداة أو »خشبة قفز«. 

إن ما ينقص املقولة الرئيسة لهذا الكتاب أمر جوهري شديد األهمية والداللة، 

هو رؤية أن قيام إرسائيل  نشأ بخطيئة النكبة، وأنه تبقى مثة حاجة أوالً ودامئاً 

للتكفري عن هذه الخطيئة بداية عرب االعرتاف باقرتافها من دون قيد أو رشط، 

الفلسطيني  القومي  الحّق  ومن ثم تحّمل املسؤولية األخالقية عن حّل يعيد 

إىل أصحابه.  



يعرض هذا الكتاب، عرب تقديم تحليل سوسيولوجي- تاريخي، جملة العوامل االجتامعية والثقافية 

والسياسية التي تؤدي إىل اندالع ما يسميه »حروب إرسائيل الجديدة« وال سيام ضد الفلسطينيني، 

كام أنها تضفي عليها »رشعية« وتجعل من الصعب وضع حّد لها.

يعمل مؤلف الكتاب، الربوفسور أوري بن إليعازر، محارضا يف قسم علم االجتامع واألنرثوبولوجيا يف 

جامعة حيفا، وتنصب أبحاثه ومؤلفاته عىل سوسيولوجيا الحرب، وعىل العالقات بني ثالوث السياسة 

والجيش واملجتمع، وهو هنا يتناول مصطلح “الحرب الجديدة” من خالل تقييم أداء هذا الثالوث 

باعتباره سمة أي حرب، بحسب كارل فون كالوزفيتش أبرز املؤرخني العسكريني قاطبة.  

يف هذا السياق يلفت املؤلف إىل أنه ظهرت يف املجتمع اإلرسائييل، يف عهد ما بعد الحرب الباردة، 

يف العرص الحديث النيو- ليربايل، عرص العوملة، خالفات جديدة، ال ميكن بدونها فهم طابع حروب 

إرسائيل الجديدة. ويتناول بتوسع وإسهاب عالمتني فارقتني يف الرصاع:اتفاق أوسلو، وانتفاضة االقىص.

ويركز الكتاب عىل اختيار الزعامات اإلرسائيلية  ما أسامه بـ”طريق ثالث”، يف محاولة من جانب 

انتهاج سياسة تفصل بني قطاع غزة  اإلكراه والفصل، وبواسطة  “العنف” عن طريق  واحد لوقف 

والضفة الغربية، وبني الفلسطينيني أنفسهم داخل الضفة الغربية، وبني الفلسطينيني واملستوطنني، 

أيًضا بني إرسائيل  السياسة تربط  الوقت عينه فإن هذه  وبني إرسائيل وبني أجزاء من الضفة، ويف 

وبني املناطق التي جرى ضمها )واقعًيا( يف الضفة، وبني إرسائيل واملستوطنني الذين يعتربون جزًءا ال 

يتجزأ من مواطني دولة إرسائيل ذاتها. وأكد أن هذا النظام، الذي يستند إىل إنكار الواقع وتجاهل 

الفلسطينيني الذين ميكن أن يصبحوا يف املستقبل القريب أغلبية السكان القاطنني بني نهر األردن 

والبحر األبيض املتوسط، يتناقض مع الفكرة األساسية التي وقفت خلف اتفاقيات أوسلو، وهي فكرة 

“الربط بواسطة الفصل” عىل أساس من التبادلية والتسوية والعالقات االقتصادية واالجتامعية بني 

الشعبني، وهو طريق بدا يف حينه للكثريين من اإلرسائيليني والفلسطينيني حالً مالمئًا.  

صدر عن "مـدار"


